
100 \ASA-RNAPI ÚJSÁG. 5 . SZÁM. 191 .3 . CO. ÉVFOLYAM 

Szeíény 
leányok 
is ápolhatják kezeiket, arczu-
kat és bőrüket valódi Diana¬ 
krém, Diana-szappan és Diana-
púderrel, amióta az 

fillérért kapható. Tömegesen ve¬ 
szik mindenütt a Dianát, mert 
köztudomású, hogy még gyer¬ 
mekek is Diana-szappannal mo-
sakosznak és Diana-krémmel 
ápolják kezeiket. Legények és 
leányok csak Dianát használnak 
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt 
mindenki ártalmas glicerin, 
kremzelesz, vazelin, tejkrém¬ 
féléket használt kezeinek és ar-
czának ápolására, most már 50 
fillérért Dianát vesznek. Szeplö 
és pattanás egyedüli ellenszere. 

Mindenütt kapható. Egye¬ 
düli készitő: Erényi Béla Diana¬ 
gyógyszertára, Budapest, VII., 
Károly-körút 5. Postán leg¬ 
kevesebb 3 koronás megren¬ 
deléseket szállítunk. 

Gsak 

DIANÁT 
fogadjon el. 

K ifi fik 
Erényi IcIitiolSalicilt? 
1. A ki a test bármely részén 

viszketegségben szenved. 
2. A ki a test bármely részén 

bőrbántalomban szenved. 
3. A ki a test bármely részén 

kipállásban szenved. 
4. A ki a test bármely részén 

izzad. 
5. A ki az arczán, kezén, 

lábán, fején börbántalom-
ból kifolyólag viszketés¬ 
ben szenved. 

6. A ki arczán, kezén, lábán, 
fején viszketésből kifolyó¬ 
lag börbánta lomban 
szenved. 

7. A kinek izzad a hónalja. 
8. A kinek izzad a lába. 
Orvosok rendelik kitűnő ered¬ 

ménynyel. 
A kik bönviszketegségben szenvednek, 
télen-nyáron, tavaszszal-őszszel E r é n y i - f é l e 

[CHTIOL-SALICIL-t 
használjanak. 

Erről a kenőcsről el van ismerve hogy mint 
egyedüli Különlegességi szer a saját nemében, 
tökéletesen megszünteti néhány heti 
használat után méĝ  a legmakacsabb 
börviszketegséget is az egész testén 
és s o h a t ö b b é vissza nem tér. Mindenki, 
aki bőrviszketegségben szenved, rendeljen Eré¬ 
nyi-féle Ichtiol-Salicilt. E övi cl hasz¬ 
nálat után meg fog győződni róla, hogy ennél 
jobb szer betegsége ellen nem létezik. A v a l ó d i 
I c h t i o l - S a l i c i l már néhányszori bedörzsölés 
után teljesen megszüntet b ő r r e p e d é s t , 
bőrhámlást, kipállást, test- és 
lábizzadást. Szagtalan és ártal¬ 
m a t l a n szer lévén, a test bármely részén, 
sőt az arczon is használható. 

Kellemesen husit, fájdalmat csillapít, legré¬ 
gibb sebeket is szárit. 

A hol az összes létező szerek eddig nem 
használtak,- ott az Erényi-féle Ichtiol-Salicillal 
biztos az eredmény: feldörzsölésnél, viszketeg-
ségnél, bőrbántalmaknál. 

Még 25—30 éves bőrbántalmakat és viszkető 
sebeket is megszüntet. 

Bármitől származó seb vagy kisebesedés és 
feldörzsölés beszáritható és tüzessége rögtön csil¬ 
lapítható. Minden kiütés 8 nap alatt elmúlik, 
bármenynyire torzítja az arczot, kezet vagy a 
test bármely részét. 

Az eredeti cErényi Ichtiol-
S a l i c i l ) 3 koronás dobozokban csak 
a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA 
DIÁN A •- gyógyszertára, 

Budapest, Károly-körút 5. 
(Postai megrendelések utánvétel 
mellett még aznap szállíttatnak.) 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett a világ minden részéből. 

Ismeri 
N 

MÁR 
a 

Diana 
sósborszesz 
grandiózus hatását? 

Minden egészséges és 

minden beteg 
igazolhatja, hogy az elkép¬ 
zelhető legjobb siker csakis 

iana 
használata által érhető el. 

h egosz országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 5. 
Postán legkevesebb 6 üveg 
szállítható utánvét mellett. 

^ 

Minden üvegnek plombálva kell lenni 
Egy üveg Egy nagy üveg Egy legn. üveg 
DIANA- DIANA- DIANA-

BÓsborszesz BÓgborszesz sósborszesz 

44 1.20 2.50 
fillér. korona. korona. 
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- A mór herczegnö Madridban bezzeg nem 
tudta, hogy Merseházyak vannak a világon. Azt 
valahogy mégis csak másképen kelJett meghó¬ 
dítanom, - - mondta igen komolyan Miklós 
gróf és széles vállán megfeszült a kabát. 

Milfay Olivér halkan nevetett: 
- Treszkát bizonj'ára könnyebb lett volna 

meghódítani Borszkán. 
- Tévedés, — felelt igen komolyan Miklós 

gróf. — Már előfordult, hogy az unalom vagy 
a kicsapongó kedv lépteimet Treszka nyomába 
irányította. Mentem, mendegéltem a meglehe¬ 
tős formás lábak után, Treszka nem is fukar¬ 
kodott a czipője mutogatásával, de aztán nincs 
tovább. Kénytelen vagyok bevallani, hogy meg¬ 
buktam Treszkánál, uraim. 

Milfay elhallgatott és a szivarfüstbe bámult. 
- Treszka egy tisztességes lány, - - ismé¬ 

telte Miklós gróf. — Azt hiszem, még az ajkát 
nem csókolta meg senki. 

Milfay dudolgatott: 
- Furcsa teremtés. Igazi felvidéki stréber¬ 

kisasszony. Azt hiszem, szívesen kompromit¬ 
tálná magát egy eleven gróffal. . . 

— És ártatlan maradna, — nevetett Miklós 
gróf. — Természetes, hűséges esze van a kis 
leánynak, sohasem hagyja cserben a hidegvére. 
Most, ha itthon maradok, idővel ferjhezadom. 

Milfay bólongatott és kissé elszomorodva 
monda: 

— Ha tudtam volna, bizonyára másképen 
viselkedtem volna a kisasszonynyal szemben... 

- Ezek a mi felvidéki tót lányaink, — szólt 
Merseházy, — különös, néha furcsa teremté¬ 
sek. A szemük, a szájuk azt mondja, kiáltja, 
hogy boldog örömmel rendelkezésre állanak 
minden férfiúnak, a ki kezét kinyújtja értük. 
És kaczérságukkal fel tudják bátorítani a leg-
pipogyább legényt is. Aztán hip hop, eltűnnek, 
mint a kámfor. Az ember csupán a levegőt 
markolja utánuk. Sok jó, nemes, nagyszerű vér 
keveredett itt össze. Csehek, kuruczok, Iában -
czok, nemesek, főurak, de még királyi vérből 
valók is hozzájárultak a vérkeveredéshez. Giskra 
vére együtt folydogál az erekben a Merseházyak 
vérével. Talán még Mária Teréziának is elvitte 
a szél egy aranyos hajszálát. Ki tudja, hová 
fújta a szél azt a hajszálat ? . . . De hát most 
nem is annyira a tót lányokról van szó. Kirán¬ 
dulunk, nrak, Asszony lakra. Ki tudja, hol van 
Asszonylak ? 

A margitvári azilum ápoltjai összenéztek. 
Vájjon miféle zseniális bolondságon töri fejét 
Miklós gróf? 

- Ne gondolkozzatok. Tudom, hogy csak 
a tekeasztalon tudjátok orientálni magatokat. 
Asszonylak község Pozsonymegyében, közel az 
osztrák határhoz van. Nevezetessége egy régi 
Svarczenberg-kastély, a melyet legutóbb a kegyes 
herczegnö asszonyok számára berendezett. Négy 
vágj' öt előkelő úridama tölti ott idejét a her¬ 
czegnö alapítványából. Férficselédség nincs a 
háznál. Mit szókiátok hozzá, ha hadat üzen¬ 
nék az asszomlaki nőknek és megostromol¬ 
nánk a kastélyt? 

- Már inkább Treszka kisasszony bolond¬ 
ságait hallgatom Borszkán, mint nyugalmazott 
úridámák döngicsélésék, — felelt Milfay Olivér. 

Livinszky herczeg szolgálatkészen felelt: 
- Te vagy urunk, házigazdánk, Miklós, azt 

tehetsz velünk, a mit akarsz. 
— Tiz év óta nem beszéltem társaságbeli úri-

asszonynyal. — kiáltott fel Xypszy baronett. -
Megtalálok halni a nélkül, hogy egy kedves, 
finom úriasszony gyöngéd ujjaival megsimo¬ 
gatná a homlokom. Hiába, az úriasszonyok 
újjá, tenyere más, mint az orfeumi hölgyeké. 
Becsületemre, vágyakozom, hogy egy finom, 
tisztességes asszony kezét megfoghassam. 

- Bolond rajongó, — dörmögött Olivér. -
Mintha az nem volna mindegy, hogy müven 
kéz simogatja az embert. A nők kezei, akár 
úriasszonyok, akár félvilágiak, mindig megfor¬ 

dulnak olyan titkos helyeken, a hol férfi keze 
sohasem fordul meg. A leggyengébb, legszen¬ 
tebb női kéz is erkölcstelenebb, tisztátalanabb, 
mint a barna férfikéz. 

- Ne bántsuk a női kezeket, Olivér, — szólt 
közbe komoly hangon Miklós gróf. — Bizonyos 
korban (hál'istennek még messze van e kor) a 
férfiú részért) nem marad meg a nőkből egyéb, 
mint kezük, meg lábuk. A finom asszonykóz 
és a formás női láb. Nagyatyám, Merseházy 
Pál, a moszkvai nagykövet vagyonokat fizetett 
egy-egy női kézért vagy lábért. Tánczosnök, 
szépkezű czigánylányok, lovarművésznők vet¬ 
ték körül élete utolsó éveiben, mégis akkor 
volt a legboldogabb, a mikor az unokanövére, 
a finom Katinka megsimogatta a homlokát az 
ő elegáns, tiszta, jószagú kezével. 

Xypszy lelkesedve hallgatta e szavakat. És 
szokása ellenére megtámadta Milfayt. 

- Olivér azt hiszi, hogy az Aranygolyó 
kassziroshölgyének van a legfinomabb keze 
Európában. Pedig soaase mossa meg a kezét. 
Isten ucscse, nem mossa meg a kezét. 

Olivér vállat vont és csupán egy lenéző pil¬ 
lantással felelt. Bizonyára jobban ismerte a 
nőket, mint Xypszy baronett és az aranygolyó-
beli kaszirosnőről is tudhatta, hogy hányszor 
mossa napjában kezét. 

A hadüzenet megtörtént. 
Miklós gróf minden költői tehetségét össze¬ 

szedve, verses levelet irt Asszonylakra Hart-
leben Zsófia csillagkeresztes hölgynek, a kivel 
hajdanában tánczolt a Svarczenberg-palotában. 
(•Asszonyom, mi megostromoljuk önöket, hol¬ 
nap vagy holnapután — mielőtt a nap nyugo¬ 
vóra száll, — seregem megáll Asszonylakán.» 

Diszrubás várnagy vitte a pergamentet és két 
huszár kisérte az üzenetvivőt. 

Estére megjött Poroszkai uram a válaszszal. 
- Várjuk az ostromot, — feleltek a kastély 

hölgyei és egy kosár málnát küldtek Merse-
házynak, u melyet bizonyára sajátkezűleg szed¬ 
tek a kastély kertjében. 

A málna izes volt és az üzenet fellelkesítette 
Miklóst. 

- Van felvonó-hidjuk ? - - kérdezte a vár¬ 
nagyot. 

- Van, de 'a szobalányok, frájok egész nap 
a kapuban hanczúroznak. Elegendő, hogy egy 
jóképű fuvaros elhajtson a kapu előtt, az asz-
szonycselédek nyomban leeresztik a hidat. 
Zárda az. kegyelmes uram, de olyan zárda, a 
hol még kápJán sincs. A faluban lakik egy ne¬ 
mes ember, bizonyos Kertyik Pál. Az folyton 
azzal fenyegetőzik, hogy katonaságot kér a vi¬ 
dékre, mert nem bírni a kastélybeli fehér¬ 
néppel. 

- Ezzel a Kertyikkel meg kell ismerked¬ 
nünk, - - vélekedett Miklós gróf. - - Hasznos 
útbaigazítással szolgálhat. 

- Magam is azt gondoltam, — felelt a vár¬ 
nagy. - - Mindjárt elhoztam Kertyik uramat. 
Odalent vacsorázik a kulcsárnál. 

- Hát hozd elő, ha már vacsorázott. 
Kertyik Pál sokáig vacsorázott. Nagyevő em¬ 

ber volt, nem tudott egykönnyen megválni a 
késtől-villától. A várnagy buzdítására mégis 
csak lenyomta az utolsó falatot és hagyta ma¬ 
gát Miklós gróf elé vezetni. 

- Hát miféle fehórnép lakja a kastélyt? — 
kérdezte a gróf. 

- Nem esett ehhez hasonló bolond dolog 
Mátyás óta, mert akkor estek a legbolondabb 
dolgok, - - felelt Kertyik Pál és széttörölte 
szárnyas bajszát. 

Már kissé venecske ember volt Kártyik, a 
rövidrenyirt haja deresedéit, de a bajusza fe¬ 
kete volt, mint a szurok. Gömbölyű szeme 
volt, a melyre olvasásnál okulárét helyezett, a 
mutatóujján régi pecsétgyűrűt hordott. Bocs-
koros nemes az ilyen ember neve, de gyakran 

büszkébbek régi ármálisukra, mint maga a 
király. 

- Hát hogy van a bolond eset ? — kérdezte 
Miklós gróf és hátradőlt székén. 

— Állva nem tudok beszélni, - - felelt Ker¬ 
tyik Pál. 

- Hát üljön le, - - legyintett a gróf. -
Csak aztán igazat mondjon. 

Kertyik megállott leülés közben : 
- Igazat? — kérdezte nyomatékosan. —Az 

én őseim határkapitányok voltak Dévényben. 
Mi nem szoktunk nem igazat mondani. Kertyik 
manapság már csak egyetlen egy van Magyar¬ 
országon és az én vagyok. De Merseházy van 
elegendő. 

A gróf jókedvűen nevetett: 
- Beszéljen már, Kertyik uram, az oldala¬ 

mat fúrja a kíváncsiság. 
Kertyik még egyszer körüljártatta gömbölyű 

szemét és így kezdte : 
— A herczegnö a nyakamra telepítette azo¬ 

kat az asszonyokat, azóta nincs egy nyugodt 
perczem. Egyetlen nemes ember vagyok a falu¬ 
ban, a többi tehát nem számít. Van ott vagy 
három-négy dáma, a ki napközben unalmában 
már azt se tudja, hogy mit csináljon. A cselédi 
sorban levő némberok pedig majd megbomla-
nak a fértinép után. Mert az épen a bolond do¬ 
log, hogy férfinak nem szabad a kastélyba be¬ 
lépni. Kijönnek tehát ők a kastélyból. A gróf¬ 
nők lovagolnak, beugratnak a virágos kertembe, 
letapossák a tulipánhagymáimat, aztán mikor 
csendesen dörmögtem ezért valamit, lovagló¬ 
ostort fogtak rám. Nem lehet azokkal birni, 
kegyelmes uram. Még a gyereknépnek se hagy¬ 
nak békét. Megkergetik őket az utczán, az asz-
szonyoknak pedig napestig mindenféle füveket'; 
kell szedni az erdőn, a miből fürdőt készíte¬ 
nek. Öreg papunk, Vajkai tisztelendő nem pré¬ 
dikál kedvükre; már írtak is a püspöknek, 
hogy küldjön más papot. A faluban szedték 
össze az aláírást. A minap tűz volt. valami 
szénaboglyát gyújtottak fel, hogy aztán elolt¬ 
hassák. Térdig feltúrt szoknyában hordták a vi¬ 
zet a tűzre. És nagyon nevettek hozzá. Hiszen, 
ha fiatalabb volnék, nem ijednék meg tőlük. De 
így bizony elbújok előlük, a mikor végignyar¬ 
galnak a falun, mint a valóságos boszorká¬ 
nyok . . . 

Miklós gróf úgy nevetett, hogy a könnyei 
is csorogtak. 

- Boszorkányok ? 
- Azok. Mert még a gyerekek is félnek 

tőlük. Ügy összeölelgetik, csókolják a gyere¬ 
keket, hogy azok sirvafakadnak, mintha meg¬ 
verték volna őket. A minap is pirosra csipked-
tek egy zsellér-gyereket. 

— Aztán milyenek ? Fiatalok, szépek ? 
Kertyik Pál pisztolydurranáshoz hasonlóan 

csapta össze a két tenyerét. 
- Szépek ? Fiatalok ? Hisz akkor nem volna 

velük semmi baj. Régen le vitéziették azok már 
a fiatalságot, talán még Solferinónál. Csakhogy 
az ilyen finom úriasszonyoknál az másképen 
van, mint a magunk asszonyainál. Mindennap 
fürödnek, liliomszappannal mossák a bőrüket, 
a patikának minden hunczut fortélyossága az 
ő csinosságukra van kitalálva, így aztán meg¬ 
esik, hogy még a hatvanéves is szemrevaló le¬ 
het közöttük, holott, mondom, az ifjúság régen 
elhagyá. A kenőasszonyok naphosszat egyebet 
sem tesznek, mint a ránczokat dörzsölik, dunai 
fövényben áztatják a lábukat, a szarvast gom¬ 
bával töltik . . . Elég az hozzá, hogy igazság¬ 
talan dolog ez, kérem. A míg a föld leányai 
hamarosan megöregszenek, e dámák hervadott-
ságukban is olyan rózsasj.inüek, mintha bér-
málásra készülnének. 

Miklós gróf felcsillanó tekintettel hallgatta 
Kertyik uram panaszait. Titkon kedvelte a szép 
hervadt dámákat, miután egész életében a ta¬ 
vaszt kergette. 

- Holnap útra kelünk és megostromoljuk 

Asszonylakot! — adta ki a parancsolatot Po¬ 
roszkainak, a várnagynak. 

Kertyik megvetőleg csóválta a fejét. 
- Nem egészséges dolog ez, uram. Eégi se¬ 

lyemruhákért hadba szállani! Még a nagyapám 
se hallott ilyent. 

De hát Kertyik uramra senki se hallgatott. 
Végül még Milfay Olivér is vállalkozott az 
útra. 

- Szép, hervadt, imakönyvbe préselt virá¬ 
gokhoz hasonlatos dámákhoz megyünk, — 
mondta nyelvcsettentve Merseházy gróf. — 
Olyan szaguk lehet, mintha a tömjén illata a 
mosúszszal keveredik. 

— Hármas mezőn, hármas határon, búza¬ 
virág az én virágom, — felelt Olivér a népdal 
hangján, a kékszemű Treszkára gondolt, de 
reggelre gondosan megberetválkozott tükrében. 

A nagy szürke automobil pöffögve szaladt 
végig az országúton, Kertyik Pál az egész idő 
alatt azt várta, hogy mikor fordulnak az 
árokba, míg a czigánybandát Poroszkai uram 
hozta négylovas kocsin. 

Merseházy megállította az autót az asszony¬ 
laki határban, ott, a hol zöld erdőben egy régi 
templom maradványai látszottak. Szent szüzek 
dicsérték itt hajdanán az eget. A nagy faragott 
köveken kényelmes ülés kínálkozott. 

- Éjjel énekelnek a kisértetek, — mondta 
Kertyik Pál, — kár, hogy nem akkor jöttünk. 

Merseházy aztán gyalogszerre] megindult az 
asszonylaki kastély felé. 

Francziás, tornyos, vidám kastély emelke¬ 
dett a lapályon, a milyen kastélyok frank föl¬ 
dön találódtak, a míg a forradalom felgyúj¬ 
totta őket. A kapu feletti tornyon a herczegi 
család sárga lobogója lengett, a nyári nap¬ 
sütésben ragyogva húzódott az ablaksor. 

Kertyik Pál jelt adott a kastély lakóinak, 
mire a felvonóhíd leeresztetett. Hatalmas ter¬ 
metű, fehérkötényes kulcsárnő lépett ki a 
kapun. 

- Itt van gróf Merseházy, — mondta Ker¬ 
tyik. 

A kulcsárné kezetcsókolt a grófnak. 
- A kastélyba helépni nem szabad, kegyel-

mes úr, — mondta, — de a rózsáskertre nem 
vonatkozik a lilalom. Vezesse Kertyik a kis 
kapuhoz a gróf urat. 

- Több tiszteletet! — felelt a nemesember 
fogcsikorgatva, de mégis csak elvezette a grófot 
a kastély oldalbejáratához, a hol már nyitva 
volt a kis falba vésett ajtó, a melyet olyan 
czifra lakatosmunka díszített, mintha ezt az 
ajtót folytonos feltárásra, nem pedig titkos nyi-
togatásra csinálták volna. Egészen bizonyos, 
hogy hajdanában ezen az ajtócskán lépegettek 
be azok a lovagok, a kiknek egyébként tilos 
volt e kastélyban mutatkozni. Szobalányok, 
grófnők, herczegnők kedvesei mehettek át a 
hidacskán, a melyet teljesen befutott a loncz. 

- Maradjon hátra, - - mondta Merseházy 
Kertyik uramnak, a mire az nagyon csodál¬ 
kozott. 

Régi rózsafák töltötték meg a versaillesi min¬ 
tára formált kertet. Egy márvány Apolló és 
terrakotta faunok látszottak a bokrokban. A kő¬ 
padon, a mely bibor szőnyeggel volt beborítva 
és hátában a Svarczenberg czímer látszott, 
Hartleben Zsófia ült. Fekete lovaglóruha volt 
rajta, fátyolos kalapja azonban a padon hevert. 
Hullámos barna hajában csak itt és amott lát¬ 
szott egy ősz hajszál, míg arcza oly gyöngéd 
és finom volt, mint azon pasztell-képeken lát¬ 
ható női arczképek, a melyeket apró virágok¬ 
kal díszített bőrtokban a szivük felett viseltek 
az ábrándos lovagok a harminczas esztendők¬ 
ben. Szürke, nyugodt szeme volt és a szemöl¬ 
döke hosszan iveit, mint egy templomboltozat. 
Szenvedélytelen, szinte apáczás modorban fo¬ 
gadta a grófot, mintha alázatosságával véde¬ 
kezne a világi hiúságok ellen. 

Mivel lehet szolgálatára legalázatosabb 
szolgálója, kegyelmes úr? 

Miklós gróf felkaczagott. 
- Asszonyom, én hadat üzentem. Eljöttem 

hódítani, ostromolni, erőszakoskodni és ön már 
az első lépésnél lefegyverez? 

- Kit akar megostromolni ? 
- Kegyedet, társnőit, az egész kastélyt, -

kiáltotta Merseházy. — Itt unatkoznak, elhoz¬ 

tam tehát a barátaimat, a nagyszerű Milfayt, 
a kitől ön'gyakran olvashatott a «,Tockey»"czimü 
lapban elmefuttatásokat versenyügyünk fejlesz¬ 
téséről. Itt van Xypszy báró, a legjobb tennisz-
játékos és a kedves Livinszky . . . Az erdőben 
sátrakat verettem, házizenekarom megérkezett, 
csupán a hölgyeket várjuk a barátságos dezeöné 
elfogyasztásához. 

- Miikának migrainje van, Henriettejanyja 
halála évfordulóján böjtöl, én pedig lovagolni 
megyek, a mint látja, gróf. . . Mindazonáltal 
ott leszek a mulatságon. 

Merseházy férfiasán megrázta az asszony 
fehérkeztyűs kezét. 

- ígérem, hogy nem bánja meg, Zsófia. 
Habár magam már nem igen szoktam val-
czerezni, — emlékszik a kalikó-tánczestélyre? — 
barátom Xypszy mestere a táncznak. Ellenben 
vadvirágot szedni segíthetek a hölgyeknek. 

— A gróf nagyon kegyes, — felelt, Zsófia. -
Hallottam már furcsa barátairól, a margitvári 
remetékről. Valóban sohasem hittem, hogy le¬ 
ereszkednek hozzánk, szegény elátkozott nők¬ 
höz. 

Miklós gróf csak perczekig tudott társalogni, 
mert véleménye szerint felesleges volt sokat 
beszélni nőkkel 

— Hát egy óra múlva ott legyenek, — mondta 
és megelégedetten elköszönt Hartleben Zsó¬ 
fiától. 

Bingatózó, jókedvű léptekkel ballagott a kas¬ 
tély mellett, midőn is az egyik ablakban meg¬ 
pillantotta Tóváry Miikát, a kit valahonnan 
ismert. Az egykori vöröshajú szépség kissé 
megfakult hajjal és olyan fehér arczczal, mint 
a czukrászsütemény, az ablakban könyökölt és 
szivarjából a füstöt fújta. 

A gróf megemelte a kalapját, bár az nem 
volt szokása. 

- Látom, hogy emlékszik reám ! — kiáltotta 
harsány hangon Milka. —Eljövök a majálisra. 
Van czigány? 

Merseházy jókedvűen intett. 
- Hisz azért jöttünk, hogy megtánczoltas-

suk magát. 
- No majd meglátom, — felelt Milka és 

kövéres kezével egy rózsát dobott a grófnak. -
Henrietté beteg! Szegény nem jöhet, de majd 
tánczolok én helyette! 

A gróf tovább ballagott és míg magában 
azon gondolkozott, hogy honnan ismeri Tóváry 
Miikát, az egykori gárdaezredes lányát, — ta¬ 
lán Badenbadenből, a hol a kocsiversenyben 
Milka díjat nyert, vagy Budapestről, a hol az 
árvagyermekeknek gyűjtött adományokat?—a 
kastély negyedik tornyánál az erkélyről egy 
tarkakendős hölgy kihajolt és bodros szőke fe¬ 
jét olyan kíváncsian fordította a grófra, hogy 
az rögtön megállott és köszönt. 

— Beméllem, én is elmehetek a majálisra? — 
kérdezte madárhangon és fekete, délies met-
szésű szemével epedve nézett alá a magosból. 

- Hogyne, — kiáltotta Merseházy. — A há¬ 
nyan vannak, mind eljöhetnek. 

Henriette (mert hiszen ő volt a toronybeli 
hölgy) gyermek módjára tapsolt a tenyerével. — 
Nem is hiszi, hogy mennyit unatkozunk! 

- Azért van Merseházy, hogy mulattassa a 
hölgyeket, — kiáltotta Miklós gróf. - - Csak 
tessék eljönni. Jobban nem lehet mulatni, a 
hogyan én mulatni fogok. 

— Mennyi hóbortos vénasszony, — gondolta 
magában Miklós gróf, a mint most végérvénye¬ 
sen elmaradt mögötte a kastély és benne a mu¬ 
latni vágyó hölgyek. — Bizony kár megvénülni 
a nőknek! 

Gondolataiból Kertyik Pál zavarta ki. A szár¬ 
nyas bajúszú férfiú lihegve futott utána. 

- Tessék visszajönni, — kiáltotta messzi¬ 
ről, — a grófnét elfelejtette meghivni. 

- Miféle grófnét ? 
— Az öreg grófnét, a mamát, a nagyasszonyt, 

a sárkányt, a vén gyilkost, — felelt egy szuszra 
Kertyik Pál. — A fürdőkádban volt épen, azért 
nem bújhatott ki az ablakon. Lehet, szándéko¬ 
san dugták a kádba. 

Miklós gróf bosszúsan megállóit. 
- Hány esztendős az a mama ? 

Kertyik diadalmasan kiáltotta: 
— Legalább száz. 

- Hát akkor maradjon otthon. 
(Folytatása következik.) 

ÜGYETLEN SZAVAK. 
:Ón.. 
Mindig érzem, valahányszor sóhajtok. 
Mintlm n szivem közepébe von. 

(jroug. 
Hang. illat, arcz, verssor megüti néha, 
Mélyen, sokáig, ellaiikndva bong. 

Táj, 
Szűzen dereng az élet fátylain túl. 
Kimúlt, nem látom . . . itt maradni fáj. 

Sehonnan /rmliil boldog iiloniliitligon. 
Figyelnók s u csend háimtiihii Imi. 

Köny. 
Felfut s/.i\<>inl)i'il. mint » gyöngy, s/riii 

JH ós ii s/ívhc visszajön. 

SZÖLÖFÜ11T. 
L 

Ha tudnám, hogy most merre van, 
Mindjárt vonatra ülnék 
És mondanám : ó gyorsvonat, 
Mondd mért szorítja torkomat 
El fájó keserűség? 
Mert nincsen benne hűség 
Mert nincsen benne hűség. 

Ügy keresem s nem láthatom 
Már sóba szinről-szinre, 
Mondjátok meg hűs ablakok. 
Miért, hogy sohsem álhatók, 
Nincs álom szemeimre '! 
Majd feküdj le a sinre. 
Majd feküdj le a sinre. 

És ismét hozzá kezdenék. 
Oh, mondd te kattogó kerék, 
Ha meghalok is azalatt. 
Míg a kupéja rám sznlad, 
Kinóz e ablakábul ? 
Kinéz .az ablakábul 
S a mes=zisógbe bámul. 

II. 
Én nem mondhatom meg. hogy szeretem 
(Nem is jó mindig egy nőről beszélni), 
Mert nekem átok ül a nyelvemen 
(Tán jobb is lesz így elhagyatva élni) 
Hisz úgy sem lehet tennem egyebet, 
Mint kimondani halkan égy nevet, 
Kimondani és kezdeni elölről. 
(És emlékezni régi gyerekfó'ről, 
Ki valamikor a czukrot szerette 
S mikor látta, hogy majdnem mind megette, 
Mi még maradt, torkából visszalopta 
És újra szopta.) 

III 
Sokszor bolyongói visz a lázam 
A frissen szántott puha földre, 
Csak az csavarog így magában 
Ki nem gondol, csupán egy hölgyre, 
Nézem soká a zöld faágat, 
Nézek az ázott barázdákra, 
(S magamban gondolok csodákat. 
A mit oly régóta szeretnék : 
Arczával ezüstpénzt veretnék 
S a hány forint csak volna nálam 
Felváltanám mind koronákra.) 

IV. 
Sok éve már nem láttalak, 
Sok éve járok más utón, 
Gyűlöllek én vagy áldalak ? 
Én nem tudom, én nem tudom, 
A foteledig elmegyek, 
Még ismerős minden sarok 
S így fogok szólni : . . . Oh, egek, 
És megbotlok és meghalok. 

Haldia 



SZÍNHÁZAK. 
Tömörkény István: A barlanglakók és EuUkai György: Az első és a második, 
a Nemzeti Ssinháíban, - Lengyel Menyhért: Róza néni, a Magyar Színházban. 

Tömörkény István szerényen kopogtat be a 
színpadra, egy kis egyfelvonásos darabbal, 
A barlanglakók-íaL Az ő szokott alakjai, al¬ 
földi parasztok lépnek elénk darabjából, mely 
csak párbeszédes formájában különbözik novel¬ 
láitól, egyébként egészen ezek karakterét viseli 
magán. A környezet azonban egészen új és 
ezért is érdekes. Veremben lakó erdő-irtok, a 

tkik sóvárogva kívánkoznak a föld fölé s ke¬ 
mény, nehéz munkában törik magukat, hogy 
ezt a vágyukat elérhessék A kis darab abban 
a pillanatban hozza őket elénk, a mikor már-
már útjuk nyílik a föld fölé: az erdőmester 
csőszszé akarja tenni a gazdát, de csak úgy, 
ha korcsmázó, duhajkodó fia megházasodik és 
elvállalja annak a darab erdőnek a kiirtását, 
a melyre az apa megszerződött. Ebben a Jje-
állításban jó drámai érzék nyilvánul: életük¬ 
nek talán legfontosabb, legválságosabb pilla¬ 
natában mutatja be alakjait s ezzel a történet 
is fontossá válik. S mind drámaibbá válik a 
dolog: a fiúról megtudjuk, hogy csak azért 
él duhaj életet, mert szeret egy lányt, gyer¬ 
meke is van tőle, négy éves, de szülei nem 
engedik, hogy elvehesse. Az erdőmester aján¬ 
latáról értesülve, bortól fölhevült állapotban 
végre kiböki szándékát. Ekkor feszül meg iga¬ 
zán a helyzet: apja haraggal támad rá, hogy 
beestelen lányt akar elvenni, a kinek a faty-
tyán az imént vágott végig ostorral. Az apai 
érzésében megsebzett fiú felbőszülve, késsel 
támad apjára, de a karja leroskad, — elindul, 
hogy világgá megy. Az apa, a ki csak most 
tudta meg, hogy az a fattyú az unokája, vissza¬ 
hívja: «Hát hozd el a kis unokámat!)) Az egy¬ 
szerű kis történetnek van hatása, az apa és 
fiú összedobbanásában elemi szenvedély lob¬ 
ban fel, - - ez a jelenet megkap erejével s 
a szerző szerencsésen megtalálja azokat a sza¬ 
vakat, melyeket embereinek mondaniuk kell. 
A darab tagadhatatlan hatásában a színház¬ 
nak nem sok része volt, csak Pethes megjele¬ 
nését, mozgását, beszédét lehet föltétlenül di¬ 
csérni. 

fíuttkai György, a kritikus, a budapesti szín¬ 
házak körüli világ egyik legszimpatikusabb 
alakja, a közönség és a kritika már eleve 
kedvezően hangolt hangulatában mutatta be 
új darabját: Az első és a második czímű 
háromfelvonásos drámát. 

Az új darab a szeretett nő megbecsülésén 
alapuló tisztes szerelem és a merőben ér¬ 
zéki szerelem összeütközésének drámája, a 
melyben az iró az előbbinek adja a győ¬ 
zelmet. Az összeütközés egy hírneves iró lel¬ 
kében megy végbe, a ki derék, nemeslelkű 
felesége és kis gyermeke mellől, érzékei¬ 
től elragadtatva, egy szép, szenvedélyes, önző 
kalandorleány hálójába szédül. Felesége akkor 
tudja meg hűtlenségét, mikor már késő, mi¬ 
kor már férje el van szánva, hogy elhagyja 
őt. Ebben az elhatározásában van erkölcsi 
motívum is: leány-szeretője anya lesz, tehát 
neki kötelessége mellé, a feleséggel szemben 
gyöngébb mellé állni. A feleség küzd, a hogy 
tud, családi boldogságáért: közvetítő útján 
pénzt ígér a leánynak, majd mikor ez eluta¬ 
sítja, maga megy hozzá hitvesi jogait köve¬ 
telni. A két asszony találkozása, szenvedélyes 
szóváltása a dráma tetőpontja: mind a két 
ellenfél a maga szempontjából érthető állást 
foglal, mindegyik az életéért küzdők elkesere¬ 
dett erejével áll a rnaga igaza mellett. A kime¬ 
netel előre is biztos : az ilyen csatákban mindig 
a szenvedély a győztes s a szerető pártjára 
áll a jelenet végén betoppanó férj is. A má¬ 
sodik felvonás, a melyben ez a jelenet kicsú¬ 
csosodik, a darab legjobb része, itt a környe¬ 
zetben, a leány családjában érdekes és eleven 
alakokat talált a szerző, míg a többi alakok 
inkább csak emberi tulajdonságokkal felruhá¬ 
zott absztrakcziók. Az apa, a kiérdemült szín¬ 
igazgató, a ki könnyűvérű hölgyecskék szín¬ 
padra való kitanításából élősködik s nem bánná, 
ha leánya könnyű szerrel pénzzé tenné szépsé¬ 
gét, a hozzá méltó ostoba, közönséges anya, 
a léha svihák fiú, — az életnek kevéssé ismert 
köréből való figurák, a kik mozgalmat hoznak 

a színpadra. A boldogtalan férfi, a ki ebbe a 
családba házasodik bele, megkapja büntetését : 
a család,' új feleségét se véve ki, kiszipolyozza 
az agya velejét, megmételyezi tehetségét, ma¬ 
gához zülleszti egész valóját. Ezt a harmadik 
felvonásban újszerű fordulattal mutatja be 
a szerző. Egy tátrai szálló halijában bemutat¬ 
ják az iró legújabb darabjának egy jelenetét, 
a mely nem egyéb, mint családi életének tükre. 
Ő maga játszsza benne a főszerepet, a fele¬ 
sége és ennek családja a többi szerepeket, a 
közönség közt van első felesége új férjével. 
Játék közben elragadják a saját életéből vett 
jelenet szavai s mikor meglátja volt feleségét, 
leszédül a színpadról és elébe borul. De újra 
kezdeni semmit sem lehet, az asszony meg¬ 
sajnálja, de átengedi annak a családi körnek, 
melyet választott magának. A színpadon be¬ 
mutatott színpad, rajta tükörképben az előbbi 
felvonásokban történtek következményei, nem 
hatnak valószerűen, inkább afféle fogás az 
egész, a milyenre az iró szorultságában szokta 
adni magát, hogy egy megoldhatatlan problé¬ 
mát legalább látszólag megoldjon. De színházi 
hatás van benne s a hézagokat ügyesen elfödi 
a szerző néhány mulatságos alaknak a darabba 
való beállításával 

A színészek gonddal és jókedvvel játszszák 
méltányos és megértő kritikusuk darabját. 
Alszeghy Irma és Paulay Erzsi viszik a dara¬ 
bot ; az előbbi melegséget, jóságot és igaz han¬ 
gokat találó fájdalmat visz bele, az utóbbi vad 
szenvedélyességét és kíméletlen, szilaj erőt. 
A férfiszerepek halványabbak, csak Ga«7-nak 
van alkalma plasztikus figurát bemutatni a 
vén színészben, a ki mint valami szerepet 
játszsza önmagát; az alaknak ezt a kétszeres 
szerep-voltát nagy hatással játszsza meg ez a 
humoros karakterizálásra jól felszerelt szinész. 
A többiek, köztük főleg Pethes, a darab ren¬ 
dezője és Somlai, megteszik, a mit lehet. 

Lengyel Menyhért bizonyos tekintetben meg¬ 
lepetést szerzett közönségének, mely eleitől 
végig figyelve kisérte érdekes, változatokkal 
teli szinműirói pályáját. Stilust változtatott: 
fiatalkori szatírájától, későbbkori jelenet-effek¬ 
tusra épített drámájától jó messzire ellépett, 
az igazi komédiába. Karrikatura helyett sza¬ 
batos, pontos rajza az alakoknak, egymásra 
fokozódó jelenetek sora helyett az éles kör¬ 
vonalakkal rajzolt emberek cselekvéseinek és 
sorsának összesurlódása, a szatíra kritikája 
helyett Ítélettől tartózkodó, embereit megértő 
rokonszenv adják meg komédiája stílusát. 
S minden eddigi szereplésénél szimpatikusabb-
nak látjuk ebben az új stílusában, valami el¬ 
burkolt melegséget érzünk új darabjában, -
kezdi szeretni embereit, a kiket színpadra visz, 
meglátja bűneikben a szép vonásokat, megérti 
őket és jószivvel megbocsát nekik. Szegény el¬ 
esett emberek, az élet tette őket olyanokká, a 
milyenek, úgy küzdenek jobblétükért, a hogy 
tudnak, fortélylyal, ravaszsággal, ámítással, -
értsd meg őket te is, néző, és bocsáss meg 
nekik, hiszen láthatod, egészen jó dolog sül 
ki abból, a mit apró aljasságokkal nyélbe üt¬ 
nek. Ezt a békítő szavát a szerzőnek halljuk 
a darab mögül. 

A szerzőből fölfakadó jóságnak ezen a ro¬ 
konszenves hangján kívül van még valami, a 
mi megnyer Lengyel új darabjának, a Róza 
ne'ra-nek: néhány pompásan megfigyelt és ki¬ 
tűnően beállított figurája. Eóza néni, a vá¬ 
rosba bevetődő rákosszentmihályi parasztasz-
szony, a ki tilos szerelmek titkolt gyermekei¬ 
nek nevelgetésével foglalkozik, egészen új lele¬ 
mény, Lengyel találta meg és halászta ki a 
budapesti életből. Eóza néni a két hónap óta 
elmaradt tartásdíjat követelni jön a züllött 
muzsikus özvegyének szegényes, a végső zül¬ 
lés felé iramodó háztartásába. Nagyszerű tevé¬ 
kenységi ösztön él benne, a mint megérti a 
helyzetet, hogy itt lehet valamit csinálni: az 
özvegy megesett leányának régi léha, silány 
gavallérját, a gyermek apját kifüstölni és ho¬ 
rogra keríteni a jelentkező jóravaló, pénzes, 
szerelmes gavallért, - - azonnal munkába fog, 
kezébe ragadja az ügyek vezetését, tifikával, 

erőszakkal, asszonyi praktikával, parasztos em¬ 
berismerettel jól végre hajt mindent. Ez az egy 
alak maga fölér egy sereg darabbal, belépése 
az első felvonásban, egész beállítása, közön-
ségessége, falánksága, sürgő-forgó tevékenysége 
egy pompás komikai ötletnek kitűnő megvaló¬ 
sítása. Igaz, itt a jó szerep nekivaló színészre 
talált: Forrai Eózsi egész megjelenése, be¬ 
széde, minden mozdulata az alak karakterét 
adja ki. Egészen «pesti» alak Gábor, a jól 
öltözött csirkefogó, léha kávéházi alak, a ki 
kártyázásból és lumpolásból él, a klubban 
lakik, elcsábítja a lányt, de még a tartás¬ 
díjat se tudja megfizetni gyermekéért. Ezt az 
alapjában romlott alakot is emberivé tudja 
tenni a szerző: mégis van benne, a sok léha-
ság alá elrejtve egy jó érzés, - szereti a 
leányt, a kit elcsábított. Abban nem talál 
skrupulust, hogy hoz neki egy pénzes, naiv 
gavallért, a kit jól ki lehet pumpolni, de mi¬ 
kor a karjaiban találja a leányt, fellázad benne 
a szerelem. Bátámad az udvarlóra, leleplezi 
neki, hogy a leány az övé, menyasszonya, 
szeretője, gyermeke van tőle s tartja a jus¬ 
sát hozzá. De mikor látja, hogy úgyis hiába, 
a leány már nem szereti, az újonjött gaval¬ 
lért szereti, ettől várja elesett életének jobbra 
fordulását, akkor megadja magát, a visszajött 
udvarló előtt visszavon, hazugságnak bélyegez 
mindent, a mit mondott s eltakarodik. Z. Mol¬ 
nár László, a ki ezt a szerepet játszotta, na¬ 
gyon jól tud az efféle czinikus svihákok nyel¬ 
vén beszélni. Jól megfigyelt alak az özvegy¬ 
asszony is, a szegény, örökös bizonytalanság¬ 
ban nyomorgó, mindentől rettegő, örökké sá-
pítozó anya, a ki már beleszédült az örö¬ 
kös bajba, gyötrődésbe, akármi módon, ha 
aljassággal is, csak egy kis nyugodt jóllétet ki¬ 
van, ha lehet, becsülettel, ha kell, a nélkül is. 

Leánya, Giza kissé halvány körvonalakkal van 
rajzolva. Itt van a darab gyökeres baja: a leányt 
a szerző nem birta elég elevenen elénk állítani, 
nem tudott meggyőzni, hogy léhaságán, köny-
nyelműségén, olcsó érzékiségén túl is van benne 
jó mag, hogy csakugyan szereti udvarlóját s 
ha leánykori múltjáról félrevezeti, gyermekét 
eltitkolja is, mégis csak lehet belőle jó fele¬ 
ség. Aladár, az udvarló, jó megfigyelésnek kö¬ 
szönheti létét: a gazdag apák fiai között sere¬ 
gestül vannak nálunk efféle fiatalemberek, 
műveltek, valami tudományban vagy művészet¬ 
ben dilettánskodók, pozitív munkára, az élet¬ 
ben való helyük megtalálására képtelenek, fél¬ 
szegek, az élet dolgaiban naivak és ember¬ 
ismeret nélküliek, szoknya után futkosok, ér¬ 
zékiek és balekságra születettek. Törzs ezt az 
alakot egészen a szerző intencziói szerint 
játszsza, ép úgy, mint Nagy Teréz a leányt. 

Még az utolsó felvonásban is hoz be a 
szerző új alakot, Aladár apját; kitűnően meg¬ 
rajzolja, de csak elleplezi vele zavarát, nem 
szünteti meg. Mert zavarban van: a kitűnően 
megindított és szerencsésen fejlesztett cselek¬ 
vényt nem tudja biztos kézzel összefogni, in¬ 
kább csak megkerüli, nem fejezi be. Az utolsó 
jelenetben a szimbólum expedienséhez fordul 
a szerző (drámaírók akkor szoktak ehhez for¬ 
dulni, ha bajban vannak): Eóza néni babus¬ 
gatja a gyereket s a nézőnek ebből látnia kell, 
hogy ez a gyerek megment mindent, a házas¬ 
ság, melyet a darab folyamán szőttek-bogoz-
tak, jó házasság lesz. 

Lengyel darabja kitűnően megkonczipiált 
komédia, az alakok beállításában és megraj¬ 
zolásában erős, dialógusa elsőrendű színpadi 
beszéd, mindenki úgy és azt mondja benne, 
a mit kell s egész felfogásában, egyes hely¬ 
zeteiben pompás komikai érzék nyilvánul. 
Csak megoldani nem tudja az összeguban-
czolódott csomót, a befejezéssel szertefoszlanak 
a szálak, melyeket addig össze tudott tartani 
a szerző. Az ő mesterkedése juttatja jó vég¬ 
hez a darabot, nem pedig motívumainak ma¬ 
guktól való szerves kifejlődése. A Róza néni 
így is, a hogy van, a legjobb új magyar ko¬ 
médiák egyike, megerősíti hitünket Lengyel 
Menyhért írói mivoltában. 

Schöpflin Aladár. 
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«RÓZA NÉNI» , LENGYEL MENYHÉRT VÍGJÁTÉKA A MAGYAR SZÍNHÁZBAN. 

Verőczyné (Gerő J.), Csáti Gábor (Z. Molnár László), Bóza néni (Forrai Rózsi) és Giza (Nagy Teréz) az első felvonásban. 

Jel fű Gyula fölvétele. 

Secbaltl fényképe. 
RAJNEK FŐHERCZEG T E M E T É S E . 

A gyászmenet megérkezése a bécsi kapuezinus templom elé, melynek sírboltjába temetkeznek az uralkodó-család tagjai 
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RÉGI ISMERETSÉG. 
E L B E S Z É L É S . I R T A B A R T A L A J O S . 

- Fizetek! — mondta erőltetett orrhangon 
Centarics Beba és olyan mozdulatot tett, a 
melyről azt hitte, hogy nagyon előkelő. 

A Tátra-szálló éttermében egy fehér asztal¬ 
nál ült a nővérével, Centarics Dúsával Mind 
a kettő tele volt aggatva ékszerekkel és nagyon 
finomaknak mutatkoztak elegáns fehér ruhá¬ 
jukban, nagy tollas kalapjukban, a mi ugyan 
nem sokat ért, .sőt nevetséges teher volt a 
hegyek között. 

• Parancsára! - - szólt a fizetőpinczér és 
lassan, öreges járással odament az asztalhoz. 

Nem volt igazi pinczér; czvikkeres, ötvenes, 
sokat próbált ember volt, gyűrött arcczal, gyű¬ 
rött fekete zakóban; legutóbb szállodát bé¬ 
relt a vidéken, de avval is megbukott. 

Centarics Beba bemondta a reggelit; nagy 
reggeli volt, a felét sem tudták megenni, ott 
maradt az asztalon. Csak azért rendelték, hogy 
drága légyen. A főpinczér jegyezte a számo¬ 
kat : parancsára! parancsára! - mondta min¬ 
den tétel után. Centarics Dúsa csak hallgatott; 
állandóan hallgatott, mert a nővére gyámsága 
alatt élt, minthogy nem tudott eléggé vigyázni 
a szájára és sokszor ártott a tekintélyüknek. 

— A szoba árát is számítsa hozzá ! — mondta 
a főpinczérnek Beba. 

A számolópinczér azt is hozzáírta a többi¬ 
hez, azután az egészet összeadta. Az étterem-
bán csend volt, szemben a nagy pályaudvaron 
is hallgatott épen a dübörgő élet. Hátul egy 
pár asztalnál turisták ültek, térképeket tanul¬ 
mányoztak; nagyszerű augusztus-délelőtti vilá¬ 
gosság ragyogott odakünn, a háttérben a Tátra 
egeket verdeső panorámája bontakozott ki. 

— Már eltetszenek utazni? — kérdezte a fizető. 
Centarics Beba nagy bankópénzzel fizetett 
- Dobsinára megyünk, kibéreltük az idegen¬ 

forgalmi autóját. Onnan egyenesen Tátrafüredre, 
estére már a Grand Hotelben fogunk aludni! — 
büszkén mondta ezt és az aprópénzt, a mit 
visszakapott, hanyag mozdulattal bekotorta a 
tárczájába. 

- Egyedül tetszenek az autón ? - - kérdezte 
a számoló. 

- Mi ketten! 
- Nagyon drága így! 
- Minden pénzt megér, hogy az ember nem 

kerül akárkivel össze. 
Ez úgy hangzott, mintha rendreutasítás akart 

volna lenni. Brilliánsokkal dúsan kirakott arany¬ 
óráját is elővette, megnézte rajta az időt, hogy 
evvel elkerülje a fizetőt. De a főpinczér nem 
mozdult; czvikkere mögött, a szemén, kis, me¬ 
leg fény lobbant föl és arczán is megmozdul¬ 
tak az öreges, bölcs ránczok; egészen a szék 
karfájára dőlt és váratlanul így szólt: 

— Ha már eltetszenek utazni Nagysádék, 
mondják meg legalább, mit csinál a papa? 

- A papa? - kiáltott föl kellemetlenül 
Centarics Beba. 

— Mert ismertem ám én Nagysádékat, -
folytatta a czvikkeres ember - a mikor még 
akkorák voltak, mint a sós vekli! mondta 
és kedvesen nevetett. 

- Minket? - kérdezte kínos mosollyal. 
Hátranézett, hogy nem hallja-e valaki a ven¬ 
dégek közül. De senki sem figyelt oda. 

Bizony kérem indult neki az öreg 
ember - - csakhogy akkor máskép volt! Ajjé 
Nagysádka, bizony én régi pesti benszülött va¬ 
gyok. Jobban mondva: budai! Tetszik tudni, 
nekem volt az első házam a Betek-utczában. 
A sarkon! Abban volt egy fűszerüzletem. Az 
úgy volt akkor, hogy csupa pusztaság feküdt 
még köröskörül. Csak egy-két deszkabarakk; 
semmi más! Én bolond fejemmel mégis men¬ 
tem és csináltam fűszerüzletet a házamban. 
Na ja, de kitől éltem volna meg? A barakk¬ 
ban nem laktak urak! Bizony nem urak! Ajjé! 
Sokszor tetszettek jönni kettecskén: Vurgli 
bácsi! Egy kenyeret! De pénz most nincs ! De 
az kérem nem baj ! Az ember őr ál, ha Nagy-
sádékra néz. Egyiknek a kereke föl, másiké 
le. Az enyém tetszik látni: lefelé! Mindig 
lefelé! Nekem nincs szerencsém! A kedves 
papának volt. Mert ott a barakkban kik 
jaktak ? Kőművesek, napszámosok! Az nem 

ekzisztencz ! A kedves papából nemsokára pal¬ 
lér lett. Ajjé! Mink sokszor voltunk együtt. 
Babiátus egy ember volt, de olyan, mint a 
vas! Annak nem ártott semmise! Sem hideg, 
sem meleg. Mikor a tokaji hidat építették, 
akkor ő nekem abonensem volt! Mert akkor 
én voltam ott a kantinos! Mert ón sokat pró¬ 
báltam! Nagysádkáék tetszettek akkor sokat 
mászkálni a Tisza-parton! Ajjé! Sokszor tér¬ 
dig vízben, sárban. De az nem baj kérem! 
Az ember azt kinövi! 

Bizonyosan más Centoricscsal téveszt 
össze minket! Mi sohasem voltunk Tokajon. 
Nekünk házunk van Pesten, a József-kőrúton. 

- Úgy ? No ez szép! De az régen is volt. 
Huszonhat év! Nagysádka most már harmincz-
három éves, a kisebbik nagysádka harmincz-
egy. No, annak igazán örülök, hogy olyan jó 
sorban tetszik lenni. Én elvesztettem a házamat. 

—• A mi palotánk háromemeletes és huszon-
nyolcz lakás van benne! Azért gondolom, hogy 
Diztosan téved! 

- Na igen! A kedves papa már ilyen volt! 
0 olyan embsr volt, hogy ezt el is lehet hinni 
róla. Hogy a Centaricsnak lett egy ilyen nagy 
háza! Mert ő így csinálta: eljöttek a kőmű¬ 
vesek és azt mondták: hallja Centarics, adjon 
egy hatost kölcsön! Vagy: hallja Centarics 
úr! Nem volna két hatosa szombat estig? És 
a papának volt. Mert ő tudott seftelni és a 
kártyán is tudott nyerni egy pár forintot. 
Sohasem vesztett, mindig nyert. 

- Ugyan kérem, hogy mondhat ilyet! A 
papa a józsefvárosi kaszinóba járt. Ez gorom¬ 
baság. Mit sérteget bennünket? 

- De kedves Nagysádék! Én és a papa, 
mink úgy voltunk, mint két testvér. Miért tet¬ 
szik ezért megharagudni ? A papa! Azt el is 
hiszem: jól állhatott neki ott a kaszinóban 
föl-le sétálni. Mert a kedves papa az fess em-
bí r Volt mindig! Mint egy tüzérgenerális czi-
vilben. A válla és a bajusza! No én sokszor 
mondtam is neki: Freundhen ! Neked katoná¬ 
nak kellett volna lenni! 

Ha a papa nem is volt a hadseregnél, 
azért mégis előkelő barátai voltak. Nagyon sok 
katonatiszt járt hozzá! 

- Hát tetszik tudni, az úgy volt: a kőmű¬ 
vesek minden hatosért minden hétre egy kraj-
czárt fizettek kamatnak, két hatosért három 
krajczárt, egy forintért tizenöt krajczárt. Ez 
nagyon jó üzlet! Tessék nekem elhinni. Én 
mondom; nagyon jó üzlet. Persze: Sziv kell 
hozzá! Na, és neki volt szive. Hát most f> 
katonatisztekkel ? 

- Ugyan kérem: a tisztek vizitbe jártak a 
papához! 

—7- Igen, igen ! És aztán : biztos üzlet is volt. 
Mert a kedves papa beadta szombaton este a 
pénztárnál a listát; az olyan volt, mint egy 
bankház. A komitensek aláirtak: elismerem, 
elismerem, és akkor az ablaknál kifizették azt 
a kedves papának. 

- Hiszen maga nem-is tudja, hogy hívták 
t papát ? 

- Hogy én nem tudom ? Hiszen mink csak 
úgy: te Szepi! - - ő énnekem; én meg: te 
Jankó! - őneki! Hát nem volt ő: Centarics 
János ? No! 

- Lássa, hogy összetéveszt bennünket! Mert 
a papa Centarics Károly volt. Látja! És most 
hagyjon föl evvel a mesével! 

— Na igen: Czentarics János Károly. A ho¬ 
gyan jött: hétköznap Czentarics János, vasár¬ 
nap Czentarics Károly, dupla ünnepen Centarics 
János Károly. Mondok én mást nagysádéknak. 
Azt talán nem is tetszenek tudni. Egyszer a 
kedves papa nekem elmesélte ; az úgy volt, hogy 
ladikáztunk a Tiszán. A túlsó parton állt egy 
csárda. Oda én mint kocsmáros magam is, 
egyszóval el-elmentünk oda a papával. Egy¬ 
szer este jöttünk hazafelé, már sütött a 
vizre a hold. A papuska be volt csípve, 
nem is tudott evezni; akkor ő azt mondja 
nekem, úgy mint most én, csakhogy ő sokat 
ivott: tudod te Szepi, hogy én nem is vagyok 
az, a ki vagyok. Na, mondom én 
hát hogyan ? - Hát úgy, mondja ő 

hogy az ón nevem nem is Centarics! -
az a te neved? Hát mi a te neved bará-
tocskám ? - - Hát tudod - - mondja ő • - én 
szerb származás vagyok. Az én apám az pásztor¬ 
ember volt. Sok tehene volt neki. Aztán csak 
a hegyekben ide-oda a tehenekkel. Mert a tehén 
az inegy a fiú után és a pásztor az megy a 
tehén után. Akkor - - így mondta ő ezt nekem 
ott a ladikban - én már nagyra nőttem és 
szerettem a korcsmában mulatni, meg a lányok¬ 
kal is szoktam már tréfálni: szerettem nekik 
aranypénzt venni a nyakukba. Hát egy-két 
tehenet én csak el-elhajtok és beviszem őket a 
markovdci vásárra. Hol voltál te disznó! -
így ő ~ - mondja egyszer az apám. Már 
megint elloptad két tehenemet! — Csönd legyen 
te kutya! - - Nem vagyok ón már szopós gye¬ 
rek; szeretek egy kicsit inni, mulatozni, a 
lányoknak, menyecskéknek kedvében járni. 
Akkor egyszer az öreg nagyon mérges lett és 
fejbevágja ötét a botjával. 0 is fejbevágja az 
ő botjával és az öreg ott marad halva. Na 
most — így mondja ő ott a ladikban - mi 
lesz veled Ilia ? Hát mit csinálok: oithagyom 
a halottat a sasoknak, meg a kányáknak. Én 
meg upre, neki a hegyeknek ! Csakhogy persze 
a teheneket is elhajtom; azokat aztán eladom! 
A szemendriai vásáron adom el őket. Ezer 
pengőt kapok értük. Csak hogy mi haszna! 
A lányok utolsó krajczárig mind elcsalták tőlem 
a pénzt, mert olyan részeg lettem, mint a disznó. 
Akkor - - így a papa ott a ladikban • ki¬ 
mentem Szemendriából. Leültem a Duna part¬ 
jára, csak néztem a vizet és sírtam. Bizony 
isten sírtam. Akkor kérem - - így mondja ezt 
ő nékem - végigtapogatom a ruhámat, ki¬ 
fordítom minden zsebemet, hát a kabátom 
bélésében: nem találok egy aranyat ? Akkor 
arrajött egy vándorló legény, valami kőmives. 
Attól megkérdezi a papa, ámbár, hogy akkor 
még ő is csak legény volt; hová mégy testvér ? — 
Magyarországba indultam! — mondja az em¬ 
ber neki. - - Van passzusod? — Van! — Adok 
érte egy aranyat! - - Akkor az odaadta neki 
a passzusát és így lett ő Centarics. Mert az ő 
neve Dervenák Illa volt! No de az nem tesz 
semmit. 

- Micsoda históriákat talál maga ki. Mi 
közünk nekünk mindehhez ? Hallja: a papa ! 
A milyen barátai neki voltak! Háziurak és 
katonatisztek ! Nevetséges ! Nekünk otthon foga¬ 
tunk van! A papa a kaszinóban, városházán 
is szerepelt! 

- No az szép. Annak én örülök..Okos ember 
volt mindig a papa. A katonatiszteknek, azok¬ 
nak is lehet kölcsönt adni! Mert azoknak 
muszáj fizetni! Jobban, mint akárkinek! Mert 
vagy fizetsz, vagy meghalsz! Nincs pardon! 

- Egyáltalán nem tudom: mit hallgatjuk 
itt a maga meséit! Csak épen azért nem hagy¬ 
juk itt, mert még azt hihetne, hogy megszök¬ 
tünk a szamárságai elől. 

Na de kedves nagysádók! Hiszen én 
tudom a szegény mama dolgát is. Tetszik 
tudni: a szegény mama az nagyon finom, 
nagyon jó asszony volt. Mint egy darab kenyér. 
Csak hogy az én barátom, az nem tudta soha 
megbecsülni. Az olyan volt, mint egy szent. 
Mert annak csak fájt és csak hallgatott. Annak 
a szíve az olyan volt, mint a vaj. Mindig 
mosta, fésülte nagysádékat. Mondtam is a papá¬ 
nak : te Károly! Disznó vagy! Ne rúgj mindig 
ebbe a szegény asszonyba! De ő csak rúgott! 
És az öklével bele az arczába! Ajjé! Az bor¬ 
zasztó volt. Az embernek majd megszakadt a 
szive. És akkor egyszer nyáron: az 1887-ben 
volt, szegény mama csak volt — nincs. Hajnal¬ 
ban kerestük. Én is kerestem ! Hosszú rúddal 
kotorásztam én is a Tiszában, de sehol semmi. 
Elvitte szegényt a viz, megették a halak! 

Egyenruhás dragomán jelent meg az ajtóban 
és jelentette, hogy az autó az ajtó előtt áll. ' 
A két leány sietve fölkelt. 

- Ostoba! — mondta teljes dühvei Centarics 
Beba a pinczérnek — a papa már meg is halt. 

- Meghalt? - - mondta mélán a fizető. -
Nagy kár érte ! Nagyon szerettem az ón Centarics 
barátomat. 

LAPP ANYA CSECSEMŐ GYERMEKÉVEL. 
LAPP GYEREKEK SARKI KUTYÁVAL. 

A SÁTOR ELŐTT. 

LAPPOK A BUDAPESTI ÁLLATKERTBEN. Balogh Rudolf fölvételei. 
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PÁLFFY JÁNOS GRÓF KÉPGYŰJTEMÉNYE. 
IRTA TÉREY GÁBOR. 

Tavaly októberben országszerte elterjedt az 
az örvendetes hír, hogy a megboldogult erdődi 
Pálffy János gróf által a nemzetnek hagyomá¬ 
nyozott nagyszerű képgyűjtemény Budapestre 
érkezett, hogy véglegesen elhelyeztessék a Szép¬ 
művészeti Múzeumban. Bár hallomásból tud¬ 
tuk, hogy a gróf ízlése igen választékos volt, 
hogy távoli utazásain s hosszantartó külföldi 
tartózkodásai alatt a festészet és az iparmű¬ 
vészet mérhetlen kincseit gyűjtötte össze, s 
ezeket palotáiban és várkastélyaiban osztotta 
szét, - - mégis e csodálatos gazdagságot csak 
az ítélhette meg, a ki olyan szerencsés volt, 
hogy bár rövid időre is, e kincseket láthatta. 
A gróf gyűjteményeit úgyszólván hermeticze 
elzáratta az idegenek elől, s csak néha mu¬ 
tatta meg azokat külföldi vendégeinek, még 
ritkábban a hazaiaknak. Festményeiről csak 
annyit tudtunk, hogy közöttük van Lionardo 
da Vinci tanítványának, Boltraffionak egy hi-
res képe, melyet a szakirodalom is jól ismer. 
Ama szerencsések közé, a kik még a gróf éle¬ 
tében láthatták a pozsonyi palotában elhelye¬ 
zett képeket, tartozik e sorok Írója is, ki kö¬ 
rülbelül hat éve egy délelőttöt töltött a palo¬ 
tában, s oly benyomással távozott, mely való¬ 
ságos reveláczióként örökre felejthetetlen ma¬ 
rad rá nézve. A képek pompásan voltak elhe¬ 
lyezve, részint a lépcsőház, részint az értékes 
selyemmel bevont szobák falain, nagy értékű 
antik bútorok és iparművészeti tárgyak előkelő 
környezetében. Az embernek az a meggyőző¬ 
dése támadt, hogy e palota tulajdonosa nem 
csak grandseigneur, hanem olyan férfi is, a 
kinek a művészet volt előkelő kedvtelése, a 
művészet, melyet mindennél jobban szeretett, 
melynek egész életét szentelte, s melyhez ala¬ 
posan értett is. Gyűjtő szenvedélyét évtizede¬ 
ken át igyekezett kielégíteni, s tudjuk, hogy 
már mint egészen ifjú ember vetette meg gaz¬ 
dag gy-űjteményernek alapját. 

Eletében valóságos Árgus-szemekkel őrizte 
kincseit, melyek e szerint jóformán minden¬ 
kire nézve hozzáférhetetlenek voltak, - - vég¬ 
rendeletében azonban úgy intézkedett, hogy 
képgyűjteményének legértékesebb része halála 
után mint közvagyon a magyar állam birto¬ 
kába jusson, s a mi ezen fölül váraiban fön-
marad, a nyilvánosság számára hozzáférhető 
módon helyeztessék el. 

E valóban herczegi ajándék a pozsonyi, bu¬ 
dapesti és bécsi paloták, és a bazini vár ké¬ 
peiből tevődött össze. Ez az ajándék a leg¬ 
nagyobb és legfontosabb gyarapodás, mely az 
u. n. Esterházy-képtárat, mint állami kép¬ 
tárat, fönnállása óta érte; e gyűjteményért 
valóban a legjelentékenyebb nyilvános képtá¬ 
rak is irigyelhetnek minket, a mennyiben J 7S 
festménye között legalább 30 elsőrangú akad. 
Pálffy gróf szerencsés időben gyűjtött és ő 
maga is szerencsés kezű volt Egy olyan oltár¬ 
kép megszerzése, mint pl. a Boltraffióé vagy a 
velenczei Antonio Vivarini Madonnája, mai 
napság, a hihetetlenül magasra erőszakolt 
kép-árak mellett majdnem lehetetlen volna. 

Ép ezért a Pálffy-féle gyűjtemény legértéke¬ 
sebb részét a XV.—XVL századi olaszok al¬ 
kotják, kikhez méltóképen csatlakoznak a XV. 
és XVI. századi németalföldiek és a XVII-ik 
századi hollandusok. E régi mesterek képei-

"nek java része, 114 darab, a pozsonyi palo¬ 
tából való, a mihez még 14 darab járul a 
bazini várból; az újabb mesterek müvei, kö¬ 
zöttük egypár nagyértékű Daubigny, Troyon, 
Couture, Mauwe, Israels, Lenbach stb., a bécsi 
és budapesti palotákból származnak. Nem te¬ 
kintve művészi értéküket, mely egyáltalán meg¬ 
fizethetetlen, anyagi értékük a leltár szerint 
1.946,700 korona, nem számítva az 1871-ben 
a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott óriás¬ 
méretű Piloty-képet (Néró Trója romjain), -
melyet a többi Pálffy-féle képpel együtt állí¬ 
tunk M. 

Nagy meglepetés és ritka élvezet vár a szak¬ 
emberekre, a művészet barátaira és a művé¬ 
szet iránt érdeklődő nagy közönségre. Mióta 
a képek Budapesten vannak, fárdahatatlanul 

dolgoztam a gazdag anyag tudományos meg¬ 
állapításán és katalogizálásán. Az előmunká¬ 
latok már odáig fejlődtek, hogy a gyűjteményt, 
mint Pálffy-féle hagyatékot, külön e ezólra 
újjá alakított, egymásba nyiló termekben, már 
egy-két hét múlva a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tehetjük. Arról is gondoskod¬ 
tam, hogy a megnyitással egyidőben magyar 
és német nyelvű, tudományos és gazdagon 
illusztrált katalógus jelenjék meg, mely facsi¬ 
milében föltünteti a művészek kézjegyét is. A 
gyűjtemény legkiválóbb festményei képes leve¬ 
lező-lap alakjában is meg fognak jelenni. 

Ezen az úton fogja a Pálffy-féle gyűjtemény 
a legszélesebb körökben terjeszteni a nagy-
sziyű, nemes gondolkozású adományozó hírét. 

Általános kívánságot elégítünk ki, midőn a 
következőkben már most fölhívjuk a közönség 
figyelmét, bár csak a legrövidebben, a gyűj¬ 
temény legkiválóbb darabjaira. 

A ki ismeri Lionardo da Vinci körének ama 
festményeit, melyek a Szépművészeti Múzeum 
birtokában vannak, tudja, hogy Boltraffiot, 
Giampetrinot és Bernardino Luinit elsőrangú 
alkotások képviselik nálunk. Ezek közül az első 
kettő szoros értelemben tanítványa a mes¬ 
ternek, mig Luini azokhoz tartozik, a kikre 
«a nagy mester csak általános, inkább eszté¬ 
tikai, mint technikai hatást gyakorolt.)) Pálffy 
János gróf igen kedvelte ezt az iskolát, s 
Boltra ffio-képe «par renomméeu már régen nagy 
hírnévnek örvendett a szakkörökben, s állan¬ 
dóan a pozsonyi palota előcsarnokában füg¬ 
gött. Illethetnénk e képet « Madonna a sziklák 
közötti) (Vierge aux Eochers) czímmel is, helyes 
elnevezése azonban : «A lodi-i madonnái). Egy 
előkelő patriczius, Bassano da Ponté, szülő-

. városának, Lodinak székesegyházában saját 
költségén egy kápolnát emeltetett, melynek 
oltárát Boltraffio pompás képe díszítette. Lio-
nardo- hasonló czímű híres képének fa motí¬ 
vumát, - - a cselekmény sziklák között való 
elhelyezését, - - a tanítvány átvette. Míg azon¬ 
ban a mester mély távlatot tár elénk fest¬ 
ménye hátsó részén, Boltraffionál ez teljesen 
hiányzik. Nála az alakokat mintegy körülzár¬ 
ják a sziklák, s csupán balra tekint elő egy 
darab tiszta égbolt. Az ábrázolás középpontja a 
Madonna, a ki egy sziklatömbön ül. Ölében 
nyugszik a gyermek Jézus, jobbjával megáldva 
az előtte térdeplő donátort, a kit az ennek 
háta mögött álló János ajánl Jézus pártfogá¬ 
sába. A Madonnától jobbra áll Szent Sebes¬ 
tyén, elragadtatott arczkifejezéssel, összenyila-
zott testtel, a magasba tekintve. 

E nagyszabású oltárkép a kápolnaalapító 
finom művészi érzékének köszönheti létrejöt¬ 
tét, kinek sírszobra (1508-ból) ugyanebben a 
kápolnában látható ma is. E szobor arczvonásai 
megegyeznek Boltraffio donátorának arczvoná-
saival, - a milánói Ambrosiana-ban pedig 
őrzik kissé megrongált állapotban, Boltraffio 
egy rajzát ugyanerről a donatorról ; e rajzot 
sokáig Leonardo művének tartották. Hogy 
mennyi ideig őrizték Boltraffio képét Lodiban, 
nem tudjuk. 1811-ben Milánóban találjuk, 
Giuseppe Sanquirízio birtokában, majd a Friz-
zoni-Salis-féle gyűjteményben, — innen jutott 
a milánói műkereskedőhöz, Giuseppe Baslini-
hez, a ki a képet a híres Luigi Cavenaghival 
restauráltatta ; s így szerezte meg Pálffy gróf 
az 1870-es évek elején. 

Boltraffio lodi-i Madonnája a mester leg¬ 
kiválóbb művei közé tartozik, s mintegy az 
1500-ban festett Casio-féle Madonna (Paris, 
Louvre) pendant-jául tekinthető. Érdekes meg¬ 
figyelni, hogy mindkét képen ugyanazok a 
védőszentek vannak ábrázolva, balra János, 
jobbra Sebestyén, középen a Madonna a gyer¬ 
mek Jézussal A Louvre-beli képen két dona-
tor van, a mi képünkön csak egy. A háttér is 
különböző; a Pálffy-féle képen sziklabarlang, 
a Casio-félén tágas tájkép, a felhők között 
zenélő angyallal. Kétségtelen, hogy Boltraffio 
egy külföldi múzeumban sincs olyan szeren¬ 
csésen képviselve, mint nálunk, - - egyik leg¬ 
értékesebb képéről azonban (Madonna a gyer¬ 

mek Jézussal) Dr. Wilhelm Bódé, a porosz ki¬ 
rályi muzeumok tudós igazgatója jogosan állítja, 
hogy mester és tanítvány közös munkája. 

A milánói iskola tekintélyes gyarapodását 
jelenti Andrea Salaino egy képe is, mely a 
Madonnát ábrázolja a gyermek Jézussal és a 
kis Jánossal, pompás tájképi környezetben. 
A művész életét még homály födi a kutatók 
előtt : kétségtelen azonban, hogy teljesen Lio¬ 
nardo da Vinci hatása alatt dolgozott; új 
csupán a gyermekek genre-szerű beállítása. 
Teljesen ellenkező hatású egy másik, mélyen 
átérzett Madonna (térdkép) a gyermek Jézus¬ 
sal, valószínűleg Andrea SolariotóL Az Isten¬ 
anya ül, magához szorítja gyermekét, a ki 
anyjával kedveskedve, egyik lábával egy kö¬ 
nyöklőn, másik lábával a Madonna öléoen áll. 
Egy nyilason át távoli erdőre száll tekinte¬ 
tünk. Különösen pompás e tájképi rósz, míg 
a Madonna fején bizonyos keménység észlel¬ 
hető, a mi különben Andrea Solario többi 
képén is előfordul. Megemlíthetjük, hogy ké¬ 
pünknek egy mása (csekély eltérésekkel) van 
a Salting-féle gyűjteményben (jelenleg National 
Gallery, London). 

Lionardo egy kortársától, a ki azonban a 
lombardiai iskolához tartozik, - Ambrogio 
da Fossanotól (máskép Borgognone) is találunk 
egy igen tipikus festményt a Pálffy-féle gyűjte¬ 
ményben. Szent Eókust bárázolja, a mint meg¬ 
sebzett czombjára mutat; mellette Sz. Lajos, 
teljes püspöki díszben, kezében könyvet és 
pásztorbotot tartva. Különösen nemes Szent 
Eókus feje, melyet a milánói Brera olajfest¬ 
ményeiről és freskóiról jól ismerünk. 

Kitűnően van képviselve a Pálffy-féle gyűj¬ 
teményben a XV—XVI. század bolognai-fer-
rarai iskolájának fő mestere, Francesco Eai-
bolini, máskép Francia. A Szent Családot 
ábrázoló képe elsőrangú alkotás, mely egykor 
az Earl. of Dudley gyűjteményéhez tartozott, 
s a szakirodalom előtt igen ismert. A Madonna 
gyöngéden tartja a gyermek Jézust, a ki jobb¬ 
ját áldásra emeli; jobbra, hátul szent Józsefet 
látjuk. A Madonna feje elragadóan bájos. 
A kép a mesternek ama periódusából szárma¬ 
zik, mikor a Ferraraból Bolognába költözött 
Lorenzo Costa hatása alá került, a mit a me¬ 
leg színezés is bizonyít. - - A maga nemében 
nem kevésbbé kiváló egy miniatürszerű kis 
kép, mely Francia tevékenységének késő korá¬ 
ból való. Krisztus a kereszten, Mária és Já¬ 
nos a kereszt lábánál. Kompozícziója egy¬ 
szerű és nyugodt, színezése harmonikus. Egy 
harmadik kép, Madonna a gyermek Jézus¬ 
sal, virágzó rózsabokrok között, nélkülözi a 
kivitel és a színezés erejét, - s ép ezért 
hajlandók vagyunk e képet Francia egy ta¬ 
nítványának tulajdonítani, talán Tamaroccio-
n^k, kitől e festmény egy mása található a 
Borghese képtárban (Eóma) Giacomo Franciá¬ 
tól, ki Fr. Francia fia és segítőtársa volt, 
egy kiváló munka jutott múzeumunkba: Ma¬ 
donna a gyermek Jézussal és szent Ferencz-
czel; ez az élénk színezésű festmény tekinté¬ 
lyesen gyarapítja Francia és iskolája képei¬ 
ből álló gazdag sorozatunkat. 

A föntebb említett Lorenzo Costa tanítvá¬ 
nyát, a ferrarai Lodovico Mazzolinit egy igen 
jellemző festmény képviseli a Pálffy-féle gyűjte¬ 
ményben. Mazzolini kis méretű képeket szokott 
festeni, s ábrázolásait a teljesen kifejlett re-
naissance Ízlésének megfelelő építészeti keretbe 
foglalta; szerette a ragyogó, sokféle árnyalat¬ 
ban tündöklő színeket, «a miért a római mon-
signorék kedvelt festőjévé lett.» A mi képünk 
is valóban tarka színezésű. A jelenet, melyet 
ábrázol: Krisztus Pilátus előtt, igen elevenen 
hat, s nem csak az alsó csoportozat, hanem 
a fönn elhelyezett három alak is élettel teljes. 

A cremonai Boccaccio Boccacino is a ferra¬ 
rai, még inkább a veronai iskolához tartozik. 
Ferrarában, majd Velenczében tanult, «a hol 
sokat, sőt a legtöbbet sajátított el a Bellini 
testvérektől, Alvise Vivarinitől, majd Giorgione-
tól». Boccacino ritka mester, a kit leginkább 
Felső-Olaszországban ismerhetünk meg. Képüu-
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két, melyet a leltár így jelöl meg; állítólag 
Girolamo Eomaninio, mi Boccacinonak tulaj¬ 
donítunk, a mint már tavaly Somában, a X. 
nemzetközi művészettörténeti kongreszszuson 
alkalmunk volt fölemlíteni. A művész tevékeny¬ 
ségének későbbi korából való e kép, melynek 
beállítása, formai kidolgozása és színezése egy¬ 
aránt elragadó. A Madonna, József és Jeromos 
térdepelve imádják a gyermek Jézust, a ki egy 
földre terített fehér kendőn fekszik. A Ma¬ 
donna mögött brokátselyem függ, mely emeli 
a kompoziczió kerekdedségét és a cselekmény 
bizalmasságát. 

Vessünk egy pillantást most a velenczeiekre. 
Igen ritkán fordul elő nyilvános gyűjtemények¬ 
ben Antonio Vivarini. A XV. század velenczei 
iskolájának ettől a kimagasló mesterétől egy 
pompás festményt találunk a Pálffy-féle gyűj¬ 
teményben, hol mint Gentile Bellini munkája 
szerepelt. A kép alkotójának új megállapítása, 
melyet először a «Kunstchronik»-ban (1912, ok¬ 
tóber 25) közöltünk, az olasz művészettörténeti 
kutatók előtt teljes elismerést aratott. Mária 
gótikus trónon ül, büszkén és ájtatosan", ölében 
a gyermek Jézus áll, ki jobb kezében almát 
tart. Valami mély komolyság hatja át az egész 
képet, a fölfogásnak még a középkorból átvett 
szigorúsága és monumentalitása, mely az arany 
háttérben is érvényre jut. Nem tudjuk biztosan, 
hogy a mester itt csupán a Madonnát és a 
gyermek Jézust akarta-e ábrázolni, azaz : hogy 
e képet önálló alkotásnak kell-e tekintenünk? 
Mi hajlandók vagyunk annak a gyanúnak hitelt 
adni, hogy a kép középső része egy poli-
tichonnak, melyhez hasonlót többet ismerünk 
e mestertől. A XV. század végéről való 
a velenczei iskola egy másik Madonnája. A fest¬ 
ményen Vittore Civelli kézjegyét látjuk, ki kü¬ 
lönösen Marche területén fejtette ki tevékeny¬ 
ségét, s Carlo Civellivel, kitől egy elsőrangú 
kép látható múzeumunkban, a legszorosabb 
összeköttetésben állott, ennek művészi bevég-
zettségét azonban utol nem érte. A mi Carlo 
Civelli-képünkkel való összehasonlítás teljesen 
igazolja a mondottakat. — Bár Giovanni Bel¬ 
lini egy művével sem találkozunk a Pálffy-féle 
gyűjteményben, ráakadunk azonban egy «Halott 
Krisztusi)-t ábrázoló festményre, mely" Marco 
Basaiti, a görög szülőktől származó olasz mester, 
valószínűleg Bellini-tanítvány, munkája. Ha a 
berlini Kaiser Friedrich Museumban őrzött, s 
a művész kézjegyével ellátott Basaiti-festmény-
nyel ("Krisztus siratása») a mi képünket össze¬ 
hasonlítjuk, arra az eredményre jutunk, hogy 
a Pálffy-gyűjtemény Pier Mária Penacchinak 
tulajdonított «Halott Krisztus»-a Marco Basaiti 
műve. 

A velenczei festészet egy jellemző alkotása 
az a XVI. század közepéről való és méretei¬ 
ben igen nagy festmény, mely szent Lajost 
és szent Andrást ábrázolja. Tájképi háttér 
előtt két alak áll egymás mellett, az egyik 
teljes püspöki díszben, a másik keresztet tartva. 
A védszentek lábainál láthatók az illető alapító 
czímerei és iuicziáléi. E kép igen jellemző 
Bonifazio Veronese iskolájára. A mesternek 
igen sok tanítványa és segédje volt, s virágzó 
műhelyt tartott fönn a díszítő-festészet kulti¬ 
válására, így például a velenczei Palazzo 
Camerlenghi terjedelmes dekorácziói is java¬ 
részt Bonifazio műhelyében készültek. Ebben 
a palazzóban, mely székhelye volt az állami 
bevételeket és adósságtörlesztéseket őrző ható¬ 
ságoknak, az időnként visszavonuló hivatal¬ 
nokok «hivatali tevékenységük emlékére védő¬ 
szentjük képét helyeztették el, saját czímereik-
kel és inicziáléikkal ellátva", úgy, hogy évek 
multán hasonló képekből gazdag sorozat gyűlt 
össze, mely ma már Bécs nyilvános képtárai¬ 
ban, a velenczei Aceademiában, Palazzo Eealé-
ban és Palazzo Dúcaiéban és más helyeken 
van szétszórva. E festményeken rendszerint 
két vagy három védőszentet ábrázoltak. Köny-
nyen megállapítható, hogy e sorozathoz tartozik 
a mi képünk is, melyet 1550 augusztusában 
a hivatalukból visszavonuló velenczei patricziu-
sok, Aloysius Minoto és Andrea Basadona 
adományoztak a Palazzo Camerlenghi egyik 
termének (Camera degli Imprestidi), a hol a 
keskenyebb fal egy fülkéjébe helyezték el a 
képet. E szerint a kép keletkezésének idejét 
is nagyjából megállapíthatjuk. Pálffy gróf 
1857-ben Velenczében vásárolta. 

Három olasz arczképről kell még szobiunk. ' 

Ezek közül legkiválóbb a Tiziáné. Örömmel 
emeljük ki, hogy végre a cinquecento legna¬ 
gyobb velenczei 'mestere is bevonult múzeu¬ 
munkba, mi által egy rég táplált óhajunk 
teljesül s a képtár egy legfeltűnőbb fogyaté¬ 
kossága tűnik el. Sötét háttérből emelked'ik ki 
egy teljes hivatali díszbe öltözött férfi beteges 
arczú, őszes hajú feje. Piros bársonyruhája 
fölött aranygombokkal díszített aranybrokát 
köpenyt visel, fején hasonló anyagból készült 
magas süveget. Bal kezével köpenye szélét 
fogja, jobbjában pedig egy fehér kendőt tart. 
Az ábrázolt alakban Marc-Antonio Trevisani 
velenczei dogé képmását födözhetjük föl, ki¬ 
nek arczvonásai a bécsi akadémiai képtár 
Tintoretto képéről ismeretesek. Trevisani, a ki 
az ősz Francesco Donátot követte a dogé mél¬ 
tóságában, körülbelül csak egy évig viselte hi¬ 
vatalát, s hirtelen halt meg 1554 május 31-én, 
mise-hallgatás közben. Rövid uralkodása alatt 
festette Tizian, - - a mint Aretino egy, Bocca-
mazzához irt szonettjéből (1553 november) 
tudjuk, - e beteges ember képmását. Sajnos 
azonban 1577-ben a dogé-palota égése alkal¬ 
mával ez a kép is odaégett, egyéb drágaságok¬ 
kal együtt, többek között Tizian ama foga¬ 
dalmi képével, melyet Trevisani utódja, Fran¬ 
cesco Venier megbízásából festett a művész a 
dogé-palota részére. 

Ez utóbbi képen Trevisani a Madonna és a 
gyermek Jézus előtt térdelt, oldalán szent 
Marcus-szal, Antonius-szal, Domenicus-szal és 
Franciscus-szal. A Pálffy-féle képen a maga tel¬ 
jességében jelenik meg a mester művészete: a 
betegesség csodálatos hűséggel rí le az ábrázolt 

, arczról. A fej, a melyen a gyakori tisztogatás 
évek multán nyomot hagyott, - - összehason¬ 
lítva a ruházattal, mely remeke a széles keze¬ 
lésnek, -~ kissé erőtlen, bár ugyanazt az ecset¬ 
vezetést árulja el, melyet a művész más arcz-

képein is, mint pl. Jacopo Soranzio képmá¬ 
sán, megtalálhatunk. E szerint képünk hiteles¬ 
ségéhez kétség nem férhet, s így a Pálffy-féle 
gyűjtemény Tizián-képe a mester sajátkezű má¬ 
sodlata a dogé palotában elpusztult portrait 
után. E kép azért is érdekes ránk nézve, mert 
Festetics Samu gróf gyűjteményéből való, mely 
gyűjteményt 1859-ben árvereztek el Bécsben. 
Ezután egy bécsi gyűjtő, dr. F. Sterne kép¬ 
tárába jutott, honnan, a képtár aukcziója al¬ 
kalmával, Pálffy gróf megszerezte (1886). 

A két másik portrait közül az egyik szintén 
dogét ábrázol, aranybarna tónusban festve. 
A baloldalon látható czímer fölfödi előttünk 
nz ábrázolt személy kilétét. E szerint Pietro 
Loredano dogé arczképe van előttünk, kinek 
arczát Tintoretto nagy fogadalmi kópén is 
viszontláthatjuk (a dogepalota szenátustermé¬ 
ben.) Sajátságos, mélyen barázdált, bozontos 
szakállú arcz. A velenczei arczképen a köpeny 
fölött hermelingallért visel a dogé, míg a mi 
képünkön e nélkül jelenik meg. A kidolgozás 
széles és könnyed. A mestert csupán Tintoretto 
körében kereshetjük. 

A harmadik férfi-arczképet, mely talán a 
Mocenigo-család egy tagját ábrázolja, a leltár 
Paolo Veronese művének mondja. Felületes 
megtekintésnél gondolhatunk a bergamói isko¬ 
lára is, de közelebbi vizsgálódás meggyőz ben¬ 
nünket arról, hogy valószínűleg Paolo Veronese 
egy alkotásával van dolgunk. Világosság és 
sötétség állanak egymással szemben, - az 
élénk égbolt és a világos szőrmeszegély erős 
ellentéte 'a fekete brokátruhának és a sötét¬ 
vörös függönynek. Az egész képet mély érzés 
hatja át, az ábrázolt alak beállítása valóban 
monumentális hatást kelt, a széles és biztos • 
kidolgozás pedig, különösen a bal kéz 
keztyűjén, - - olyan művész ecsetjére vall, a 
kit csak a legkiválóbbak között kereshetünk. 

Boltraffio: A lodii Madonna. 

PÁLFFY JÁNOS GRÓF KÉPGYŰJTEMÉNYÉBŐL, MELY MOST A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBA KERÜLT. 



Marco Basaiti : Holt Krisztus. Villore Crivelli: Madonna gyermekkel Tintoretto modora: Pietro Loredaao dogé képmása. Boccacio Boccacino: Jézus imádása. 

Paolo Veronese (f): J/érti képmás. Francesc.o Francia: Szent család. 

NÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBA KEEÜLT 

Andrea Solario: Madonna gyermekkel 
Borgognone: Szt. Eókus és Szt. Lajos. 

PÁLKFY JÁNOS GBÓÍ1 KÉPGYŰJTEMÉNYÉBŐL, 
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A TÁNCZ HŐSNŐI. 
Az orosz ballet tüneményes föllendülése 

úgy látszik a már rég elfeledett tánczművé-
szet renaissaneeát jelenti. Régebben a franczia 
tánczművészet volt az egyedül uralkodó e 
téren. A rokokó korszakában aztán két feled¬ 
hetetlen emlékű művésznő Cainaryo és Süllé 
kisasszony aratott diadalokat. Camargo száz¬ 
ötven évvel ezelőtt első volt abban, hogy félre¬ 
lökve a mitológiai formákban gyökerező bal¬ 
letet s mint minden izében mozgó alak tánczolt. 
Voltaire, a ki verset irt Sallé-hoz, a pás de 
deux e csodálatos művésznőjéhez, a kiváló 
arczjátékoshoz, Camargo e reformját elragad¬ 
tatott szavakkal magasztalta: 

Ah Camargo ! A mennybe viszel, 
De Sálié művészetét 
Nem éred el. 
A hajlásod könnyű, vidám, 
Az övé gyöngéd ám. 

Utánozhatatlan ő. a másik : 
Ót el nem érhetik. 
Az egyik táncz a szökő nimfa, 
A másik a gráczia. 

A mit abban az időben értettek természet 
alatt, az nálunk ma a stílus legtisztább mű¬ 
vészete, a mely mindenesetre a rokokó kor¬ 
szak festőművészeinek, Watteau-nak és Lanc-
ret-nek, műveiben egy egész külön világot 
határol el. Az idősebb Taglioni Mária, a kit 
nem szabad összetéveszteni az Ötvenes és a 

ELSLER FANNI. 

hatvanas években szerepelt Taglionival, még 
mindig a rokokó tradicziójának igájában nyög. 
Hogy tehetségét jellemezzük, arra' legtalálóbb 
az idézése egy akkori iró kritikájában ezen 
megjegyzésnek: 

Taglioni kisasszony lábainak ájtatos és 
eszmedús tartalma van ; ő Goethét oly hide¬ 
gen tánczolja, hogy az hallatlan. 

Pavlovna Anna, a mai orosz ballet művész¬ 
nője is tánczol költői alkotásokat. Mostani 
műsorán van Lermontov csodás poémája, a 
Három pálma, a melynek szereplőit az orosz 
ballet reformátora Fokin, 'élő alakokká változ¬ 
tatta a koreográfia áttételében. 

Ámde azért Pavlovna még sem gondol arra, 
ű°gy egy hattyú haldoklását vagy egy pillangó 
szállongását tánczczal kifejezésre juttassa. Ő in¬ 
kább a magyarázatát adja ezeknek a dolgok¬ 
nak, ugyanazt, a mit egy költő a müvében, csak 
reálisabb szemléltetéssel, több impulzussal és 
színesebben. Taglioni Máriának nálunk is is¬ 
meretes vetélytársa volt Elslér Fanni. A két 
művésznőt a kor egyik legfinomabb műértöje 
így hasonlította össze: 

Taglioni egy boldog virágtüudérhez ha¬ 
sonlít, a ki rózsás lábujja hegyével alig 
érinti meg a csodás szép virágok szirmait. 
Elslér Fanni ezzel szemben a könnyű tánczosnő. 
Terpszikoréra, a múzsára emlékeztet tambu-
rinjával és csípőjéig kihasított aranysávos tuni¬ 
kájával. Ha merészen visszahajlik, csípőben 

karjait hátra veti, akkor azt hisszük, hogy Her-
kulánum vagy Pompeji legszebb testalkatát 
látjuk, a mint a fekete háttérből fehéren ki¬ 
csillan és csengő krotalon mellett lebegi lé¬ 
péseit. 

Az európai művészvilág akkoriban kifogy¬ 
hatatlan volt az ujabb táncz-zsenik dolgában. 
Taglionit és Elslert a negyvenes években kö¬ 
vette Carlotta Grisi, unokatestvére Grisi Giuliá-
nak, a nagy énekesnőnek. 

Mily remekül tánczol! - - írja róla Heine 
rajongva. Ha az ember látja, elfeledi, hogy 
Taglioni Oroszországban és Elslér Fanni Araeri-

AZ IDÖSEBB TAGLIONI MÁRIA. 

CARLOTTA GBISI. 

kában van, még magát a két országot is el¬ 
felejti az ember és fölemelkedik ezzel a mű¬ 
vésznővel a szellemvilág függő kertjeibe, a hol 
ő királynő. 

Akkoriban igen sok nagytehetségü iró irt 
balletszöveget. Az első volt köztük Gauthier 
Théophile, a kiben Grisi Carlotta látása kiol¬ 
totta azt a rajongást, a melyet azelőtt Taglioni 
és Elslér lobbantottak föl. Róla ezt irta: 

- A Grisi táncza korrekt és merész és meg¬ 
van a maga külön színe, nem hasonlít sem 
az Elsler, sem Taglioni művészetéhez. Minden 
egyes póz-a,, mozdulata az önálló egyéniség 
jelét viseli magán. Ha nem volnék én is ott a 
műsoron, hogy emelném fel ezt az elragadó 

Carlottát a mennyországba! Igazán nagyon saj¬ 
nálom, hogy leírtam azt a néhány sornyi 
szöveget, a mely megakadályoz abban, hogy 
kiöntsem a szivemet. 

Carlotta mellett feltűnik Grahn Lucile is, 
a gyönyörű dán leány, a miniszter gyermeke, 
majd Pepita d'Oliva lángba borító spanyol 
nemzeti tánczaival. 

Taglioni Máriát, a ki csaknem egy időben 
halt meg Elsler Fannival, a nyolczvanas évek¬ 
ben, nem tudták még sem feledni. Berlinben 
jutott nevezetes szerephez, a porosz udvari 
hallétben, mely az ötvenes évektől kezdve egy 
emberöltőn át élte fénykorát. 

Statisztikai adatokkal bizonyítható, hogy Tag¬ 
lioni Mária, a kinek első fellépése oly régen 
volt, tizennyolcz évi pályáján ezerötszázszor 
lépett föl és a Satanella czímű balletet száz¬ 
szor tánczolta egyfolytában. Egy Windischgrátz 
herczeg vette feleségül és egy időben Velen-
czében, a Canale Grandé partján telepedtek le. 
Utóda a berlini udvari hallétben Granzov 
Adél lett, a ki művészetének magaslatán áldo¬ 
zatul esett egy operácziónak. A ballet fény¬ 
kora Antoinetta deli'Éra a már modern prima-
ballerina működésével zárult be. 

Mindezek fölött ragyogott azonban már 
ekkor a skót nemzet egy csodás leánya, Lola 
Montez, a ki művészetével az egész világot 
meghódította és csábító szépségével rabigájába 
hajtott egy európai uralkodót is. Bajorországi 
szereplését ő maga örökítette meg két levelé-

LOLA MONTEZ. 

ben, a melyek közül az egyiket Metternich 
kanczellárnak irta, a másikat Fiorentino-nak, 
a müncheni színház kritikusának. Az előbbiben 
elmondja, hogy I. Lajos bajor király óhaj¬ 
tására előbb magánlakásba költözött, majd 
gyönyörű palotát rendeztek be neki. A szín¬ 
házban külön páholya volt és pedig a máso¬ 
dik udvari páholy, a melyben társalkodónőjé-
vel foglalt helyet. Ott eddig bajor herczegnők 
ültek. Ha a királyné felvonás közben kiment, 
a király nagyon szívesen köszönt oda neki. 

A világhírű művésznő azonban visszaélt 
helyzetével s néha szinte terrorizálta az érte 
rajongó bajor királyt, bár büszke volt kegyére. 
Áthelyeztette vagy becsukatta az olyan katona¬ 
tisztet, a ki megbántotta, vagy kegyelmet esz¬ 
közölt ki elitélteknek, s e mellett pazarul köl¬ 
tekezett. Hogy a király mennyire meg tudott 
feledkezni magáról egy ilyen szirén iránt föl¬ 
lobbant szenvedelmétől ragadtatva, azt a kri¬ 
tikusnak írott levél mutatja: 

- Ön bizonyára hallott az én nagy szeren¬ 
csémről. Mint vándorművésznő júniusban hagy¬ 
tam el Parist s ma biztosan számíthatok rá, 
hogy grófkisasszony lesz belőlem. Van terje¬ 
delmes birtokom, lovam, szolgám, cselédem, 
egy szóval mindenem, a mi egy király barát¬ 
nőjének kijár. A főrangú hölgyek kitüntetnek 
kegyük minden jelével, egész München leborul 
előttem: a miniszterek, a tábornokok, a pénz¬ 
emberek előszobáznak nálam, szinte el sem 
tudom képzelni, hogy én a kis skót Lola Mon¬ 
tez vagyok, a ki spanyol tánczot jár és bajor 
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királyt hódít meg. A király szenvedelmesen 
szeret. Évi ötvenezer frank járadékot kapok 
tőle holtom napjáig és már több mint három¬ 
százezer márkát adott a birtokom fölszerelé¬ 
sére. Én azt csinálhatok itt, a mit akarok. 
A király nem is titkolja irántam való szerel¬ 
mét; élj ái' velem sétálni is. Minden héten 
nagy estét rendezek, a melyen ő is megjelenik 
s ilyenkor nagyon kedves. A legkisebb szeszé¬ 
lyem is parancs neki . . . 

A művésznő csillaga azonban elhomályosult. 
Egész München felháborodott, mert Lola Mon¬ 
tez dühében férfiakat és asszonyokat vert meg. 
Erre elveszítette népszerűségét a közönség kö¬ 
rében és nagy tüntetést rendeztek ellene. 
Münchenből Amerikába ment. 

Tánczművészetének specziális vonzó ereje 
volt a plasztika s tüzes mozdulatainak csá¬ 
bító s az érzékekre ható, merész és puha haj¬ 
lékonysága. Testalkatának vonalai tökéletesen 
alkották meg formáját. 1800-ban halt meg. 

A táncz újjászületését a nemzeti motívumok 
és az érzések kifejezésének alkalmazásával és 
a klasszikus hagyomány fólretevésével érték el. 

Nemeskéri Kiss József. 

RÉGI FELELETEK ÚJ KÉRDÉSEKRE. 
— Crispi most megjelent emlékiratai. — 

A hű olasz szövetséges, — ezt a jelzőt gúny¬ 
nyal szokták emlegetni. Olaszországot szive a 
latin testvérekhez húzza s egy századév hagyo¬ 
mányai osztrákellenessé teszik. Az irredentiz¬ 
mus, mely a határon túl veti szemét, a hármas-
szövetséget vívja. Lehet-e hű tagja a hárinas-
szövetségnek Olaszország? Ez a kérdés majd¬ 
nem közkeletű még most is, mikor a hármas¬ 
szövetséget újra meg újra megújították s mikor 
e szövetség győzelmesen állja tűzpróbáját most, 
a keleti bonyodalmak idején is. Tehát csak¬ 
ugyan hű az olasz szövetséges ? Szívből ? Tar¬ 
tós, vagy ideig-óráig tartó érdekből? Erre a 
szinte gyötrelmes kérdésre a próféták egyszerű¬ 
ségével felel meg az a levél, melyet gróf Nigra, 
a volt bécsi olasz nagykövet irt miniszterelnöké¬ 
nek és külügyminiszterének, Francesco Crispi-
nek. Ez a levél most s épen jókor lát először 
napvilágot Crispi emlékiratainak legújabb köte¬ 
tében, mely néhány nap múlva hagyja el a 
sajtót Milanóban e czímmel: «Questioni inter-
nationalin, Nemzetközi kérdések. «Fájdalom, — 
írja gróf Nigra Bécsből - - hogy az Ausztria-
Magyarországgal való szövetség nem népszerű 
nálunk s hogy nem látják be annak szükség¬ 
szerűségét. Francziaország iránt érzett szim¬ 
pátiáim régiek, sohase is titkoltam őket, s egé¬ 
szen bizonyos, hogy nem volnék itt, ha valaha 
is lehetőnek láttam volna a szövetséget Olasz¬ 
ország és Francziaország közt. De hát, mikor 
az olasz-franczia viszony intézése oly férfiak 
kezében volt, minők Cairoli és Cialdini, kik 
köztudomás szerint franczia-barát politikusok 
voltak, akkor is nemcsak, hogy lehetetlen volt 
a megegyezés a két ország közt, hanem épen 
akkor kaptuk a tuniszi pofont. Ha ezek után 

sincs rokonérzés nálunk az olasz-osztrák-magyar 
szövetség iránt, ez csak azt bizonyítja, hogy 
szegény országunk még mindig nem elég nyo¬ 
morult s hogy még más, végzetesebb és meg-
alázóbb leczkére van szüksége. Ám szakítson 
ezzel a szövetséggel és megkapja ezt a lecz-
két! Olaszország számára csak három lehető¬ 
ség van a mostani európai viszonyok közt: 
vagy a mostani szövetség minden terhével, de 
biztosságával is; vagy az, hogy térden álljon 
Francziaország előtt, vagy hogy egy nagy Bel-
gium váljék belőle, Belgium nagy ipari jelentő¬ 
sége nélkül. S még így sem bizonyos, hogy 
ez a nagy Belgium felosztások és elszakítások 
révén kicsinynyé nem válik!» 

Crispi, a régi forradalmár, kit ellenfelei gyű¬ 
löltek s üldöztek «hitehagyottságáért», mikor 
szakítva Olaszország régi politikájával, Bis¬ 
marckhoz és a hármas-szövetséghez csatlako¬ 
zott, egészen hasonló okok miatt fordult Fran¬ 
cziaország ellen. Olaszország így panasz¬ 
kodik 1890-ban a mostani Bülow herczegnek, 
Németország akkori római nagykövetének -
mindenhol, Európában ép úgy, mint Afriká¬ 
ban, szemközt találja magát az ellenséges Fran-
cziaországgal. Bisertának, Francziaország af¬ 
rikai tengeri kikötőjének, hadi kikötővé való át¬ 
alakítása, különös módon aggasztja. Fökép, 
mikor utóda, Rudini marchese, kevesebb fogé¬ 
konysággal áldva meg az ország nagy érdeke 
iránt, e kérdést egészen elejtette. Crispi ekkor 
levelet irt Umberto királynak. «Hogy mit je¬ 
lent az, mondja - - ha megerősítik Bisertát — 
eléggé világosan megmondották Berlinben s 
hozzá tették, hogy ha kitörne a háború s meg¬ 
támadnák Németországot, mi akkor nem ren¬ 
delkezhetnénk teljes erőnkkel, mert kénytele¬ 
nek volnánk szétforgácsolni csapataink java¬ 
részét, hogy védekezhessünk ama támadások 
ellenében, melylyel a tenger felöl érnének ben¬ 
nünket kétségtelenül. Francziaország, mikor 
megszállta Tuniszt, megígérte, hogy semmi 
szín alatt sem teszi hadviselés bázisává. 
A köztársasági kormány most, hogy megerősíti 
Bisertát, nemcsak adott szavát szegi meg, ha¬ 
nem megváltoztatja a statusquot is a Közép¬ 
tengeren. » 

Az érdekellentót Francziaországgal tehát vi¬ 
lágos, annál inkább, mert a franczia Ribot-
kormány Tripoliszra is reávetette szemét s 
1890-ben világos jeleit adta, hogy meg akarja 
szállni a Szudánból Tripoliszba vivő fontos 
karaván-út környékét. Crispi ugyanakkor, a 
hármas-szövetség megújítása előtt állva, figyel¬ 
mezteti Milanóban Caprivit, a német biroda¬ 
lom akkori kanczellárját, hogy kívánatos volna 
Spanyolországot is a hármas-szövetséghez való 
csatlakozásra birni. Spanyolországnak újjá kel¬ 
lene szerveznie haditengerészetét, hogy közép-
tengeri bonyodalmak esetén megtámadhassa 
Algírt. Spanyolország azonkívül a Pyreneusok 

alján levő seregével állandóan leköthetne egy 
franczia hadtestet. Ugyanakkor, midőn ez esz¬ 
mét fölveti, szeretné az irredentista mozgal¬ 
mat, a mennyire az eléggé gyakran fölvetődő 
izgalmas esetek közben lehet, leszerelni azzal, 
ha Ausztria, a szövetség megújítása előtt, 
némi határkiigazításba menne bele Olasz¬ 
országgal. Ez kivihetetlennek mutatkozik. De 
ugyanakkor érdekesinicziativa indul ki Ferencz 
József királytól, H a mit n-ről Crispi feljegy¬ 
zéseiben lelünk, érdekesen s újszerűén vilá-
gitja meg királyunknak az olasz udvarhoz 
való viszonyát R a kérdést, miért nem ment 
Komáim l'Vrenc'Z József király H miért nem 
viszonozta l'mlierlo Idrálv mik 1881-ben tett 
bocsi látogatását. Mikor liruck római osztrák-
magyar nagykövet beszéli Crispi október¬ 
ben visszatért nyári szabadságáról Kómába, 
közölte vele, hogy Ferenc/ József király kije¬ 
lentette előtti! azt az óhajtását, hogy igyekez¬ 
zék minél gyakrabban megfordulni a/, olasz 
király előtt. Ha Umberto király meghívná a 
hadgyakorlatokra, Ferencz József király s/ive-
sen jönne. Umberto király azután maga ÍB 
eljöhetne az ausztria-magyaroresíagi hadgya¬ 
korlatokra s e látogatások évről-évre meg¬ 
ismétlődhetnének. 

Ezzel semmi esetre se volna elintézve az 
l SS l -iki bécsi látogatás viszonzásának kérdése, 
mert Ferencz József király is azt a nézetet 
vallja, hogy ennek a látogatásnak Rómában 
kell megtörténnie. De a magyar király ezt, a 
szentszékkel való viszonyánál fogva, sajnos, 
nem teheti meg. Ha Rómába menne, a pápa 
nem fogadná; viszont ő nem teheti ki magát 
ennek a sértésnek a nélkül, hogy meg ne sza¬ 
kítsa a viszonyt a szentszékkel. Mindenesetre 
inkább elkerüli ily jelentőségű esemény fel¬ 
idézését. 

Egy érdekes följegyzést még az 1893-ik év¬ 
ből : Az isztriai nyelvkérdés vitája miatt na¬ 
gyon órzékenynyé vált a viszony a monarchia 
és Olaszország közt. Crispi, a berlini olasz 
nagykövet utján, a német császárhoz fordult, 
megkérve, bírja rá a bécsi kormányt, hogy bán¬ 
jék jobban az olaszokkal. A német császár 
ezt ÜKento Crispinek : 

- Őszintén fájlalom azokat a nehézsége¬ 
ket, melyeket az osztrák-magyar kormánynak 
Isztriában követett rendszabályai okoztak, mint 
a hogy okoztak nehézséget nekem is a len¬ 
gyel tartományokban. Mondottam már, hogy 
megfelelő utasítást adtam bécsi nagyköve¬ 
temnek. Ebben az értelemben fogok eljárni 
ezentúl is, de sajnálattal jelentem ki, hogy 
nem fordulhatok személyesen, mint óhajta¬ 
nám, az osztrák császárhoz, kitől én sem tűr¬ 
nék el belügyeimre való figyelmeztetést, s ki¬ 
vel szemben ennek következtében én sem 
érinthetem meg a belső politika kérdéseit... 

A STOCKHOLMI OLIMPIÁD STADIONJA, HOL MOST NEMZETKÖZI TÉLI SPORT-VERSENYEKET RENDEZNEK, 
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A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folytatás.) 

Szeptember 27. 
Ma délután kopogás hallatszik ajtómon. Ki-

nyilik és Maud O'Reilly áll előttem. Egy pár 
közömbös szó után a franczia nyelvet kezdi 
törni, hogy a szobalány meg ne értse, a ki épen 
egy halvány kék selyemruhám felfrissítésében 
segített, melyet tizennyolcz éves koromban 
atyám első báli estémre ajándékozott nekem, 
s a mit estélyi ruhának szeretnék átalakítani. 

— Christiane kisasszony az én testver magá¬ 
nak tegnap gonosz volt, gyerek magának félté¬ 
keny, mindjárt én ezt látok, s kérem ő érte 
bocsánat! 

Biztosított róla, hogy nagyon szeret engem, 
hogy mindég társaságomban szeretne lenni, 
íme, a szegény legidősebbik törekszik minden¬ 
áron a sebet behegeszteni, melyet húga ütött. 

Megmagyaráztam neki, hogy a rósz tréfa, 
melyet velem elkövettek, csak büszkeségemet, de 
nem szivemet sértette, és hogy már különben 
is elfeledtem, mert közömbös emberektől eredt. 
Miss Maudot meghatotta békülókenységem és 
ezért elmesélte életét. O'Reillyék árvák, Maud 
a legidősebb harmincz éves, ő nevelte fel test¬ 
véreit, s hogy teljesen e nemes és nehéz hiva¬ 
tásnak élhessen, lemondott a férjhezmenésrőL 
«Tizenöt éves voltam, midőn meghalni anyám, 
szerencsére gazdag vagyunk — ez könnyű csi¬ 
nál mindent. D 

Erre a furcsán fogalmazott vallomásra el-
nevettem magam. Igen : «könnyű csinál min¬ 
dent » — csak a szegénység az, mely az élet¬ 
ben perczről-perczre egyformán érezhető ma¬ 
rad. Maud mindenféle angol szokásra megtaní¬ 
tott. Például: itt mindig meghatározott időre 
hívják meg a vendégeket. Ilyenformán: «Töltse 
nálunk idejét tizedikétől harminczadikáig.» E 
dátumok aztán megváltoztathatatlanok. A derék 
angol kimértség örömét leli az ilyen megszámolt 
napú vendégszeretetben. Tizenöt nap jut ki lady 
X.-nek, három hét Y. úrnak, egy hónap miss 
Z.-nek — több áldozatot ne várjanak. Sokszor 
otthon sincsen kastélyában megérkezéskor a 
házigazda, csak étkezés előtt találkozik ven¬ 
dégeivel a szalonban. Mily praktikus ez, de 
mégis túlságos sok nemtörődömség van benne. 

Szeptember 28. 
Ma reggel a kápolna legsötétebb zugában 

rejtőztem el misét hallgatni. Mihelyt eltávoz¬ 
tak a hívők, ón is kimentem és megvártam a 
sekrestye ajtajánál a papot. Szükségem van 
tiszta és erős hitének támaszára, hogy meg¬ 
segítsen leküzdeni kétségbeesésemet. Elkísér¬ 
tem őt a parkon át a faluba vezető útig. El¬ 
búcsúztam tőle s elnéztem, mint rója a hosszú 
poros utat. Sokáig követtem szememmel nyugodt 
járását, de mintha elvitte volna fekete ruhájá¬ 
ban azt a békességet, melyet maga körül árasz¬ 
tott, társaságában úrrá lesz felettem, de ha tá¬ 
vozik, mindjárt megszűnik ez a varázslat. 

Elindultam a kastély felé, midőn a fasor 
végén Winniet pillantottam meg lord Closeburn 
kiséretében. Hirtelen befordultam egy ösvényre, 
hogy meg ne zavarjam e pillanatokat, melyek 
az én Winniemnek oly édesek és drágák lehet¬ 
nek. Nem is tudja igazán, hogy mennyire sze¬ 
relmes máris a szép skótba. 

Oh, lord Closeburn, bárcsak rabul ejtené a 
szivedet az a dallamos szerelmi suttogás, mely 
öntudatlanul fakad a kicsike tiszta ajakán! 

Szeptember 30. 
Az események nem oly lánczolatosak az élet¬ 

ben, mint a regényekben. Múltkori beszélgeté¬ 
sünk óta semmi sem történt köztem és lord 
Closehurn között. Míg a regényekben minden 
el van rendezve és össze van sűrítve, hogy 
csak a legfontosabb dolgokat látjuk, az élet 
felold, szétszór mindent, ezer banális esemény 
gátolja a cselekvényt, a tartalmatlan napra 
seregestül ép oly tartalmatlanok következnek. 
Mégis visszaemlékezem egy Closeburnnal tör¬ 
tént találkozásomra. Semmi különöset sem 
mondott nekem, de figyelmes és udvarias volt 
Finom megjegyzéseket tett az erdő kóbor illa¬ 
tára, a nedves föld nyirkos lehelletére. Wini-
fred is csatlakozott hozzánk, a minek őszintén 
örültem, mert hármasban nem kellett oly tar¬ 
tózkodónak lennem. Hogy is tudna Winnie e 
férfi varázslatának ellenállni ? Ártatlansága véd¬ 
telenné teszi, mert nem ismeri az élet bajait. 

Nem is töri kicsiny fejét, és nem veszi észre, 
(ugyan miért ne vallanám be magamnak ?) hogy 
Closeburn kettőnk közt hányódik, mert ha sze¬ 
reti is Winniet, biztos, hogy sóvárog utánam. 
Viszont honnét van az, hogy a míg néhanap 
fellázít, undorít, kétségbeejt engem e megsej¬ 
tett vágy, máskor gyorsabban, forróbban, fia¬ 
talosabban kergeti véremet, sőt felkelti élet¬ 
kedvemet? Oh atyám, oh anyám, nemhiába 
mindkettőtök vére buzog ereimben! 

Október 5. 
Ötöt ütött az óra. A szalonban lady Rich-

monddal és lady Surreyvel ülök, vendégeink 
mindnyájan egy boxviadalra mentek a szom¬ 
széd kastélyba. A szamovárra ügyelek és hall¬ 
gatom a forrásnak induló viz egyhangú bugy-
borékolását. Lady Richmond köt, lady Surrey 
olvas. Az ablak előtt károgva varjucsapat száll. 
De a csend mégis uralkodik ezeken a hango¬ 
kon, elnyeli őket végtelenül finom zümmögésé-
vel. Mintha fel volna függesztve egész életünk. 
Mr. Drommle lép be végre és elűzi a varázs¬ 
latos csöndet: 

— Bocsánatot kérek, miladik, de egy asz-
szony annyira ragaszkodott ahhoz a kívánsá¬ 
gához, hogy bebocsátást nyerjen, hogy le kel¬ 
let mennem a cselédszobába, és ott annyira 
erősködött, ha szabad ezt mondanom, hogy 
bejelentsem, így hát most zavarnom kell. Iga¬ 
zán nem tudtam ellenállni, mert olyan szánal¬ 
matkeltő az állapota. Azt mondja, hogy öt 
gyermeke van és az ura mindig részeg. Min¬ 
denhonnan elküldik s ezért kicsinyei éhen-
halnak. Ő is közel lehet ehhez és folytonosan 
sir a nélkül, hogy zokogna, kivörösödött és 
kidülledt szeméből szünet nélkül potyognak 
könnyei. 

— Hogy hívják ? kérdezte Surrey herczegnő. 
— Towersnének, kegyelmes asszony! 
— Towersné ? Towersné ? Az urát Harry To-

werst, azt hiszem Jim a főlovász kergette el, nem 
is tudom miért ? az, az, a ki aztán ivásnak adta 
a fejét? 

— Igenis, épen így áll a dolog, kegyelmes 
asszony. 

- Ha ez az ember nem lett volna azzá, a 
mi, akkor könnyen talált volna munkát és sem 
ő sem a családja nem jutottak volna ebbe a 
nyomorúságba. Mondja meg ezt a feleségének 
azzal, hogy el is mehet. Majd meglátom, hogy 
mit tehetek érdekében, tudakozódni fogok a 
papnál. Drommle, maga is elmehet. Christiane 
kisasszony adjon kérem még egy kis tejszint a 
teámba. 

Elgondolkoztam: Vájjon nem bánatában 
kezdett-e ez az ember inni, mert innét a szol¬ 
gálatból elűzték? Aztán meg minek érdeklődni 
a nyomor oka iránt, ha az ember segíteni akar? 
Elég akkor csak hallani is felőle. Milyen bol¬ 
dog lady Surrey, hogy kellemes kályha melegé¬ 
ben teát szürcsölgetve bölcs megjegyzései meg¬ 
mentik a könyörületesség gyakorlásától! Min¬ 
denben szigorúan és bölcsen a maga kispol¬ 
gári moráljával, csak önzőén, kimérten és 
bosszúállóan tud Ítélkezni. 

Gondolataim fonalát lady Richmond szakítja 
félbe, a ki segítségemmel szobájába indul. 

- Kedvesem arra kérem, — szólt - - hogy 
mentül hamarabb siessen ennek az asszonynak 
segítségére. Leányomnak a szigorú erkölcs szem¬ 
pontjából talán igaza van, ha nem akarja a 
bűnt bátorítani, de a hideg észnek sokszor 
szomorúak az igazságai és én korántsem érzem 
magam olyan kérlelhetetlennek. Öreg vagyok 
és ősz hajamnak fehér fonatai alatt békéssebb 
elnézésnek van helye, napjaim már meg van¬ 
nak számlálva, sietnem kell a jótékonysággal. 
Itt van két arany, menjen a faluba, keresse fel 
Towerséket, ne sokat kérdezősködjék, hanem 
segítsen rajtuk. Hiszen nem a gyermekek az 
iszákosok. Elgondolni is szörnyű, hogy mind az 
öten éheznek. Nyugodtabban fogok aludni az 
éjjel, ha jóllaknak. 

Derék öregasszony! Útnak indulok és nagy 
nehezen megtalálom Towersék lakását. Mögöt¬ 
tem egy gyerek ballag, kinek két keze minden¬ 
féle ennivalóval van tele. Jól tettem, hogy min¬ 
dent bevásároltam, mert a szerencsétlen asz-
szonynak már annyi ereje sem volt, hogy a 
vacsorát elkészítse, annyira megsemmisülve jött 
haza Addingtonból. A két idősebb gyermek segít¬ 
ségével tüzet raktam, vizet tettem fel teának, fel¬ 
szeleteltem, a kenyeret a húst, s kitálaltam min¬ 

dent a gyermekek elé csomagjaim papirosán. Az¬ 
tán elteszem az ételmaradékot a család egyet¬ 
len csorba repedt tányérjára. A szegény anya 
és gyermekei mohón isszák a jól megczukro-
zott, forró teát, és erre a szegény asszony kissé 
feleled, midőn habzsolni látja kicsinyeit. Lady 
Richmond pénzének maradványát megtoldva az 
én ajándékommal odaadom Towersnénak, aztán 
továbbra is segítséget, munkát Ígérek neki, sőt 
azt is, hogy az urát újra állaghoz juttatom. 
Hálálkodik is : 

- Mindent köszönjön meg, kérem, nevem¬ 
ben az öreg ladynek. Valahogy meg ne feled¬ 
kezzék kegyelmes kisasszony, erről. Istenem, 
hát még sincsen mindennek vége ! Gyermekeim¬ 
nek nem kell éhen halniok! 

Eltávozóban voltam, midőn az idősebbik 
leányka két kavicsot csúsztatott kezembe. 

— Mi ez kicsikém ? 
—* Ezt önnek szántam, milady. Látja mily 

szépek? Soká szopogattam őket, hogy teljesen 
tiszták legyenek és csillogjanak. Fogadja el! 
hiszen olyan helyesek! 

Szegény kis leány! Megmutattam a kavicso¬ 
kat lady Richmondnak is, midőn beszámoltam 
küldetésemről. 

— Látja, Christiane, okosan tettem, hogy 
önt, kedvesem, oda küldtem, így megvárhatjuk 
már leányom segítségét! Szép kis segítség, a 
melyre várni kell! Micsoda furcsa drágaköveket 
szereztünk! Hát a részeges ember kicsinyeinek 
is van szívok ? Szegény gyermekek! 

Október 6. 
A napokban elmentem a vén malomhoz. Win¬ 

nie három nap óta gyengélkedik; álmot szín¬ 
lel, csakhogy ne legyek egész napon át arra 
kényszerítve, hogy megosszam véle vissza-
vonultságát. Az őszi természet teljes pompájá¬ 
ban ragyogott, a fénylő égbolt álmodozó erdők¬ 
kel ölelkezett, harmat csillogott a gyepen és 
ezerféle színben tarkállott már a lomb. A patak 
vize lopva siklik tova, de néhol lágyan fel¬ 
csobog, és hízelgő csókokkal illeti a part növé¬ 
nyeit. A malom meg a part közé dobott nagy 
köveken szökdelve könnyen elérek a malom¬ 
hoz, úgy hogy alig lesz egy kissé nedves a czi-
pőm. Belépek és egészen kitárom ajtaját, hogy 
jobban élvezzem a kilátást, midőn az erdőből 
megszólal valaki: 

— Jó napot, Nérans kisasszony! Molnárnak 
csapot fel? 

— Kihajolok a malom ablakán és ime vállra 
vetett puskával lord Closeburn áll szemközt 
velem. 

- Kisasszony, ha látná, hogy mily szépen 
keretezi be fejét a vöröslő vadszöllő levele, el 
volna ragadtatva ettől a szép képtől. Szabad 
meglátogatnom? Egy ugrással a túlsó parton 
leszek. 

— Nem lord Closeburn, maradjon csak ott, 
a hol áll. A malom csak az enyém! 

— Ön nem valami vendégszerető! Mi skó¬ 
tok nem szeretjük, ha be nem fogadnak egy 
házba! Megérdemelné, hogy most már roham¬ 
mal vegyem be a malmot. 

Tudtam, hogy engedélyem nélkül is követett 
volna, és mert sehogysem volt Ínyemre itt az 
ilyen találkozó, e szavakkal léptem ki az ajtón. 

- Látja, uram: jöhet már, mert én meg 
megyek. 

A milyen ügyesen csak tudtam, kőről kőre 
ugrálva távoztam, de rémségesen féltem, hogy 
kicsúszom és elterülök. Megátkoztam magam¬ 
ban a kíváncsiskodót, a ki megrontotta sétá¬ 
mat. Végre nagy megkönnyebbülésemre baleset 
nélkül elértem a túlsó partot. Utánam szólt a 
másik partról: 

- Most már csatlakozhatom ? 
— Kedvem volna ez ellen is tiltakozni. 

- De miért? 
- Miért? Különös dolog egy nőt ekként 

faggatni! Mert nekem úgy tetszik. 
— De engemet sért a maga szeszélye; ime 

máris itt vagyok. 
A vizén át három nagy ugrással mellettem 

terem. Nem szólok hozzá, mert boszankodom, 
hogy mindenáron rám erőszakolja társaságát. 
A kastély felé indulok. 

— Nérans kisasszony? 
- Uram? 
- Ön rettenetes kaczér l 

—• Nem tudok felőle. 
— De épen ez a legigazibb és legcsábítóbb 

módja. Ön az egyetlen nő, ki megfelel annak 
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a fogalomnak, melyet arról alkottam, a ki be 
tudja töltoni egy férfi egész életét. Nem mond¬ 
ták már eddig is gyakran önnek, hogy milyen 
csábító ? 

- A nélkül, hogy kaczérkodui akarnék csak 
azt fölélhetem, hogy ez nem tartozik önre. 

- Ön nagyon harczias, de én viszont igen 
kitartó vagyok. 

- S ha szabad kérdeznem, mire fog vezetni 
ez a kitartás? 

- Arra, hogy miközöttünk minden jól vég-
, . l • ' \ * * O 

zodjek. 
- Én nem magyarázhatom másként ezt a 

a jól »-t, mint úgy, hogy ön egyáltalában no 
törődjék velem, a miért csak hálás volnék. 

- Tréfál talán ? Nem akarja észrevenni, hogy 
mennyire rajongok önért? Sötét hajáért, sápadt 
arczáért, aranyszin szemééit? igen, még e pil¬ 
lanatban is, midőn komoly és haragos a ki¬ 
fejezésük, valósággal beragyogják az arczát. 
Komolyan mondhatom, hogy mámorító a csil¬ 
logásuk, még ha a leghétköznapibb dolgot 
mondja is az ajka. Kétségtelen, hogy nincs 
semmi mámorítóbb az ön pillantásánál. 

- Higyje meg uram, azt reméltem, hogy 
nem leszek többé kényszerülve rendreutasí-
tani. Megfeledkezik arról, hogy ön kicsoda s 
hogy ki vagyok én. Ha e hangon, így folytatja, 
azonnal itthagyom. 

- Maradjon — s beszéljünk másról, a mibe 
beleegyezik. 

Miről beszélgettünk hát? Semmiről. Elége¬ 
detlen voltam vele, de még inkább magammal. 
Igazán kaczér volnék? Tiszta szívből nem kí¬ 
vánok egyebet, minthogy észrevétlenül teljesít¬ 
sem kötelességemet, hogy nap-nap után hiven 
megfeleljek feladatomnak, mely Winnie mel¬ 
lett kellemes is. 

De minek is kívánta az én kicsikém, hogy 
sétálni menjek? Lord Closeburn most csak fel¬ 
támasztotta bennem független életem emlékét, 
melyet mindenáron el akarok felejteni és most 
ismét minden erőmből törekednem kell arra, 
hogy visszanyerjem aJázatosságomat. A míg én 
ekként fürkésztem lelkiismeretemet, hallgatagon 
haladtunk az árnyas úton. Alig egy-két nap-
Sugár hatolt át a sűrű lombokon, halkan sut¬ 
togott a szél, megingtak a magas fák sötét 
koronái, és közülök lassan egy-egy sárgult levél 
hullott alá. Mért nem hullatja el lelkem is ily 
nyugodtan fájdalmait? Eléggé megértek erre. . . 
Érzem, hogy mily vizsgálódva nyugodnak raj-

•tam lord Closeburn szemei. Hogy megakadá¬ 
lyozzam a beszédben ezt suttogom : 

- Kérem, ne folytassa! 
(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET 
Ambrus Zoltán könyvei. Megvan már jó ne¬ 

gyedszázada, hogy Ambrus Zoltán elfoglalta helyét 
irodalmunkban. Még a nyolczvanas évek nemze¬ 
dékével jött, a vele egyívásúak közül sokan el¬ 
haltak, sokan lemaradtak, úgyszólván csak ő maga 
él és dolgozik még tehetsége teljes virágában, 
nyoma nélkül a, felette elszáguldott hosszú időnek. 
Olyan módon lépett fel és dolgozott azóta is, a 
mely nem volt alkalmas arra, hogy nagy zajt 
támaszszon körűié, hogy kivigye nevét és munkáit 
az olcsó népszerűség vásárára. Halk lépéssel, disz¬ 
kréten, a lelki előkelőség finomságával szólalt meg, 
magával hozta mestereinek, a nagy francziáknak 
urias, finom tónusát s azt a valóban vérévé vált 
kultúrát, mely a veleszületett véralkat, rendkívüli 
fogékonyság és a gondos tanulmány közös ered¬ 
ménye. Nálunk, a hol a publikum közönbösségét 
csak annak sikerül hamar áttörni, a ki kíméletlen 
vehemencziával, maga körül mennél nagyobb lár¬ 
mát ütve tud fellépni, Ambrus egyéniségének ez 
az előkelő vonása eleinte akadálya volt hirneve 
gyors elterjedésének. Az irók között úgyszólván 
első megjelenésétől fogva tekintélylyé vált, elis¬ 
merték nagy irodalmi műveltségét, rendkívül fej¬ 
lett ízlését, gondolkodásának nemességét, prózai 
stíljének művészi fejlettségét, de talán inkább a 
kritikust látták benne, mint az alkotó írót. Rész¬ 
ben joggal, mert egyike volt a két-három legjobb 
irodalom - értőnek abban a generáczióban, az ő 
színházi kritikái az akkori idők magyar kritikájá¬ 
nak legkiválóbb termékei voltak s fejlesztőleg ha¬ 
tottak drámairodalmunkra, színjátszásunkra és a 
közönség Ízlésére is. Sajtóbeli kritikánknak ő 
maradt máig is vezető alakja s az utolsó negyed¬ 
század magyar drámairodalmi és színpadi törek¬ 
véseinek az ő kritikusi munkássága a legmegbíz-
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A bírói talár. Honti Nándornak az igazságügyminiszter által kitűzött pályázaton első dijat nyert terve. 
A talár anyaga fekete lüszter, a gallér és löveg fekete moiré. Az elnököt, birót és ügyészt a nyakba akasz¬ 
tott Szent István-korona jelvény különbözteti meg a láncz, illetve az arany paszománt különbözősége 
szerint. A jegyző a jelvényt láncz nélkül, a szive fölé tűzve viseli. Az ügyvédnek nincs jelvénye. A talárok 
szabása egyenlő ; a felsőbirósági elnöké belől vörös, az alsóbiróisági elnöké belül kék, a többi tiszta fekete. 

hatóbb tükre. Hogy mily gazdag és finom re-
gényirói véna van benne, az csak a iilenczvenes 
évek elején derült ki igazán, mikor a Midús ki-
>'«ií/lyal megkezdte regényeinek gazdag sorozatát 
s e mellett mint novellairó is intenzív munkás¬ 
ságba fogott. Abban a korban, a mikor a magyar 
regény úgyszólván teljesen elnovellásodott s leg¬ 
jobb regényeink is voltaképen regénynyé kinyúj¬ 
tott novellák, — ő adott egyedül példát az igazi 
regényre, a mely egységes világfelfogásban a világ 
képének széles ívét foglalja be és mintegy hasa¬ 
dékon át betekintést nyújt az olvasónak az ember 
egész világába. Azoknak a kevésszámú magyar 
Íróknak egyike, a kik abból, a mit átéltek, láttak, 
elmélkedés és tanulmány utján magukévá tettek, 
sajátos, teljesen egyéni életfilozófiát alkottak ma¬ 
guknak s ezen a saját művű prizmán át nézik a 
világot, az életet, az embereket. Csöndes, komoly 
rezignácziójaval fölemelkedik az életbölcseség tiszta 
régióiba, a hol minden megértés és megbocsátás, 
a mely rokonszenvezni tud minden emberi dolog¬ 
gal s nem lázad fel semmi ellen, mert úgy látja, 
mindennek úgy kell lenni, a hogy van. Ez a re-
zignáczió i nem jelent quietisztikus közönyt, sőt 
inkább vele-érzést az emberek minden dolgával; 
pesszimizmusa az a pesszimizmus, mely a saját 
világába menekül az, élet szenvedései elől és kö¬ 
rülbástyázza magát a filozofikus gondolkodás bás¬ 
tyáival," mert csak így tudja elviselhetővé tenni az 
életetEzzel a világnézetével Ambrus mindig szemben 
állott a sokaság konvenczionális Ítéleteivel és ér¬ 
zéseivel, de nem volt soha forradalmi természet, — 
arisztokratikus lélek volt mindig, a kinek ereje 
az a .fölény, a melylyel fölébe áll ép úgy a tömeg¬ 
nek, mint általában az élet minden kicsinyes és 
alantas jelenségének A szavát, a gesztusát ez az 
arisztokratikus szellem teszi halkká és , tartóz¬ 
kodóvá,— nagyon fontos neki az előkelő urias gesztus 

még a szenvedéssel szemben is. Mint a, franczia 
forradalom arisztokratái: mindig a nemes ember 
tartásában, előkelő mozdulattal áll az élet vér-
padán. Ez a gyökere stílművészetének is, a mely¬ 
nek a finomság, a diszkrét, de értelemmel és hangu¬ 
lattal teljes, a mondanivalót a maga egészében, a 
maga természete szerint kifejező világosság adja 
főj ellem vonását s mely a szavak finom érzékü 
összeválogatásában a dolgok eredendő, belső rit¬ 
musát adja vissza. A ina élők között Ambrus ta¬ 
gadhatatlanul a magyar prózai stílusnak legki¬ 
tűnőbb és legnemesebb mestere. Életfilozófiájában 
gyökerezik iróniája is, a melylyel a világ dolgait 
nézi s a mely elmélkedése és megfigyelése ered¬ 
ményeit a szenvedésen átszűrve mutatja fel. A 
magas kultúrájú szellemek menedékét az élet 
csúnyasága és közönségessége elől, az iróniát Am¬ 
brus hozta be irodalmunkba, előtte legfeljebb ha 
Kemény Zsigmondnál van rá itt-ott példa. A fran¬ 
czia kultúrán nőtt európai színvonalával Ambrus 
kiemelkedik a mi kultúránk átlagából, legnagyobb 
kultúrájú íróink egyike, - - a kultúra szót nem 
csak az ismeretek tömegére értve, hanem a gon¬ 
dolkodásnak, az Ízlésnek arra az emelkedettségére, 
a melyre sok tudással túlterhelt elme nem tud 
feljutni soha, a melyet megtanulni nem lehet, 
mert az ember a rávaló tehetséget és fogékony¬ 
ságot már idegrendszerében kell. hogy magával 
hozza. Ez a kulturabeli fölény volt az oka, hogy 
a magyar közönség nem tudott mindjárt vele ha¬ 
ladni Ambrussal, idő kellett neki, a míg hozzá¬ 
érik. Ambrus arisztokratikus szellemének is része 
volt ebben: míg mások utána szaladtak a közön¬ 
ségnek, nem is igen válogatták az eszközöket, 
hogy megfogják, —- ő megvárta, a míg a közön¬ 
ség jön ő hozzá. Nem a nagy tömegek Írója, ha¬ 
nem a fogékony, választék szerint olvasó váloga¬ 
tottaké s hogy most végre mégis megtalálta a 
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maga nagyszámú és egyre szaporodó közönségét > 
abban irodalmi kultúránk örvendetes fejlődésének 
jelét kell látnunk. Összes munkái gyűjteményének 
befejezéséül most négy könyve jelent meg. A négy 
kötet közül háromban novellák vannak és ujság-
czikkek, az utóbbiak többnyire valami aktualitás 
alkalmából készültek, de most, az alkalom után 
évek múlva is frissek és elevenek maradtak, mert 
az aktualitás csak ürügy volt az Írónak arra, hogy 
megrajzolja a maga szemüvegén keresztül a mai 
élet változatos, elmés vonalakkal tele képeit. A 
tegnap legendái, Nagyvárosi képek és Régi és 
új világ e három kötet czímei, míg a negyedik 
kötet bevezető elmék czím alatt az iró essay-szerű 
munkáit tartalmazza ; a XIX. század nagy regény¬ 
íróiról, többnyire francziákról s egyéb irodalmi 
témákról. Ebben a kötetben Ambrus Zoltánt mint 
a legművészibb magyar essayisták egyikét ismeri 
meg az olvasó s kinyve elsőrendű érték irodal¬ 
munk e legkevésbbé kiművelt ágában. 

A Magyar Törvénytár 1913-iki kötete. A Frank¬ 
lin-Társulat kiadásában megjelenő Magyar Tör¬ 
vénytárnak, — a mely egyúttal a Hatályos Tör¬ 
vények gyűjteményének is folytatása, — 1912. évi 
kötete most, már az új esztendő első hónapjában 
hagyta el a sajtót. Ennek a minden tekintetben 
mintaszerű, hatalmas gyűjteménynek, a melyet 
nemrég elhunyt kiváló jogászunk, dr. Márkus Dezső 
alapított és 18 éven át szerkesztett, folytatólagos 
szerkesztését dr. Térfi Gyula igazságügyi minisz¬ 
teri tanácsos vette át, a ki már a jelen kötet szer¬ 
kesztésének főrészét is végezte. Az ő általánosan 
ismert eddigi működése biztosíték arra, hogy a nagy 
vállalat szerkesztésében az a teljes megbízhatóság, 
a legkisebb részletre kiterjedő lelkiismeretes pon¬ 
tosság és széleskörű szakismeret érvényesül, a mely 
ezt a Törvénytárt legkiválóbb e nemű törvény kiad¬ 
ványunkká teszi. Ez a kötet is közli a törvények 
pontos, hibátlan szövegén felül az országgyűlési 
tárgyalások egész lényeges anyagát, szakeredmé¬ 
nyét, a javaslatok miniszteri és bizottsági indoko¬ 
lását (nem hallgatva el sehol a forrást sem) és 
minden egyes törvényszakasznál pontosan utal más 
törvény vagy rendelet odavágó szabályaira is. Egye¬ 
dül álló ez a törvénytár a betűrendes tárgymutató 
pontossága és a pótlások tekintetében is, a melyek 
sok száz korábbi évbeli törvényszakaszhoz sorolják 
fel mindazokat a módosításokat, a melyeket az 
1912. évbeli törvények korábbi törvényeinkkel tet¬ 
tek ; a pótlások a teljes rendeleti és döntvényi 
anyagot is feldolgozzák. Ezeket a pótlásokat a jelzett 
megfelelő helyre könnyen be lehet ragasztani s 

így az egyes kötetek minden törvényt úgy tüntet¬ 
nek fel, a mint az a törvény mindenkor hatály¬ 
ban van; ez a módszer a gyűjteményt mindig 
megóvja az elavulástól. A mű kiállítása a tarta¬ 
lomnak megfelelően'díszes és praktikus, kitűnő pa¬ 
piros, tiszta, hibátlan nyomás, tartós, igen csinos 
félbőrkötés 

Színdarabok. Az a fellendülés, melybe színházi 
irodalmunk az utóbbi időben jutott, s a mely 
Budapest szellemi életének'*, egyik legnevezetesebb 
új tünete, magával hozza azt is, hogy a közönség 
élénkebben érdeklődik a színpadon;látott színdara¬ 
bok iránt akkor is, mikor könyvalakban jelennek 
meg. Az új darabok most már egész frissiben kerül¬ 
nek könyvpiaczra, lehetőleg egyidejűleg az előadás¬ 
sal, így jelent meg a premier napjára fíuttkai 
György Az első és a második czímű három fel-
vonásos darabja, a Nemzeti Színház legújabb újdon¬ 
sága, melyről épen mai számunk színházi levelében 
emlékezünk meg. Megjelent Szumory Dezső víg-
színházi darabja, a Bella is, nem különben Lengyel 
Menyhért vígjátéka, a Róza néni is. A külföldi 
darabok közül a Nemzeti Színház idei nagy sikere, 
A faun, Edward Knoblauch vígjátéka jelent meg 
Sebestyén Károly fordításában. 

A «Jó Pajtása, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, február 9-íki 
száma Mária Valéria főherczegnő kis lánykori 
magyar dolgozatait közli érdekességekül: két jó 
magyarsággal irt kedves mesét, melyeket a főher¬ 
czegnő egykori magyar tanára, Rónai Jáczint János 
őrzött meg. Ugyané számba feleki Sándor irt ver¬ 
set, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögö Dömötör 
kalandjainak legújabb sorozatát, Elek nagyapó 
kedves kis mesét mond el, Gyula bácsi a glecs-
cserek vándorairól ir érdekes czikket, Móricz Zsig¬ 
mond szép elbeszélést ad, Endrődi Béla képet 
rajzolt és verset irt hozzá, Zöldi Márton érdekes 
történetet mond el, Zsiga bácsi legfrissebb móká¬ 
jával mulattat, Rákosi Viktor folytatja regényét. 
A rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki 
a szám gazdag tartalmát. A «Jó fajtáss-i a 
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 [korona, egész 
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬ 
ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. 
kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Ambrus Zoltán munkái. Négy kötet: 1. Beve¬ 

zető elmék. 2. A tegnap legendái. 3. Nagyvárosi 
képek. 4 Eégi és új világ. Budapest, Eévai test¬ 
vérek. Egy-egy k'jtet ára 4 korona. 

Magyar Törvénytár. Í9Í2. évi törvényczikkek, 
jegyzekkel ellátta' dr. Márkus Dezső és dr. Térft 
Gyula. Budapest, Franklin-Társulat: ára 21 K. 

Az első és a második. Dráma három felvonás¬ 
ban, irta Rutlkai György. Budapest Franklin-Tár¬ 
sulat : ára 2 korona 50 fillér. 

Rella. Színmű három felvonásban, irta Szomory 
Dezső. Budapest, Singer és Wolfner : ára 3 korona. 

Róza néni. Vígjáték három felvonásban, irta 
Lengyel Menyhért. Budapest, Singer és Wolfner: 
ára 3 korona. 

A faun. Vígjáték három felvonásban, irta Edward 
Knoblauch. Fordította Sebestyén Károly. Budapest, 
Franklin-Társulat: ára 2 korona 50 fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: BALÁZSOVITS 

NORBERT nyűg. főgimnáziumi igazgató, 66 evés 
korában Szentesen. A megboldogult évtizedeLe-j 
át tevékeny részt vett Szentes városa köz- és 
kulturális életében, s nagy részvét mellett helyez¬ 
ték örök nyugalomra. — Dr. THOMÁN DÁVID Zemp¬ 
lén vármegye tiszteleti főorvosa, a Ferencz József¬ 
rend lovagja, volt kórházi főorvos, 85 éves korá¬ 
ban. - - Ugrai dr. BALOGH PÁL, Hunyad vármegye 
tiszti főorvosa, a koronás arany érdemkereszt tulaj¬ 
donosa, az Országos Orvosszövetség hunyadmegyei 
fiókjának elnöke, 79 éves korában Déván. — Simon¬ 
tornyai SIMON KÁROLY százados, 78 éves korában 
Budapesten. - - KICHTBR ALAJOS, 76 éves korában 
Alsókubinban. — SZABÓ LÁSZLÓ földbirtokos, a 
református egyház presbitere és gazdasági tanácsá¬ 
nak tagja, városi képviselő, 71 éves korában Kisúj¬ 
szálláson. — ÁMON JÓZSEF építész, fővárosi bizott¬ 
sági tag, 69 éves korában Budapesten. - - HOLICS 
GÉZA, 69 éves korában Pécsett. — BÖLECZ KÁROLY 
postamester, 69 éves korában Ercsiben. — SCHWIM-
MER JÓZSEF császári török konzul, a Medsidie- és 
Osmanje rendek lovagja, 68 éves korában Buda¬ 
pesten. - - TÓTH ISTVÁN ügyvéd, városi tisztviselő, 
64 éves korában Debreczenben. - - SZŐKE IMRE 
vendéglős, 55 éves korában Budapesten. — LENKEI 
VILMOS DÁNIEL, Veszprémmegye tb. főorvosa, a 
balatonalmádi gyermekszanatórium vezetőorvosa, 
46 éves korában Budapesten. - - Dr. DIETRICH-
STEIN GYTJLA ügyvéd Budapesten. - Losonczi 
SZABÓ IMRE nyűg. honvédőrnagy, a jubileumi emlék¬ 
érem és a katonai érdemkereszttulajdonosa Buda¬ 
pesten. — Dr. HAHN JENŐ volt szolgabiró, 32 éves 
korában Sopronban. 

Vegyünk Schweizer veqyunK Dcnweizer 4. 

Foulard-selymet 
K;rjen mintát a mi ruháknak és blouseoknik való 
lavaizi él nyári újdonságainkból: Rayei Foulardt. 
Voile Crépe de Chine. Eolienne. Mousselina, 1-0 
cm. izélea, méterje K 1'20 telteié, feketében, 
febérb*n, egvs/.inben és tarka, valamint hím¬ 
zett blounok és alj»« bat i txtbu, kelmében, : vászonban él selyemben. Hi eiak elismert 
•zolid MlyeraszöveUket kömtlinül adunk il 
naginotoknik Mrmintvt éi már rámmenUMm 
a lakáshoz szállítva — (Dupla leyílbélvef.) — 

Schweizer & Co., Luzern D 24 (Schweiz) 
>«l;«nusBvet siítkftldéi. - Klr. üdvül uAUlttf. H 

logei Winkler & Söhne 
bőrönd-táskák i s 
bőráru specialisták 

Wien, 1/1. Hlmmelpfortg. 7. 

s 
A VILÁGHÍRŰ Előkelő! Tartós! 

chőbcrl-ágy 
Magyar szabadalom 3011. sí 

tozuitlialo al, a legnene/eno és ngnaKjww Bwnmrvcm ^«u 
is, ennélfogva minden jobb családnál kedvelt, sőt nélkülüzhetlen. 
33 év óta sok ezer van használatban, mert a ja fekvés a tüdő 
szabad lélegzését előmozdítja. A Soh6berl-átry ara kivitel szerint 
vj -T-) k' ,.< felíohh S7»'lLfilíIi-s :i vil.-ip minden részébe Schóberl 

KOHOCES 
rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 

RÉTHY-féle pemetefű cukorkánál! 
Vásárlásoknál azonban rigjázzuuk és határozotlan 
Iléthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. 
Az eredetinek minden darabján rajta van a K é t h y név. 

l doboz ára 60 fill. Nagy doboz l kor. 
Mindenütt kapható! _ _ _ 

Verseny nélküli iraki 
Katalógus ing-yen és bér-
mentva. Azonnali szállítás 

Kémes űrgördűlö kanárijaim 
Wienben njer-
ték az I. győz-
tesi érmet,az 
orsz. knlturta-
nács diszokle-
Vflet, Bpes-
ten a nagy 
aranyérmet. 

Ajánlok: kiállítási és príma 
énekeseket, példányát 10.—, 
12.—, 16.—, 20.- , 30.— és 
50 . - K-jával. Erőteljes, jól 
etethető tenyésznostények 
K3.—,5.—,8.— példányonként 
SIMON KÁROLT, 
na^ytenyésztö Aussig a. d 
Élbe. Árjegyzék íngy. s bérm 

A szépség gazdagság, 
A szépség hatalom, 

Ez a legnagyobb kincs csak Mine Kosa Schafter 
által feltalált szépségápoló czikkek által érhető el 

PailllrA r-ll/itUíinÍA a z arczbőrt vakitóan fe-
i l HM! l l l díVlBbdillliti, hérró teszi, szeplőt, himlő¬ 
helyet, anyajegyet eltüntet, ránczokat elsimít és min¬ 
den hölgy arczát fiatalossá teszi. Ez az egyedüli púder, 
melynek használata után megmosakodhatunk anélkül, 
hogy a szenzácziós hatás eltűnnék. K 5-— és K 3-— 

Créme ravissante, 
Eau ravissaote 

lyozza, erősít ég a legkitűnőbb toalett-
viz.__ . . . . . . . . . . . . . . . K 6 -

minden sápadt arcznak tar-
tÓB hamvas rózsaszint köl¬ 
— ... .__ . . . K 3- — 

KirálygyöDgy 
Créme rosin 

ara . . . K 2-— 

nek 

a kéznek márvány¬ 
finomságot kölcsönöz-

. K 3 — 

Savon ravissaute í. 

„Altvater" 
Gessler 
Budapest 

tűnő hátáén __. K 2'4O és K 1-6O 
R/írÍII-lí VY-imk'lll » környezetre el-
DOnil l lLW|) |MII lenállhatatlan va¬ 

rázst gyakorol, darabonkint 70 fillér, 
l karton 3 darab ______ ._. K 2- — 

séhez 

ha-
táeu 2 K is feljebb. 

AÍÁ a dupla áll képződését mee-iii ii , _í. * ^_ ^ ° 
akadályozza . . . .__ K 4'— 

ráncznélküli, márvány¬ 
sima homlok eléré-

_ K 3-— 

1i AIIAOP ősz hajnak visszaadja a fiatal-
HUUIM1, kori szint (szőke, barna, sötét¬ 

barna, fekete) kis doboz ü K.nagylOK. 
a hajnak pompás fényt köl-
csönöz . „ K 5 — 

megakadályozza a haj 
kihullását és őszülését. 

Kopasz helyen a haj növését előmoz¬ 
dítja ._. . . . . . . . . . . . . K 3.— 

Haj ellenség minden kellemetlen 
hajat azonnal biztosan 

eltávolít... ... K 3'— 

RílVl ^í-h-iftur fé le kedvencz ibolya 
UiUfta ÜUhllltM pompás erdei ibolya¬ 

illat... .__ ... K 6-— és K 4-— 
fagytól megóv, vörös orr 

i> és megfagyott helyek 
egészségesek lesznek K !•— ée K. 2— 

Lerakat és szétküldés! telep 
XIX/2. Hammerschmidtgasse 18. 

Szétküldés a pénz előzetes beküldése ellenében. A (Jhemiko fiziko Palermo tiszteletbeli tagja 
A Szt. Péter-rend hülgypatronesse a becsületkereszttel. Szerb kir. udy. szállító. Vi izon te lá rn-
si t óknak magái rabatt! Föraktir Magyarorsz. részére Török József gyógyszertára, Bndapes* 
Király-utcza 11, azonkivülkadható minden gyógytárban, illatsierkereskedésben ée drogériában' 

Rosa Schaffer, Wien 
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Idősebb ZICHY NÉP. JÁNOSNÉ grófné, szül. Kray 

Irma bárónő Budapesten, 83 éves korában. — Özv. 
NEMES AUTALNÉ szül. Simon Veronika, 83 éves 
korában Győrött. - - Özv. ladoméri SZMBTNIK Jó-
ZSEFNÉ, szüL nyistori Földes Mária, 76 éves korában 
Gutor községben. — FUCHS IGNÁCZNÉ, 76 éves ko¬ 
rában Eákoskeresztúron. — Özv. kesseleökői MAJT-
HÉNYI TIVADABNÉ, szül kisapponyi Bartakovics Al-
bertné, 70 éves korában Nyitrán. • BARWELL 
VILMOSNÉ, szül. Leiningen-Westerburg Erzsébet, 68 
éves korában Budapesten. - - Szentgáli TÓTH Jó-
ZSBFNB szül. balogi Baloghy Janka, 57 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - Okolicsnai OKOLICSÁNYI MIK-
LÓSNÍÍ, szül. Weiss Kornélia, 36 éves korában 
Budapesten. — CHÜDOVSZKY MÓBICZNÉ szüL Fekete 
Irén, 37 éves korában Sátoraljaújhelyen. - - ÖVE¬ 
GES ERZSI, Öveges Kálmán és neje. szüL Koppé 
Gizella leánya Győrött. — SCHMACH ILKA 55 éves 
korában Budapesten. - - Pusztazámori MBNTLER 
BÉLANÉ' szül. Horváth 1 Jolán, 29 éves korában 
Kápolnásnyéken. — DAPSY ÁSNA 22 éves korában 
Kassán. 

EGYVELEG. 
*A tengervíz-gyógyszer. A tenger keserű, sós 

vizének belső gyógyszerként való alkalmazása egé¬ 
szen új keletű és a világon mindössze három 
tengerviz-gyógyintózet van: kettő Parisban, egy 
Londonban. Ez utóbbit nemrég nyitották meg. A 
tengervízzel való gyógyítás, a melynek feltalálója 
Eené Quinton, franczia biológus, abból áll, hogy 
a vizet a bőr alá fecskendezik. Dr. Burford, a 
londoni intézet igazgatója azt állítja, hogy a beteg 
gyomrú gyermekek közül sokkal kevesebben halná¬ 
nak el, ha tengervízzel gyógykezelnék őket. Kiváló 
szolgálatokat tesz ez a gyógymód degenerált, tu-
berkulótikus és alkoholista szülőktől származó gyer¬ 
mekeknél. Maga a feltaláló, dr. Quinton ezeket 
mondja: Valósággal csudás folyadék a tengervíz, 
a melyben voltaképen földünk első organizmusai 
megteremtettek. Nem tudunk még sokat róla, de 
a mit tudunk, az máris bizonyítja, hogy a tenger¬ 
vízben megbecsülhetetlen gyógyszert fedeztünk fel 
igen sok betegség ellen. 

Hölgyek öröme. A világhírű japán Neppon-
pouder és créme a legtökéletesebb ezépségápolók. 
Pár nap alatt a legrosszabb teint is hamvas rózsássá 
varázsolja. — «Neppon» a női szépség titka I 

K rőt és k i t a r t á s t ad a lábaknak az új -Ber-
son» gummisarok. — Ügyeljen a vásárlásnál a «Ber-
soni szójegyre, mely az aranydobozon világosan 
látható. 

A diszkréten előkelő illat, mely a Gueldy 
parfümöt jellemzi, hódította meg a legmagasabb körö¬ 
ket s ez teszi általánosan kedveltté ezen hires párisi 
kü önlegességet, mely (lásd mai hirdetést) a bel- és 
külföldi cs. és kir. udvari illatszerüzletekben kapható 

SAKKJÁTÉK. 
2835. számú föladvány Schleohter Károlytól, Bécs, 

SÖTÉT. 

d a 
VH.AGOS. 

A iBudapetti 111. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. — 
Wyechogrod Pál. — Beér Mór. — Gottíéb látván (Budapeit) 
Németh Péter (Ctongor). — Eintzig Róbert (Fokért). — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbaner Antal (Lipót-
vár). — Szabó Janog (Bakcmy-Sientlatzló). — A •Győri 
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Méazey József (Győr). — 
A t/.borói T Arimkor t. — A tKalociai Katholikui Kört. — 
Veöreös Miklós fZirez). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodidi-
ujlak). — A • Dunalöldvári EgyenlSiégi kön (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Oiolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A tLeibicti Oazdaidgi Kattinót (Leibict). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCiengerí 
Caitinít (Cienger). — Király Mihály (Zenta). — Knni 
Rezsfi (Temetrékái). — Budai Sokkoló Táriaiág (Budapeitj. — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek. Lapunk legutóbbi számában a 94. olda¬ 

lon minden szokott gondosságunk és elővigyázatunk 
ellenére sajnálatos tördelési hiba csúszott be. Az illető 
lap középső hasábjának első tizenkét sora felcserélő¬ 
dött a harmadik hasáb első tizenkét sorával, a mit 
az olvasó azonnal észrevesz s könnyen pótolhat, ha a 
két összecserélt passzust a maguk értelem szerinti 
egymásutánjában olvassa. 

Ókécskei gazdasági egyesület. Tudomásunk szerint 
30 évi használat már szolgalmi jogot állapit meR a 
kérdéses területre. Ha nem akar bonyodalmas és költ¬ 
séges perbe bonyolódni, mindenesetre ügyvédtől kell 
tanácsot kérnie, mielőtt a dologban bármit is tesz. 

A gyöngyvirág regéje. Tompa virágrogéinek után¬ 
zata, — az efféle hang Pohase volt valami eleven, ma 
pedig háromnegyed századdal divatja után úgy hat, 
mint valami régi sírból kikerült száraz virág. 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

A 2828. sz. feladvány megfejtése Frankenstein L.-től 
Világos. Világos. Sötét. 

1. Tbl-gl . . . d7-d6 
2. f2—f* f stb. Jto (*j 

b. 
1. _. .. Fe7—Í8 
2. Vgl—át f stb. 

a. Sötét. 
1. . . . . . e3xf2 
2. Vgl-g8 f stb. 

c. 
1. Fe7—d8 
2. Vgl-g3 t stb. 

Helyeién fejtettek megi Merényi Lajos. — Geiat 
József és Stark Vilmos. — A t Budapesti Sakk-kort. — 

R A «Vasárnapi Ujság» 2-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Elesett a Rigó lovam pat¬ 
kója. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

ÁM ÖREGEM 
is mindig azt mondta, hogy ezeplők előzésére, valamint 
finom, pnha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírt «Steckenpferd« 
liliomtej-szappan. Védjegye iSteokenpferdt, készíti 
Bergmann & Co. ozég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- 8 minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló-
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle «Manerai 
liliomtej-krém fehér és finom rtKf kezek megóvá¬ 
sára, <snnek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

SAVANYUVIZ. 

FényKépnagyítást 
meglepően szép is O,Qf\ -tol igen díszes 
kivitelben :: 1 \ O Q\J Passepartoutval 

együtt készit bármilyen kép után a 

HUNGÁRIft 
fényképészeti és festészeti társaság 
Budapest. IV/v. Károly-körút 24. sz. 

Olajfestményen AquarelleK. 

TÖRLEY 

GüELDY 
PARFUMERIE DE LUXÉ 

GÜELDY PARIS 
parfümök: 

„LA VIOLLETTE" 
„LES MIMOSÉES" 

„LA ROSE DE GÜELDY" 
„LE BOIS-SACRE" 

„STELLA MARÉ" 
„L'EMPYRÉE" 

„DOUX-SONGE" 
Kaphatok Budapesten a következő cs. és kir. udvari 
Illatszer-üzletekben és drogériákban : MÜLLER J. L. IV., 
Koronaherceg-u. 3. VÉRTESSI SÁNDOR IV. Kristóf-tér 8. 
MOLNÁR és MOSER IV., Koronaherczeg-u. 11. LUEFF 

SÁNDOR IV., Váczi-utcza 9. LÁNYI PÉTER PÁL _ 
Koronaherceg-n. 10., LUX M. Muzeum-körút 5. l 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár é. fíüzlet : 
UH.. BarOSS-U. 9d. 
Telefon: József 2 37 

. f ő v A r o , ^ ^ é . 
-A. 0«ipketl. itit6, vegytlíztitó 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiikok : H , Pö-ntc«a 27. IV., E»kü-út 6. V., Kecskeméti -
u t ó n 14. V.. Harminciad-u. 4. TI., Teréz-körút 
38. VI., Aniri«sy-út 16. Vin., József-körnt 8. 

5 kOó nj, jA fosztott, por-
mentei E 9-60, 5 kiló Jobb 
K lí-—,5 kiló fehér, peheljr-

pnhm, fosztott K 18—, ?*—. 5 kiló hófehér, pehrtj-
pnha fosztott K 30.—, 36—, W—. = = = = = 

piros ágy-
hnzMbol 
jól meg¬ 

teltre, 
l dunj'ha, Tagjr l derekai] ISO cm. hossza, 116 em. széles K 10'—, 12'—, 
15'— és 18'—, í méter hossza, 1*0 óm. széles K 13—, 15'—, 18'— és 
21'—, l fejránkos 80 cm. hossza, 5N cm. széles E 3'—, S'50 és 4'—, 
00 óm. hossza, 70 cm. széles E 4'áO és §'50. Készítés minden tetszés 
szerinti méretben is. H rétfl szrmatraccok l ágyra K fi'—, jobbak 
K 33-—. Szétküdés atánTét meett bementre 9 E-tól feljebb. Becserélés 

és visukűldés az postaköltség megtérítése eenében megengedve. 
S a c h s c l B e n e d e k , L o b e s 6O. Pileen mellett. (Csehország.) 

AGYAK 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési te 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuriz. 

Kaphat* á8ványrizkereskedé«ekb«a 4s opui n T C C ÁOHQT Sultj^UpíaA i 
gyógyszertárakban. ÖUnULlCO AUUOI B«d.r*-t. v.. ' < • • » 
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Min 

I7WI TI 
Amerika és Európa modern hölgyei csak 
ezen arczápoló szereket használják. 

Hatása CSOdás. Krém ára l kor 50 fillér. 

APOlrlI * * * * 

A modern tudomány vívmánya! 
Ártalmatlan anyagokból készül. 

lapán eljárás Szerint Púder ára 2 korona. 

PITII **** 
" F ^ V ^ T A V a ™ " " * 0 ' ^ P > * Z a r O Z r á n O Z

1 ° k m eK3^nnek, a tein Jisztátlans&ga eltűnnek. Minden eddigi készítményt túlszárnyal. 
i. TÖKÖK JÓZSEF GYÖOYSZEBTAKA, BÜDAPESÍ, VI. KERÜLET, KIRALY-ÜTCZA 12 SZÁM. 

100 gyertyafény erős, óránkénti világitasra 8 -B fil¬ 
lérbe kerül,nincs kanöcza, bárhova vihető s semmi 
körülmények köiött fel mám robbanhat. 

Állandó k i l i s 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül W1RTOWN ÉS TASSA Bpefl, 
VIII., kerület. Báron ntcza 1. Mám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Kocsiá r u csa r n o k 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocslnktára. Árjegyzék ingyen. 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt fek¬ 
tet elsőrendű faj¬ 
tiszta anyagra. 

GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétány fák, díszcserje M, t ti levélő ék, keri-
tésnövények, bogyogyümölcsuek stü. 

SZŐ LŐ OLTVÁNY OK, 
(I. Ilma- arn) európai és amerikai Ilma 
grökeres vessmök. Oktató dlszárjeg-yzék 

kívánatra ingyen. 

riSCHER""^ 
faiskolák és szblbolívanL|tglepBk 

SZOLOOlTVAIfY 
VWANINTAMCKIKIU beuiranu •IMA 

• • •• 

SZLVESSZ 
MBfYISéSBOl 

O U 3 0 Á R A K M01RT ELADÁSRA FIATOT 
mavcit HOLDON K = = = = = 1 

BADAŰONYYIDÉKI 5ZÖLŐTÍLEP 
KczeL&séoe 

TA PQ LCZA , ( ZALA Mj 

Tiszta aluminium,szép,egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 
*+- tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen. - • -

Ára komplett 4 0 korona. 
ItatfltiOen 
t • 12 . 
l • U • 
1 • 16 • 
l . | s . 

l lábú 12cm l lojíssölö 
l • 14 • l omeletlsűlö 
l > itt • lleisernenvö 
l » 1 8 . i l fedő f i cm 
l • 20 > l • 14 • 

l fedő 16 óm 
l • 1M . 

l • 20 . 
l pecsenyesütő 
l.ökörszemsülflísz. 

l ilnyomósiita 
l merő 
l habverő 
l citrom nyomó 
l leasziirő 

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona. 
Nagy konyhakészlet, JT Cf\ 

neoéi min. II. íbra sierint -1*- W 
Urasági konyhakészlet TT 1 n n 

különösen nebéz min. III. -1*- *»IU 

Tiszta aluminium 
Paiik. 

Tiszta aluminium Tiszta aluminium 
Tojig.ütő. 

Tiszta alumínium 
fedő. 

l liter K l-70 
1V« liter K 2-20 
2Vi liter K 2'70 
3'fi liter K 3-60 
5 liter K 4-50 

"« liter K l -20 
«/4 liter K l-50 
1 liter K l-80 
IVi liter K 2-20 
2 liter K 3 - -

12 cm K;--90 
14 cm K l -20 
16 cm K l -50 
18 cm K l -80 

12 cm K — 65 
14 cm K—-80 
16 cm K l •— 
18cm K 1-20 

Aluminium-társaság 
Wien, I., Kárntnerstr. 28. 

NAGY KÉPES ÁBIEGYZÉK: 
I. oszt. Háztartási cikkek. 

II. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök. 
Ml. oszt. Utazáti ét turistacikkek. 
IV. oszt. Ajándéktárgyak é t újdonságok. 

JÖVENDÖLTESSE MEG ÉLET-
TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL! 
C*odás tndás i t , az emberi életbe lá tás i t a távolból 

mindazok megcsodálják, a kik írnak neki. 
Eier és ezer ember kérte 

Bír tanácsát az élet minden¬ 
fele fázisaiban. Megmondja 
kiíiló képességeit, megmn-
Utja, hol kínálkozik Önnek 
íredméiiv. ki bariija, ki ellen¬ 
sége, éleié jó és rossz forduló¬ 
pontjait. 

Aló leírása, az elmúlt. 
jelenlegi és a jövő esemé¬ 
nyeiről megfogj** Ont lepni 
hasznára lesz Önnek. Mindaz 
ami neki ehhez szükséges 
egyedril az öi> neve (sa|átkezii 
aláírásiban), születési dátum 
és nemének megjelölése. Pénz 
nem síiikséges.Hivatkozion 
egyszerűen lapunkra és kérjen 

eg"y oivasópróhát ingyen. 
Stahlmann Pál úr, egy tapasztalt német asztrológus. Ober-

Mewsadern-ból mondja : 
A horoszkóp, melyet Koxroy tanár úr nekem felállított, teljesen 

megfelel a/, igazságnak Alapos, teljesen sikerült munka. H i n t á n 
m a g a m i s a s z t r o l ó g u s v a g y o k , c s i l l a g á s z a t i számí¬ 
t á s a i t é s a d a t a i t p o n t o s a n n t á n a v i s s g á l t a m és ait ta¬ 
láltam, hogy munkája minden részletében perfekt, ő maga pedig ezen 
tndomanvban teljesen avatott, lioxroy tanár úr egy ipazi emberbarát, 
mindenkinek igénybe kellene venni szolgálatait, mert ezáltal rendkívül 
sok előnyt szerezhet magának.» 

Blanquet bárónő, egyik leglalentumosabb párisi nő, a következőket 
mondja: 

•Köszönetet mondok önnek alapos jövendőmondásáért. mely csak¬ 
ugyan rendkívül pontos Én már különböző asztrológusokhoz foraulum, 
de egyetlen egytől sem sikerült oly igaz és teljesei, megelégedésemre 
szolgáló választ nyernem. Szívesen fogom önt ajánlani és bámulatot 
(adását ismerőseim és barátaim tudomására hozni.» 

Nagytiszteletii G. C. Hasskarl pii. dr. lelkész úr, egy Roxroy tanár¬ 
ból intézett levelében a következőket mondja : 

•Ön bizonyára a legnagyobb specialista és mester a szakmájában. 
Mindenki, aki tanácsol kér öntől, bámulni fog az ön jóslatainál ki¬ 
fejtett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanácsán. A leg¬ 
szkeptikusabb is. ha egyszer önnel levelezett, újra és újra ki fogja 
kérni tanácsát* 

Ha ön ezen készséges ajánlatból hasznot akar és olvasásra próba¬ 
kép egyelmást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevét, pontos czimét, 
születésének napját, hónapját, évét is helyét (mind olvashatóan irv>). 
továbbá, hogy ön férfi, asszony-e vagy kisasszony és írja le az alábbi 
verset sajátkezöleg : 

Az ön segíti tanácsa 
Amint ízt mondják eiren, 
Eredményt és szerencsét hoz. 
Én is igénybe vénem. 

l'ortókiadás és irásilletékre kfildjön be 60 fillért levélbélyegben. 
Czinmze ax ön 25 fillérei bélyeggel ellátott levelét ROXROY Uept. 
40ÍO D. 177a Kensington High Street. London, W., Anglia. 

•Isőrandü, 
és mejbizhaté g-yó^yszer 

a következő bajoknál: köhögés, re-
kedtség, éjjoli izzadás. nehéz lég¬ 
zés, meghűlés, a légzöizervek 
megbetegedésénél, ezen bajok el-
muTaszUisára vagy raeggdUafára. 

Kapható mindenütt az országban. 
Egy üveg Tuberin arn 2 kor. 50 flll., póstiin 3 kor. Ói fill., 
nagy üveg 5 korona. 3 kis üveg postán 7 kor. 60 lill. ber¬ 
mentve. 3 nagy üveg postán 15 kor. bérmenlve, ha lak¬ 
helyén nem kapható, ügy rendelje meg a főraktárból: 

Diana , Budapest, Károly-körűt 5. a pénz 
előzetes beküldése v. utánvél mellett 

-rCsak hölgyeket érdekli!+ 
ELSŐ IAGYAB HŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

KELETI I. Bpest. IV., Korona-
hercieg-u.14/16. tz. 
Br.Szapáry-udvar.j 

A ezég táját gyártmányú éi külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az Bűzét ál-
testi bátitalmak ellen. Ereded párisi fű¬ 
zik és melltartók épttrmetünk rétzére, 
Tilamlntkiegyenlitőfűzők ferde növéiüek 
számára. C*. ét kir. tzab. térvkötók. 
Egyenettartdk. Hygienikut havi bajkötők! 
Bunmihariinyák. A leskiiilöbb franczia 
és amerikai női óvszer különlegességek ! 
Új! Autó Vaginái Spray. Új! Irrígátő¬ 
rök, íidek, i»lmniint u ÖM«I betegápo¬ 
lás* ezikkek. — Ctak szakavatott női 
kiszolgálás. — Bérsekéit ét polgári árak. 

Képes árjegyxék ingyen és bérmeotve 

M 
it-szappan 
70 fillér. 

ARGIT-
CRÉME 

M ,„VI A n főrangú hölgyek kedvencz szépitfl szere, az 
MiirglI - pOUöer egész világon el van (erjedve. IVirntliin lialAsu 

1 K 90 fill szerencsés összeállilásiibnii rejlik, a bor azon- i 
i ív í\l TIII. | inj fe|veszj és kiviiló lialnsa mar por óra le- | 

folyása alatt észlelhető. Mivel a .MarKit-crémel • | 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy-
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak Ilyen 
készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-eréme ártalmatlan, zsír-
talán vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést kellett. Ára l kor. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertárban. Ulntszer- és drogun-üzletlwn. 

Rozsnyay 
Mátyás ctiininczukorkája íztelen 

chininből 

ÖRKÉNY 
Lo^-elökalohb orvosot 
vélenién,-o szerint a 

TUBERIN 

TöbbszöröBen kitűnt. 
1869-ucn s magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók űuiue vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű chinin 
bevenni nem képesek. 

Valódi, ha minden t-pvcs 
piros csomagolúpapiroson 
Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

Fog- Fog- Fog-
és (jyökérhU7:isok 
IVíjdplomnienlesen. 
érzéstelenítéssel.Ko-

fehérítése, fog-
kövek elUivolit.-is.'t. 
a sziij és nyelv hó 
IcKséRcini-k gyógy¬ 
kezelése, a le«kin-
zóbb Tográjások 
azonnali megszün¬ 
tetése : gyerniekrk-
nél a foghúzásoknál 
spcrulis módszer 

alkalmazása. 

1'niii M-k (nlomhnk) 
arany és platinából, 
arany és c/iist :im;il-
gilinhlll. |rj\:i[i!j;i a 
fog színével tdjrM-n 
azonos porczellán 
m.'issiiliól stb. Hen-
ilflli'ii kiálló fogso¬ 
rok én egyes fogak 
rendes álfáslia vul«i 
vissza helyezi'sí-.s/íi-
hályoziisá Urljesen 
fájdalom nélkül,fel¬ 

nőtteknél ii. 

sorok, rágásra alkal¬ 
masak, szájpadlás 
nélkül, ki nem ve¬ 
hetők, a berlini fo¬ 
gászati poliklinikán 
rlsiiJiiUlotl legújabb 
módszerek szerint, 
művészi kivitelben. 
Arany- és platinii-
kornnák. arany hi-
dalások. Kégl hibás 
fogsorok átdolgo¬ 

zása e> javítása. 

Med.Univ. Dl". Sámuel peclallsta 
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mértékeit dí jizabii mellett eiiközbltetik 

5S! IV., Kossuth Lajos-ntcza 11. sz. 
Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat. I(<%zletnzetét>i ked¬ 
vezmény. Hendelö ónik egész napon át. Tiszlv isrlöknek az esti 

i a c J dórákban külön rendelés, írásbeli jótállás. 

Az 

4J f f B E R S O N " gnmmlsarok 
kulonioges gumim. 
szült s ba van bízó-
minőség tartósabb 

keverékből Icé-
nyitva, hogy ex • 

mint • bftr. 

Az új n B E R S O N " L'iun mi saroknak pontosai 
olvnn a s z í n e é s formája, mint az ön oipöj* 
börsarkannk, alakjának mUvészles kivitelében rend-
ttivUl e l e g á n s , minősége kiválóan tar tóé ós 
pettelykönnytt, 

Az új | , B E R S O N " LMimmisuniL megóvja cipő¬ 
jének börsarkat az e l ferdúléetö l , cipőjét Állandó*.* 
elegáns, tökéletes formájában tartja meg és nagy 
rugalmasságnál foprva védi az ön Idegeit és hét* 
gerincét. 

A számos, teljesen értéktelen vorstmyuyártmány-
nak célja az, hojry a m i n t á z á s u t á n z á s é v a l ét 
hasonhangzásu elnevezéssel a t. c. közönséget felró-
vezesse, 

A valódi új „ B E R S O N " Kummlsorok elegáns 
aranydobozba van csomagolva, amelyen a sz6 
„ B o r s o n " világosan olvnsliató. Azonkívül minden 
valódi új Berson gnmmi«nrkon látható az itt ábrázolt 
gyári ~> n melyre különös ügy*-
Tédjegy ~ * ^ ^ C X ^ í a ^ ^ ^ lem fordítandó. 

Kérjen határozot tan csakis ezzel a védjepyíryel 
•Hatott „ B E R S O N " "iimmiaarkot. Csak aajét 
cipésze vagy cipőkereskedője által erösi-
t e e e e c i p ő s a r k á r a és saját érdekében utasítson 
vissza minden más gyártmányt. 

Bersonmüvek, Budapest, vn. 

Ál összes 

betegápolás! dfcbek 
raktftra. 

Haskötők, lérvköMk Művég¬ 
tagok, f <ircs*rhariinyak. vil¬ 
lan ygépek és egyéb vgétuég-

ügyi cikkek 1*41* 

Fischer Péter és Társa R.-T. 
••Opelt, Koturtk L«J»»-ute« • . T»l«foo U*. 
AUptttetott UH. .-. Mo«t megieknt képe* áriery.*-

kftnk.t klváa»trs ingyen to bérmentv* küldjük. 

Költőgépek 
hiri és radnárOTAB részén- JÖT«-
flllsurll buOBfiadTirt "wisreroen 
é* ole*6n brrcadv. mlndenféi* 
fijbajromit, u S»-ze« núkjegleU 
cikkeket izállit «ktlőnl>n»«<» ftjál 

JíIC K E BL & Co. 6 . m. b. H. 
Központ: Wien-Inzeridorf. 
Tr ier ters t r . 3O. Telefon 912O. 
1M. *z. kaUlógni tlTJiuitri Ing7«n. 

•A6YARHON ELSŐ, LE6NAGY08B E8 LE6JOBB HIRMEVÚ ORAUZLETE. 

llapinarott 
18<*7. -

ORÁK.EKSZEREK 10-évijórállássaI 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Kéatt árleovzék MtfcBzMMMk-



l-JÓ VASÁKNAPI ÚJSÁG. li. SX.ÁM. l ü l 3 . 6 0 . KVFOLYAM. 

A VER AZ ELET. 
ver 

nemcsak a testre hat, amennyiben kellemes külszint, teltséget és bájakat idéz elő, de hat a leiekre is, amennyiben az embert vidorrá, jókedvűvé 
és tisztán gondolkodóvá teszi. 

A vér a forrás, amely által az egész test felépittetik és amely által testi és lelki erőnket elérjük. 
Egy ember sem lehet" egészséges, ha vére egészségtelen állapotban van és a szükséges elemek abból hiányoznak. 

Egészségtelen vér 
és vérhiány egyenes okai a lelki és testi gyengeségek, szivdobogás, idegesség, fejfájás, kiütés, daganat, altesti baj, rossz emésztés, székrekedés, 
tüdőbetegség és sápkórnak. 

Tiszta élénk szem, rózsás arcz, ruganyos járás, élet és lelki élénkség helyeit bágyadtak a szemek, ay. arczszin fakó, a járás vontatott, 
luelauchólikus, hypochondriássá lesz == mindezek a közeli felbomlás jelei. 

A gyógyszerkincs végül a Leciferrinben egy gyógyszert nyert, mely a vért gyarapítja, mint azt egy készítmény sem képes és rövid idő 
alatt új életerőt és lelki élénkséget idéz elő 

Leciferrin rövid használata után az étvágy és emésztés emelkedik, a székletétet szabályozza, szivdobogás, fáradtság és gyöngeség meg-
sziinik. Az ajkak és arcz friss és egészséges külszint nyernek. 

Lábbadozóknál, kik hosszabb betegségek és vérzések által legyöngültek, a Leciferrin elsőrangú erősítő szer. 
i. Tanárok és orvosok véleményezték és sok ezer gyógyult dicséri. 

Vásárlásnál*iigvelni kell a Leciferrin névre. Ára 4 korona. Gyógyszertárakban kapható. Főraktár: Török József. Budapest. VI. kér.. Király-utcza 12. szám. 

NUTH KÁROLY 
Cs. és kir. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-utcza 10. 
Központi TÍZ-, lég-és gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerömnvi emelőgépek stb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

MEGHÍVÁS 
a „Pesti magyar kereskedelmi bank" 

Nagy választék 
bel- és külföldi 

papirkárpitokból 
Minius Jakab 

tapéta raktáraiban 

Budapest, Rákóczi-üt 6, 
a Bazár-udvarban. 

ÉS KÉSZ AGYAK 
Saját érdekét védi, ha ezen A _ ! _ _ . . »AiW:«»lV,*.A 

csikk bevásárlása eiőtt &rjegyzekunket 
ingyen, bérmentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬ 
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt, 
ágytoll a pehelyben. Megnem telelőt kicserélünk, va^y a pénz 
visszaadjuk. Koczkázat kizárva.Több nyilvános intézet szállítói 

Magyar Kereskedelmi Vállalat, IHiskolcz 2. szám. 

71-ik rendes közgyűlésére, 
mely 1913. évi február 15-én délután 6 órakor a bank ülés¬ 
termében'(V., Fürdo-utcza 2.) fog megtartatni. 

TÁRGYAK: 
l. Az igazgatóság jelentése. 

•2. A-felügyelő-bizottság jelentése, a mérleg megállapítása, a nyere¬ 
ség felosztása iránti'határozat és a felmentés megszavazása. 

: -?>. Meghosszabbítása a múlt évi közgyűlés által az igazgatóságnak 
adott azon felhatalmazásnak, hogy á500 darab társasági részvényt sza¬ 
bad kézből eladhasson. 

4. Igazgatósági választások. 
5. A felügyelő-bizottság választása. 
Ot>~ Az alapszabályok 18., 19., 20. és 21,§§ ai értelmében mindazon részvé¬ 

nyesek, akik részvényeiket 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt az ezen meghí¬ 
vásban megjelölt helyek egyikén leteszik, jogosítva vannak a közgyűlésen résztvenni. 
Azonban szavazásra csak azon részvények jogosítanak fel, melyek a közgyűlést 
megelőzőleg három hónapon át a bank könyveiben a letevő nevére vannak írva. 

Minden részvények meghatalmazott által is képviseltetheti magát, kinek 
azonban szintén szavazatképes részvényesnek kell lennie. A részvények tebát szel¬ 
vényekkel együtt az alapszabályok 18-ik §-a értelmében folyó évi február hó 
12-ig az alant felsorolt helyeken teendők le : Budapesten: a bank értékpapír-
pénztáránál, Brassóban : a bank fiókjánál, Debreczenben : az Alföldi takarék¬ 
pénztárnál, Eszéken : a bank fiókjánál, Kassán : a kassai jelzálog-banknál, 
Kolozsvárott: az Erdélyi bank és takarékpénztár r. t.-núl, Lúgoson : a Keres¬ 
kedelmi bank r.-t.-nál, Marosvásárhelyen : a Marosvásárhelyi bank és takarék¬ 
pénztár r.-t.-nál, Miskolczon: a Borsod-Miskolczi 'hitelbanknál, Nagykanizsán : 
a bank fiókjánál, Nagyszebenben : a bank fiókjánál. Pozsonyban: a pozsonyi 
II. kér. általános takarékpénztárnál, Sopronban: a bank fiókjánál, Szegeden : 
a May B. Miksa czégnél, Temesvárott: a Délmagyarországi kereskedelmi és 
gazdasági bank r.-t.-nál, Újpesten: a bank fiókjánál, Újvidéken: a bank 
fiókjánál, hol. is az 1875. évi XXXVII. t.-oz. 198. §-a és az alapszabályok 45-ik §-a 
értelmében a megvizsgált évi mérleg, a felügyelő-bizottság jelentésével együtt, nyoloz 
nappal a közgyűlés előtt átvehető. 

Budapest, 1913 február havában. 
Utánnyomás nem dijaztatik. Az igazgatóság. 

t « r aies 
, VI., Andrássy-nt 2. 

egyszerű és 
díszes ki¬ 
vitelben. 

új szabadalma¬ 
zott ágyak. 

Árlapok díjtalanul l 
Olcsó gyári árak! 
Minőség egyedülálló 

KERTI BOTOR 
LÖSZÓ'RDERÉKALJAK 
GYERMEKKOCSIK finom kivitelben. 

MÁRVÁNYMOSDÓK angol rendszerű 

SODRONYÁGYBETÉT KÜLÖNLEGESSÉGEK 
DÍSZTÁRGYAK 
FÉMTOILETTÉK sfb, 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarján! Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, V I . K E R Ü L E T , ARÉNA-UT 127. S Z Á M . Külön osztály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT: falitégla é» cser épsaj tokát, téglagyártó és agjagmegmnnkáló 

Kepéket legnjabb él legjobban bevált serkeietekben. :: :: 
Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét éi 

teljes 

téglagyári telepek 
létesítését. 

Tervek é«költ»égrvetés«k 
díjtalanul. 

ELSŐRANGÚ = 
= REFERENCZIAK. 

Redőnyös és lapos Íróasztalok Iraiszekrények. Kártyanyilvántartás. 
«.•* Teljes intézeti berendezések. jt 

Budapest, 
Telefon 86-27. Hirsch és Torsa, 

írógépe " a jelenkor leg¬ 
tökéletesebb 

Országszerte dijmentesbemutatás. 

Pénzf könyo ésOkmónyszekrények 
Elsőrendű minőség. .-. Szolid árak. 
V., Alkotmány-utca 19. sz. Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám. 

7. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HÓIT S Y P ÁL. BUDAPEST, FEBRUÁR 16. 

Thomos de Keyser: Előkelő ifjú lovas. 

PÁLFFY JÁNOS GRÓF KÉPGYŰJTEMÉNYÉBŐL, MELY MOST A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBA KERÜLT. 




