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Szabá¬ 
lyozható BLOUS 

alj és pongyolák 
remek választékban 

angol kosztümök 
mérték szerint. 

Falndi László 
Budapest, Andrássy-út 48 B, 

Rozsnyay Pepsin bora. 
Kellemes izö, kiváló jó hátáén szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor-

gyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv a gyo-
morterheléHtől. Egy üveg ára 

3 kor. 2O fill. 

1S293 Kapható: 
minden gyógyszertárban 

. valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

4OO napig járó óra. 
Az óra-ipar mesterműve. 

Ezen óráknál különlegességet képez azon körülmény, 
hogy a legérzékenyebb részt, az inga-rugót, a 
szabadalmazott védőliflvely a legtökéleteseb¬ 
ben védi Ha mérlegeljflk, hogy a legcsekélyebb el-
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görbülésnél az óra szenved, ügy mindenesetre ért¬ 
hető, ha ezen nagy pontossága óramfi a szabadal¬ 
mazott védőhflvely nélkül nem ér semmit és 
az olyan óra értéktelen. Ez az általam szállítandó 
óráknál ki van zárva, mert az mind és pedig kivétel 
nélkül ingarngó védőnttvelylyel van ellátva. 
Az itt rajzban bematatott 4OO napig járó óra 
29 óm. magas, látható szabadalmazott' óraművel, 
két rézoszloppal gyönyörűen kiállítva,1 üvegbura alatt 
5 5 K . Ezen órát évenként csak egyszer kell felhúzni. 

órásmester és ékszer-
gyáros Pécs 15. szám. 

Ki ezen lapra hivatkozik. megk«pja most Megjelent 
^ j , Hagy képes ápjegyiékemet ingyen éa bementve. 

Páratlan és csodás hatású arczszépitő és 
- finomító a Földes-féle , 

Margit-créme l 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön gzépit. Az egész világon kap- j 
ható l és 2 koronái tégelyekben. Margit-szappan f 
70 f., Margit-ponder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖLDES KELEMEN gyógyszerész Aradon. 

A jelukw legnjabb találmánya a névé-
•yekbél késifllt KBISTÁLT-
•ÁSSA v é s éi kés 

w ^ _ , , _ ^ r pr.la_ 
tfgelj 60fill. 
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l K. P«d« 1K. Kaphat* mindenütt. 
Féraktár: Bpest, VIL, Bareu-i. 91. 
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Párisi viláukiállitás 'Grand Príxt J9OO. 

Kwizda-féle RestitntioDS-fluid 
mosóvíz lovak számára 

Szóvédjegy, czimke- és csomagolás védve 

Egy üveg ára 2 K 80 f. 
40 év óta az udvari- éa verseny¬ 
istállókban van használatban na¬ 
gyobb strapáknál elő- és utöerö-
sitőül, inak merevségénél, 
stb. az idomitásnál kiváló 
munkára képesiti a lovakat 

Kwiida-féle 
Restitutions - fluid 

csak a mellékelt 
védjegygyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 

és bérmentve 
Főraktár: Török JOZSel gyógy¬ 
szerész, Budapest, Király-n. 12 

és Andrassy-ut 26. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
* _ '9 * _ r ii selyemáruháza IV., BÉCSl-UTCZA 4 . SZ. 

U j Ö O H S 3 Q O R 

creppe charmeuse 
reczós caehimir 

brillanté 

jelenti, hogy a l « l *>C11 l VJ l U J U U l l O O y Ü l t megérkeztek. 

Duplaszéles creppe meteor Duplaszóles cachimire de sóié 
« « chinée yoile 
« , « Voile de sóié chine 

bordűrrel stb. stb. 
11 A farsangi vásár keretében :: 
csipke-ruhákból, hímzett Japán-sfllyem-rnhákból, himsett francsia batist-ruhákból, arany, 

ezüst és fekete flitter-ruhákbol 
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rendezünk, mely alkalommal az itt felsorolt, , úgyszintén fehér és fekete csipkekelmék 

melyen leszállított árban kerülnek eladásra. — Továbbá: 
Kouple minden színben 

Tnffote brillanté minden színben 
Fehér báli messaline .._ ... .._ — 0 5 « 
r>upluszéles* pettyes a-aze-runftra &K 

> széles Juponnais minden szinben 
ISO széles chinai selyem-creppe, b&li ruhártt > 
Fej- és váll-echarpeok 2 - J ' / , méter hosszúságban, voiie de sóiéból l írttól kezdve. 

Fekete taffottak: 75, 85, 95, 1.25, 1.35, 1'.45 és feljebb. 

Az összes arany, ezüst, ivoir és fekete aplicatiókat kiárusitjuk. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
selyemáruháza. 

Métákat vidékre bérm CSAKIS: IV., Bécsi-utcza 4. szám. 
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Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. El 

(Egész évre _ 
Félévre 

16 korona. A iViiajkroniírri»-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel Külföldi előfizetésekhez a poataiUg meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. El 

Negyedévre 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a poataiUg meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A FÁRAÓK BIRODALMA. 
E ; T Ü N T az ős-egyiptomi fáraók óriási biro¬ 

dalmának fénye, a maguk korában párat¬ 
lanul álló műveltségüket csak néhány 

papyrus hirdeti, tanúskodva annak nagyságá¬ 
ról. A múlandóság, az idő romboló munkája 
azonban mégsem bírt teljesen megbirkózni az 
ő nagy alkotásaikkal; a sivatagi homok az 
ezredek- folyamán betemette ősi városaikat, 
nagyszerű templomaikat, de korunk tudomá¬ 
nyos kutatásai ismét felderítették azokat, és a 
l'hőnix poraiból feléledt, homok-koporsójából 
kitört, - - és még ma is eget kér. Szótlanul, 

elámulva állunk óriási műveik előtt, lelki sze¬ 
meink visszatekintenek a régi időkbe, s mint¬ 
egy megelevenedik előttünk a színtér. Ara¬ 
nyozott trónusában ül a fáraó, előtte a rab¬ 
szolgák ezrei egy obeliszk faragásán, vagy a 
gigászi Memnon-kolosszusok felállításán fára¬ 
doznak. Mindenütt élet, mozgás, — mindenütt 
korunk tünetei: a pompában élő hatalom és 
a verejtékező rabszolgák légiói, - - a lényeg 
ugyanaz, csak a forma változik. 

Múzeumokban, magángyűjteményekben, az 
egész világon szétszórva, csendes sírjukból ki¬ 
emelve nyugszanak a korlátlan kényurnknak 
a tudós kutató által felbontott múmiái. Az 

amulettek, kincsei! kikerültek az ősi szarkofág-
ból, hanem n Letűni fénykor maradványai, a 
bámulatos Euriklasirok, az óriási technikával 
épített kolosszális méretű templomok a mo
dern szemlélőben igaz tiszteletet és bámulatot 
keltenek az üveg alatt nyugvó több ezer éves 
királyok merev, komoly arcza iránt A ka maki 
fényes templomok, a tbébai balott-város, h 
«Bibán-el-Muluk» királysírjai, a kom-omboi, 
edfui és phylaci őstemplomok aémaságukka] 
mindenné] jobban hirdetik alkotóul nagyságát. 
tudását, művészetét. 

Az ősegyiptomi emlékek Luxort, a kis egyp-
tomi falut nagygyá tették. Ma a kíváncsi 
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turisták befogadására hatalmas európai stílusú 
hotelek minden kényelemmel állnak rendel¬ 
kezésre, és sokan heteket, hónapokat töltenek 
ott, tanulmányozva a régi kor ezen hatalmas 
emlékeit. A Nilus mindkét partján terült el a 
fáraók birodalmi fővárosa, a százkapus Théba, 
mely ma bár csak felséges romjaiban látható, 
mégis minden tekintetben méltó a legőszin-
tébl) csodálatra. 

Luxortól kissé éjszakra, a Nilus jobbpart¬ 
ján van Karnak, hol Théba föistenéuek, Am-
monnak hatalmas temploma állott. Ez az épü¬ 
let a művészi tudás egyik legbámulatraméltól>l> 
alkotása, és nagyság tekintetében a világon 
még ma is páratlanul áll. Alsó- és Felső-
Egyiptom uralmának egykézben való egyesítése 
után Tbéba-lett a/, egénz- -birodalom -fé>vér<»a. 
ide hordták össze a távoli nemzetekkel vívott 
harczok zsákmányait, erre pazarolták egész 
művészetüket, és Ammon istennek - - mint a 
város fő pátrónusáuak - - temploma közép¬ 
pontja volt az erősen a papok befolyása alatt 
álló fáraók bőkezűségének. Már Homeros meg-
énekli Iliászában a város gazdagságát és ha¬ 
talmát. A karnaki Aminon-templom - mint 
mondom - - ma romokban áll, de romjaiban 
is nagyszerű. Óriási pylonjai, II. Ramzesznek 
hatalmas szobrai, a nagyszerű oszlopcsarnok, 
Hatsepszovet királynő ,50 méter magas obe-
liszkje, a szfinkszallée, mind, mind, ínég fel¬ 
csigázott képzeletünket is felülmúlják. 

Magában Luxorban, közvetlen a Xilus part¬ 
ján találjuk az Ammon istennek, feleségé¬ 
nek, Mut-nak és a holdistennek, (')ions-nuk 
szentelt nagy templomot. 

A Nilus balpartján terül el a híres Xekro-
polis, a thébai "halottak városai). A halottak 
kultusza sehol sem volt olyan nagy, mint az 
egyiptomiaknál. A halottakat gondosan meg¬ 
épített sírba tették, hova ételt, italt, családja 
tagjait ábrázoló szobrocskákat, ruhákat, ék¬ 
szereket tettek, a sir falára pedig a minden¬ 
napi életet ábrázoló képeket festettek, hogy 
az elköltözött új otthonában jól érezze magát. 
A halál istene eredetileg C'lienti-Amentin, de 
ennek helyét később teljesen Osiris isten fog¬ 
lalja el, ki saját újjáéledésével a feltámadást 
képviselte. A halott elszállt lelke ő hozzá jut, 
ott egy 42 tagból álló bíróság Ítélkezik felette 
és ha méltónak találják, akkor az Osiris isten¬ 
nel egyesül. Magának a testnek épségben tar¬ 
tása a bebalzsamozás segélyével történt, mely¬ 
nek több módja volt. A halott-kultusznak tu¬ 
lajdonított fontosság hozza magával, hogy 
sírjukat ápolták és a helyeket, hol ilyenek 
voltak, nagy tiszteletben tartották. A thébai 
Nekropolis óriási kiterjedésű. Fölötte mintegy 
őrködik a két Memnon-kolosszus, melyekről 
az a rege, hogy hajnalban zengő hangokat 
hallatnak. Most ugyan hangtalanul ülnek ma¬ 
gas trónusukban, egykedvűen tekintve szét a 
körülöttük zöldelő mezőre, az ott szántó-vető 
arabokra, sőt az őket áhítattal megbámuló 
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turistára is, de sokan esküsznek rá, hogy az¬ 
előtt tényleg énekeltek is. A Nekropolisban a 
sírokon kívül számos templom is volt, melyek 
nagyobbrészt Ammon istennek, vagy elhalt fá¬ 
raóknak voltak szentelve. A templomokkal a 
papok lakásai, könyvtárak és iskolák voltak 
egyben. A híresebb templomok itt a «Medinet 
el Habu», «Bamasseum», a «Der el Bahri». 
Körülbelül két óra hosszat szamáron galop¬ 
pozva jutunk el a «Bibán el Muluk» nevű 
völgybe, hol a legpompásabb királysírok van¬ 
nak. A nap égetően tűz le a kopár sziklákra, 
a völgy forró levegővel van teli, a halotti 
csöndet csak szamaraink patkócsattogása za¬ 
varja meg. Ide, a hegyek oldalába, be a ke¬ 
mény sziklába vágták a királyok sírjait. A sírok 
konstrukcziója nagyjából mindenhol ugyanaz. 
Hosszú, lefelé hajló folyosón vezet utunk, me¬ 
lyet egyszerre mély akna szakít meg, melynek 
az volt a rendeltetése, hogy az esetleg a sírba 
betolakodó rabló ott halálát lelje. Majd ismét 
szeszélyesen kanyarog jobbra-balra a folyosó, 
közben kisebb-nagyobb szobákat képezve, míg 
végre lejutunk a sziklából vágott oszlopokkal 
díszített csarnokba, melynek végpontján van 
a sírkamara, hol a fáraó nyugodott pompás 
szarkofágjában, távol a világ zajától. A folyo¬ 
sók, a termek és csarnokok mind tele van¬ 
nak vésve az egyptomi mythologiából vett ké¬ 
pekkel, s ezek valamennyien ki is vannak 
festve. Épen a festés az, a mi bámulatra ra¬ 
gad; a letelt ezredévek nem változtattak sem¬ 
mit a színeken, azok ma is olyan élénkek, 
mintha napjainkban készültek volna. Legérde¬ 
kesebb II. Amenophis sírja, melyet csak 
lS!IS-baii fedeztek fel. Ez az egyetlen sír, 
melyet sírrablók garázdálkodása megkímélt 
s tartalma nagyrészt ma is úgy található, 
a mint azt annak idején hagyták, a mi¬ 
kor az utolsó halottvivő elhagyta a király 
nyugvóhelyét. Maga II. Amenophis múmiája 
is ott látható, üveg alatt, a mint szarkofágjá¬ 
ban nyugszik. Legdíszesebb az összes sírok 
közül L Kzeti sírja, melyet már 1817 óta 
ismernek. 

Felső-Egyiptomban még különösen az odrai, 
kom-omboi és phxlaei templomok érdekesek. 
Mivel az edfui templom majdnem teljesen ép 
állapotban maradt meg. róla nagyon jó képet 
nyerhetünk, hogy milyen volt az ős-egyiptomi 
templom. Ez a templom Hórusz istennek volt 
szentelve; fedélzete, oszlopai, domborművei 
olyan tökéletes épséghen maradtak meg, hogy 
az élénkebb fantáziával megáldott látogató 
minden perczben csak lesi, hogy az ősz sza-
kállú egyptomi pap most fog a szentélyből 
kilépni és az isten akaratát kihirdetni. Az ős-
egyiptomi templomok alaprajza, kis eltérésektől 
eltekintve, majdnem mindenhol ugyanaz. Két 
hatalmas pylon van a homlokzaton, honnan 
oszlopokkal szegélyezett udvarba jutunk, ren¬ 
desen áldozati oltárral. Innen az előcsarnok, 
majd az oszlopcsarnok nyílik, honnan azután 
több kisebb csarnokon át a szentélybe jutunk; 
mely körül kisebb-nagyobb szoba, folyosó és 
kioszk van. Az első előcsarnoktól kezdve az 
egész templomot egy belső folyosó veszi kö¬ 
rül, tele reliefekkel. Nagyon szép a közvetlen 
a Nilus partján fekvő, kom-ombói templom, 
hol az oszlopok faragványai és gazdag színe¬ 
zése valóban megkapó. Legszebb és klima¬ 
tikus tekintetben télen a legegészségesebb hely 
egész Felső-Egyiptomban Assuan. Eredetileg 
kis arab város, az első nilusi kataraktánál 
épült, átellenben a híres Elefantine szigettel, 
közel a phylaei templomhoz. A szent folyó 
itt, a medrében levő sziklatömbökön átrohanva, 
számos szigetet alkot, ezek közül a legnagyobb 
az Elefantine-sziget, melyen a hasonló nevű 
ősi város állott. Itt találták rövid hat hónapja 
a legújabb egyiptomi leletet. A szigeten való 
ásatásokra az egyiptomi kormány két tudós 
társaságnak adott engedélyt, melyek közül 
egyik német, a másik franczia. A hírneves 
Clermont-Ganneau franczia egyiptológus veze¬ 
tése alatt álló kutatók a sziget déli csúcsában 
találtak egy földalatti üreget, melyben tizen¬ 
három szarkofágban ugyanannyi bearanyozott 
kos-múmiát találtak, mindannyinak arany ko¬ 
rona a fején. A szigettel átellenben az assuani 
parton, a folyóba nyúlnak a «Kleopátra für¬ 
dője* néven ismert romok. Nem messze délre 
Assuántól van a híres Phylae szigete, «Egyip¬ 
tom gyöngyén, rajta a Ptolemeusok idejéből 
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származó templomcsoport. A sziget különösen 
az Izisz-kultusznak volt szentelve, de azon¬ 
kívül Osiris, Nephtys, Hathor és a katarakták 
istenségei: Címűm és Satet is jutottak itt 
szentélyekhez. A sziget a nemrégiben épült 
assuani gáttól délre fekszik, minek következ¬ 
ménye az, hogy a gát által feltorlasztott víz¬ 
mennyiség évenkint elárasztja és nagyrészt 
maga alá temeti ezen becses műemlékeket az 
év nagy részében, főleg épen a turista-szezon¬ 
ban, úgy, hogy csakis csónakok segélyével 
lehet azt megtekinteni. Vízzel van tele szép 
oszlopcsarnoka, hatalmas udvara, a szentély, 
és félő, hogy a viz a nagy tömegben talál¬ 
ható domborműveket tönkre fogja tenni. Most 
pedig még szomorúbb sorsra jut majd ez a 
kis sziget. 

Az egyiptomi kormány most kezdette el a; 
assuani gát magasabbá építésének munkálatait, 
melynek segélyével a víztömeg még hat mé¬ 
terrel magasabbra fog emelkedni és ez esel 
ben épen csak a pylonok fognak a tél folya 
inán a vizből kimeredezni, míg pl. a templom 
belsejébe jutni teljes lehetetlenség lesz. 

Nagyok a régi kor fényes maradványai. 
Archeológiái értéküket különösen régé¬ 
szek, - - megbecsülhetetleneknek tartják. Dó 
a jelen nemzedék növekszik, élni akar, - - és 
Egyptom specziális körülményei folytán -
vizre van szüksége. És a komoly falak, a vas¬ 
kos kőtömbök, melyek daczoltak az idők min¬ 
den viharával, az ugyancsak emberi technika 
segélyével rájuk zúdított víznek meg fogják 
magukat adni, el fognak tűnni a semmiségbe. 

Enló's Kálmán. 

ANYÁM NEVÉRE. 
Hajnalka volt az édesanyám, 
Hajnalra születtem én 
tí lelkemben már ily fiatalon 
Nincs hajnal, semmi remény, 
Nincs hajnal, semmi vidámság, 
Nincs bajnál, nincsen öröm ; 
Hajnalka volt az édesanyám, 
S csak alkony az örököm. 

Hajnalka volt az édesanyám : 
Kedélybeteg, árva nő ma ; 
Mióta meghalt édesapám. 
Házunk oly szomorú, néma ; 
Mióta meghalt édesapám, 
Házunk oly hallgatag, árva: 
Gyermekkoromba' — szegény fiú ! 
E házba valék bezárva. 

Novemberben születtem én, 
Hajnalka volt az anyám : 
Ab, annyi gondja volt, szegény, 
Hogy gondolt volna reáin :' 

VASÁHXA1M ÚJSÁG. 
Hogy gondolt volna fiára, 
Ki titkon búra hajolt? 
(Hajnalka volt az anyja, de ő 
November gyermeke volt.) 

Síromra, ha meghalok, ez jön : 
«Itt nyugszik az, ki nem élt: 
Nem nyúlt az elóberakotthoz, 
Jöbetleneket remélt. 
Világa nem fi nap vala, 
Csak a kölcsönfényü hold : 
Hajnalka volt az anyja - de ő 
E hajnal alkonya volt.s ' 

Bubits Mihály. 

MINDIG MAGAMRÓL... 
Mindig magamról — énemről beszélek — 
Csak én vagyok a vonzó, nagy titok — 
Sejtelmes mással meghittségben élek, 
A fák ágán nyíltan virít a lélek, 
üsvágyát értem a százhúrú dalnak, 
Mit fészekrakó tavasz estnek halinak. 

dővel, pedig olyan jó meleg őszi délután volt, 
hogy oda illett volna májusnak. 

A kis batyuja, a mely egész vagyonát ké¬ 
pezte, ott hevert mellette, a kas fenekén. Ott 
volt a kis batyuban mindene : bárom inge az 
ünneplő szoknyája és topánkája. a mell-kötője, 
két, rongyos, tarka zsebkendő, egy piszkos 
imádságos könyv s az anyja halotti'levele. 

Apja, ilyen fölösleges luxus, nem \olt An-
csunak. Az anyja tizennyolcz esztendős korá¬ 
ban lejött Trencsénböl Pestre, palotát építeni 
s egy őszi éjszaka - de ;,/.! nem lehet pon¬ 
tosan tudni, hányadik őszi éjszaka a klini¬ 
kán megszületett Ancsu. 

Szerencsére a többi kis férgek mind elhal¬ 
tak, de az utolsó, Ancsu, megmaradt. Mai¬ 
akkor az anyja beteges volt, megette a tüdejét 
a sok téglahordás, a mészpor s ott kellett 
hagyni a palotaépítést és elment viezinének. 

Valami magazin-félében lakott Ancsu az 
anyjával néhány esztendeig s az a magazin 
tele volt ládákkal és egerekkel s a hosszúkás, 
keskeny, börtönszerű ablakon egy nagy, pisz¬ 
kos, sötét falra nyilt. 

Ancsunak abban a nagy, négy emeletes 
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egész nap a karján hordta. Délután beletette 
az uzsonna-kenyeret s kiment az utczára bá¬ 
mészkodni. 

Csúnya. so\ány. inadárorru kis leány volt, 
homoksárga haja lelógott a szemére, mely olyan 
kék volt, hogy szinte zöldnek látszott s or-
gonavirágszínű, kopott kis slafrokjában ácsor¬ 
góit az utczán és nézegette különös érdeklő¬ 
déssé] és szeretettel az állatokat. Az embereket 
nem szerette, félt tőlük, de órákig el tudta 
nézni a söröshordókat húzó, iiiigy. otromba 
Imákat s ha hoz/.ájuk férhetett, oda állt elé¬ 
jük és kékes-zöld szemével nézett rájuk és 
beszélgetett hozzájuk : 

Kedves ló . . . jó ló . . . én vagyok Stankó 
Ancsu.. . N'ézd, \an egy kis kosaram.. . 
A mamám meghalt a koríiá/.han . . . 

Olykor elment egy czukrászda elé. először 
azért, mert a kirakatban volt egy porc/ellán 
targonczás-ember, a ki nagyon tetszett neki, 
azután azért, mert észrevette, hogy a kirakat 
alatt egy pim-zének az ablaka van, a hol a 
czukrászsegédek a süteményeket készítették. 

Ancsu itt órákig el tudott ácsorogni s nézte 
a lenti sürgést-forgást, a segédek fehér sapká-

A FÁRAÓK ORSZÁGÁBÓL. IZISZ-TEMPLOM PHYLAE SZIGETÉN. 

Dobban a föld a lépteim alatt — 
Fejem felett mindig ott van az ég. 
Embert szólítni vannak lágy szavak -
Minden csudáról van mese elég ! 
Idegent átölelhet a karom -
— Csak önnön arczom sobsem láthatom! 

Elbűvölt önmagam sohasem találom ! 
De a vándorlást buzgón vállalom. 
- És mert az úton százszor is csalódtam — 

l'Js mert a czélom távoli, valótlan — 
Mert legmesszibb van az egész világon — 
Az én belém siilyesztett szívre vágyom ! 

Lesznai Anna. 

KÉT KIS TÖRTÉNET. 
Elbeszélés. — Irta Lux Terka. 

I. 
A kis leány és a kutya. 

Ancsu, a kis leány, a szekéren ült, a mely 
te őt a pesti, homokos rónaságon, arra 

szolnok felé. A fejét még otthon, Pesten hátra-
>tótte az új asszonya egy meleg posztóken-

házban egyetlen barátja az egerek voltak. Egy 
bizonyos füttyentő sziszegésérc úgy szaladtak 
eléje, mint a galambok a búzaszem pergésére 
s ott sétálgattak a kezefején, a tenyerén, a mi 
igen boldoggá tette a kis leányt. Mindenik 
egérnek más nevet adott, rongyokból kis, sap¬ 
kát, köpenyeget varrt nekik, olyat, mint azok¬ 
nak a kutyáknak van, kiket jobban szeret az 
asszonyuk, mint az olyan nyomorult kis em¬ 
beri kuvaszt, mint Ancsu. 

Egyszer aztán nagyon beteg lett az anyja 
s egy sötét, hideg, ködös deczemberi napon a 
nyomoruság és a tüdővész megölte. A kór¬ 
házból temették el. Nem ment más emberi 
teremtés a koporsója után, csak a kis leány, 
a kit kézen vezetett egy másik vicziné, a meg-
haltnak földije. 

És ez az asszony beprotezsálta Ancsát egy 
másik négyemeletes ház házmesternéjéhez, a 
kinek nem volt gyereke s máskülönben jó-
szívű asszony volt, de hirtelen mérgű s ilyen¬ 
kor a komiszsagig igazságtalan. 

Ancsunak itt elég jó dolga volt. Nőit a 
háznál egy nagy, kövér kandúr s Ancsu ezzel 
mindjárt megbarátkozott. Azután vett neki a 
házmesterné egy ötkrajczáros kosarat s ezt 

ját, az inasokat, kik diót, mandulát őröltek s 
ez alatt ő a pinczeablak előtt ette a maga kis 
száraz kenyerét. 

Egyszer a mint így evett, lenn a pinczében, 
az ablak alatt egy széken, egy kis kutya ült 
i'-s nézett fel olyan gyorsan megértő szeretettel 
a kis leányra, a melyre csak egy kutya képes. 

Nini, - örvendett magában Ancsu -
egy kis kutya! - És sóvárgó csodálkozással 
gondolta el, milyen jó dolga lehet annak a 
kis kutyának ott lenn. Ehetik diót, czukrot, 
h a b o t . . . s ez alatt a kis kutya hasonló sóvár-
gnssal és kunyoráló pillantással nézett ő reá 
s ha leesett a vasrostélyon keresztül egy mor¬ 
zsa az Ancs ukenyeréből a pinczébe, a kutya 
mohón felkapta és megette. 

Ezen eleinte nagyon csodálkozott a kis leány 
s mind sűrűbben dohált le kenyérdarabokat. 
És a kutya mohón, édesdeden ette a kenye¬ 
ret. A segédek olykor egy-egy darabka süte¬ 
ményt, czukrot dobtak eléje, de egyiket sem 
ette olyan jóízűen mint az Ancsu kenyerét. 

Ks az egerek helyett most ez a kutya lett 
az Ancsu barátja. Minden délután elvitte az 
uzsonna - kenyerét s falatonkint ledobálta a 
kutyának. 
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Már régebben tartott ez az ablakon át való 
barátkózás s Ancsu mindig várta, hogy a kutya 
fel fog jönni a pinczéből, odamegy hozzá és 
ő akkor megsimogatja a fejét, megcsókolja 
a szemét és elmondja neki: hogy ő Stankó 
Ancsu és a mamája meghalt a kórházban . . . 

De a kis kutya nem értette el ezt a kíván¬ 
ságot. Ostobán és feszesen ült egy magas szé¬ 
ken s innét nézett fel Ancsura és ette meg a 
kenyerét, sőt egy nap a húst is, a mit a kis 
leány ledobott neki. 

Ancsunak úgy tetszett, hogy a húsajándékra 
még barátságosabban néz reá a kutya és most 
már szentül hitte," hogy egy nap feljön hozzá 
a pinczéből. S ennek reményébén, a hogy csak 
tehette, húst hoz'ott a kutyának. Hol a maga 
porczióját, hol el-el csent egy darabot a vágó¬ 
deszkáról, ha nem látta a házmesterné, vagy 
a kredenczből vett ki egy csipetnyit. Mindig 
csak egy csöppet, s a maga számára soha, de 
egyszer rajtakapta a mérges asszony s a mel¬ 
lett hogy kegyetlenül elverte, öt perez múlva 
az egész ház cselédsége tudta, ,hogy Ancsu 
húst lopott, hogy Ancsu tolvaj. ÉH úgy néztek 
a kis nyomorultra, mint valami bólpoklosra. 

Az asszony be sem engedte a házba, kívül 
a konyhaajtón kapott enni s addig járta az 
árvaházakat és hirdette az újságokban a kis 
leány örökbeadását, míg egysaer ctiak beállított 
hozzá egy parasztasszony Szolnokról, kinek 
tavaszszal halt meg az egyetlen leánykája. Az 
asszonynak ugyan nem tetszett a csúnya kis 
tót leány, de a házmesterné annyi jót beszélt 
a gyerekről, meg Krisztusról, a keresztényi kö¬ 
telességről, hogy az asszony utoljára mégis csak 
felültette a szekérre Ancsut, a ki szó nélkül 
engedelmeskedett és mindent úgy tett, a hogy 
parancsolták neki. Kezet csókolt a házmester¬ 
nek, a házmesternénok, — a sok jóért, a mit 
vele tettek, - - a ház összes szakácsnéinak, de 
szivéből csak a kövér kandúrt csókolta meg 
és csak akkor kezdett el sírni, mikor a szekér 
elindult és hirtelen eszébe jutott, hogy most 
már "soha többé nem fogja látni a/ ö kis ku¬ 
tyáját. 

És erre sokkal keservesebben sírt, mint 
mikor az anyja koporsóját kisérte ki a teme¬ 
tőbe . . . 

H. 
A kecske. 

(Elmondja ő niagn.) 

Tegnapelőtt még nem voltam semmi egyéb, 
mint egy közönséges kecske; künn ugrándoz-
tam a mezőkön, annyi füvet ettem, a mennyit 
szemem-szám kívánt és olyan boldog voltam, 
hogy azt se tudtam, milyen boldog vagyok. 

Ma már nem vagyok egy közönséges kecske ; 
ma egy úgynevezett: kísérleti kecske vagyok. 
Kötéllel hozzá kötöttek egy akáczfához, az 
akáczfa egy városi ház puszta udvarán áll és 
csak ép annyi füvet ehetek, a mennyit elébem 
tesznek. 

Egy csíkosruhás, valami egyén-legény teszi 
elébem a füvet s hol megrúg, hol megsimogat, 
már a mint a kedve hozza magával és min¬ 
dig megjegyzi: 

— Egyél, úgy se soká eszel! 
Erre az ígéretre a helyett, hogy ennék, nem 

eszem. Búsan megrántom a kötelemet, azon 
reménynyel, hátha elszakadna s miután nem 
szakad el, lefekszem a fa alá és visszagon¬ 

dolok arra az időre, a mikor még boldog vol¬ 
tam . . . Semmi kötél, semmi porcziós koszt, 
semmi egyén-legény, e helyett: a puszták sza¬ 
badsága, egy egész mező tápláléka s a pásztor, 
egy jószívű kis fiú, úgy szeretett, mint a tu¬ 
lajdon testvérét. 

Csak álom volt. . . 
Kora tavaszszal, márczius végén születtem, 

már akkor nyíltak az ibolyák, fiatal fű sar-
jadzott a mezőkön és jó meleg nap sütött le 
az égről gyönge kis bőrömre. Egész nap ug-
rándoztam, ettem-ittam, melegedtem, játszot¬ 
tam a többi kis kecskékkel és estére oda búj¬ 
tam az anyám mellé a karámba s az ő jó 
meleg bundája alatt aludtam el. 

Napokat aludtam, az anyám vigyázott reám, 
nyalogatott s ha esett az eső, hallgattuk a 
kopogását s az anyám mesélt nekem a tél¬ 
ről. - - Az eső - mondta - - az semmi. A 
hó, az különös. A hó olyan, mint a ezukorpor, 
fehér, csillog, hideg és betakarja a földet, mint 
nyáron a fű. 

És én úgy szerettem volna havat látni . . . 
Azután nőttem és szerelmes lettem egy kis 
fehér kecskébe, a kit a pásztor Tündikének 
hívott s a ki mindig megrugott, ha feléje kö¬ 
zeledtem. 

Oh, Tündiké, most tudom csak, mennyire 
szeretlek ! Most, a mikor mindennek vége. Ma, 
vagy holnap, az emberiség érdekében valami 
mérges váladékkal be fog oltani egy lelketlen, 
szemüveges, kopasz kuruzsló és én senyvedni, 
pusztulni fogok, mint itt mellettem a ketív-
czekben ezek a boldogtalan házinyulak, kutyák, 
patkányok. 

De ki törődik egy kecskével? Meg fogok 
halni és nem látom soha többé a mezőt, nem 
fogok havat látni és nem vehetem el a kis 

kényes Tündikét feleségül, a ki mindig meg¬ 
rugott, ha felé közeledtem. 

Isten veled, szép mezőm, szabadság, szere¬ 
lem, Isten veletek! 

* 

Az egyén-legény ma reggel nem adott ennem. 
- He, he, he! - - kaczagott - - ma olyan 

reggelit kapsz, komám, a mitől tánczolni fogsz. 
És csakugyan, jött a hóhérom, a szemüveges 

kuruzsló. Üvegeket, tűket, gyilkos szerszámokat 
hozott és én még egyszer Tündikére gondol¬ 
tam, a mezőre, ezután lehajtottam fejemet s 
megadtam magamat sorsomnak. 

- Jézuskám, milyen gyönyörű kis kecske ! — 
hallatszott e perczben egy gyerekhang s egy 
kis leány karját éreztem a nyakam körül. — Ezt 
nem engedem megölni, apuskám — mondta, -
ez az enyém lesz. Hozass magadnak más 
kecskét! 

Meg voltam mentve . . . A drága gyerek 
megmentett, s a doktor elküldte az egyén-
legényt, hogy vegyen egy másik kecskét. 

* 
Irtózatos! Az egyén-legény Tündikét vette 

meg s őt ölik meg én helyettem. 
Mikor megláttam első szerelmemet az akácz¬ 

fához kötve, neki akartam szaladni a fának, 
hogy bezúzzam rajta a fejemet, de a kis leány 
ott volt nyomomban és nem tehettem; de ret¬ 
tenetes bánat és életunalom fogott el. 

Azután friss füvet tett elébem a kis leány -
és én - - óh, bocsáss meg, Tündiké - - ettem 
s hogy a nap kisütött, - óh, bocsáss meg, 
Tündiké, mindent elfejtettem s a túláradó élet¬ 
kedv bennem tánczolni kezdett és tánczoltam, 
ugráltam, mint egy bolond és nem éreztem 
egyebet, csakhogy élni jó, élni öröm, akár 
boldogul, akár boldogtalanul, de nagyon jó . . . 

Ezalatt pedig. . . Istenem, hát megtörtént. 
A doktor beoltotta Tündikét... Nem vagyok 
gentleman, az bizonyos, de hát tehetek én 
arról, hogy a világon minden megismétlődik, 
a szerelem legtöbbször, csak az élet egyetlen 
egyszer sem? 

BOEMM RITTA KÉPEI. 
Boemm Ritta az első magyar festőnő, íi ki 

gyűjteményes kiállításban mutatja be művé¬ 
szete eddig elért eredményeit. Nem is lesz 
oka megbánni sem neki, sem a Könyves Kál¬ 
mánnak, mely a kiállítás czéljaira helyiségét 
átengedte, mert a művésznő magasan fölötte 
áll az átlagos női festőknek s művészete már 
eddig is sok elismerésben részesült. Pályáját 
Drezdában kezdte s ott a «Sáchsischer Kunst-
verein» tárlatában és a drezdai nemzetközi 

Ü. SZÁM. 1!KW. 
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A NÍLUS ELSŐ KATARAKTÁJÁNÁL. 

A FÁRAÓK BIRODALMÁBÓL. 

jnükiállításban mutatta be akkor festett képeit. 
Hikert aratott velük. Akkorát, hogy egész se¬ 
reg tanítványa akadt, a kikkel kis festő-isko¬ 
lát nyitott. A magyar államtól ösztöndíjat ka¬ 
pott s ezzel Parisba ment. Ott Jules Lefévre, 
Luc. Olivier Merson, Róbert Eleury, Collín,' 
Leroy volt a tanítómestere. 

Tiz évvel ezelőtt hazajött, s azóta itt él. 
Innen küldi képeit a kiállításokba. A párisi 
Szalonban kiállított «Whist-játszma» czimű ké¬ 
pét a magyar állam vette meg, a király is 
uu'gvette két képét a budai palota számára, 
az állam a Szépművészeti Múzeum számára 
négy képet vett meg tőle. A külföldi tárlato¬ 
kon is becsületet szerzett művészi nevének. 
Mi a hazai tárlatokon figyelhetjük meg érde¬ 
kes fejlődését, mely utóbbi időben a művész¬ 
nőt az impresszionizmus felé vitte. 

A kiállításon a kegyeletes gyermek bemutatja 
atyjának és első mesterének, a nálunk jórészt 
ismeretlen Boemm Tivadarnak festményeit is. 
Boemm Tivadar csöndes elvonultságban dol¬ 
gozott. Jó ideig Lőcsén, majd Drezdában, a hol 
1889-ben meghalt. A szepességi templomok és 
kastélyok sok művét őrzik, s kint Drezdában 
is előkelő arczképfestőnek ismerték. A nagy¬ 
mesterek műveit rajongó szeretettel másolta, 
s e másolás közben szerzett tapasztalatai nyo¬ 
mán fejlődött a művészete. Tanulmányait Bécs¬ 
ben kezdette, az ottani akadémián, azután 
beállt honvédnek s mint hadnagy a szabadság-
harczot végig küzdötte. Azután megint külföldre 
kt'riilt, Brüsszelbe, Parisba, Drezdába. A hat¬ 
vanas években hazakerült, a lőcsei reáliskola 
rajztanára lett. Arczképeket, templomi képeket, 
történelmi festményeket festett. Nem állította 
ki s nem igen adta el őket. Jómódú ember 
volt s a maga gyönyörűségére művészkedett. 
Később Drezdába költözött s ott már kiállítá¬ 
sokban is részt vett. Sikert és elismerést szer¬ 
zett bennük. Az örök pihenőre is ott tért. 
A drezdai Trinitas-temetőben nyugszik. 
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AZ ERZSÉBET-HÍD REGGEL. 

A tehetséges festőnő megérdemelt sikere derék, már-már elfeledett magyar művész em-
igy egyben kegyeletes elismerést juttat egy lékének is. 

BUDAI RÉSZLET. 
.JÉZUSMEGKISÉRTÉSE. 

BOEMM RITTA FESTMÉNYEINEK KIÁLLÍTÁSÁRÓL, 
I 
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BOEMM RITTA ÖNARCZKÉPE. 

A FÖLDRENGÉSEK. 
Az Olaszország déli részén a legutóbbi betek 

alatt lejátszódott borzalmas jelenségek, melyek¬ 
ről úgy a napi sajtó, valamint a képes folyó¬ 
iratok is elég részletesen emlékeztek meg s 
napról-napra még mindig boznak újabb érte¬ 
sítéseket, nagyon is aktuálissá teszik a föld¬ 
rengéseknek, snjuos, meg mindig megoldásra 
váró kérdését. 

A föld szilárd kérgének mozdulatlanságába 
vetett hitet semmi sem ingathatja meg jobban 
a földrengésnél, mert hiszen, ha már a merev 
talaj, a holt kő is rakonczátlankodik, hát ak¬ 
kor mihez tartsuk magunkat, hova meneked-
jünk ? 

Tagadhatatlan ugyanis az, hogy a földren¬ 
gések, erőszakos megnyilatkozásaikban a leg¬ 
borzalmasabb természeti tünemények közé tar¬ 
toznak s így legkevésbbé sem csodálkozha¬ 
tunk azon, ha azok, a kik átélték, a világ 
végének bekövetkeztéről voltak szentül meg¬ 
győződve l 

A földrengések száma minden képzeletet 
felülmúlóan nagy. így 1850—57 között 4620-at 
jegyeztek föl, melyek közül az Alpesek terü¬ 
letére 1000-nél több esett. Svájczban 1881-ben 
166 lökést észleltek; a görögországi Jókiszban 
1870—73-ban úgy 303, többé-kevésbbé rom¬ 
boló hatású és több ezer gyengébb rengést 
ügyeltek meg. Általában azt mondhatjuk, hogy. 
a föld szilárd kérge szakadatlan rázkódtatá-
soknak van majd egyik, majd másik pontján 
kitéve, a mit legjobban bizonyítanak azok az 
érzékeny készülékek, - - az ú. n. szeiszmome-
terek - - melyeket számos megfigyelő állomá¬ 
son helyeztek el a földrengések észlelése czél-
jábóL 

Épen ezek a készülékek bizonyítják legjob¬ 
ban, hogy a földrengések minden ezredike sem 
mondható veszélyesnek, a legtöbbje semmiféle 
pusztítást sem okoz, jóformán ugyanaz a vi¬ 
szony áll fenn itt is, mint a viharoknál, me¬ 
lyek romboló cziklonok alakjában egész városo¬ 
kat pusztítanak el s a tengereken halomszámra 
sülyeszthetik el a járműveket, de viszont leg¬ 
gyengébb képviselőik az erdő fáinak legvéko-
nyabb ágait is alig képesek mozgásba hozni. 

A tudomány szempontjából épen az a nagy¬ 
számú gyenge rengés bir nagy értékkel; ezek 
t. i. a nyugodt, alapos megfigyelést inkább te¬ 
szik lehetővé, mint ama borzalmas, de szeren-
«sére sokkal ritkább katasztrófák, mint a minő 
a messinai is volt, melyek néhány pillanat 
alatt egész városokat döntenek romba. Csakis 

a minél nagyobb számú és teljesen megbíz¬ 
ható észlelés lehet alkalmas arra, hogy a föld¬ 
rengések kérdésének megoldását siettesse. 

Ezen irányban közreműködni a tudomány 
minden barátjának szent kötelessége, mert 
ezen a téren egy-két embernek a munkája 
nem vezet czélhoz! 

De vegyük a földrengésekkel kapcsolatos 
jelenségeket kissé közelebbről szemügyre. A ta¬ 
lajnak lökésszerű és hullámzó mozgását szokás 
általában megkülönböztetni. A lökésszerű moz¬ 
gás, oldahást beálló terjedés útján, a hullá¬ 
mosán ingó mozgásba mehet át. Az egyes löké¬ 
sek merőlegesen, alulról fölfelé, vagy ferdén, 
oldalvást, vagy néha jóformán teljesen szintes 
irányban következhetnek be. Álljon itt egy¬ 
két példa a lökésszerű mozgásra: 

Az I87;i-iki földrengés alkalmával Kalábriá-
bau a ín-gyek csúcsai valóságos tánczot jártak, 
számos ház, az alapzattal együtt, mintha va¬ 
lami fölrobbantott akna működött volna közre, 
a levegőbe repült,; az utczák burkolatának 
koczkakövei pedig valóságos lövegekként röp¬ 
ködtek ide-oda a levegőben. 

Keo-Bambában Ekuador, Dél-Amerika -
1797-ben a sírokból vetette ki a földrengés az 
eltemetett emberek hulláit, az élő emberek 
százszámra lökődtek fel a magasba s a folyam 
túlsó partján holtan hullottak alá egy ottani 
magas dombon. 

A függélyes lökések ezen heves hatásaival 
szemben, az erőszakosság szempontjából sem¬ 
mivel sem marad vissza egyik-másik hullámos 
rengés sem; bizonyság erre az alábbi néhány 
példa: 

1783-ban Kalábriában a fák annyira meg¬ 
hajlottak, hogy ágaik a talajhoz ütődve töre¬ 
deztek le; hosszú fasorokon egész jól volt a 
hullám tovaszaladása megfigyelhető. 

181 l-ben Missouriban —Egyesült-Államok— 
olyforma ide-oda mozgást mutattak az erdők, 
mint a minőt a gabonaföldeken az erősebb 
szél szokott előidézni. 

1810-ben Battangban - Khina - - a talaj 
eleintén a nyugodt, később pedig a vihar által 
fölkorbácsolt tengerre emlékeztetve jött hul¬ 
lámzó mozgásba. 

A hatásukban erőszakosabb földrengések 
gyakran hasadékok keletkezésével állanak kap¬ 
csolatban, melyek nem egy esetben épen olvan 
hirtelenül bezárulnak, mint a mily rögtönösen 
keletkeztek. 1692-ben Jamailában - - Nyugat-
India — számos embert nyeltek el ilyen hasa¬ 
dékok, elevenen eltemetve, vagy azonnal össze¬ 
zúzva őket. 

Tengerpartokon, a hasadékok hosszában 
gyakran csuszamlások is következnek be. így 
Görögországban, Achaja partján 1861-ben 
13 négyszögkilométernyi terület sülyedt alá, 
még pedig úgy, hogy a tenger e terület jó 
részét teljesen elnyelte, 12 falu jóformán tel¬ 
jesen elpusztult. Lisszabonban az 1755-iki 
földrengés alkalmával a márványból újonnan 
épült rakpart, a rajta menedéket keresett óriási 
embertömeggel egyetemben teljesen elsülyedt. 
Hegyvidékeken a rázkódtatások folytán nem 
egyszer óriási sziklatömegek várnak le s om¬ 
lanak alá. A Villach - - Karinthia - - mellett 
1348-ban, egy rettenetes földrengés folytán 
bekövetkezett hegyomlás két városkát és tizen¬ 
hét falut temetett el. 

Az emberáldozatok száma nem egy esetben 
sok-sok ezerre rúghat. Az 1812-ik évben Kara-
kas mellett fellépett földrengés alkalmával 
néhány perez lefolyása alatt húszezernél több 
ember vesztette életét. 526-ban Szíriában és 
Kis-Ázsiában állítólag százezernél több ember 
pusztiút el. 1707-ben pedig Japánban egy föld¬ 
rengésnek közel kétszázezer ember esett áldo¬ 
zatul. 

Gyakran a legborzasztóbb pusztításokat egyet¬ 
len egy, vagy mindössze néhány lökés okozza, 
úgy hogy az egész rengés alig néhány perczig, 
vagy esetleg csak másodperczig tart. Caracas 
1812-ben 30 másodpercz alatt, Lisszabon öt 
perez alatt pusztiüt el teljesen; 1868 augusztus 
10-án Ekuadorban 15 perez lefolyása alatt 
hetvenezer ember ment tönkre. Casamicciolót 
1883-ban egyetlen egy, alulról fölfelé irányult 
lökés söpörte el a föld színéről. 

De megesik az is, hogy hosszabb idő lefo¬ 
lyása alatt nagyobb számú lökés következik 
be egymás után: azok a rá/kódt:itások, me¬ 

lyek 1870-ben Jókiszt elpusztították, három 
éven felül tartottak. 

A tavakon és tengereken a rengések a víz¬ 
tükör nagyfokú ingadozása által válnak észre¬ 
vehetőkké. Nem ritka eset az sem, hogy a 
tenger vize a parttól előbb visszahúzódik, hogy 
aztán kőfalhoz hasonló óriási hullám alakjá¬ 
ban törjön ismét elő. A lisszaboni földrengés 
alkalmával az előtörő hullám az ár legmaga¬ 
sabb állását állítólag jó 10 méterrel múlta 
felül és ezer meg ezer embert ragadott el ma¬ 
gával, a hajók legnagyobb része — pedig épen 
akkor vagy 300 vesztegelt a kikötőben - - el¬ 
vesztette horgonyait, néhány elsülyedt, sok 
közülök többé-kevésbbé megsérült ; egy hol¬ 
landiai hajót a hulláin a partra vetett ki, de 
daczára ennek ez a haji) mégis szerencsésen 
megmenekedett, inert a megtorlódott és vissza¬ 
felé rohanó hullám újra felkapta s minden 
komolyabb baj nélkül szállította vissza a ten¬ 
gerre, pedig egy ilyen hajó súlya legalább is 
húszezer mázsa ! 

A limai — Dél-Amerika — földrengés alkal¬ 
mával, 1724-ben az előtörő hullámok Kallao 
kikötővárost teljesen elpusztították; a kikötő¬ 
ben vesztegelt hajók nagyobbára elsülyedtek, 
egyikök-másikok a város területén jó órányi 
távolságra sodortatott el, a taitoináiiv belseje 
felé. 

A földrengések kiterjedésének hatása szer¬ 
fölött ingadozó, s míg a rengések némelyike 
csupán helyi jelentőségű s nagyon szűkre sza¬ 
bott határok között jelentkezik, addig ismét 
mások több száz kilométernyi területen figyel¬ 
hetők meg. Az 1881 január 27-iki svájczi föld¬ 
rengés a Genfi-tótól a Bódeni-tóig volt érez¬ 
hető, kiterjedésének köre 260 kilométernyi 
hosszú és 155 kilométernyi széles tojás alakú 
területnek felel meg. Az 1846 július 29-iki 
rajnavidéki földrengés 2200, a lisszaboni pedig 
több mint százezer négyzetmértföldnyi rengési 
területet mutatott föl. 1876 június havában oly 
földrengést észleltek, mely Nápolytól a Vörös¬ 
tenger keleti partján fekvő Ádenig volt érez¬ 
hető s mely ilyenformán Olasz- és Görög¬ 
országot, Kis-Ázsiát, Szíriát, Egyptomot és 
Arábiát rázkódtatta meg, míg ezekkel szemben 
azok az erőszakos lökések, melyek a SU-as 
évek elején Casamicciola fürdőhelyet pusztí¬ 
tották el, csakis Ixbig szigetén voltak közvet¬ 
lenül érezhetők. 

A települési viszonyoknak és a rétegek kőzet¬ 
szerkezetének megfelelően a terjedés sebessége 
is nagyon eltérő; a legnagyobb sebesség 900, 
a legkisebb 200 méter, a középsebesség tehát 
500 méternyinek vehető másodperczenként. 
A tengereken a hullámok sokkal nagyobb 
távolságokig jutnak el, mint a mekkora a ren¬ 
gési területnek felel meg, így néhány délame¬ 
rikai földrengés alkalmából a tenger hullámai 
hihetetlen sebességgel rohantak végig a Csen¬ 
des oczeánon egészen Japán és Új-Hollandia 
partjáig. 

Tekintettel a földrengések némelyikének bor¬ 
zalmas következményeire, nagyon természetes¬ 
nek fogjuk találni, hogy az emberek már a 
legrégibb idők óta kutattak és kutatnak ma is 
a rengési jelenségek előhírnökei után. Még 
manapság is nagyon általánosan el van az a 
vélemény terjedve, hogy a földrengéseket a 
barométer szokatlan esése, vésztjósló szélcsend, 
a levegő fülledtsége, a nap elhomályosodása, 
az égboltozatnak ólomszürkévé váló színe a 
több más ilyen úgynevezett «előhírnök» szokta 
megelőzni. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
nap és a hold állásának is, s a modern prófé¬ 
ták igyekeztek is az összes gyanús körülmé¬ 
nyeknek tekintetbevételével a földrengések be¬ 
következtét előre megjósolni. 

Hogy mindezek a feltevések legnagyobb rész¬ 
ben a fantázia rovására Írandók, legjobban bi¬ 
zonyítja az a körülmény, hogy a földrengések 
legtöbbje mindenféle előjel híján, hirtelenül s 
teljesen váratlanul következik be; így a chi-
osi — Görögország — 1880-ban déltájt a leg¬ 
pompásabb, teljesen derült időjárás mellett 
jelentkezett: az 1881 márczius 3-iki svájczi 
földrengésről pedig ezeket jegyezték föl: «Az 
időjárás tiszta, csendes, a légsulymérő állása 
az egész területen igen inngas. Ír/, égboltozat 
derült, a levegő nyugodt." 

Azonban mindezen körülményeknek, kérdé¬ 
seknek a tisztázása még a jövő feladata. E fel¬ 
adat megoldásihoz minden intelligens embor 
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hozzájárulhat, mert minden, magában véve 
talán teljesen jelentéktelennek látszó értesítés 
is birhat, sok mással összevetve, kisebb-na¬ 
gyobb értékkel. A megfigyeléseknél, a meny¬ 
nyire csak lehetséges, főleg a következőkre 
kell súlyt fektetni: 

A rengés ideje; ennek megjelölésére bár¬ 
mely, másodpeiTzmutatóval ellátott zsebóra 
alkalmán, ha az általa jelzett időt minél ha¬ 
marabb összehasonlítjuk a legközelebbi távíró-
állomáson az általános érvényű zónaidövel s 
a jelzést ennek megfelelően helyesbítjük. 

-l »iP!lfÍ!/!iel<!s helye; vájjon a szabadban, 
vagy valamely épületben történt-e? 

A talnj minősége; sziklás, laza, feltöltött-e 
a talaj ? 

A lökések száma, iránya én hálása. 
Xcltiliini ;<tj; rövid vagy tartós volt-e, a 

rengés előtt vagy után állott-e be? 
Kíjíjcb mellékkörülmények; a források vizé¬ 

nek zavarodása, eltűnése vagy újból való élő-
törése ; szélrohamok. 

A földrengések okainak a kérdése a geológia 
legbajosabban megoldható problémái közé tar¬ 
tozik. 

Az ide vonatkozó hipotézisek és sejtések 
végtelen száma mutatja legjobban az ezen té¬ 
ren uralkodó bizonytalanságot, kapkodást, tapo-
gatódzást. 

A khinaiak a földrengéseket gonosz szelle¬ 
meknek tulajdonították; Amerika néhány nép¬ 
törzse egy óriási nagyságú czetre vezette a 
rengéseket vissza, mely a föld alatt úszkál; a 
középkor tudósai is megemlékeznek erről, vala¬ 
mint a Leviatánról — óriási krokodil kinézésű 
állat — is, mely a föld egész korongja körül 
nyúlik el, ha a nap heve nagyon égeti a far¬ 
kát, nagyot sújt vele a földre, úgy hogy az 
egész megrázkódik bele. Helmont - - Para¬ 
celsus egyik tanítványa — szerint egy angyal, 
a levegőt sújtva idézi elő a rengéseket. 

A régi görög bölcsek némelyike már sokkal 
közelebb járt az igazsághoz; így pl. Pititgo-
rasz a földrengések okát a föld központi tüzé-
ben kereste; Arisztotelész a levegőnek és gő¬ 
zöknek a barlangokban előidézett hatásából 
vezette azokat le, míg ismét mások a föld¬ 
alatti vizeket tették ez irányban felelősekké. 

A i'. HumboMt-i$l azt a nézetet, fogadták,. 
el általánosan, hogy minden egyes rengés tu-
lajdonkópen a föld izzón folyó belsejének a 
föld szilárd kérgére gyakorolt behatása, így 
tehát nem egyéb «el nem sült», vagy «félig 
abbanmaradt», azaz helyesebben szólva: «el-
szerencsétlenedetti) vulkáni kitörésnél; ez volt 
az az időszak, melyben a vulkánokat a föld 
biztosító-szelepeinek tartották. 

Csakhogy a földrengések által gyakran meg¬ 
látogatott legtöbb területen jóformán sohasem 
kerül a dolog a kifelé törekedő gőz- és láva-
tömegek kitörésére; az Alpeseket megrázkód-
tatott ezer és ezernyi rengés pl. ez irányban 
mind eredménytelen maradt. Lima városa Dél-
Amerikában 1856 óta nem kevesebb, mint 
tizenegyszer pusztult el a nélkül, hogy csak 
egyetlen egy vulkáni kitörés következett volna 
is be. Ugyanez az eset konstatálható a Eajna 
völgyében is, a hol a múlt század első felé¬ 
ben közel 600, csupa «elszerencsétlenedett» 
földrengést észleltek. 

A vulkanistákkal szemben egészen más állás¬ 
pontra helyezkedik az újabb geológusok leg¬ 
kiválóbbjainak - - Hoerres, Credner, Heim, 
Süsz, Höffer, stb. - - legnagyobb része. Sze-
rintök a földrengéseknek háromféleségét külön¬ 
böztethetjük meg, ezek: a) a beomlási, — ki-
mosási, kilugozási, - - b) a vulkáni vagy ex-
plósiói és c) a dixzlokációi vagy torlódási ren¬ 
gések. 

Beomlási rengések. Aviz azon kiváló képes¬ 
ségénél fogva, hogy a legkülönfélébb ásványos 
és kőzetanyagokat feloldja és tovaszállítja, öblös 
földalatti üregeket, barlangokat hoz létre. Ha 
a boltozat a fölötte nyugvó teher súlya alatt 
beomlik, ez a talajnak megfelelő rázkódtatása 
által válik észrevehetővé; ez az eset nem tar¬ 
tozik a ritkaságok közé a gipsz- és a sótelepek 
területén, valamint a mészkőhegységekben sem. 
E rengések a legtöbb esetben csekély kitérj e-
désűek ugyan, de a földrengések két másik 
féleségével közösen is bekövetkezhetnek, vagy 
bekövetkezéseket amazok legalább siettethetik. 

Vulkáni eredetű fnldreiii/Ssek. Ezek erede¬ 
tét, keletkezését a repedésekben fölfelé nyo-

A KESZTHELYI KERTI SZÍNHÁZ ALAPRAJZA. — Sági János fölmérése után. 

múló lávatömegek és gőzök feszültségében 
kereshetjük; kiindulási pontjuk majdnem min¬ 
den esetben valamely vulkán. A mint a kráter 
torka megnyílt, a rengések rendesen abba¬ 
maradnak, csakis vulkáni vidékekre szorítkoz¬ 
nak s elterjedésük köre aránylag jelentéktelen. 
Ide vehetők az Izland szigetén, Hawaiban, 
Isztrián és a Vezúv környékén föllépett föld¬ 
rengések. 

Torlódási rengések. Leggyakoriabbak és leg-
kiterjedettebbek a diszlokácziói vagy torlódási 
rengések. Ezek oka minden valószínűség sze¬ 
rint a föld anyagának lehűlésében és össze¬ 
húzódásában keresendő. A föld belső magvá-
nak lassú lehűlése és így kisebbedése folytán 
a föld szilárd kérge a kelleténél nagyobbá lesz, 
így tehát a keletkezett hézagokba esetleg után-
omlik. A föld felületének egyes részein, ezek 
folytán a beállott vízszintes nyomás következ¬ 
tében gyűrődések, redők képződnek. A gyak¬ 
rabban ismétlődő és huzamosabban tartó gyű¬ 
rődéseknek természetes következménye a láncz-
hegységek - - Kárpátok, Alpesek - - keletke¬ 
zése. 

Manapság tehát jóformán bebizonyított tény¬ 
ként fogadhatjuk el, hogy a földrengések java¬ 
része a földkéreg rétegzettségében beállott za¬ 
varok lökésszerű tovahaladásában, első sorban 
pedig a hegységek keletkezésében leli magya¬ 
rázatát és hogy a földrengések végső oka a 
lassanként mindinkább összébbhuzódó belső¬ 
höz képest bővé váló földkéreg fokozatos után-
omlására vezethető vissza. 

Oly területeken, a hol a rétegzettség zavar¬ 
talanul szintes, valamint régibb eredetű hegy¬ 
vidékeken is a rengések a legnagyobb ritkasá¬ 
gok közé tartoznak, így pl. a nagy magyar 
Alföldön, az éjszak-németországi és oroszországi 
mélysíkon, Szibéria éjszaki területén, az alleg-
hani hegységben stb. 

Befejezésül szabadjon még megemlékeznem 
néhány szóban hazánk földrengési viszonyairól. 

A működő vulkánokkal nem biró területek 
között, a földrengések szempontjából hazánk 
nem épen az utolsó helyet foglalja el. Az eddig 
észleltek közül a következők érdemelnek említést: 
1348-ban hazánk éjszaki részén 26 város szen¬ 
vedett kisebb-nagyobb károkat. 1662 augusz¬ 
tus 6-ikán a Tátrában észleltek nagyobbfokú 
rengést, mely a Szalóki-csúcs legfelső szirtjeit 
ledöntötte. - 1663 június 28-ikán Komárom¬ 
bán 65 ember veszett oda a romok között, a 
Duna mentén pedig homok- és iszapkitörések 
is voltak; a rezgés csak 1770-ben szűnt meg, 
de 1783-ban ismét fellépett. - - 1786 február 
15-ikén Kolozsvárott négy templom összeom¬ 
lott. — 1810 január 14-en Moór vidékét láto¬ 
gatta meg a földrengés, mely csak néhány év 

múlva szűnt meg teljesen. - 1858 január 
15-én Zsolna vidékét rázkódtatta meg a ren¬ 
gés, 1868-ban pedig Jászberény talaja in¬ 
gott meg. - - 1879 október 10-ikén Moldován 
észleltek hevesebb rengést. - 1880 október 
3-ikán Erdély több pontján volt a rengés meg¬ 
figyelhető; 1880 november 9-én pedig Zágráb¬ 
ban és vidékén okozott nagyobb károkat. 

Sajóhelyi Fr. 

MAGYAR SZÍNHÁZ A SZABAD 
TERMÉSZETBEN. 

A ((Vasárnapi Ujság» múlt évi 50-ik száma 
a szabad természetben, a nyilt ég alatt be¬ 
rendezett színpadokról ir. 

Ha kerti színházról irni akarunk, akkor 
nem is kell a rómaiakig vissza mennünk, 
angol, bécsi és franczia források után kutat¬ 
nunk, mert Magyarországon, Keszthelyen, még 
máig is fennáll a szabad természetben egy 
kerti színház. A gróf Festetics-féle hitbizo-
mány párját ritkító kastélyának óriási kiter¬ 
jedésű* parkjában van ez a színház, nem 
messze az országuttól, a gazdasági iskolától: 
a Georgikontól, s attól a helytől, a hol a hi-
res Helikon-ünnepélyek alkalmával a költők 
tiszteletére fákat ültettek. 

A színház falait a műkertészet remeklésé¬ 
vel négy méter magasra növekedett, gyönyö¬ 
rűen idomított gyertyánfákból alakították. A 
színház alaprajza hosszúkás papírsárkányhoz 
hasonlít. Hosszúsága 43 méter. A színpad két 
méter magas földhányásból van 6'5—7 méter 
méretben. A színpad előtt hat méternyire ki¬ 
sebb növényfal kerítés van. A színpad és e 
között foglalt helyet a zenekar. A közönség 
részére 60—70 négyszögméter terület szolgált. 

A színpadtól jobbra és balra vannak az öl¬ 
tözők, a melyeket szintén átláthatatlan nö¬ 
vényzet kerít be. A színpadra több keskeny 
út vezet, a melyeken a szereplők jelenéseiket 
várták. A nézőtér oldalfalába mélyedtek be a 
páholyok, a melyeket most már nem látunk, 
de az erősebb fák jelzik, hogy hol voltak a 
fülkék, a melyek körül alacsonyabbra nyírták 
a bokrokat, hogy ezek a színpadra való látást 
ne akadályozzák. 

A s/inház a parknak most is legnagyobb 
nevezetessége. A gróf kertészei évről-évre gon¬ 
dozzák. Rendben tartják, a kipusztult fákat 
ujakkal pótolják; nyesegetik a sűrű lombok¬ 
ból képződött falakat, a melyek oly simáknak 
tetszenek, akár a kőépületek falai. A park 
fáinak árnyékában a színház rendkívül bájos 
látványt nyújt. 

Gróf Fcsteties Tasziló, a hitbizomány mos-
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A SZÍNHÁZ KÖRNYÉKE). 

tani birtokosának az egész világból ide jövő 
előkelő vendégei mindig álmélkodással szem
lélik a magyar kulturíőrekvéseknek é kedves 
emlékét, a mely a gróf nejének egyik legked-
vesebb tartózkodási helye. 

A színházat Keszthelyen mindig Aréná-nak 
nevezték. Érdekes feljegyzések vannak róla 
birtokunkban. 

Az arénát a grófi család meghívásán aleg-
iievezetesebh színtársulatok kerestek fel. Evek 
során át játszott benne Bzuper Károly igaz
gató, a ki tudtunkkal 1839-ben lépeti először 
színpadra, a Szabadkán működöt) Fekete fiú-
bor társulatánál. Az ötvenes évek elején tár
sulatot szervezett és nagy sikerekkel bejárta 
az egész országot. Keszthelyre is eljött. Itt 
igen jól ment a dolguk, mert mindig ÍZSU-
folt ház» előtt játszott. Ezért többször vissza
tért Keszthelyre, a hol a jószívű Festetics 
gróf mindig készséggel bocsátotta rendelkezé
sére az arénát. 

A grófi park volt akkor Keszthelynek a leg
vonzóbb helye. A mostani s/.e|> balatoni park
nak akkor híre sem volt még 

\ mostani fejedelmi kastelv helyen egysze
rűbb palota állt, a melynek háta mögött elte
rülő park csak alacsony sövénynyel volt be
kerítve, ott mehetett be mindenki, a hol akart, 
Daert a parkot a közönség szabadon használ
hatta. 

Mikor az arénában játszottak, nz ingyen
közönség kívülről százával hallgatta a zenét, 
az éneket. Az országúton a kivánosiak meg
állították a fogatokat, hogy hallgathassák az 
előadásokat. 

Az aréna szerepe 1864-ben szőni meg, mi
kor megépítették a «keszthelyi nemzeti Bzin-
ház»-at. A kerti színház korát 75–75 évesre 
tehetjük, mert ha 1854-ben játszottak benn, 
akkor mintegy 16 évnek kellett eltelni, mig a 
fák a kellő magasságot elértek. Nem lehetet
ten, hogy a szinház ültetésére az 1817 körül 
tartott Helikon-Ünnepélyek adták megás ötletet 

A keszthelyi nemzeti szinház elpusztulása 
Után ismét Újabb állandó szinház épült, a 
inelvet azóta Szintén lebontottak már s mosl 
Keszthelynek, noha fürdőhely, Bajnos, nincs 
színháza. 

ARISZTOKRÁCHIA A TERMÉSZETBEN 
Xem demokráczia adja a természet beren¬ 

dezésének lényegét, bánéin egy mindent kér¬ 
lelhetetlenül lenyűgöző arisztokráczia. A mit 
a világegyetemben látunk, tapasztalunk, min¬ 
den ezt bizonyítja. Az ellenkezőt. v:ig\;-
egvenlöséget semmi. Kgyenlöség csupán a 
halálban van. Az életben a lények közti kü¬ 
lönbség épen akkora, mint a lények -zárna. 
Ez pedig végtelen. Sem a vihigtestek. sem a 
esupán nagyító üveggel látható férgek nem 
alkotnak köztársaságot. Az erősebbnek mindig 
nagyobb hatalmi köre van. a melybe a gven-
gébbek beletörődni kénytelenek. \ Földön az 
összes lényeket lenyűgözi értelmi erejével nz 
ember, a ki azonban rabja a Földnek, ennek 
erőivel szemben tehetetlen, sokszor nyomorult 
semmiség. Viszont a Föld a naprendszerben 

elenyésző parány és összes bolygótársaival 
szövetkézre sem volna képes a Nap hatalmát 
magáról lerázni, hogy aztán szabadon, függet
lenül száguldozhasson a világűrben. És maga 
a Nap? Nos, ez sem szuverén égitest, mert 
egy még nagyobb, még hatalmasabb csillag 
uralkodik fölötte, a mely körül szintén ineg-
Bzabott pályát kell befutnia. 

A természetnek ez a szembetűnően anti
demokrata berendezése állandóan foglalkoztatja 
a gondolkodókai Sokan ezek közül seliogy.se  
tudják a Darwin- és Spencer-fóle evolucziós 
tanításokat a világprobléma megoldásául elfo
gadni. Hogy egyik faj a másikból fejlődött 
volna, valamennyi pedig az ős sejtből, ez lehet 
meglepő, esetleg tetszetős elmélet, a mely 
azonba un támogatható mással, mint kicsi
nyes, jelentéktelen tünetekkel. Ezek a tünetek 
egy lény alkatának csupán elváltozásait mu
tatják, nem pedig egy mát tulajdonságokkal 
biro lény fokozatos kifejlődését. Már pedig 
(mondja Schultze, a legújabb kor nagy anti-
Darvinistája) az állat elváltozásai csak akkor 
érintik a lényeget, ha általuk új tulajdonságok 
jönnek (Ötre, uigvis: ha, új faj támad, a mely 
aztán a lények közt még tovább fejlődik még 
újabb fajjá. 

Csakhogy ilyen áj fajok, a mióta az ember 
tudja az eszét, soha nem állottak elő — a 
régiekből, A földön ma is ugyanaz az állat-
és növényvilág van, a melyet az ó-szövetség 
előadása szerint kezdetben az Isten teremtett. 
Egyes fajok családjainak sokasága csupán 
kereszteződés folytán lett még nagyobb, de 
ez a kereszteződés iij faji nem teremtett. Egy 
allatot pedig, a mely átmenet volna példán] 
a kutyából a macskába, a világ nem látott 

A SZÍNHÁZHOZ VEZETŐ FASOR. 

még soha. Ugyancsak nincsen átmeneti lény 
az ember és a majoni közt. Hat évezred alatt 
a kígyó mindig kígyó maradt, nem származott 
más tulajdonságú állattól és nem hozott létre 
olyan utódokat, a melyek tőle elütöttek volna. 
Pedig hatezer óv még olyan fejlődés alatt sem 
csekélység, a mely némelyik tudós szerint 
csak millió és millió és millió esztendő alatt 
megy végbe. Ha egyebet nem, de a fejlődés¬ 
nek egy árnyalatai látnunk kellene a temér¬ 
dek faj valamelyikénél. Látnunk kellene pél¬ 
dául egy majomfajt, a mely Aristoteles idejé¬ 
ben még gorilla volt, de ma már több a 
gorillánál, ha nem is egészen ember. Azonban 
ilyen majomfaj soha nem volt és ma sincsen. 
«Ha az embert mégis a majommal rokon 
állatfajnak tekintenők, - olvassuk Delacroix 
szellemes fejtegetései közt - akkor is szembe¬ 
ötlő volna, hogy még testi alkatát illetőleg 
sem közeledett az emberhez egy hajszálnyival 
sem. A természet nem ismer fejlődést, csak 
változást. A lények közt fennálló kasztok vá¬ 
lasztó falait semmi idő meg nem szüntetheti. 
Igenis keletkeznek új fajok, de nem más fa¬ 
jokból fejlődés, vagy csenevészesedós folytán. 
hanem egyenesen a természet öléből. Kelet¬ 
keznek pedig ezek állandó, meghatározott ké¬ 
pességekkel, a melyek azonnal nyilvánulnak 
egész teljességükben, mihelyt ezt a körülmé¬ 
nyek szükségessé teszik. Az idők folyamán új 
képességeket egyetlen állat vagy növény sem 
kapott soha és nem kap ma sem». 

Tehát minden fajnak a maga helyzetében 
kell életét leélnie, a melyet az arisztokrata 
természet számára kijelölt. Hasztalanul i> 
igyekezne ebből a helyzetből csak egy fokkal 
is feljebb törtetni: nincs hozzá képessége. Az 

A SZINHÁZ A SZÍNPADRÓL NÉZVE. (Az első alak a szinpadon áll, a második a zenekar helyén, a harmadik a bejárónál. ) 

A KESZTHELYI KERTI SZÍNHÁZ. 

évezredek előtti szarvasmarhának sem adatott 
meg, hogy tudatára jöjjön rendkívüli testi 
erejének az emberrel szemben: a mai szarvas¬ 
marhának sincs ez megadva, azért ma is sza¬ 
kasztott azon a módon húzza az igát és megy 
a mészárszékre, mint a legeslegelső szarvas¬ 
marhák. 

A mi az emberi fejlődóst illeti, a mely az 
óriási haladásban nyilvánul és az evolucziós 
tévedés szülőokának tekinthető, épen az el¬ 
mondottakból következik, hogy ez a fejlődés 
is csak mese, vagy látszat. Mert «ugyan mi 
az az embernél, a mi fejlődhetett volna? kér¬ 
dezi ugyancsak Schultze. Mi az, a mi a mai 
embert a régi korok emberétől megkülönböz¬ 
teti? Más az ember ma, mint volt egykor? 
Szervezetében annak jelei mutatkoznak talán, 
hogy belőle egy magasabb rendű lény fog 
fejlődni? Olyan lény, a ki ha így halad, akkor 
teszem húszezer év múlva, már nem lesz em¬ 
ber, mert a természet arisztokrácziájának ma¬ 
gasabb lépcsőfokára hág? Valóban, ilyen jelek 
nem mutatkoznak. Az ember arra van rendel¬ 
teivé, hogy ember maradjon. Lényeges tulaj¬ 
donságai az évezredek folyamán ép úgy nem 
fejlődtek, mint nem fejlődtek más földi lények 
lényeges tulaj donságai.» 

A haladás nem tartozik az ember lényegé¬ 
hez, csupán arra mutat, hogy az ember olyan 
körülmények közt is meg tud élni, a minőket 
a czivilizált államokban manapság ő maga 
létrehozott. Az a képesség azonban, hogy most 
ott van, a hol van, nem fejlődés folytán lett 
sajátjává, hanem az övé volt kezdettől fogva, 
ha a körülmények miatt néha nem nyilvánult is. 
És ne vélje senki, hogy az úgynevezett fejlő¬ 
désnek ahoz a fokához, a melyen a művelt 
országok intelligencziája jelenleg áll, évezredek 
kellenek, mert hisz mindenki tudja, hogy aüg 
kétszáz év előtt még meglehetős sötét közép¬ 
korban éltek ennek az intelligencziának az 
ősei, és hogy ez a középkor némely világ¬ 
részben még most is uralkodik. A fejlődés 
pedig, ha a valóságban is megvolna, nem 
szorítkozhatna egyes területek lakóira, hanem 
kiterjedne az egész emberiségre, továbbá nem 
ismerhetne stagnálást semmi körülmények 
ko/.t. 

Ennek azonban épen ellenkezőjót bizonyítja 
a történelem: az intellektuális fejlődós mindig 
csak egyes népekre szorítkozott és mindig 
efemer jelentőségű volt. 

Eddig ahoz voltunk szokva, hogy csodáljuk 
a természetet, a mely az ő kifürkészhetetlen 
erőivel a lényeknek olyan óriási változatos¬ 
ságát bírja létrehozni. Egyszerre aztán jött az 
evolucziós elmélet és mi még nagyobb bámu¬ 
lattal láttuk, hogy ez az elmélet megtagadja 
a természettől a változatosan alkotó képességet; 
megtagadja azt, hogy a mit létrehoz, az azon¬ 
nal tökéletes lehessen, mert a tökéletesség csak 
fejlődós által érhető el, a természet pedig 
eleinte csak primitív sejtek létrehozására volt 
képes. Nem teljes joggal mondhatni-e, hogy 
az ember minduntalan kitalál valami képtelen¬ 
séget, hogy azt tetszetős köntösben a régi, 
már megszokott képtelenségnek helyébe állítsa ? 
Ha annyit és olyan tisztán gondolkoznánk, 
mint Plató és kortársai, a természet egyszerű 
megfigyelése után is rájönnénk, hogy némelyik 
tudós fixa ideákat akar a nyakunkba varrni, 
olyan fixa ideákat, a melyeket a mindennapos 
tapasztalás is megdönt. A természet arisztok-
rácziája és az ebből folyó igazság olyan vilá¬ 
gos, hogy csak egyszer kell raja mutatni és 
minden gondolkodni szerető ember azonnal 
tisztában van felőle. Persze, a ki nem szeret 
gondolkodni, az tovább is meghajlik minden 
képtelenség előtt, ha nyomtatásban olvassa. 

Seress Imre. 

•II. RÁKÓCZI FERENCZ' - OPERA. 
' •H f Zichy Géza trilógiájának első része. Bemu¬ 

tatta a Magyar Királyi Opera 1909 január 30-án. — 

Szokatlanul nagy események, kimagasló hő¬ 
sök már az ó-görög színpad világában sem 
fértek el egyetlen műben, hanem három külön 
dráma - - együttes nevén: egy trilógia —-
mutatta be történeteiket Az opera műfaja 
hannadfélszáz évig nem ismert ily trilógiát; 
Wagner Rikárd, a nagy alkotó művész és újító, 
ajándékozta meg a világot az elsővel: «A Ki-
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belung gyűrűjeu-vcL Azóta is csak egyetlen 
zeneszerző írt trilógiát, a kétségkívül lehetsé¬ 
ges, de semmiesetre sem lángelméjü Bungert 
Ágoston, «Homér világán czimüt. A második 
újabb trilógia-író zenész, büszkék lehetünk reá: 
magyar ember. Ismerjük a 70-cs évek óta 
nemcsak mint régi, kedves versköltöt, a ki a 
drámával is próbálkozott, hanem mint zene¬ 
költőt is, a millennium óta pedig egymásután 
ismerkedünk meg operáival. Gróf Zichy Gézá¬ 
ról szólunk, a kit minden olvasónk rég ismer -
s a kiről csak azt a szép vonást akarjuk va-
lahára följegyezni, hogy mikor ő volt az opern 
intendánsa, azalatt nem adatta elő egy da¬ 
rabját sem. Emlékezetébe kell hoznunk a kö¬ 
zönségnek, hogy két hónap múlva négy éve 
lesz, hogy a gróf legutóbbi dalművét megis¬ 
mertettük: ez «Nemo» volt, a Eákóczi-trilogia 
második része; hogy az első részt a jeles 
szerző csak mostanában fejezte be : azon semmi 
csodálni való sincs, hiszen Wagner a Nibelung-
trilogia részeit, a szövegkölteményeket, vissza¬ 
felé menő sorrendben írta meg és utólag írta 
hozzájuk «A Rajna kincse* ez. előjátékot; azt 
is mindenki tudja, hogy a zeneköltök nagyon 
szeszélyes sorrendben, azaz hogy lelkesülésük, 
ihlettségük szerint zenésítik meg operaszöve¬ 
geiknek hol előbbi, liol hátrább álló jelene¬ 
teit, de az úgynevezett «nyitányt», az egész 
opera megnyitó, kezdő részletét, mindenesetre 
legutoljára komponálják. 

Ilyen megnyitója nincs a most szinrekerült 
«IL Eákóczi Ferencz»-nek. De van jó félóráig 
tartó rlnjáb:l;n : ebben Munkács várát ostro¬ 
molja Caraffa; a hős Zrinyi Ilona hiába védi: 
Absolon kanczellár mindent elkövet a vár fel¬ 
adására. A hős asszony fiacskája, a 12 éves 
Rákóczi, maga süt el egy taraczkot az 
anya mégis kénytelen a túlságos erőnek en¬ 
gedni, hiszen a vár egész népét, főleg pedig 
a maga gyermekeit, megmenti ezzel (l(;*7-bejii. 
Az L felvonás l'.'. <\vel későbbi jeleneteket 
hoz: Rákóczi fölkelést szervez, a nép benne 
megváltóját látja; XIV. Lajos franczia király¬ 
nak egy követe, Longueval százados — a kiről 
nem tudja Rákóczi, hogy az ő elárulásáért 
jött, - - rábírja arra, hogy franczia s 
kérjen. Rákóczi harczi készsége közlelkesedóst 
kelt Azonban Longueval azért is törekszik az 

sztére, mert bírni akarja Senyárszka len¬ 
gyel herczegnőt, a ki Rákócziért rajong s a 
magyar hőst minden módon támogatja. A //. 
felvonásban épen a herczegnő ügyessége, de 
másrészt Rákóczi átöltözése és egy ifjú áldo¬ 
zatkészsége, meg egy zsidó korcsmáros jó 
magyar érzelme segíti át a fejedelmet a ha¬ 
táron, Lengyelországba: üldözőjét, egy német 
kapitányt, a lengyel palatina leitatja, az ár-
mányos Longueval pedig jó későn tudja meg, 
hogy a zsákmányt elszalasztottá. A / / / . fel¬ 
vonásban Longueval, magyar parasztnak öl¬ 

iflire, még egy kísérletei tea a fejedelem 
kézrckerítésere : megvesztegeti n mát ismert 
podolini korcsmárost, hogy csalja álútra a 
heresegné seregét, úgy majd a végül jövő 
Rákóczit és barátnőjét elfoghatja. Majd tanúi 
vagyunk a palatina szerelmi vallomásának; 
Rákóczi boldogan, de népe üdvóért mindenre 
eltökélten válaszol a szép lengyel hölgynek. 
A leskelődő Longueval rátámad a herozegnőre, 
de épen jókor hozza az úrnő seregét a zsidó, 
a kinek hazafiságán nem győztek az ármány 
aranyai; most Longueval lesz fogoly; daosofl 
jóslata: 

licirtönajtó feltárul 
Vastól, pánitól, szótól; 
Szép szemed majd lezárul 
Egy ólomgolyótól — 

bevilágít a Rákóczi-trilógia utolsó szakaszának 
eseményeibe. A mostani, második, egy hatásos 
csataképpel végződik: diadalmas magyar csa
patok a fejedelemmel a tiszabecsi sánczo-
kon (1703). 

Ez csak igen halovány kivonata a sok szép
séget rejtő szövegnek. Olyan, lényegbe nem 
vágó, de a költőnek dicsőségére váló mozza
natok, mint a munkácsi várparancsnok meg
indító jelenete: a mint leoldja kardját és 
térdre hullva átnyújtja úrnőjének — nagy 
számmal vannak az ügyesen megírott szöveg
ben, bér el kell ismerni, hogy a mindig érde-

jeleOAtek sora nem tesz ki egyetlen 
egységes, Hzervesen fölépített drámát — s in
kább esak történik a darabban egy és más, 
de maga a czimszercplö bős alig cselekszik 
valamit. A «Nemo»-nak nem is Rákóczi volt 
a hőse, ott ő majdnem csak epizód-alak — 
így a trilógia inkább esak korkép marad. Még 
az a különbség van az eddigi két szakasz közt, 
hogy a «Nemo»-ban az élez és humor csak 
épen, hogy felcsillan (az apród átöltözködésé-
ben, meg a nagy szakállú vezérek zsörtölődé-
sében), míg az alapjában szintén igen komoly 
•II. Rákóczi Ferencz» két jóízűen megrajzolt 
komikus alak jeleneteivel gazdag: egyik a 
zsidó, másik egy részeges német kapitány. 
(A trilógia harmadik darabjáról csak annyit 
tudunk, hogy «Rodostó» lesz a czíme.) 

Az újdonság zenéje mindenekelőtt magyaros 
és jellemzetes akar lenni; s e pontnál külön 
dicséretűi kell kiemelni, hogy mi hiányzik 
belőle. Talán mindnyájan arra voltunk elké
szülve, hogy a kuruez korszakot a zeneszerző 
az országszerte ismert kuruez dalok kizsák
mányolásával, no meg az elmaradhatatlan 
Rákóczi-indulóval fogja sűrűn feleziezomázni. 
Örülünk, hogy ezt az önként kínálkozó 
olcsó hatást gróf Zichy Géza előkelő ízlése 
megvetette; a mi zenei «reminiszczenczia» 
van e művében, az mind egészen más 
önkénvtelen. Eŝ v százéves. Lavortának tulaj-
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A KIRÁLYI CSALÁD MEGÉRKEZÉSE VARENNESBŐL PARISBA. — Rajzota Prieur, metszette Baleverest. 

donított, u. n. «sátoros nóta», meg a világ¬ 
hírű indulónak csupán legelső hangjai 
ez az egész, a mit egy-egy ízben fel akart 
használni; nem szólunk itt azokról a szintén 
tudatos, szándékos ismétlésekről, a melyeket 
egyenesen a «Nemo»-ból vett: ilyen egy bús 
ária Zrínyi Ilona jeleneteiben, meg a hősies, 
gyönyörű, újszerű Eákóczi-théma, rendesen 
harsonákkal —- de igen szellemesen még csak 
az apró fuvolával (piccolo-val), mikor a nagy 
fejedelem még mint 12 éves fiúcska bontogatja 
vitézi lelkének szárnyait. Különösen szép és 
újszerű, azaz inkább szokatlan, egy Palestrina-
stilusban írt, részben hangszerkiséret nélkül 
énekelt ima-kar (az előjátékban: «0 szűz 
Anyánk! tekints reánk»). Már kevésbbó sike¬ 
rűit Eákóczi keserű bordala (az első felvonás¬ 
ban), de annál jobban a német kapitány élte¬ 
tése pohárcsengés közt (II. felv.) Egyik fény¬ 
pontja a zenének az a bűvös- bájos zenekari 
kép, mikor (a III. felvonásban) a herczegnő és 
Eákóczi az erdő magányában kiöntik szivüket. 
Viszont a nagyhatásúnak tervezett, hosszú és 
szövevényes befejező kart hosszadalmasnak, 
sőt fölöslegesnek érzi a hallgató, mert a szö¬ 
veg, a cselekmény már be van fejezve. Egé¬ 
szében a darab zenéje haladást is mutat — a 
zenekar gondos kidolgozása, technikai keze¬ 

lése tekintetében; de hanyatlást is - - ha a 
szerző előbbi műveinek dallamgazdagságát néz¬ 
zük A bemutató előadáson sikere volt. 

K. L 

KÉPEK XVI. LAJOS TRAGÉDIÁJÁRÓL. 
Egy sorozat XVIII. századi művészi réz¬ 

metszet mását találja az olvasó mai számunk¬ 
ban ; művészi becsük és tárgyuk ad nekik 
mindenkori érdekességet. Az események, me¬ 
lyekre vonatkoznak, eléggé ismeretesek ugyan, 
de azért talán nem fölösleges dolog, ha le¬ 
hető rövid összefoglalásban, a képek pontosabb 
megértéséül rekapituláljuk azt, a mi bennük 
fontos. 

1791 június 21 és 22-ike közötti éjjel a 
királyi család tagjai1 és legközvetlenebb kísérői 
álruhában egyenkint hagyták el a királyi palo¬ 
tát és előre kitűzött helyen összejőve, az ott 
készen tartott kocsin álnév alatt, a kellő út¬ 
levelekkel ellátva, a hajnali órában útnak indul¬ 
tak. Varennesig feltartóztatás nélkül mentek; 
itt azonban felismerték őket és a nemzetőrség 
a felizgatott néppel berohant a királyi család 
által elfoglalt szobába és az egész családot 
letartóztatta, tovább utazásukat megakadályozta 
és ugyanazon kocsival, melyen jöttek, szigorú 
őrizet alatt visszaindította őket Paris felé. 

A-KIRÁLYT ELVÁLASZTJÁK CSALÁDJÁTÓL. — Jean Auvril metszete. 

A KIRÁLY UTOLSÓ BÚCSÚJA CSALÁDJÁTÓL. —0. Silanio metszete. 

K É P E K X V I . L A J O S T R A G É D I Á J Á B Ó L . - Egykorú rézmetszetek. 

A szökésről Parisban a hatóság és a nép 
csak a reggeli órákban értesült s a nemzet¬ 
gyűlés a király és családjának letartóztatására 
szigorú rendeletet adott ki. Csakhamar elter¬ 
jedt azonban a híre annak is, hogy a királyi 
családot Varennesben elfogták s hozzák vissza 
Parisba. A város egész népe talpon volt, úgy 
várta a királyi család visszaérkezését és mikor 
megérkeztek, a temérdek nép sem ellenük, 
sem mellettük nem tüntetett, hanem némán 
nézte végig a hatlovas nagy utazó-kocsinak a 
királyi palotába való érkezését. Az út a Temple 
mellett vitt el s a toronyszerű magas épület 
rövid idő múlva a királyi család börtöne lett. 

XVI. Lajos Parisba visszatérve, néhány hó¬ 
napig küzdött a felmerült nehézségekkel, végre 
az egész család a nemzetgyűlés védelme alá 
helyezkedett. De a nép oly erősen szervezke¬ 
dett a királyi hatalom ellen, hogy a nemzet¬ 
gyűlés a királyi hatalmat megszűntnek nyil¬ 
vánította és a konvent összehívását határozta 
el. A konvent az egész királyi-családot 1792 
augusztus 13-ikán a Templeba záratta, a hol 
kezdetben valamennyien együtt voltak, de már 
szeptember 20-ikán a királyt elválasztották 
családja tagjaitól. A király ellen a konvent 
megindította az eljárást 1792 deczember 11-én. 

Aznap volt XVI. Lajos először a konvent 
elé idézve, a hol felolvasták előtte az ellene 
emelt vádak sorozatát. Ő védekezett s azután 
védőivel tárgyalt. Másodizben deczember 20-án 

állt a konvent előtt, ezt az ülést a védőbeszé¬ 
dek töltötték ki. Azután következett a tárgya¬ 
lás. A vita 1793 január 7-ikéig tartott. A sza¬ 
vazást január 14-ikén kezdtek meg és mert 
mindenki indokolta a szavazását, január 20-án 
történt az utolsó szavazás, mely szerint a 
749 képviselő közül hivatalos ügyben távol 
volt 15, beteg volt nyolcz, nem szavazott öt, 
tehát 721 szavazat adatott le. Ezek közül 286 
száműzetésre, 72 halálra a végrehajtás elha¬ 
lasztásával, és 361 feltétlen halálra szavazott. 
A konvent elnöke kimondotta a halálos ítéletet 
azzal, hogy 24 óra múlva végre fog hajtatni. 
A király az ítélet kihirdetése után azt kérte, 
hogy családjától tanúk nélkül búcsúzhasson 
el. A konvent ezt megengedte és ez a valóban 
megrázó utolsó búcsú 1793 január 20-án éjjel 
történt meg. 

Másnap, január 21-ikén reggel nagyszámú 
katonaság által körülvéve vitték a királyt a 
XV. Lajos-térre, a hol a guillotin állott. 
A kocsiban Firmont lelkész ült a király mel¬ 
lett, A guillotinnál XVI. Lajos levetette ka-
bátját, maga gyűrte le inggallérját s felhatolva 
a vérpad lépcsőin, a folyvást mellette álló 
Firmont lelkész intézte hozzá az utolsó sza¬ 
vakat. A kezében levő feszülettel az égre mu¬ 
tatva, így szólt: «Szent Lajos fia! menj fel 
az égbe.)) A király maga hajtotta fejét a guil-

A TRÓNÖRÖKÖST ELRAGADJÁK ANYJÁTÓL, 1793 JÚLIUS l-ÉN. — Pellegrini rajza, Silanio metszete. 

lotin bárdja alá s egy másodpercz alatt a fej 
a guillotin kosarába hullott. 

A királyi család többi tagja fogva maradt a 
Templeban. A királypártiak titokban folyvást 
terveket készítettek a család tagjainak meg¬ 
mentésére és ez csak súlyosabbá tette a fog¬ 
lyok helyzetét. A konvent elhatározta, hogy a 
király fiát, a nyolcz éves Lajost elválasztják 
a családtól, elveszik édesanyjától és Simon 
polgár, egyszerű vargamester gyámsága alá 
helyezik. A konvent e határozatát egy a ta¬ 
nács tagjaiból álló küldöttség adta a királyné 
tudtára, a ki tiltakozott a határozat ellen és 
fiát nem akarta átengedni. Egy óránál tovább 
tartott az ellenkezés s a királyné csak akkor 
engedett, midőn erőszak alkalmazásával fenye¬ 
gették s gyermekének az életét is féltenie kel¬ 
lett. Az egész család keserves sírása között 
vitték el a gyermeket anyjától a hatósági sze¬ 
mélyek 1793 július elsején. 

Azután a királynét is vád alá helyezték és 
hosszas vizsgálat alapján az esküdtbiróság ha¬ 
lálra ítélte. 1793 október 16-ikán egy taligán 
vitték az elitélt Mária Antoinette királynét a 
guillotin alá, a kordét katonák vették körül 
és a menet temérdek nép sorfala között haladt 
el- A királyné határozott lépésekkel haladt fel 
a guillotin lépcsőjén s egy pillanat múlva be 
volt fejezve az ő élete is. 0. 

A KIRÁLYT A VÉRPADBA LÉPVE BÁTORÍTJA A GYÓNTATÓJA, 1793 JANUÁB 21 . — Benueoh rajia, Silanio metszete. 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Willianisoii. 

Boldog óra volt az, mely alatt bejártuk Cham-
bord visszhangos termeit, felmentünk a bámu¬ 
latraméltó kettős lépcsőn a háztetőig és bejár¬ 
tuk ennek tekervényes helyiségeit. Én már 
nem voltam James Brown, a felfogadott gépész, 
hanem John Winston, az utazást kedvelő és 
kénye szerint utazgató gentleman. Kellemetlen 
megrázkódást okozott, mikor ismét arra kellett 
eszmélnem, hogy magam sorakoztam az alsóbb 
osztályúak, a «másféle emberek» közé. Leszállt 
a téli estszürkület; Bloisba kellett igyekez¬ 
nünk oly kocsival, melytől minden pillanatban 
a legiszonyúbbakat várhattuk. De ép ellen¬ 
kezőleg, nagyszerűen bevált az, könnyen indult 
és simán szaladt. A kissé elszontyolodott fran-
cziának apró Pieperje valamivel hamarább kelt 
útra és csakhamar messzire elhagyta a mi nagy¬ 
tömegű kocsinkat. Visszahajtattunk St. Dié-ig 
és a Loire melletti országúira tértünk. A mikor 
az éj sötétje ránk borúit, a nagy folyónak teve¬ 
púp alakú hídján is átkeltünk és a Denis Papin-
utczán végighaladva, bevonultunk az ősi Blois 
városába. A Cháteau nem fest valami különö-

MÁRIA ANTOINETTE KIRÁLYNÉ ÚTJA A VÉRPADRA, 1793 OKTÓBER 16-ÁN. — Aloisin rajza, Silanio metszete. 

K É P E K X V I . L A J O S T R A G É D I Á J Á R Ó L . — Egykorú metszetek. 
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sen a folyó felől, a hol más épületek szegélye¬ 
zik; ennélfogva elhagytuk a hotelünket és a 
csinos, pázsitos place-ra, hajtattunk, a hol a 
terjedelmes alapzata, tömérdek ablakú nagy 
Cháteau emelkedik.«A híres Cháteau de Blois,— 
jegyzem meg, kezemmel intve feléje, — a régi 
franczia királyok székhelye.)) Ültünkben mind¬ 
annyian felnéztünk a roppant, hallgatag épü¬ 
letre, melynek ívelt ablakai a búcsúzó nap¬ 
sugarak tüzében égtek. 

"Felteszem, hogy most már csak hazajáró 
lelkek lakják, — szólt Miss Eandolph. — El¬ 
képzelem, hogy magam előtt látom a gonosz 
lelkű Médicis Katalint, ki a torony melletti 
magas ablakból ránk mereszti szemeit.* Mély 
hatást tett ránk az elénk táruló látvány, 
Francziaország legnagyobbszerű műemlékeinek 
egyike. Hosszabb ideig elmerengtünk rajta és 
csak azután fordítottam vissza a kocsit a Grand 
Hotel de Blois felé, melynek udvarán szelíd 
fogolymadarak szedegették fel a földre hintett 
gabonaszemeket, számos kutya kergetődzött és 
idegen országbeli madarak nagy ketreczekben 
lármáztak és csipkedték egymást. A bejáratnál 
a francziát találtuk, nagy szemével és szem¬ 
pilláival. Haladéktalanul előre rohant, hogy a 
misst a kocsiról lesegítse. 

Engem már valóságos undorral töltött el ez 
a felületes, önhitt szamár, ki a maga hazáját 
sem ismerte. Lassanként kialakult a gondola¬ 
tom, hogy az az ember, ha külsőleg gentleman 
is, csak egészen közönséges, szerencsevadász, 
vagy még annál is roszabb. 0, midőn az auto¬ 
mobilban utazó szép amerikai leányra akadt, 
kire csak a kissé bohó és könnyen hajlítható 
nagynéni vigyázott, talán azt képzelte róla, 
hogy elegáns modorával és gyilkos szempillái¬ 
val könnyen zsákmányul ejtheti. Tudva azt, 
hogy a Grand Hotelbe fogunk szállni, én már 
előbb utasítottam Almandot, hogy a Napiért a 
Hotel de Francéba vigye, a hová — mivel e 
napi szolgálatomat már elvégeztem, épen át 
akartam ballagni, hogy ott fehérneműt váltsak 
és megebédeljek, midőn Miss Eandolph a csar¬ 
nokban utamba akadt. Boszankodott, — mint 
monda, — mert a legszebb szobákat lefoglalta 
egy gazdag angol gentleman és leánya, neki 
tehát csak másodrendű szobák maradtak.«Sze¬ 
gény Monsienr Talleyrand, - - így végzé sza¬ 
vait, — talán egy szekrényben lesz kénytelen 
éjszaka idejére meghúzódni.)) Tehát Talleyrand-
nak hivják a francziát! «0h, hát ő is itt ma¬ 
rad ? — kérdeztem. — Azt mondta, hogy egye¬ 
nesen Biarritz felé tart.» 

• Megváltoztatta szándékát, - - válaszolt a 
miss, - - Chambord oly mély hatást tett rá, 
hogy szerinte kár volna, ha nem nézné meg 
mindazokat a cháteaukat, melyek oly fontosak 
hazája történetében. Mary nénitől megkér¬ 
dezte, nem ellenezzük-e, hogy társaságunkban 
látogassa azokat? A néni természetesen azt 
mondta, hogy semmi kifogásunk ez ellen . . . » 
Mindezt, kérem szépen, a legnyíltabb ártatlan¬ 
sággal adta elő, melyben, azt hiszem, semmi 
mesterkéltség sem volt. 

*Mit felelt a néni?» — kérdeztem, mérgem¬ 
ben egészen megfeledkezve szerepemről. 

«Azt mondta, — ismétlé Miss Eandolph ki¬ 
mért hangon és méltósággal, - - hogy nincs 
ellenünkre, ha velünk tart, midőn a kastélyo¬ 
kat megnézzük. Miért elleneznők? Az a sze¬ 
gény fiatalember mit árthat nekünk ? És ő na¬ 
gyon jól teszi, hogy megnézi az ő nemzeti 
kastélyait, melyek mindenesetre inkább őt ér¬ 
deklik, mint bennünket.)) 

Én még mindig magamon kívül voltam, ille¬ 
tőleg még nem zökkentem vissza Brown sze¬ 
repébe. 

«De lehetséges-e, kedves Miss Eandolph, -
kiáltottam fel elég botorul (én, ki soha azelőtt 
nem merészkedtem más czimet használni, mint 
az alázatos «miss»-t), — lehetséges-e, hogy ön 
Mary nénivel együtt elfogadja ezt az együgyű 
ürügyet ? A kastélyok . . . » 

«Igen, a kastélyok, — ismétlé, igen helye¬ 
sen felkapva utolsó szavamat; és a legnagyobb 
baj az volt, hogy teljes joggal utasított engem 
a kellő korlátok közé, még pedig elég kemé¬ 
nyen. — Csodálkozom magán, Brown. Maga 
kitűnő gépész és . . . és annyit utazott, annyit 
olvasott, hogy igen jó vezető is, és mivel sze¬ 
rencsénknek tartom, hogy önt megnyerhettük, 
egészen más bánásmódban részesítem, mint 
valami közönséges chauffeurt. (Csak hallottad 

THALY KÁLMÁN, A KIT Ő FELSÉGE MOST VALÓSÁGOS 

BELSŐ TITKOS TANÁCSOSSÁ NEVEZETT KI. 

volna, milyen hangon mondta a «közönséges" 
jelzőt. A lealázáson keresztül a biztató remény 
csillámlott; de nem engedhettem meg magam¬ 
nak, hogy tiszteletet kifejező szememből a leg¬ 
kisebb sugár is kivillanjon.) Mindamellett ne 
feledje kérem, hogy bizonyos teendőkre fogad¬ 
tuk fel és nem másokra. Ha Mary néni oltalma 
nem lesz elegendő és más védőre lesz szük¬ 
ségem, még mindig megmondhatom.)) 

Kedvem volt szentségtelen kaczajra fakadni 
a szegény gyermek e szavai folytán, de vissza¬ 
fojtottam a nevetést és csak annyit bátorkod¬ 
tam megjegyezni, bizonyos mézes-mázos sze-
lidséggel, melylyel tényleges merészséget lep¬ 
lezni reméltem: «Bocsánatot kérek, miss, és 
reménylem, nem veszi sértésnek, de a mint 
tetszik mondani, én utaztam egy keveset és 
némileg ismerem a francziákat; ők nem Ítélik 
meg oly helyesen az amerikai fiatal hölgyeket, 
mint . . . » 

«Mint az angolok; képzelem, ezt akarta 
mondani, -— szólt, szinte rámrivallva és gödrös 
állacskája bizonyos szögletes alakot öltött, 
mely nemzeti sajátságnak látszott, bár eddig 
nekem fel sem tűnt. — De Monsieur Talley¬ 
rand ha franczia is, igazi gentleman.)) 

Ezt bizony le kellett nyelnem, fiacskám. Az 
következett belőle, hogy a franczia gentleman 
a legroszabb esetben is valamivel fölötte áll 
az angol gépésznek. És a miss, hátat fordítva 
nekem, felszaladt a lépcsőn, úgy suhogtatva 
mindenféle láthatatlan selyem öltönydarabokat, 
hogy nyilván még a szoknyái is mozgásba jöt¬ 
tek ádáz haragjában. 

Szerettem volna jól megrázni a leánykát. 
Hogy miket mondogattam magamban, midőn 
saját hotelembe átballagtam, le sem szabad 
írnom; lángba borulna tőle a póstazsák, mely 
e levelet szállítja — és gyúlékony anyagokat, 
azt hiszem, el sem fogad a posta. Megesküd¬ 
tem, hogy ez az egy kiszidás (a többi dolgok 
mellett, miket megértem) elég lesz nekem. Ha 
Miss Eandolph jónak látja, hogy kelepczébe 
jusson, nem bánom, ne óvakodjék; de én en¬ 
nek nem lehetek oly tanúja, ki tetszéssel ki¬ 
sérje, midőn az a kiállhatatlan mosolyú bestia 
franczia a lányt is, nagynénjét is bolondítja. 
Majd rendet csinálok én mindjárt holnap; 
nem bánom, akár sejti, akár nem, hogy én 
kevertem a kártyákat. 

Ebben a hangulatban vagy tíz perczig ma¬ 
radtam, de ekkor kezdtem átlátni, hogy kár 
bestének mondanom a francziát, az ő érzelem¬ 
világához hasonlót takar az én bőrkabátom is, 
és ha valaki megérdemli, hogy jól megrázzák, 
ez a valaki Jack Winston, nem pedig a sze¬ 
gény szép leányka. Kötelességem, úgy fűztem 
tovább gondolataimat, helytállni mellette és őt 
védelmembe fogadni, akár hiszi, akár nem, hogy 
kell neki más oltalom is, mint (szent Isten!) 
a Mary nénié. Különben is meg akarom tar¬ 
tani állásomat, mert ennél jobbat ez idő sze¬ 
rint nem kaphatok, és a hol Talleyrand (?) lesz, 

ott kell lennem nekem is, mindaddig, míg ö a 
leányka mellett lesz. 

Miután megfürödtem és megebédeltem, ismét 
oly angyali kedélyállapotban éreztem maga¬ 
mat, a melynél különbet ezen a földgolyón 
elérni nincs reményem. Mialatt mindenki azt 
hihette, hogy az utálatos kocsit tisztítgatva és 
tartalék hajtószíjakat tákolgatva össze, jól meg¬ 
szolgálom a fizetésemet, én kényelmesen néz¬ 
tem Almandot, ki ezekkel a herkulesi munkák¬ 
kal vesződött. N. B. Igazságtalan volnék önma¬ 
gam iránt, ha meg nem mondanám, hogy 
Almand dupla fizetést húz és egészen meg van 
elégedve sorsával, habár bizonyára meg vau 
győződve, hogy a gazdája megbolondult. 

Másnap, azaz tegnap - - ha az időrendet 
összezavarnád, félkilencz után a német 
kocsi körül lődörögtem, portörlővel kezemben, 
mintha a még megmaradt porfoltokat le akar¬ 
nám verni, bár Almond az utolsó porszemet 
is eltávolította, — midőn Miss Eandolph, Mary 
néni és a fent tisztelt Talleyrand egyszerre ki¬ 
léptek a kávéteremből, nevetve és a legbarát-
ságosabban beszélgetve. Talleyrand most ren¬ 
des ruhát viselt, talán szembetűnővé akarta 
tenni, hogy milyen különbség van közte és egy 
felfogadott, fizetett chuuffeur között. Miss Ean¬ 
dolph imádni való volt. Automobil-öltözetét 
félretéve, véghetetlenűl Ízléses divatos toilette-
ben jelent meg. Ezt nagyon is észrevettem, bár 
úgy tettem, mintha semmit sem látnék. A teg¬ 
napi összeszólalkozás óta most először talál¬ 
koztunk és még nem tudtam, hányadán vagyok 
vele, de jónak láttam a legmélyebb tisztelet 
mellett is némi önérzetet tanúsítani, ezzel sej¬ 
tetve, hogy az én álláspontom helyes, de félre¬ 
értik. 

Talleyrand kényesen lépegetett, egy tekin¬ 
tetre se méltatva a chauffeurt (mi az ördögnek 
is ?), midőn Miss Eandolph egyszerre csak el¬ 
maradt tőle, körülnézett, aztán megállt. 

«0h, Brown, Bloisról is tudna annyi min¬ 
denfélét magyarázni, mint a múltkor Cham-
bordról?» — kérdé oly hangon, mely a leg¬ 
szebb zenénél bajosabban csengett. 

«Azt hiszem, tudnék», - - válaszoltam én, 
fekete bőrsapkámat megemelintve. 

<iTalán nagyon sok a dolga és nem jöhet 
velünk.)) 

«Nem, kisasszony, semmikép sem; örvendek, 
ha szolgálatára lehetek.» 

«De, tudja, csak úgy kell jönnie, ha nem 
találja alkalmatlanságnak. Meglehet, nagyon 
unalmas vezetőként szerepelni.)) 

Ha ebben a pillanatban mint gentleman és 
nem mint chauffeur állok ott, talán jogom 
lehetett volna a felszólításban némi ártatlan 
és játszi kaczérságot gyanítani. De a milyen 
kölcsönös helyzetben tényleg vagyunk, a ka-
czérság a miss részéről, ha ugyan van benne 
valami ilyes, teljesen öntudatlan. Persze a leg-
imádnivalóbb tipus oly leány, ki többé-kevésbbé 
minden emberi lénynyel, legyen ez akár férfi, 
akár nő, akár gyermek, flirtel, a nélkül, hogy 
maga is tudna felőle. Egy pillanatig sem feled¬ 
kezve meg felvett szerepemről, tiszteletteljesen 
azt válaszoltam, hogy nagyon örvendek, ha 
csekély ismereteimmel némi szolgálatot tehe¬ 
tek. Szivem belsejében hálát éreztem, hogy 
úrnőm nem is hallgatott Talleyrandra, a ki azt 
hajtotta, hogy elhozta a Guide Joanne-i. Ezek 
után már lehetett némi okom a megelégedésre, 
noha hátul ballagtam, követve a társaság többi 
tagjait, és senki se törődött velem, ha nem volt 
szükség szolgálatomra. 

Ennek is megjött az ideje, mikor az impo¬ 
záns cháteau hosszú ablaksora mellett elhúzódó 
utat követve, egyet fordultunk és a ritka szép¬ 
ségű góth stílusú kapuhoz értünk. Ettől a pil¬ 
lanattól kezdve ismétlődött mindaz, a mi Cham-
bordban történt, és én hálát adtam Istennek, 
hogy megelőző éjjel elég előrelátó voltam le 
nem feküdni mindaddig, mig össze nem bön¬ 
gésztem azokat a történelmi adatokat, melyekre 
már nem emlékeztem tisztán. A mit így fel¬ 
frissítettem emlékezetemben, azt most oly ter¬ 
mészetességgel adtam elő, mintha mindezt már 
mint gyermek ismertem volna. 

Miss Eandolph, bár kissé amerikaias kiejtés¬ 
sel, elég folyékonyán cseveg franczia nyelven : 
de a beszédnél nehezebb neki a franczia szót 
megérteni, különösen ha a szokott módon igen 
gyorsan elhadarják. Ennélfogva .az én angol 
magyarázataimnak nagyobb hasznát vette, mint 

a mellénk rendelt guide franczia beszédének. 
a ki tehát háttérbe szorult. Az én elragadó 
amerikai leánykám még nem tett nagyobb uta¬ 
zást és mohó kíváncsisággal hallgatja'azt ások 
ré"i történeti adatot, mely megannyi új dolog 
ingerével hat reá. Az élvezet szakadatlan for¬ 
rása T m®g a szegény, mostoha elbánásban 
részesülő Brownnak is - vele járni és tapasz¬ 
talni, mily helyes tapintattal érzi ki mindenütt, 
mi az igazán érdekes, a miben inkább bizo¬ 
nyos ösztön, mint valódi tanultság vezérli, noha 
bizonyos. és látszik is, - - hogy oly leány, 
ki iskolákat végzett és megérdemli a « college 
girli) nevét. 

Figyelmeztetésemre megállt a társaság II. La¬ 
jos kapujánál és csodálva nézte a jó király 
lovas-szobrát, a háztető szép kéményeit és dí¬ 
szítéseit, Louis tüskésdisznóját, a szelíd her-
melint és a nevezetes hölgy, Anne de Bretagne 
minduntalan előkerülő virágfüzérét. Majd a 
kastély belsejébe vezettem őket, mulatva a bo-
szankodáson, melylyel Talleyrand igyekezett 
kitűntetni, hogy neki nem kell az én kalauzo¬ 
lásom. Még nagyobb kárörömmel tapasztaltam, 
milyen felületesen tud angolul. Mialatt mint 
cicerone szerepeltem, folytonosan reád gondol¬ 
tam, barátom ; eszembe jutott régi tervünk, 
hogy Francziaországot együtt járjuk be. Te kü¬ 
lönösen annak örvendtél, hogy a kastélyokat 
fogod látni. Később fölszólítottál, hogy azo¬ 
kat — ha már nem utazhatsz velem, — leg¬ 
alább irjam le neked. Tehát legyen meg és ma¬ 
gadat okold, ha untatlak vele. 

(Folytatása következik.) 

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSA. 
Angol, amerikai és franczia iparművészeti 

iskolák munkáiból nagyjelentőségű és művé-
szet-paedagogiai szempontból felette értékes 
kiállítást rendezett az Iparművészeti Múzeum. 
Eendkívüli méretű a kiállítás : mintegy har¬ 
madfélezer darabból áll, azzal a nyilvánvaló 
czéllal, hogy bepillantást nyújtson harmadfél¬ 
ezernyi darabbal a külföldi nagy nemzetek 
iparművészeti oktatásába s ezzel feltárja a 
művészi munka forrását. Nem utánzásra, hanem 
tanulság okáért állítja ki az angol, franczia 
('s amerikai iskolák eredményeit, a melyeken 
át meglátni, mi módon őrizhetők meg, és fej¬ 
leszthetők ki nemzedékeken át a művészi ipar 
nemzeti hagyományai és sajátságai. 

Legérdekesebb az angol anyag, mely bizo¬ 
nyos nemes konzervativizmust árul el. Az ipar¬ 
művészeti múzeumban 10 évvel ezelőtt sze¬ 
replő National Competition művei és a most 
kiállított munkák közt nincs annyi különb¬ 
ség, mint a kontinentális iparművészetnek 
szezonszerű divathullámzásában. Az igaz, hogy 
az angol iparművészetnek már hetven éves 
iskolái vannak. Bámulatos szervei vannak Ang¬ 
liában az iparművészeti oktatásnak. A már-
már képzőművészeti főiskolai jellegű főinté-
zet mellett Londonban egész sereg kifeje¬ 
zetten iparművészeti irányú iskolában folyik 
a tanítás. Szervezetre nézve ezek az iskolák 
magánjellegüek. Nem állam vagy község tartja 
fenn, hanem Guildek és alapítványok. Irányí¬ 
tásukat pedig művészek és iparos mesterek 
intézik. A tanítás nagyrészt este 8 — íl közt 
folyik, kizárólag olyanok számára, a kik az 
életben már gyakorlatilag működnek s itt csak 
kiegészítést, továbbfejlesztést, iparuknak nemes¬ 
bítését nyerik. Nappali iskola vagy olyan, mely 
évekre foglalja le a növendékeket, alig van. 
Az esti iskolákat a társadalmi tényezők bőven 
ellátják anyagi eszközökkel, a melyből nem¬ 
csak a gyakorló műhelyek fentartására, hanem 
még pályadíjakra és ösztöndíjakra is telik. 
Közös törekvésük az iskoláknak, hogy a nö¬ 
vendékekben olyan önálló képességeket éa 
ízlést fejleszszenek, a mivel azok saját gondo¬ 
lataikat - a tervtől a kézi alkotásig saját 
maguk meg is valósithassák. A rajz tehát 
mindig kézimunkával kapcsolatos. Nem a csi¬ 
nos papiros-tervezet az iparművészet, hanem 
!» technikák becsületes kiaknázása. 

Kész fémmunkák, bőrkötések, hímzések, >zőt-
tesek gazdag sorozata, házi ipái-szerűién; készí¬ 
tett irish csipkék, ezüstből vert ötvösmunkák, 
száröltéses hímzések, pompás technikájú és 
élő szinü zománczrnűvek, üvegképek, és végül 

yi ékszer, ötvösmunka, könyvkötés és him-

PAKH KÁROLY. 

zés van felhalmozva, a melyeknek, anyag-
szerűségük és czélszerű voltuk hangsúlyozva 
van, hogy mindezzel teljesen igazolják a mű¬ 
helyrendszerű oktatás értékét. Formai szem¬ 
pontból jó részben a középkorú renaissance 
művészetével bizonyos vonatkozásban állnak, 
de nem másolják, hanem mindig a termés/ét¬ 
ből vett motívumokkal frissítik föl az öröklött 
formakincset, eszmei tekintetben pedig Eus-
kin, Morris és nagy társainak hatását látjuk 
ezeken a munkákon, a 'kik nemcsak írók és 
művészek voltak, hanem szocziális eszmétől 
hevített szervező egyéniségek, a kik az angol 
iparművészet gyökerét az angol nép faji és 
szocziális rétegeibe tudták mélyíteni. 

Amerika iparművészeti oktatását egy ne\v-
yorki rajztanító-kópző intézet mutatja he két 
tanteremben. Az egyik a rajztanár-jelöltek, a 
másik a népiskolák nyolcz osztályának tan¬ 
menetét mutatja be. 

Amerikában a rajztanítás az általános neve¬ 
lés szolgálatába lépett és fontos kiegészítő 
részévé vált a tanításnak, a mely mindinkább 
a gyakorlati élet követelményeit s a gyerme¬ 
keknek önállóságra való nevelését tartja szem 
előtt. A tanítás az egyszerű vonalból indul ki. 
ezzel osztja a teret arányos részekre, meg¬ 
tanítja az alak. nagyság, hely/et és arányos¬ 
ság megítéléséhez való vonatkozásait. Majd 
áttér a plasztikus ábrázolásra, az árnyalatok 
tanulmányozására, végül pedig a szín felisme¬ 
résére és visszaadására s színes tervezetek 
készítésére tanítja növendékeit. A rajznak az 
ipari munkákkal való kapcsolatára különös 
gondot fordít s azért a rajztanító-jelöltek a 
különböző ipari technikákat is tanulják s gya¬ 
korolják. 

Paris város községi iskolái gyűjteményes 
kiállításán rajzok és kész tárgyak vannak ki¬ 
állítva, az eredmény azonban azt mutálja. 
hogy az újabb ideák még a japánizmus segít¬ 
ségével sem tudtak kibontakozni. De ez persze 
csak az iskolákra áll, a nagy ezégek termékei 
még mindig legkeresettebb czikkei az egész 
művelt világ piaczának. 

PAKH KAROLY. 
1828—1909. 

Pákh Károlyban, az iglói evangélikus főgim¬ 
názium nyugalmazott igazgató-tanárában s la¬ 
punk alapítójának, Pákh Albertnek öesesébeii 
azoknak a jellemzetes típusoknak egyike halt 
meg, a kik a régi magyar intelligenezia jel¬ 
lemét adták meg. Okos, józan elme, világos 
látás, biztos Ítélet, a tanult dolgok lelkiisme¬ 
retes elmebeli feldolgozásán alapuló szolid 
műveltség, lankadást nem ismerő munkaké¬ 
pesség, harmonikus életkedv, a közügyek iránti 
élénk érzék, a feltűnni vágyás kapaszkodása 
nélkül. - ezek a vonások adták meg azoknak 

a férfiaknak jellemét, a kik közé tartozott 
Pákh Károly is. A ma élő és dolgozó nemze¬ 
dékben alig van valaki is, a ki ne emlékezne 
vissza kegyelettel egy-egy ilyen tanárára s ne 
benne látná ifjúsága egyik íegliatliatósabb irá¬ 
nyítóját. Kzek az öreg tanárok nemcsak a 
tudományokkal tanítottak, hanem az egyéni¬ 
ségükkel s életük példájával is. S ha a mai 
iskola fölszerelésévé], különböző berendezései¬ 
vel, tanárainak a tudomány színvonalán álló 
képzettségével előtte jár is a réginek, ebben 
az egy tekintetben, a tanári egyéniség nevelő 
hatása tekintetében aliglianem mögötte marad. 

l'ákli Károlyról szólva nem mutathatunk 
tudományos müveinek sokaságára, de annál 
inkább a művelt, jöravalo magyar emberek 
nagy számára, a kik kikerülve az iglói főgim¬ 
náziumból, elvittek magukkal jövendő pályá¬ 
jukra legalább valamit az ö tiszteletreméltó 
egyéniségéből. S tekintve, hogy ezek a tanít¬ 
ványok túlnyomó rés/ben a szepesi német¬ 
ajkú polgári családok fiaiból kerültek ki a 
magyar iiilelligenczia hasznos tagjaiul, az ö 
negyven esztendőnél hosszaFib tanári pályájá¬ 
nak megvolt a maga nemzeti fontossága is. 

A hazafias érzést a Pákli-tiúk az apai házból 
hozták magukkal. Atyjuk, a nemet származású 
Pákh Mihály szuperintendens megszenvedett 
hazatiságáért az abszolutizmus alatt; iia, Károly 
pedig mint honvéd küzdött Világosig s utána 
mint a Wasa-gyalogezred besorozott közvitóze 
szenvedett Morvaországban, majd fogságba is 
került Olmützben egy szabadságharczi nóta 
éneklése és leírása miatt. Betegen tért haza 
1852-ben Iglóra, a szülői házhoz; 1856-ban 
megválasztották az iglói főgimnázium tanárá¬ 
nak s azóta ott tanított, míg mintegy tíz évvel 
ezelőtt nyugalomba nem vonult. Magyaros 
tollú, magvas író is volt, régebben a «Vasárnapi 
Ujság» is közölt tőle ezikkeket, melyek arról 
tanúskodtak, hogy bátyja, a boldog emlékezetű 
Pakli Albert írói vénájából benne is volt va¬ 
lami. •Hírneves bátyja emlékét nagy kegye¬ 
lettel ápolta : az utána maradt ereklyéket né¬ 
hány évvel ezelőtt lapunk szerkesztősége útján 
a Kisfaludy-társaságnak ajándékozta. Igló vá¬ 
ros közéletében hasznos szerepet játszott s 
az ottani társaséletnek egyik legkedveltebb tagja 
volt. 

A HÉTRŐL. 
Paraszt. Az adójavaslatok általános tárgyalásá¬ 

nak roppant széles rnedrfí és dúsan hömpölygő vi¬ 
tájában e körül a szó körül egy kis örvénylés tá¬ 
madt Egy képviselő — programmja szerint a kis¬ 
emberek és főként a földműves nép érdekeinek kép¬ 
viselője — vette bele a beszédjébe ennek a szónak 
a méltatását, de olyan tendencziával. a melyet csak 
egv nagy tévedés kapcsolhat össze az ő álláspontjá¬ 
nak, prograrnmjának és a reá bízott érdeknek az 
erkölcsével. A földműves párti képviselő panaszko¬ 
dott és tiltakozott a paraszt szó használata és egy¬ 
általában maga a szó ellen. Megütó'dve kell kérdez¬ 
nünk : mi okon ? Hiszen parasztok csakugyan van¬ 
nak, a minthogy vannak polgárok, vannak mágná¬ 
sok, vannak lateinerek, a nélkül, hogy ezek az álla¬ 
potjelző szavak egyúttal az emberi értékek külöm-
bözó'ségének jelzői is lennének és a törvény előtt 
való egyenlőségnek immáron nem egészen új kor¬ 
szakában akár kiváltságosságot, akár jogban, er¬ 
kölcsben vagy megbecsülésben való csonkaságot 
jelentenének. Mennél igazabb és mélyebb valakiben 
a demokratikus érzés, annál kevésbbé kereshet 
vagy találhat ezekben a szavakban az egyikre föl¬ 
emelő, a másikra lealázó értelmi megkülömbözteté-
seket és ha valakinek az a lelki törekvése, hogy 
valamely réteg vágj7 osztály érzéseinek, igazának, 
érdekének szószólója legyen, természetszerűleg kell. 
hogy ő maga tele legyen az osztály minden erényé¬ 
nek szeretetével: tehát büszke legyen raja. Ha van 
osztály, a mely ennek a szeretetnek és a reája való 
büszkeségnek a maga értékes tulajdonságaiból bő¬ 
ven adhat alapot és anyagot, épen a mi paraszt¬ 
népünk ilyen : a maga nemében talán a legkülömb 
az egész világon. Egészséges ösztöníí, józan, mun¬ 
kás, rendkívül értelmes, valósággal dús bányája a 
talentumnak, a melyből históriánk és kultúrtörté¬ 
netünk legnagyobb értékei kerültek elő. Való, hogy 
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a paraszt szót lekicsinylő és bántó értelemben is 
használják; de parasztról beszélvén, a szó ilyetén 
jelentése legkevésbbé annak szabad, hogy eszébe 
jusson, a ki a mi köznépünket szereti, becsüli és 
szószólójául szegődik. A paraszt szó magában ép 
oly kevéssé jelenthet lebecsülést, mint a hogyan 
például nem csorbult érdeme és dicsősége azoknak 
a hősöknek, a kik Hollandia szabadságát független¬ 
ségét kivívták, mert ezek magukat koldusoknak 
nevezték! 

* 
Virágos Budapest. Igen előkelő, érdemes és sú¬ 

lyos szavú férfiak Bartóki/ József miniszteri taná¬ 
csos elnöklete alatt ezzel a czímmel bizottsággá 
szervezkedtek. A czéljuk az, hogy virágzó főváro¬ 
sunkat virágossá is tegyék. Bábirják a város lakos¬ 
ságát, hogy a házak hatalmas kőtömegeinek kopár -
ságát enyhítse meg a természet legbájosabb ékessé¬ 
gével : virággal. Mert a virág nemcsak a mezőnek 
meg a falunak hivatott dísze, hanem a városé is és 
a hivatása itt talán még hatásosabban érvényesül, 
mert a kőrengetegben az ember szíve erősebben 
vágyik egy kis élő természet felé. A párisi, a ber¬ 
lini, a zürichi embernek, ha virágot akar látni, csak 
föl kell néznie a házakra: párkány, erkély, könyöklő 
mind tele van rakva ezzel a színes, szelíd, derűs 
ékességgel, a mely, a mellett, hogy a szemet gyö¬ 
nyörködteti, illatával a városi levegőt is megeny¬ 
híti. Mi — minden magyar falu bizonyság rá — sze¬ 
retjük a virágot, kívánjuk magunk köré és egész 
lélekkel el tudunk benne gyönyörködni: de azért 
Budapest a A irágkultusz ilyetén ápolásában még se 
követi a nagyvárosok példáját, házainak fala csupasz 
és szürke. Mi ennek az oka ? Csak egy magyaráza¬ 
tát tudjuk. És ez: lakásviszonyaink súlyos, nyo¬ 
masztó és elkeserítő volta. A lakás méregdrága: 
lakó és háziúr szinte ellenségesen állanak egymás¬ 
sal szemben és egyik se hajlandó, kényszer és köte¬ 
lezettség nélkül, a legkisebb olyan áldozatra sem, a 
melynek a másik is erezné hasznát vagy gyönyörű¬ 
ségét A budapesti lakók zömét a továbbvándorlásra 
való állandó készenlétben tartja az a veszedelem, 
hogy a negyedkor bejelentendő újabb béremelés 
kizavarja a hajlékából: a háziúr pedig tudja, hogy 
kap lakót, ha nemcsak kívül kopár a háza fala, de 
belül is rongyos a tapétája. Ezeknek a viszonyoknak 
kell megszűnnie, hogy Budapestnek módja is, kedve 
is legyen virágos Budapestté szépülnie. 

* 
' A demokráczia gőgje. A legközelebbi és legemle¬ 

getettebb «művészi» attrakczió egy fiatalember, a 
ki''egy királynak a fia, a nélkül, hogy királyfi lenne 
vágy lett volna valaha. Beklámczikkek harangoz¬ 
nak a nagy s'zeitát<|áte elé, hogy a boldogtalan Milán 
királynak nem v^^^j.;-szerencsés fia legközelebb 
egy budapesti orfeum deszkáin fogja gyönyörköd¬ 
tetni azokat, a kik az ilyenfajta szenzácziókban 

gyönyörködni tudnak. Semmi kétség, ilyen emberek 
sokan lesznek, a minthogy hasonló alkalmakkor 
mindig számosaknak bizonyultak. A mi semmi 
egyebet nem jelent, mint azt, hogy az úgynevezett 
demokratikus érzésnek épen úgy megvan a maga 
kegyetlen gőgje, mint az arisztokratikus elfogult¬ 
ságnak és az egyik a másiknak vajmi keveset vet¬ 
het a szemére. Mert keressük csak meg rideg 
szemmel: mi az oka és magyarázata annak, hogy 
az emberek csak úgy tódulnak a dobogó elé, ha 
azon egy hajótörött kiváltságos produkálja magát ? 
A produkcziójának a művészi volta vagy az ügyes¬ 
sége vonzza őket ? Szó sincs róla. Ilyesmit nem ke¬ 
resnek, nem is találhatnának, mert a brettlin 
éneklő és tánczoló grófok, grófnők, herczegek és 
herczegnők között bizonyára még soha egyetlen egy 
sem akadt, a kit a tehetség parancsa kergetett volna 
a dobogóra. Ez az erő a művészi érvényesülésnek 
más, nemesebb területeire viszi az embereket, nem 
a mutatványos bódékba, ha ezek a bódék bársony¬ 
nyal vannak is bélelve, tükrökkel díszítve és vil¬ 
lanynyal világítva. A művészet olyan előkelő va¬ 
lami, hogy nagy rangban született ember is magára 
veheti a köntösét, a nélkül, hogy ezzel magát lefo¬ 
kozná. De ezt a köntöst nem a brettlin viselik, noha 
ennek is megvan a maga művészete, a melynek 

azonban nem ezek a szegény lezuhant előkelőségek 
a mesterei. Ezek egyszerűen bukott emberek, a kik¬ 
nek a megszolgált vagy vétlen szerencsétlenségük¬ 
ben nincs elég erkölcsi erejük, hogy komoly m u n . 
kával küzdjenek meg a rájuk szakadt végzettel. 
A kíváncsiság pedig, ii mely körülveszi őket, igazá¬ 
ban nem más, mint alacsonyrendű káröröm, a mely 
szívesen fizeti a belépő díjat, hogy páholyból nézze 
olyan emberek suta vergődését és bukfenczezését, a 
kik felülről alája kerültek. Gyönge emberek mula-
tása még gyöngébbeken, egészségtelen, erkölcstelen 
és ízléstelen. 

•k 
Tii/nirícza Mouicfüló egy szerb származású em¬ 

ber, a kinek Magyarországon is van öröklött birtoka, 
és mert az érzései is húzták hozzánk, Magyar¬ 
országba jött tanulni. Itt töltötte a fiatalságát, el¬ 
sajátította a nyelvünket és magyar mérnöki oklevél¬ 
lel ment azután ki Montenegróba. Hogy Tapovicza 
Momcsilló nem értéktelen ember és hogy az isko¬ 
láját is jól választotta meg, ennek nyilvánvaló bi¬ 
zonysága az, hogy hamarosan miniszter lett belőle. 
Igaz, hogy Montenegró kicsi ország, de az elsők 
közé kerülni bizonyára ott is nagyobb munka és 
nagyobb érdem, mint hátul maradni. Tapovicza 
Momcsilló tehát becsületet vívott ki a magyar isko¬ 
lában szerzett tudományának és hogy se ezen való 
hálája, se hozzánk való vonzódása meg nem csök¬ 
kent, ezt megint kimutatta azzal, hogy hitvesét is 
magyar földön kereste, a minapában megházasod¬ 
ván, magyar leányt vett feleségül. Már most, mi 
történik ? Történik az, hogy az újságok egy része a 
házassága alkalmából emlegetette, aktuálissá vált 
fiatal montenegrói minisztert valósággal elhalmozza 
a — túlnyomó nagy részben bizonyára költött — 
malicziózus anekdoták olyan tömegével, a melyek 
mindenre inkább alkalmasak, mint arra, hogy ezt 
a jó emberünket kellemesen érintsék, lelkének hoz¬ 
zánk való, nagy tanuságtételekkel megbizonyított 
vonzódását megerősítsék. Mert egy különös, exo-
tikus alakot csinálnak belőle, viszonzásul azért, 
mert nyelvünket megtanulta, fiatalságát közöttünk 
töltötte, hitvesét a mi lányaink közül választotta. 
Tisztelettel kérdezzük : van-e valami okosság ebben 
a csúfolódásban ? Van-c benne méltányosság vagy 
hazafiasság? Illendő dolog-e henye elménekedések 
fullánkjaival fizetni érzésekért és cselekedetekért, a 
melyeket meg kellene becsülnünk, mert hozzánk 
való szeretet és barátság szólal meg bennük. Vájjon 
annyi-e a barátunk a határainkon kívül, hogy erő¬ 
szakkal kellene őket magunktól elidegenítenünk és 
olyan kevés-e az ellenségünk, hogy magunknak kel¬ 
lenne ilyeneket segítenünk toborozni a barátaink 
sorából ? 

6. SZÁM. 1909. 56. ÉVFOLYAM. VASÁBNAPI ÚJSÁG. 119 

Fémmunkák a Bettersea Polytechnic Art Department-jából. Tűmunkák a manchesteri Girls Schoolból. 

KÜLFÖLDI IPABMŰVÉSZETI ISKOLÁK KIÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 

Könyv-kötések a Campden School of Art-ból . 

KÜLFÖLDI IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁK KIÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Mikszáth Kálmán a világirodalomban. Mik

száth Kálmán egyik legbájosabb munkája, a Szent 
Péter esernyője olyan népszerűségre jutott külföl
dön, a milyet magyar irodalmi mű még alig ért 
meg. Eddigelé tizennégy nyelvre fordították le s 
•egyik-másik nyelven, például angolul, a kiadások 
egész sorozatában jelent meg. Most, miután a nagy 
•európai nyelvek mindegyikén olvasható már, a 
kisebb irodalmak fordítják. Eg yszerre két ilyen 
fordításról kapunk most hírt. Hollandi nyeíven 
De Wondcr-Paraplu a czíme, fordította T. Beets 
Darnasté; Amsterdamban jelent meg a Goede és 
Goedk czég kiadásában. Cseh nyelvre Gustav Nar-
<ns Mayerhnffer fordította Desinik Svalého Petra 
«zímmel s Jos. E. Vilimek prágai kiadó adta ki. 

Beatrix királyné. Történetünk nevezetes nő
alakjai között alig van, a kinek élete részleteit oly 
kevéssé ismernők, mint Mátyás király második 
nejéét, Beatrixet. A hagyomány gyűlöletes színben 
tüntette fel, mint mindannak okozóját, a mi Mátyás 
uralkodásának utolsó szakában a nemzet érdekeivel 
meg nem egyezőn történt s eddigelé nem akadt, a 
Jn ezt az Ítéletet pontosabban megvizsgálta volna. 
Most végre Berzeviczy Albert vállalkozott Beatrix 
Teszletes életrajzának megírására. Bizonyára renais-
sanee-tanulmányai vezették erre a gondolatra, a 
Tenaissanee-kori olasz politika, társadalom és mű
veltség pillanatnyi érintkezése a magyarral adja 
meg Beatrix életének a mi reánk nézve érdekes 
natteret. S erre az érintkezésre .vonatkozóan gaz-
p & ^yagot kutatott fel hazai s főleg olaszországi 
levéltárakból; ebből az anyagból érdekesen és min-

®n tekintetben újszerű megvilágításban tűnik 
K i * Beatrix képe. Berzeviczy a maga korába 

leáUltva, a z °l a 8z renaissance-művelődés és erköl-
«sok szempontjából fogja meg Beatrixot, megálla
pítja jellemképéből azokat a vonásokat, a melyek

en kora és környezete tükröződik, megmutatja, 
ounei, tévedései mennyiben voltak korának bűnei 
ttt e . v e d é s e i s üyképen az emlékezetünkben eddig 

. testetlen szörnyeteg helyett a maga emberi 
mivoltában tűnik elénk az alapjában szerencsétlen, 
wagikai sorsú királyné alakja. Nem szépítgeti tény-

g megvolt hibáit, szereplésének bizonyos tekintet
ben végzetes hatását s őt is nyugtalanítja az a 
gondolat, hogy mi lett volna, ha Beatrix nem 
marad meddő s Mátyásnak sikerült volna nemzeti 
e tó32^* a l a P í l a n i ? D e n e m itéli el őt — kihall-
jn , n é lkü l : gondosan mérlegeli az adatokat s 

ro 6 g 1 K í t j a ' í 1 0 ^ B e a t r i x n e m v o l t kortársainál 
szabb, a mi bűne és erénye, abban osztozik a 

korabeli olaszországi fejedelmi nők majd mind¬ 
egyikével s a miben elfogult volt a magyarok iránt, 
abban a magyar és az olasz világszemlélet kiegyen-
líthetetlen ellentétessége volt a fő rugó. Ha Mátyás 
akármely más olasz fejedelmi nőt választott volna 
nejéül, az ellen is fölhangzottak volna ugyanazok a 
vádak és panaszok, mint Beatrix ellen. S élete sorsa 
a királynénak ebben a mozgalmas, érdekes korban 
is a legérdekesebbek egvike. Már gyermek és leány¬ 
korában hányatott élet jutott ki neki, fontos politi¬ 
kai tervek szövődtek házassága körül; aztán bele¬ 
jutott egy rá nézve vadonat idegen nemzet lég¬ 
körébe, egy nagy és dicsősége tetőpontján álló 
király nejéül s nagy fontosságú politikai tényező¬ 
jévé vált ennek a nemzetnek. Nagyon tanulságosak 
és a felszínre hozott új adatokkal, az ismert ada¬ 
toknak helyes megvilágításával nem kis mértékben 
felvilágosítólag hatnak Berzeviczy könyvének azok 
a részei, melyek az olasz renaissancenak az akkori 
magyar életbe való behatolását Mátyás olasz házas¬ 
ságával kapcsolatban tárgyalják. A hatalom és ün¬ 
neplés évei után a szomorúság, a megalázás követ¬ 
kezett Beatrixra: egy ideig központja a magyar 
trón elnyerése körül kitört versengéseknek, majd 
kezdője egy a maga nemében példátlan házassági 
pörnek, mely Magyarországot csaknem tíz évig nyug¬ 
talanította s Európa fejedelmi udvarait is foglal¬ 
koztatta. A port Ulászló királylyal szemben euró¬ 
pai botrány közepette vesztette el, új hazájában 
lehetetlen volt megmaradnia, régi hazájában pe¬ 
dig családja bukására került vissza; az arragoniai 
házat elűzték Nápolyból, spanyol uralom követ¬ 
kezett s Beatrix kegyelemkenyéren tengette, sok¬ 
szor anyagi szükséget szenvedve, életét, időnek 
előtte bekövetkezett haláláig. Ebbe a változatos, 
viszontagságokban gazdag életbe belejátszott az 
akkori Olasz- és Magyarország csaknem minden 
nevezetesebb alakja s az akkori élet összes tényezői 
segítettek viszontagságosabbá tenni. Ezeknek a 
rejtett tényezőknek felmutatása Berzeviczy könyvé¬ 
nek egyik fő érdekessége és erőssége; általában a 
nagy arányú munka azzal válik ki a nálunk szoká¬ 
sos történeti biographiák közül, hogy • lehetőleg 
minden szempontból, minden megvilágításban mu¬ 
tatja fel az alakot, hogy annál jobban és való-
szertíbben alakuljon ki előttünk. Ekképen az élet¬ 
rajz hátterében levő politikai, társadalmi é3 műve¬ 
lődési mozzanatok nagy tudással és erővel megraj¬ 
zolt korrajzzá szélesednek s ennek a korrajznak 
szinessége, biztossága és pontossága Berzeviczy 
könyvének Beatrix alakján túlmenő jelentőséget 
szerez. Nem igen jelent meg jókora idő óta magyar 
biographia, mely a felfogás előkelőségének, a szem¬ 
pontok gazdagságának, s a históriai megítélés biz¬ 

tosságának s az előadás nyugodt plaszticzitásának 
ekkora teljességét egyesítette volna magában. 

Jöttem hozzátok . . . Az alatt a néhány év alatt, 
a mely Erdős Eenée legutóbbi könyvének megjele¬ 
nése óta eltelt, a jeles költőn ő úgy látszik nagy belső 
átalakuláson ment át. Új kötetében legalább, a mely 
most Jöttem hozzátok czím alatt jelent meg, nem 
találunk jóformán semmit abból a fiatalosan lobogó 
érzéki hevületből, az önmagában emésztődő sóvár -
gásból s a női sorsa ellen való lázongásból, a mely 
egykor költészetének jellemét adta meg. Maga is 
mondja egyik új versében : 

Nem szeretem a régi dalaim. 
Túlságos nagy bennük az ifjúság, 
Dölyfös az erő, féktelen a vágy, 
S a kelő napon és nyugvó napon 
Ugyanaz a fény, ugyanaz a szín. 
Mindenütt vörös mámor ég lobogva, 
Mindent tikkasztó láz perzsel agyon... 

Ezeken az új verseken valami fájdalmas, tompa, 
ernyedt lemondás ömlik el, egy kis fásultsággal 
keverve, egy kiábrándító csalódás keserű utóíze. 
A régi tüzek csak hamvukban pislognak fel olykor, 
mint szomorú emlékek, a régi nyugtalan lázongások 
a mindenbe beletörődés csüggedésében olvadnak feL 
Ez az alaphang végig megy az összes verseken: 
Erdős Eenéenek mindig csak egy hangja van, nem 
változik az impressziók hatása alatt, hanem az im¬ 
pressziókat hasonítja magához, mindenkori lelki 
állapotához. Még nyelve és ritmusai is mintha lan-
kadtabbakká váltak volna, megvan bennük az egy¬ 
kori zene, de nincs meg a színek egykori teljessége 
s a hang friss lendülete. A hangfogó nemcsak hal-
kítja a hangot, hanem tompábbá is teszi. Új köteté¬ 
ben a legtöbb vers egy eltűnt szerelem visszasíró bú¬ 
csúztatása; félhomályban, szomorú arczczal, szinte 
közömbössé fojtott, de néha meg-megcsukló hangon 
mondott panaszok,, a melyek épen ezzel a lefokozott 
hangjukkal néha jobban meghatják az olvasót, mint 
a szenvedély szilaj, sikoltó kitörései. Nőt látunk 
bennük, a ki az ablak mellett, a sarokban meghú¬ 
zódva, fázósan megborzongva, halvány arczczal, 
visszafelé, az elmultakba néző szemekkel panaszolja 
búját, néha megpróbálná lerázni magáról a bénító 
fásulást, hogy csakhamar ismét visszaessék bele. 
Néha kísérletet tesz, hogy objektiválja magát, kivált 
az /sfr/ma-eziklusban. firenzei tartózkodásának 
emlékeiben, de itt is áttör erős lírája s a klasszikái 
vázák alakjai mögött is ott látjuk a "modern költőnó't. 

A t Budapesti Szemle* februári száma első 
helyén Réz Mihálynak magvas tanulmányát közli 
gróf Széchenyi Istvánról, Voinoinch Géza Madách 
négy fiatalkori színművéről értekezik, egy nagyobb 
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tanulmány egyik részletéül. Károly Kezső czikk-
sorozatot kezd A. gazdasági szakoktatás Magyar¬ 
országon és a külföldön czímmel. Császár Elemér 
Csokonairól ír tanulmányt. Hall Caine A főbíró 
c/ímíí regénye Ballá Mihály fordításában, Lécay 
József Terített asztal ezímtí szép költeménye, //<•</<•-
düs István műfordításai Sully Prudhomtue hátra¬ 
hagyott költeményeiből, adják a szépirodalmi részt. 
Lahson híres franczia irodalomtörténetíró Voltaire-
tanulmányának fordítása s külföldi könyveket is¬ 
mertető Értesítő rovat egészíti ki a füzet tartalmát. 
A «Budapesti Szemle* Gyulai Pál szerkesztéséhen 
s a Franklin-Társulat kiadásában minden hó eljse-
jén jelen meg; előfizetési ára félévre 12 korona, 
esyes szám ára 2 korona. 

Ooriot apó, Balzac nagystílű regénye, a realisx-
tikus ^-egéiiyÍrásnak ez a határjelző oszlopa, -most 

Eljegyzési -
Lakodalmi-
Damast -
Eolienne -

új, gondos és magyaros fordításban jelent meg" 
A fordító, (labor Andor Halzac rövid életrajzát is 
elmondja az előszóban. Olyan könyv jó fordításá¬ 
nak, mint a Goriot apó, mindig örülni kell, mert ez 
az ircdalom azon termékei közül való, melyeknek 
mennél szélesebb körökben való elterjedése minden 
népnek kulturális nyeresége. 

Titkos veszedelmek, fíársony István pompás 
magyar levegőjű novellás kötete, mely tavaly került 
a közönség elé Titkos veszedelmek czím alatt, most 
az xEgyetemes Kegénytár»-ban is megjelent s 
bizonyára ebben a formában ép oly általános tet¬ 
szésével fog találkozni a közönségnek, mint első 
kiadásában. 

Új könyvek. 
Bi'iitr-u; királyné. Irta Berzaviczy Albert. Buda¬ 

pest, Athenueum; ára l»i korona. ,̂—• 

Jöttem hozzátok. Versek, írta Erdős Renée. 
Budapest, Franklin-Társulat; ára 3 korona. 

Goriot ((/ió. Jelenetek a párisi életből. Fordította 
Gábor Andor. Budapest, Lampel-Wodianer rész¬ 
vénytársaság ; ára 3 korona. 

Titkos veszedelmek. Elbeszélések, írta Bársony 
István. (Egyetemes Regénytár) Budapest. Singer és 
Wolfner ; ára 1.20 korona. 

Büntetőjogi Döntvénytár. Szerkeszti dr. Balogh 
Jenő. H. kötet. Budapest, Franklin-Társulat; a r a 
5 korona. 

Magánjogi Döntvénytár. Szerkeszti Gottl Ágost. 
II. kötet. Budapest, Franklin-Társulat; ára 5 ko¬ 
rona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : SIMAY GERGELY 

királyi tanácsos, nyűg. törvényszéki elnök, Szamos¬ 
újvár város volt polgármestere és az 1848. évi or¬ 
szággyűlésen volt képviselője, az erdélyi római 
katolikus státusgyűlés tagja, nyolczvanhat éves 
korában Kolozsváron. - SCHWAEZ VILMOS 48-as 
honvéd, a Fonciére biztosító-társaság volt osztály¬ 
főnöke 90 éves korában Budapesten. — NEDMINN 
ÁBMIX dr., udvari tanácsos, volt országgyűlési kép¬ 
viselő egy budapesti szanatóriumban, a hol né¬ 
hány nappal ezelőtt megoperálták. - • Somos-
keszi JAKABFFY ISTVÁN volt országgyűlési képviselő 
61 éves korában Budapesten. - - Szotyori NAGY 
JÁNOS, nyűg. miniszteri tanácsos, volt országgyűlési 
képviselő, Háromszék vármegye törvényhatóságá¬ 
nak tagja 77 éves korában Budapesten. — Felső-
szopori SZILY ZOLTÁN ügyvéd, Győr város nyűg. 
tiszti főügyésze, 56 éves korában Győrött. — Jun-
genfelsi JUNG TIVADAR magyar államvasuti főmér¬ 
nök 72 éves korában Budapesten. — ÉLTETŐ GYULA 
nyugdíjas színész 55 éves korában Szegeden. -
PONYICZKY LAJOS ármentesítő társulati mérnök, 
Kairóban. — PEREGI JÁNOS mérnök, Győrött. -
ORCZY GYÖRGY, Orczy Zoltán és neje, Édeskúty Irén 
fia, öt éves korában. - - ENDEBSZ JÁNOS 51 éves 
korában Székesfehérváron. — Marosjárai ROSNYAY 
FERENCZ, nyűg. királyi ítélőtáblái biró, református 
egyházkerületi igazgatótanácsos, egyházmegyei fő-
gondnok, földbirtokos 65 éves korában Kolozsvá¬ 
ron.— EÁCZ MIHÁLY, Nagyvárad város nyűg. főjegy¬ 
zője, 64 éves korában Nagyváradon. — KLIMÓ KÁL¬ 
MÁN fölszentelt lelkész, a budapesti evang. magyar 
egyház vallástan ára 29 éves korában Budapesten.— 
GERHABDT SÁNDOR okleveles mérnök, nyűg. magyar 
királyi főmérnök GO éves korában Kassán. — -

és iHennebergi-Belyem 
75 kr.-tól feljebb, bér¬ 
mentve ée vámmente¬ 
sen. Minta poBtaiordnl-
tával. Megrendelések bir-

mely nyelven intózendök : 11990 

an Seidenfabrikt HeODeberg ÍD Zürich. 
Selyem 

A Bor- te Lithion-taruümu 

Salvator-
forrás 

kitűnő sikerrel használUtik 
vesebajoknál, a húgyhólyag bán 
falmainál ésköszvénynél.aczukor-
betegségnél, az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó ha tású I 

Vu«uu*l Ktujn tatssUttAi 
Ttlluti ti ma! 
Ibrütár Éd*daty L tnffl. 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 
:: a bffr részére. :: 

Hogy kis okokból nagy bajok erednek, 
azl iámét b •bi/.onyiti'Ua a tegnapi birodalmi gyűlés. Melilmeier képviselő 
pártja részéről elvállalta <i nagy köllséjivctósi vitánál való beszédet, azon¬ 
ban rt'ggiílre tökéletesen berekedve éi> edt lol és na?y zavarban vult. 
Ő li'külil az iitczasnrukrii cs ho/.al egy doboz t'ay-féle valódi sodeni ásvány-
pastillát. bevesz abból egy részt forró lejben, a második részt m.i<;á\al 
viszi a gyfilésbe, no és hogy ő akkor hogyan brszélt. azl önök mindnyájan 
tudják. Készedé egv politikai tény volt. mely legelső surhin a Kay-féle 
valódi sodeni pastillák által vált lehet-égessé. Etok kaphatók mindenütt 
dobozonként t K :!"> f.-i-rl. de ne cngedjon senki iniigáiiukiUán/.atolbe-
beszélni.Ve/.érképviselőség Ausztria-Magyurnrsz. részére: W.Tll. Glin-

t ze r t , Wien IV/1, Crosse Neugasse 27. 

lí 

kellemes, hatásos hashajtószer 
felnőtteknek és gyermekeknek 

egyaránt. 
Enyhe és biztos hashajtó, Itatását orvosok 
többszörösen kipróbálták, s ezért a „Califlg" 
néven ismert Kaliforniai Fügeszörp tisz¬ 
tasága és rendkívül jóhatásu tulajdonságai¬ 
nál fogva állandó vagy múló székrekedés, 
emésztési zavarok és étvágytalanság esetén 
orvosok által ajánlott, szívesen használt szer. 
Különösen kell ügyelni a „Califig" védjegyre. 

^Minden gyógyszertárban kapható. Nagy üveg 3 kor. Kis üveg l ko 

vásároljon Svájczi selymet!] 
Kérjen 10 filléres levelezőlapon mintákat újdonságainkból fe¬ 
kete, fehér vagy színesben l K IS f-löl 18 kor.-ig méterenként. 
Különbgesség: Messuline. €repe de cliine, Taffetas f hif¬ 
iin n síb. társasági, menyasszonyi, liáli és utczai ttiilet-
tukra, úgyszintén blúzokra, liélcsir stli. valamint liillizett 
hl űzök és ültünyök balistLól vagy selyemből. Mi csak garan¬ 
tált solid selyemkelmékel adunk el közvetlen magánfeleknek és 

már vámmentesen szállítjuk házhoz. I2b8« 

SCHWEIZER & Co., -Luzern U/23, (Svájcz.) 
Selyemszövet-kivitel. — Kir. üdv. szállító. 

Mindenki 
• ingyen • 

•• L :i i k •• 
Á • • I \ « l J > * * Á 

egy nagyított képet, ha 
fényképéten f Hl. bélyeg 
mellékletével hozzánk be¬ 
küldi, csak azért, hogy 
intézetünket ismerősei kö¬ 

zött ajánlja. 

Festészetimnintézet 
Bpest. Nagymezó'-u. 66 v. 

Telefon'l 18—77. 

Dús kebel 
krt hónap alatt 

PilniesOrienlaies 
utal (keleti pilu-
' ik)azegyedüiit k, 

melyek a n el¬ 
let fejlesztik, 
azilárditjakég 
njjá&lkotjak és 
az agpzon) i 

kebelnek l e-
c ees telt-

•éget k 51 
C8ÖUOZ-
nek, a 

_ nélkül, 
hoi/y az egéauégnek ártana. Ee-
ceftkedve araenikmeatee. Az or-
vosi tekintélyektói eliímerve. 
Absolat dÍHcretio.Doboza haazn. 
ntasitaxMl E 6.46 bérmentve. 
J. Ratié gyógyszertára. Pária. 
Raktirak: Budapest, TrtrSk J. 
KiíJ»-tt '2. Wien, Pnerholet 

B , ainger«tr«»3e 15. l fivetr ar» l koron* 5O fillér 

HEIM LAJOS, a Buda és Blochmann-czég iiodaveze-
töie, 53 éves korában Budapesten. — CZIFFEA GERÖ, 
Bihármegye nyűg. fó'pénztárosa, a bihari kaszinó 
volt igazgatója, 70 éves korában Nagyváradon. -
SÁBKÁNY GÁBOR állami elemi iskolai és iparos-
tanoncz-iskolai igazgató, a beregvármegyei tanító¬ 
egyesület elnöke, Munkács város képviselőtestületé¬ 
nek és a református egyház presbitériumának tagja, 
az arany érdemkereszt tulajdonosa 63 éves korában 
Munkácson. — SZÁNTHÓ GYULA nyűg. honvédszáza¬ 
dos 60 éves korában Torján. — DELI ÖDÖN, az aradi 
minorita-rendház főnöke 49 éves korában Ara¬ 
don. — Kiskámoni SZALAY GÉZA, a déli vasút-társa-
ság felügyelője 48 éves korában Budapesten. -
Jászkiséri HELLE OSZKÁR járásbirósági írnok Buda¬ 
pesten. — Aranyosrákosi LETAY GÁBOR magyar kir. 
erdőszámvizsgáló, számvevőségi főnök 57 éves korá¬ 
ban Lúgoson. — HULÉNYI PÉTER gyógyszerész 86 
éves korában Esztergomban. - - RÖGGÉ OTTÓ, a 
Höcker-féle kazángyár művezetője 72 éves korá¬ 
ban. — TITL ISTVÁN, a főváiosi közmunkák tanácsá¬ 
nak nyűg. segédhivatali igazgatója 73 éves korában 
Budapesten. - - Idó'sbb GRÜNDBÖCK ISTVÁN, Lúgos 
város mérnöke 53 éves korában Nagybányán. -
URIGA LAJOS pénzügyi fogalmazó 36 éves korában 
Momborban. — THURY DÉNES gyógyszeiész 46 éves 
korában Kiskunfélegyházán. 

BODÓ BERTALANNÉ, szül. Stauffer Bóza 4-4 éves 
korában Kolozsváron. — TOMPA JÓZSEFNÉ, született 
Burnhofsky Juliánná 30 éves korában Győrött. -
ÖZV. CZEDZILOVSZKY JAKABNÉ, SZÜl. SsÓ'llŐSZeghy 
Mária 84 éves korában Győrött. — Özv. STEMPEL 
KÁHOLYNÉ, szül. Heutschy Zsuzsanna 69 éves korá¬ 
ban Dobsinán. — Özv. eözbéghi NAGY LEANDEHNÉ, 
szül. sárosfai Bittó Emília 87 óves korában Győr-
Asszonyfa községben. - - Nagymádi és várbogyai 
BOOYAY IMRÉNÉ, szül. sajószentpétery Kazay Izabella 
hatvanhót éves korában Kaposváron. - - TIBOHCZ 
ISTVÁNNÉ, szül. Arkovich Karolina 59 éves korában 
Sümegen. — SCHLOSSER IMRÉNÉ, született Bellony 
Alojzia, Schlosser Imre nyűg. államvasuti főfelü¬ 
gyelő felesége, életének 62-ik évében1 Budapes¬ 
ten. — Özv. MOLNÁR DÉNESNÉ, szül. Ráth Ida 47 
éves korában Budapesten. — Özv. TOMKA LÁSZLÓNÉ, 
előbb özvegy Búzás Károlyné, született Fretska 
Karolin 68 éves korában Budapesten. — Szalgéri 
SZALGHÁZI SZILÁRDNÉ, szül. Wagner Viktória 79 
éves korában Beregszászon. — Özv. mádi PAPPSZÁSZ 
KÁROLYNÉ, szül. nagyréthi Darvas Ilona 60 éves 
korában Budapesten. — GÁVBL BELLA, Gável Ernő 
és neje szül. Ottónál Emilia tízhónapos leánykája 
Szepsiben. — Özv. BŐHM BÉLÁNÉ, született Mayer 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
Jozefin 58 éves kordban Budapesten. - Özv. JACZKÓ 
LUCZIÁNÉ, szül. Naiman de Noyitz Mária 83 éves 
korában Kassán. 

EGYVELEG. 
* Az alkohol-fogyasztás folyton csökken Svájcz-

ban, mióta monopóliummá tették az alkohol árulá¬ 
sát, vagyis 20 óv óta. 1890-ben még 6'27 litor . 
egy-egy fejre, 1907-ben már csak 3 98 liter. 

* Az újszülöttek csaknem süketek, úgymond 
egy amerikai fülorvos, Koellretter. Első napjaikban 
a mély hangot nem hallják. Húsz újszülött ,u\i'rrne-
ken tett próba megmutatta, hogy csuk a magas han¬ 
gokra ébredtek fel. a közepes ős mőly hangokra 
nem reagáltak. 

Ausz t r i ában már az iflkolában is tanítják, hofí.v 
a fogak ápolása rendkívül fontos. A londoni, edin-
burgi Wellington College és Harrow-Collegban iskolai 
fogorvosok vannak alkalmazva, kik a tapasztaltakról 
rendesen értesitik a szülőket. Egy kiváló fogápoló 
szer, mely teljesen ártalmatlan, a 8arg-féle Ealodont, 
mely évek hosszú sora óta van általános használat¬ 
ban s melyet szülőknek nem lehet elég melegen 
ajánlani. 

A főváros egyik elsőrangú kozmetikai műterme 
a legelőkelőbb körökben előnyösen ismert M. és Mme 
Czartoryski-féle intézet (IV., Váczi-utcza 12.). E czég 
megbízhatóságát nemcsak az a körülmény igazolja, 
hogy cs. és kir. főherczegi udvari szállitó, de a főúri 
világ és a legelőkelőbb körök számos tagja is elő¬ 
szeretettel veszi igénybe szolgálatait, valaminthogy a 
Park Klubnak is állandó szállítója. Szépségápolási 
különlegességei tényleg kiválóak. Közelebbi leírásuk 
a hirdetési rovatban található. 

Nagy I m r e lakberendezési vállalatának (Váczi-
körut 9) jelen számunkban megjelent hirdetésére fel-
hivjuk az olvasó figyelmét. 

Szerkesztői üzenetek. 
Szögyén. D. S. Tessék talán a szerzőhöz magához 

.fordulni, Budapest, Andrássy-út 10. alatt megtalálja 
a levél, a szerkesztése alatt megjelenő gyermeklap 
szerkesztőségében. 

Temetők táncza. Csengés-bongás, a szavak csilin-
gelése, a mely sehogysem tud zenévé összeolvadni. 

Ne higyj te nékem. Nápolyi dalokból stb. Az ere¬ 
detiekben csillognak jó gondolatok, de a formája, a 
külső és belső egyaránt — formátlan. Ez utóbbi hiány 
teszi lehetetlenné a műfordítások közlését is. 

Otthon. l,:ii>ii-jiu \;ui i'nn, nem if nn>nil sommi 
i'Ivat, a mi különösebben rnlokelhetne. 

A sír szélén. Alifjliaunu i'nlrkrs volna, lm volim 
\ a l a i l l i l ' r tc l l l lc . l l r a lff,'fifíyrllllrsrl>li C||\;IM1S Sd l l 

tiiiltu kiiln-ítc-ni, mit akart c'/./i l a veresd mondani. 
Halló levelek. Rapszódia. Nem tini eredetit mon¬ 

dani, csak az erőlködését látjuk. 

SAKK JÁTÉ K. 
2626. sz. feladvány Schuster Zsigmondtól, Budapesten. 

• l 

. 

a b 0 d >• t :'. h 
VILÁ008. 

Világos indul és a. harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 2-ik számban megjelent' képtalány megfej¬ 
tése : A rósz edény nehezen törik. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5. 

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem ntcza 4. 

Vesszőpa ripa-
liliomtejszappan 

Bergmann és Társa ezégtől Dresden és Tet-
schen E/m. a naponta beérkező elismerő levelek 
bizonysága szerint most és a jövőben is a leg¬ 
hatásosabb szappan marad az összes gyógyszap-
panok között, szeplő ellen, valamint gyönge, 
puha bőr és rózsás arczszin elnyerésere és 
megtartására. Darabja 80 fillérért kapható min¬ 
den gyógyszertárban és drogueriában, illatszer-

= és fodrászüzletben. • 

Mi a 

Első Leánykiházasitó Egylet mint szövetkezet. 
Gyermek- és életbiztosító intézet Budapesten, VI. kér., 
Teréz-körut 40—42. Alapittatott 1863-ban. 

1909 január havában 1.694,800 K értékű biztosítási 
ajánlat nyujtatott be és 1.501,400 K értékű új biztosí¬ 
tási kötvény állíttatott ki. — Biztositott összegek fejé¬ 
ben f. év január havában 112,505 K 81 f. és az intézet 
fennállása'óta 13.975,461 K 40 f. fizettetett ki. — Ezen 
intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével fog¬ 
lalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb feltéte¬ 
lek mellett. 

CHINA-BOR VASSAL 
Tíenikua MAllUis 19O6. legmagasabb kitűnt 

£rősit*s«er gyengélkedők, vérszegények é« 
|nj>»doiók számára. .ttvágygerJ8"**' l d e «" 

erőnito és vérjavitó szer. 
5«00-nél több orvosi véleméljr. 

' • 8SRRAVALLO, Trieste BarooU. 
VisiroUuti a gyógyszertárakban félliteres STegeltbtl 

i K 2.60, egész literes üvegekben i K 4.80. 

A legkipróbáltabb s a bel- és 
külföld legelső tekintélyei, vala¬ 
mint sok ezer orvos által ajánlott 
táplálószer egészséges és bélbajos 
gyermekeknek és felnőtteknek. 
Nagy táplálóértéke van, előmoz¬ 
dítja a csont és az izom fejlődé¬ 
sét, szabályozza az emésztést és 
használata olcsó. 

Les .Alexander', , la rs ' , .Hercules' stb. korcsmák. 
Téli sportczikkek. 

Jég-Hookej, o e , 1 , ' 1 

Tolbogan, Skeleton. - Hó- é. jég«port-flapkak, 
keztyük Sweaterek, hóczipők rtb., legfinomabb minő-

ségben. Árjegyzéket bérmentve knld : 
Weszely Istrán, Budapest. IT.. Yácri-ntcza 9. 

• Világkiállítás Malland 19O6. Oxmnd Prlz. H 

Leichner-féle Zsirpuder 
Leichner-íéle Hermelinpnder és Aspasiapuder 

t rllig legjobb éi leg-
&rtalmatIftDKbb arcz-
pomi ; u ftrezbűrnek 
finom, ró l iu , flde 
tzlnt kflloíinóinek, t, 
nélkül, hogj rajt* * 
púder ó^zrevt hető Tol-
n». Kaphat ó agjarban 
Berlinben, Schtt-
tzenhtrmíse 31 és min-
den illatazerkwwke-
d«ib«n.Te»ék mindig 
Leichnrpf. árat kérni. 

húrom titka ü 
Paradisia 

Marmora 

Az előkelő hölgy¬ 
világ arckrémé 
4 korona. :: :: 

Az 'arcon láthatat¬ 
lan' rizsvirág pú¬ 
der fehér vagy test-
szin (natarelle) régi 

. 6 korona. 
mandulaliszt, ked¬ 

velt mosdópor 
szappan helyett, 
kor. 3-50. Egy kísérlet meggyőzheti: 

Kapha'ó : 

M, f Mme,' Czartoryski 
kozmetikaiaméin, cs. és >ir. tóherrzegi udva 

IV., Váczi-utcza 12. sz. 

BUDAPEST 
ne tétovázzék, 
=. - használjor 
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intézet*. Gyár: VIII., Baross-ntoza 85. 
Fióküzletek: IV., Kskil-úl 6, VI, An.lráusy-út 16, 
VIII, Jóuef-korút 2, IX., Calvin-lér 9, V, Harmln-

czad-utcza 3, VI, Teréz-kflrút 89. 

Uolódl, tűzben esetett emoill omulettek 
i4 karátos arany keretben. 

Amulettekhes Ülő ig-en apart uyak-
lanczok óriási választékban találhatók 

árjejryiékemben. 

Arany és ezüst női órák, pompás hosz-
szn lorg-non-lánozok, nj, apró rndacs-

kákból ötvözött munkák. 

1014. szám. Gyönyörű tnz-
tománcz festésű amullette, 

aranyból 12 K, ezüst 7 K. 

11)15. sz. Arany foglalatú tőz-
zománez amulette 15 K, ara¬ 
nyozott ezüst kerettel 8 K. 

„Omega", 
„Glashütte" 

híres órák, arany és 
ezüst tokban, állandóan 

raktáron. 

IÜÍ2. szám. Új minlájutoz-
znmáncz amulette aranyk eret 

ben 20 korona. 

1044. sí. Párisi zománc* Képpel, 
aranyból, 10 gyöngygyei ékítve 

1045. sz. Csodaszép kivitelű, Ízlé¬ 
ses arany keretű románez amiiletle 

16 korona. 

ÜUJDONSÁGü 

SZENT 
ERZSÉBET 
AMULETTE 

Csak nálam kapható! 

Valódi tfizzománcz fest¬ 
mény, Szent Erzsébet álló 
alakjával, gyönyörűen szí¬ 
nezve, valódi arany ke¬ 
retben 12 korona, ara¬ 
nyozott ezüst 5 korona. 

Schönwald Imre 
Ki ezen lapra hivatkozik, megkapja most megjelent új nagy képes árjegyzékemet ingy. és bérm. 

NAPRÓL-NAPRA 
emelkedik a 

PESTI H U H TAKARÉKPÉNZTÁR! SORSJEGYEK 
árfolyama. 

Hivatalos tőzsd«árfolyama január 4-én 99.50 K volt, 
• • január 7-én 1OO.5O K volt, 
• « január 9-én 1O2 K volt, 
• • január 18-án 1O4.— K volt, 

W ma egy darabnak ára már 11O. K. ~M 
Hasonló áremelkedés esetén Talószinfi, hogy ezen sorsjegyeknek hivatalos ár¬ 

folyama még a legközelebbi (február 5) húzás előtt körülbelül 128 koronára emelkedik. 
A 300.UOO darab Hazai sorsjegy legutolsó húzása 67 év múlva lesz. mely idd 

alatt US. lüO.OOO K nyeremény tizetiefik ki ezen sorsjegyekre, azaz átlag minden sors¬ 
jegyre 21 ráO K esik. Tekintve, hogy a rendkívül előnyös játékterv értelmében vala¬ 
mennyi sorsjegynek nyernie kell, sót minden sorsjegy többször is nyerhet, vételük 
mindenekelőtt ajánlható. A főnyeremények 600,000 korona, 300,000 korona és szám¬ 
talan nagyobb nyeremény. 
Egy darab sorsjegy mai ára._ l M.— K 
Előlegül küldendő _ 1 0 . — K 

A hátralékos vételár 100.— K 

a vevő tetszése szerint törleszt-
hetó,:akár 20 év alatt, csakis éven¬ 
ként légVeVesetb 5 korona törlesztés kö¬ 
telező. — Az első negyedévi kama¬ 
tot elengedjük. 

A hátralékos tartozás után. melyet a 
törlesztések csökkentenék, 5V* o/„ kamat 
Illetendő. Az előleg beküldése után a 
megrendelő azonnal megkapja a sorsjegy 
számával ellátott letétivel, melyet bírva a 
február llú ű-iki húzáson már részt vesz 
é< a sorsjegyre eső minden nyeremény 
kizárólag ót illeti meg. A hátralékos 100 
korona lefizetése után a vevő azonnal meg¬ 
kapja az eredeti sorsjegyet. Minden húzás 
után ingyen küldünk sorsolási értesítőt. 

Bank- és váltóüzlete Buda¬ 
pest, VIII., Baross-tér 3/b. 
(József főherceg szálló. Saját házában 

BDTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány I. 
butoriparosnál, Budapest, 
m,Erisébet-körut26.sz. 

műhely és raktár. 

Ei a Wuí-Sí 
czimii lapot megrendeli, játszva 
minden megerőltetés nélkül és ön¬ 
állóan az a n g o l és f r a n c z i a 
nyelveket alaposan megtanulhatja. 
Előfizetési ár negyeidérenként min¬ 
den kiadásra 3 kor. — Megrende¬ 
léseket elfogad és mutatványszá¬ 
mokat kíild a kiadóhivatal. Buda¬ 
pest, A n d r á s s y - n t 9 7 . szám. 

Szücsmester 

5! Gepsodronyfonatokat 3 
tartó sodronyokra erősítve tn 
vlsekkel ellátva, vas és borira 
yózott vashuzalból ajánl min-

den méretben 

RESCH JÓZSEF SÁNDOR 
Bács (Bácsbodrog-megye) 

Részletes költségvetések és 
képes árjegyzékek ingyen él 
bérmentve. Akácz, gledicsia-
cseir.ete és szőlő vesszőkről is 

SCHWARTZ MÁRTON 
Budapest, VII., Károly-

körút 17. szám. 
Dús választék 

szőrme árokban. 
Mérték utáni rendelések. 

Ő. CB. ős kir. Fensége József föher-
cceg kamarai szállítója. Román ki¬ 
rályi jubileumi érem tulajdonosa. 
Grand Prix nagy aranyérme és ke¬ 
resztje. Kitüntetve őrs*, iparegye-
sület diazérmével, továbbá London, 
Bécs, Budapest, Pécs, Milánó, Bu-

karegt stb. stb. 

Bpest, Deák Fereiicz-u. 17. 
Ajánlkozik leíímüvésziesebb kivitelű, 
mindennemű arany , ezüst, és 
selyernhimzések, különösen 

ZÁSZLÓK, zászlószalag-ok 
és t emplomi berendezések 
készítésére stb. Rajzokkal díjmen¬ 

tesen szolgál. 

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hivat-

megtartása rá legbiztosabb s 

RIZSYAJ, 
mely a bőrt puhítja, finommá 
::: és széppé teszi. ::: 

Hatása biztos és gyors. 
A leghirasebb bel- és külföldi 
bőrgyógyászok és kozmetiku¬ 
sok állal kipróbált szer. -
Sohasem avasodik; teljesen 
ártalmatlan szer, mely az éret¬ 
len rizs tejneniS nedvéből ál-
littatik elő. l nagy tégely ára 
3.50 K, 3 nagy tégely 8.— K, 
b nagy tégely 15.- K.'Kapható 

m Dr, Biró G, SfíST 
-tér 

Szétküldés naponta (diskréten) 
a világ minden városába és 
••:: b é r m e n t v e . ::: 

ILI ÖJDONSÁGOK 
FÉRFI - DIVATCZIKKEKBEN 
továbbá legújabb szebbnél-szebb „CHIC" és más 

nyakkendőkben 
SEBŐK GYULA _ 
Bpct, VI., Teréz-kön'lt 48. (Telefon 106—70.) Árjegyzék ingyen 

férfi-divatkülönlegesség 
üzletében 

•A6YARHOM ELSŐ. LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÓRAŰZLETE 

. - v ssa 

RÉSZLETFIZETÉSRE 

G A N Z ÉS T Á R S A VASÖNTŐ ÉS GÉPGYÁR R.-T. 
M.r±l\&A BUDAPESTEN. 

^S^^K^^S^^=^Sí. ttSJSSf&Si 
™?™,*°^íkJ? tm*1y- .*• t»l>en«»mtAtnra. Vasúti felívelések. Kéregöntésü 

Ganz-féle YiI!amossáéiR.-T. Budapesten, H., Lövőház-utca S ^ 
»«*«ek egyen- é, váltakotó áramra. Kolibri 

navatn - -B i e t t r o m o . kl«. és nagTTraintak. Bányavatnrtak. - Árjegyzékekkel ét köUtégiiámitá-
sokkal tnvesen szolgálunk 11898 

5 6 . KVKOLYAM. 
Ú J S Á G . 123 

Kész 
ágyak 

vörös ágybe¬ 
tétből, J6 

megtöltve, l 
donns vagy egy alsódnnna 180 
-m hosszú, 116 cm. széles 
K 10, 12, 15 és 18. 2 méter 
hosssn, 140 cm. széles K 13, 
15 18, 21. l fejTánkosSOcm. 
bosszú, 58 cm. széles E 3, 3.50 
és 4. 90 cm. bosszú, 70 cm. 
széles K 4.50 és 5.50. Készítés 
tetszés ezerinti mérték után is. 
3-rétü ször-matraczok egy ágyra 
í K 27, jobbak K 33. Szállítás 
bérmentesen utánvéttel K 10 
tói feljebb. Kicserélés és visz-
suvétel a postaköltség meg¬ 

térítése ellen megengedve. 

Sachsel Benedikt 
Lobes 989. (Pilsen mel¬ 

lett, Csehország. 

Harzi kanári madarakat 
nj és modern 
éneklési irány¬ 
ban, nagyszerű 
nappali és vi¬ 

lágosságnál 
éneklők, a ős. 
és kir . ál¬ 

lami éremmel, arany és 
ezüst éremmel kitün¬ 
tetve, szállítok konkurrencia 
nélkül már 20 év óta a leg¬ 
olcsóbb árakon 10, 12, 16 és 
20 koronáért. Elsőrendű nős¬ 
ténykéket 3 koronáért. Nem¬ 
tetszőket kicserélem, esetleg 
az összeget küldöm vissza. 

Sok ezer elismerő évéi. 
Magyar árlegjzék insryen 
J.WA1Skanarimadár telepe 
[Wien,XV., Löhrgasse 3O. 

készpénzért és részletre. 
3 szoba tel j és berendezés 360 fi-t, 
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból. 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben. 

NAGY I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Vácsd-körut 9. sz. (Szerecsen-u. sarok.) 

BÚTOR 

aroztisztitó- és szépitő-szerek 
minden arczot üdít, frissít és szénit 

Egyediili képviselőség Magyarország részére: 
Chmel J. és Fia Budapest, Gizella-tér 

HARISNYAHÁZ! 
KARDOS és STEINEH VI., Andrássy-ut 50. (Oktogon). 

Harisnyák, keztyük, trikók, áruk, övek, 
színházi és sport különlegességi czikkek. 

•iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiM^ 

egyi tisztítás, ruha- - ^ 
^ ^ ^ ^ festés, gözmosás 
czimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve 

küld Haltenberger Béla, Kassa. A. A. A. A. A. A. 
niiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiw 

Akkor ne hasz¬ 
náljon mást, 

mint a legjobb¬ 
nak általában 
— elismert — 

Akar-e 
szép lenni? 
Rogátsy-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti 
» ránczokat, szeplőt, májfoltot, pattanásokat, stb. 
jVf | i / i . » / • l rtovirí 1 nem nélkülözhetjük, mert 

ll'tjfM/f UilUollWl a legkeményebb talaj¬ 
vizet is megpuhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyul¬ 
ladás, izzadás és szájbűz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bir. Mint 
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy dobos ára 30 és 75 fillér. — 
Rogatsy-féle borai-erem l K, borai-szappan 8O f. 
borax-ponder l K 2O f., borai-fogkrém 5O fillér. 

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája, 
Budapest, VII., kér., Rákóczi-út 1O. szám. 

Sürgöny! Sürgöny! 
Fonográf 1 hengerrel frt 3.50-töl feljebb. Gramophon 
6 müdaribbal és 200 tűvel 1O évi j ó t á l l á s s a l 
Iá Mtal feljebb. Legkedvezőbb lemezesére 
••ffyarorazág'on. Vinzontelárusitók kerestetnek, 
hzwntalan e l i smerő l e v é l ! Havonként új felv*-

! 1000 újdonság. TÓTH JÓZSEF gyariraktár, 
Könyők-utcza 3. Új képes árjegyzék in^en. 

Műfniö alkalmazása 
előtt 

Óvjátok gyer¬ 
mekeiteket a 
hátgerincz el-
görbülésétől. 
Nincs ~^Bj 

többé elgörbült test, 
ha az én utóiérheteüei, a legismertebb örvösek által ajánlóit 

O r t h o p a d - t á m a s z t ó fűzőmet használja. 

Mesésen könnyű. 
Elkorcsosodott testieknek 
valóságos mentőeszköz l 
Iskolás gyermekeknek leg¬ 
jobb óvószer! — Egyenes¬ 
tartók, meliííízök. járó-és 
nyújtó-készülékek legol¬ 
csóbb árak mellett a leg¬ 
modernebb technikai ki¬ 
vitelben, mérték szerint. 

Árjegyzék ingyen. A Mző alkalmazásakor. 

KELETI I. orvos-sebészi mű- és kötszergyáres 
Budapest, IV., Xoronaherczeg'-utcza 17. sz. 

IHDISCH-CRAETZ 
HERCZEG 

tokaj-hegyaljai borplnozészete Sárospatakon. 
::: Eredeti töltésű palaczkozott ::: 

TOKAJI BOROK 
a herczegi jószágkormányzóság saját kezelésében. 

Kivonat a nagy árjegyzékből: 
Arak 0'5 liteies palaczkban : 

1904. Tokaji szamorodii __ „ K 2.— 
1901. « « kiváló linóm . K 3.— 
1900. « « kövér edeseg K 3.50 
1889. Ó-Tokaji a kitűnő *\járat ... „ K 6.— 
188S. a « • t - K 8 . -
188(1. « « kiváló különlegesség .. K 10.— 

Tokaji aszn- és természetes gyógyborok: 
1904. Tokaji aszú 4-pnttoiiyos _ _ K «.— 
1901. ci « 6- « K 8.— 
1889. « « 5- « cyógyaszu K 10.— 
1874. « « 4- « Cabinetaszu K 1&— 

Szétküldés a sárospataki várpinczékböl, bármely posta- vagy 
vasúti állomásra bérmentve. A megrendelt borok vételára, ha 
előre be nem küldetett, iitánvételeztetik. Egy 5 klg-os posta¬ 

kosár 5 félliteres palaczkot tartalmaz. = 
Megrendelések czimzendök: Herczegr Windisoh-Oraeti 
Lajos központi irodája Budapest, IX., Lonyay-utcza 14. 

TELEFON-IKTERUBBAIT 1O8-6S. 

Most jelent meg: 
A 

tudomány értéke, 
Irta Dr. Nagy Jó/sef. 

Ára l korona. 
Kapható LAMPEL K. 

könyvkereskedése 
(Wodianer P. és Fiai) r.-t. 
Bndapest, Andrássy-nt 21. 

Rendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapunkra hivat¬ 

kozni. :: :: 

- W -

Dávid Károly és Fia 
doboz-, papíráru- és szabad, fémkapocsgyára 

Budapesten, L, Mészáros-utcza 58. 
Telefon sz.:4í-W. Sürgönyczim: Cartonage. 

Gőzerőre berendezve. 

A magyar kir. dohanyjövedék szállítója. 

Napi gyártás 150,000 doboz. 

iv«»^v **n*'<*i « f 

Budapesti Táarékpénztári és Országos Zálogkölcsön R.-T. 
Irodái i VI., Andránj-nt S ••. a. (iáját hálában). 

Befltetctt rénvénytőkt: ÍO miUió korma. Elfogná betéteket, laaámitol váltókat ét előleget 

. f * 
utcta Í7., VIII.. Jóuef-körut t^ VIII.. 

MEGHÍVÁS 
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK 

67-ik rendes közgyűlésére, 
mely 19O9. évi február hó 13-án délután 6 órakor a bank helyiségeiben fog 
megtartatni. . 

TÁRGYAK: 
!. Az igazgatóság jelentése. 
2. A felügyelő-bizottság jelentése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása 

iránti határozat és a felmentés megszavazása. 
3. Igazgatósági választások (az alapszabályok 36. §-a értelmében a kilépő 

igazgatósági tagok újból választhatók). 
4. A felügyelő-bizottság választása. 

0**~ Az alapszabályok 19., 30. és 21-ik §-ai értelmében minden részvényes, 
kinek részvényei három hónappal a közgyűlés előtt a bank könyveiben nevére be 
vannak jegyezve, jogosítva van a közgyűlésen résztvenni, vagy magát meghatal¬ 
mazott által helyettesittetni, kinek azonban szintén szavazóképes részvényesnek kell lennie. 

A szavazati jog érvényesithetése czéljából a részvények, szelvényekkel együtt, az 
alapszabályok 18. §-a értelmében folyó évi február lO-igr az alant felsorolt he¬ 
lyek egyikén teendők le: 

a bank értékpapír-pénztáránál, 
a bank fiókjánál, 
az Alföldi takarékpénztárnál, 
a bank fiókjánál, 
a kassai jelzálog-banknál, 
az Erdélyi bank és takarékpénztár r.-t.-uál, 
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 E. Miksa czégnél, 
Temesvárott: a Délmagyarországi kereskedelmi és gazdasági bank r.-t.-uál, 
Újpesten : a bank fiókjánál, 
Újvidéken : a bank fiókjánál, 

hol is az 1875. évi XXXVII. törvényozikk 198. §-a és az alapszabályok 45-ik §-a 
értelmében a megvizsgált évi mérleg, a felügyelő-bizottság jelentésével együtt, nyolcz 
nappal a közgyűlés előtt átvehető. 

Budapest. 1909 február hó jO-én. Az igazgatóság. 

Budapesten: 
Brassóban: 
Debreczenben: 
Eszéken : 
Kassán: 
Kolozsvárott: 
Miskolczon : 

Figyelem! 
Szőlőoltványt, szőlővesszőt ne rendeljen addig, 
mig tőlem árjegyzéket nem kér! Gyökeres olt¬ 
ványok ezre 140 K, Delaware ezre 100 K Czim 

Szigyártó Nagy Mihály 
Felsősegesd (Somogy-megye). 

l 
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BLÚZKÜLÖNLEGESSÉGEK 
COSZTÜtlÖK ALJAK PONGYOLÁK 
• • l l l * l l Í M M I JÍ BUDAPEST FALUDI LÁSZLÓ : s r : : 

Újdonság11 Törv. védve. 

penz-
tárcza 

Vidékre utánvéttel.' 

"REKORD" 
elszakíthatatlan. 

Egy darab bőrből, apró pénznek 
külön mélyedés. 

Korona 3.-
Kizárólag egyedüli készítője 

CSÁNGÓ HENRIK 
Bpest, Múzeum-korát 3. sz. 

Váriti vüáykiálltíát <Gra>itt 1SOO. 

Kwizda-fée Reslitiilioiis-Huid 
moióviz lovak ssámára 

——— Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve. -

Egy üveg ára 2 K 80 f. 
40 év óta az udvari- éa verseny¬ 
istállókban van használatban na¬ 
gyobb strapáknál elő- és utoerö-
sitfinl, inak merevségénél, 
stb. az idomitásnál kiváló 
munkára képesíti a lovakat 

Kwizda-féle 
Restitutions - fluid 

csak a mellékelt 
védj egy gyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 
ég bérmentve 

Főraktár: Török JOZSel gy<5 
szerész, Budapest, Király-n. 

és Andrássy-ut 26. 

Páratlan és csodás hatású arczszépttő és 
finomító a Földes-léle 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtelan, 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit- pouiler l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek alkalmat¬ 
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖLDES KELEMEN gyógyszerész Aradon. 

MŰHLE 
KERTÉSZETI TELEPE 

TEMESVÁR 
Árjegyzék ingyen. 

Ha őszül a haja. 
ne használjon mást, mint a 

„STELLA"-HAJVIZET, 
mert ez nem haj festő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtér, Sétatér-ntcza 

Vérszegénység, 
étvágytalanság, idegesség 

gyermekek, valamint 
leányok erősbitésére 

TOKAJI GHINA VASBOR 
oí tokaji borból készül, l i i ST«« i n 3.2O K, ntgj flrtg 6 X * CTÓgruertánkbu. szétküldés naponta utánvéttel ngj előzetes beküldése után. 

Termégzetes iorré meleg kénes^forrástó 
— a Therrnál-szálloda földazintjén. 

isEapborogatá&ok, kő- ég kádfürdők 
a Nagyszállója földszintjén. Gondos pensió. A téli 
fürdőévadra vonatkozó felvilágositás végett fordul¬ 
jon a budai Szent-Lukácsfürdő igazgatóságához. 

'SSS eliininczukorkiya 
Ghlnhi czukorka 

Többszőrösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 
Láz ellen! 

Nem keserűi 
Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, i 
kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszeretára 

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere 

a Phosphatine Faliéres. 

_Kapható minden grógrizer 4 
Egy nagy doboz ára 3 kor. 8 O fillér. 
Főraktir: Z O L T Á N B É L A íyóí szer íra 
Budapest, V., Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok" 
Érdeklődőknek ilsmertetőf'Ozeti díjtalanul 

A je tak t r legújabb találmánya a aivé-
nyékből készült ERISTALY-
IASSA arcs és kéz 
ápoléner . „ ^ ^ írtba. 

t('gelj60fill. 
ÜTeg dobói 3 K. Ma-

jolika dlntégely 6 E. Szappan 
l K. Pcrader l K. Kapható mindenSlt, 

Főraktár: Bpest, TÓ., Baross-n. M. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
EÍ selyemáruháza, IV., BÉCSI-UTCZA 4. SZ. :: 
jelenti, hogy a 

Duplaszóles creppe meteor 
« « creppe charmeuse 
« « reczés cachimir 

brillanté 

megérkeztek. 

Duplaszéles cachimire de sóié 
« « chinée voile 
« « Voile de sóié chine 

bordűrrel stb. stb. 
" A farsangi vásár keretében :: 
csipke-ruhákból, hímzett japán-selyem-ruiákból, hímzett franczia batist-ruhákból, arany, 

ezüst és fekete Bittér-ruhákból 

NAGY OCCASIÓT 
rendezünk, mely alkalommal az itt felsorolt, úgyszintén fehér és fekete csipkekeluiék 

mélyen leszállított árban kerülnek eladásra. — Továbbá : 

.&& 

Muiiple minden, színben _ - _ .!*."> Itr. 
Tuffbte brillanté minden színben i 10 « 
Fehér báli messaline ___ ___ ._ ___ 
Duplaszélcs pe t tyes graze-ruhára " 
OO szé les juponnais. minden színben 
IfiO szé les ehinai selyem-creppe, bftli ruhárVi . . . Juí.OO « 
Fej- és váll-echarpeok 2 - 2 V. méter hosszuBágban, voile de sóiéból l frttól kezdve. 

Fekete taffották : 75, 85, 95, 1.25, 1.35, 1.45 és feljebb. 

Az összes arany, ezüst, ivoir és fekete aplicatiókat kiárusítjuk. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
selyemóriLháza 

Mintákat vidékre be™ CSAKIS : IV., Bécsi-utcza 4. szám. 

^ = ^ - W JLjT l ' 

7. SZ. 19 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, FEBRUÁR 14. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanodar-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

{Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a posUilag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

SAJÁTOS RENAISSANCEKORI 
MŰEMLÉKEINK. 

» FIRENZÉBŐL kiindult renaissance igen hálás 
/_! és termékeny talajra talált hazánkban, a 

i l XV. és XYI. században. Gyors elterjedését 
még a politikai összeköttetés is elősegítette, 
melyet Mátyás királynak az olasz származású 
Beatrixszel való házassága létesített. 

Ennek az új művészetnek egy igen jellemző 

helyi változata keletkezett nálunk, s ez az 
épület fedélszerkezetének és főleg a magyar 
ruha rojtozatára és csipkézetére emlékeztető, 
attikaszerű oromfalnak alkalmazása. Ennek ere¬ 
detét kutatva, megtaláljuk kiindulását a kairói 
Ahmed Ibn Tulun mecsetének falain s e keleti 
motívum alkalmazását kelet kereskedelmének 
révén Velencze néhány remek palotáján, kü¬ 
lönösen az E'Codorón. 

Mátyás olasz építő-művészei így válnak ter¬ 

jesztőivé régi magyar ruhaviseletünk aranyhim-
zéses és rojtos motívumainak díszítésével any-
nyira rokon ornamentikának, melyekkel csakis 
felvidéki műemlékeinken találkozunk s így 
bízvást elnevezhetjük magyar renaissancenak. 

Legszebb példája ennek a sárosmegyei fricsi 
várkastély. A homlokzaton végigfutó és a fa-
tetőt teljesen körülfogott hatalmas, csipkézett 
oromfal a felvidéki városokat igen gyakran 
elhamvasztó : tűzvészek elleni védelemre szol-

A KÉSMÁRKI CAMPANILE. 

RENAISSANCE-KORI MAGYAR MŰEMLÉKEK 

A POPRÁDI CAMPANILE. 

Fraaklin-Tárnnlat nyomdája. Budapest IV., Egyetem-ntoza 4. »zám7 




