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Fátyolt borít arczára minden szeplős és pattanásos 
nő, mert restelli, hogy arc^a tele van 

csúnya szeplővel és pattanással, holott Európában több mint egy millió nő állítja, hogy a 

Diana-krém és a Diana-szappan 
lemossa a szeplőt és pattanást az arczról. 

Tisztelt Gyógyszerész úr l 
Sokat hallottam már az Ön Diana-sztppanáról és eddig mindenütt csak dicséretei hallottam, 

megpróbálkozom én is veit tehát Tessék küldeni egy darab Diana-szappant, de olyat, hogy min¬ 
den szeplöm és pattanásom elmúljon tőle. Hajónak bizonyul a Diana-szappan, ngy sokkal töb¬ 
bel hozatok és ajánlani is fogom mindenkinek, ügy mint ahogy nekem iá ajánlották. Kérem azon¬ 
nal küldje a Diana-szappant. Kiváló tisztelettel N a g y I r t v a n n é . 

Kedves Gyógyszerész úr l 
Miután egyszerre elláttam magam Diana-eremmel. Diana-szappannal és Diana-puderrel hu¬ 

zamosabb időre, ezúttal nem kérek ugyan semmit, de szívesen írok Önnek néhány sort azon vég¬ 
telen kellemes változásról, mit az ön bőrápoló szereinek köszönhetek. Tudja kedves Erényi úr, 
engem igazán egé«z boldoggá tett, mm valósággal szégyellem pár héttel ezelőtt társaságba menni, 
olyan vörös volt az arczom és kezem tele volt s a bőröm pattanással, ma pedig minden elbizako¬ 
dottság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép a bőröm. Hazafias üdvözletet küldi 

Mrs. Mary Smith 

Igen tisztelt Uram l 
Eddig még mindég alaposan becsapódtam a sokat hirdetett holmikkal, de ti Ön Diana-

szappanával végtelenfii meg vagyok elégedve. Alig egy hete, hogy használom s minden csúnya 
pattanásom eltűnt, sót az orrom sem vörös azóta. Mar számtalan szert kipróbáltam, de eredmény¬ 
telenül. Méltán nevezhetik a Diana-szappant a szappanok királyának, mert tényleg csoda hatása 
van. Nem mulaazlhatom el, hogy ezeket önnel ne tudassam. N e u s c h a t t e l C l a r i s s e . 

Tisztelt Gyógyszerész ár l 
Nagyon szívesen venném, ha néliany sorral megnyugtatna, hogy szállít-* ön ide Abbáziába 

Diana-specialitásokat, mert félek nagyon az utánzatoktol s azt hiszem, önnek is előnye, ha a 
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mint az Önnél beszerzett Diana-szerek elhasználása 
után bátran terjeszthetnek. Mindeddig remeknek bizonyult nálam és egész családomnál a Diana-
crém és szappan, mióta ezeket a kellemes illatú szereket használjuk, nincs szeplős arcz közöttünk. 
Tárom sorait s vagyok tisztelője D r . S. J . - n é . 

DIANA-PÚDER 
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan: 
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékes-
szmü arczbőrnek. amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) l kor. 5O fill. 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) 
l kor. 50 fill. 

Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O fill. 

Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) í kor. 5O fill. 

Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik,) 

Divatos ilói 

kézitáskák 
kizárólag jobb mi-
/. nőségben .-. 

a legnagyobb vá¬ 
lasztékban kapható 

Papek József _ _ _ 
Budapest, VIII., KAliöezi-tit lő. 
•» Árjegyzék ingyen ás bérmentve. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
Z O N G O R A T E R M E I 
Bpest, csakis Gizella-lér 2. 

l eíjedüli lép vi 

Telefon 169. 

IBAÚH-.ongorát játszanak és ajánlanak: 

Backhacs, Dohnányi. Pu*M Alice Ripper, Satier, Sfefaniay sfb. 

^•^^•^^•^V^M 

Kőznzó berendezések. Kotorok. Henger¬ 
művek. Válogató-berendezések. Beton¬ 
keverők. Homok-mosógépek. Csiszoló¬ 
gépek és csőformák. Hydranlíkns prések. 
: Különlegességi gépgyér.: 

Dr. GÁSPÁRT & Co. 
:: MARKRANSTADT, L*ápllg m e U c t t . :: 

Levelezés minden nyelven. 

dtjm«nt«»en. 

S ZÖLŐ O LTVÁNY, 
jzőlővessiőről és borról nagy \nfr{rpn é« Wmwiitve kfildöm meg 
képei árjegyzékemet ^ g j o l l a y o z i m e t tudatja. 
kzen könyvet még az is kérje, a ki rendelni n e m a k a r , m«rt 
ebtól megtanulhatja a izőlőtelepitést í e mellett sok 
szolokep van benőé. Szőlőoltványokból és más ígyéb európai éi 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű J D e l a w a r é -
b é l állandóan több imllio készlet oladó, olcsó ár mellett. Több ezer 

" o T « V Í « = t ö £ h l ' " " z e « í és S1"6" ""dalomtól. Czim : 
S Á N D O R F I A >/ lóVlepe B i h a r d i ó s z e g . 

Téli fürdökura. 

fl Búdul JzUuliiíKf űrdö 
Nagy-szállodájában és Thermal-siállo-
aajaban lakás teljes ellátással naponkint 10 
koronától feljebb. Minden szobától fűtött folyo¬ 
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetes 
forró-meleg kénes források, iszapborogatások. 

Prospektust küld a 
Szt.-Lukáctfürdö Rénménytárt. Budafest, Budán. 

LEGJOBB ARCZSZÉP1TÖ SZER 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :i 

„író angyal" 
gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-téM. sz. JJ 
tr41«tákkfild.mény6k, kedvező lemezedre ÍSlvéteL 

•• binnmtve. 

ehininczukoríája ehminbol. 
Többszörösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva 
Láz ellent 

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

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

na minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

gyógyszere tára 
Arad, Szabadság-tér. 

Franklin-Társnlat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 

7. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. 
'• ' i : 

BUDAPEST, FEBRUÁR 13. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Vlnfnetéti ( Egész évrj — _ 16 korona. A «VfíágJrróníJt(i»-vnl 
{ Félévre „ . _ 8 korona. negyedévenként 80 Hllérrel 

feltételek : [ Negyedévre _ _ 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

temes történetében is. Azoknak egyike ez «/ egyszerű székely em¬ 
ber, a kik lépcsőül állítottuk oda életüket az nnlx-risóg haladása 
számára, a melyen fölér a kultúra magaslataira. Új mezejét nyi¬ 
totta meg az ismereteknek, olyan mezőt, a melyen az ő kora óta 
sem jutott el nálánál sokkal messzebbre a tudomány. Alakjának 
nemzeti jelentőségét nem érti meg a külföldi, a ki nem tudja, mily 
verejtékes erőfeszítésébe kerül a magyar szellemnek az emberiség 
eszmei kincseihez csak annyival is hozzájárulni, a mennyivel hozzá¬ 
járult, de pozitív eredményei előtt meg kell hajolnia, mert azok 
önmagukért is szólnak. A tibeti nyelv bizonyára keveseket érdekel 
a szaktudósokon kívül, de azt mindenki beláthatja, hogy a föld¬ 
kerekség legnehezebben megközelíthető mehet a tudományos ku¬ 
tatás számára, feltárni. ezt tette Körösi Csorna hi/onyara a 
tudomány hőséhez mellé/ feladat, legalálili is egyenértékű azoknak 
a munkájával, a kik az egyiptomi hieroglifákat vagy az asszír okira¬ 
tokat megfejtették. A ki ez után Tibettel és nyelvével foglalkozni 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR SÍREMLÉKE A DARDZSILINGI TEMETŐBEN. 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR EMLÉKE INDIÁBAN. 

M' 'INÁLUNK, honfitársainál állandó kegyeletes érdeklődés tárgya 
Körösi Csorna Sándor emléke, íróink és tudósaink majd egy 
század óta buzgón gyűjtötték az életére és munkásságára vonat¬ 

kozó adatokat, méltatták a szaktudomány módszereivel munkás-ága 
eredményeit, elterjesztették széles körökben hírnevét, például állítot¬ 
ták nemes egyéniségét. Báró Eötvös József emlékbeszéde, Duka Tiva¬ 
dar életrajzi könyve a legjelentékenyebb tanujelei ennek a folyton 
élő kegyeletnek; amaz nagy szempontokból foglalja össze a nagy 
magyar tudós egyéniségét, a tudomány igaz apostolának szimbólumát 
mutatva meg benne, emez a rá vonatkozó ismereteket adja meg, azt 
az alapot, a melyre kegyeletes érzésünket alapíthatjuk. Ezen a nyo¬ 
mon Körösi Csorna nemzeti büszkeségeink egyike lett, a kiben -
mint minden nagy emberünkben — összhangban van az a két eszme, 
a melyből kultúránknak mindenkor táplálkoznia kell: a nemzetiség 
és az egyetemes emberi haladás eszméje. Körösi Csornát a nemzeti 
érzés vitte Tibet hómezőire s az egész emberiség számára hozott 
kutatása jelentékeny eredményeket. Ma, a mikor a közélet két főáram-
latában épen e két eszme összhangját látjuk megbontva, a miko 
hol az egyiket, hol a másikat hangsúlyozzák a másiknak rovására, 
az ő emléke kétszeresen példaadó kell hogy legyen. 

Körösi Csorna munkája azonban túlemelkedik a speczinkus magyar 
jelentőségen és tisztes helyet foglal el magának a tudomány egye- A BENGAL-ÁZSIAI TÁRSASÁG CALCUTTÁI HÁZA, HOL KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR DOLGOZOTT. 
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E. DENISON ROSS TANÁR, KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 
IRATAINAK FELDOLGOZÓJA. 

fog, az idők végezetéig találkoznia kell Körösi 
Csorna nevével. 

Az angolok ismerik legjobban Körösi Csorna 
Sándor munkáját és egyéniségét, mert hozzá¬ 
juk áll legközelebb s a kelet-indiai angolok 
segítségével végezte kutatásait. S most mind 
többet emlegetik, a mint a tudományos ér¬ 
deklődés és politikai érdek egyaránt Tibet 
felé vonzza őket. Alig van, még az éj szaki 
sark kérdését sem számitva le, földrajzi és 
néprajzi probléma, a mely napjaink tudomá¬ 
nyos kutatását jobban izgatná, mint a tibeti 
probléma. Tibet helyzete, mely Ázsia három 
legnagyobb birodalmának ütköző pontjává 
teszi, izgató sajátszerűsége, természeti saját¬ 
ságai, népének és intézményeinek minémüsége 
és nem utolsó sorban rejtelmes megközelíthe¬ 
tetlensége izgatják a kutatók minden fajtájá¬ 
nak érdeklődését. Természetes, hogy egyide¬ 
jűleg fokozottabban fordul az érdeklődés a 
felé is, a ki az eladdig áthághatlan falakon 
az első rést ütötte s Körösi Csornáról legújab¬ 
ban mind több szó esik az angol tudomány¬ 
ban és a nagyközönség előtt is. 

Ennek jele az az ünneplés, melyet január 
5-ikén Körösi Csorna Sándor emlékére az 
Asiatic Society of Beiigal rendezett E. Detmi-
son Ross kezdeményezésére. Eoss épen most 
foglalkozik a magyar tudós terjedelemre és 
becsre egyaránt rendkívüli irodalmi hagyaté¬ 
kának feldolgozásával, ő is mondott Körösi 
Csornáról tartalmas, szép és lendületes beszé¬ 
det. A társaság, melyben e beszéd elhangzott, 
szorosan össze van fűződve Körösi Csorna 
nevével, mert annak idején buzgón támogatta 
őt nehéz munkájában és tiszteletbeli tagjává 
választotta. S most is híven ápolja ennek a 
kapcsolatnak az emlékét. Az üiuiepélyt'ii jelen 
volt két magyar fiatalember, Löffler E. Sí. és 
Tóth Jenő festőművész; az előbbinek szíves¬ 
ségéből kaptuk a mai számunkban Körösi Cso¬ 
rnáról közölt képeket. 

DALOK HAZULRÓL* 
I. Válás, 

De nehéz hazulról 
Messze útra szállni, 
A kiket szeretünk, 
Azoktól megválni 
Hátha nem virradunk 
Több találkozásra? 
Hátha most öleltük 
Őket utoljára ? . . . 

Minden elválásunk, 
Mintha örök lenne: 
Fátyolos, inigy felhő 
Borul a szivemre . . . 

Szövődj rá, szivárvány 
Könnyünk hullásából, 
Új találkozásunk 
Remény-sugarából! 

II. Idehaza. 
Járok e földön két külön világba' 
Az egyik küzdés, zaj, tülekvés, lárma. 

* A Kisfaludy-Társaság." február 6-iki ünnepélyes 
ülésén felolvasott versekből. 

Harez a kenyérért, nehéz roboton . . . 
A másik nyájas, csendes otthonom. 

Egyik világban, hajh, nehéz az élet. 
Sok munka vár rám, nehéz küzködések. 
A másikban: napsugár, szeretet 
Ölelgetik körül a lelkemet. 

Az egyikben naponta megsebeznek, 
Ott rózsák nem, csak tövisek teremnek. 
De a másik virágokkal rakott, 
S hullat sebemre édes balzsamot! 

— Óh hadd járjak kint örök barczi zajban, 
Csak itt legyen meg gyógyító nyugalmain. 
Hadd verjenek ott kint a viharok, 
Csak ti szerető csókkal várjatok! 

IH. Vallomás. 
Te vagy a legszebb asszony, 
A kit én csak valaha láttam, 
Álmomban is te jársz előttem, 
Fejed köré mit ébren szőttem, 
Abban a glóriában ! 

Te vagy a legszebb, legjobb, 
A legtisztább és legfehérebb. 
S én úgy szeretnék dalos szóba' 
Vallomást tenni olykor róla : 
Hogy élek, halok erted! 

- De hallod-e a nótát? 
Mely hozzánk is be-beszivárog. . . 
Kint más szerelmek dala járja, 
S mért dobjak én e szennyes árba 
Egy-egy fehér virágot ? 

Szabolcska Mihály. 

A KONT-ESET. 
Fantasztikus regény a XXI. századból. — 

Irta Szemere Györgry. (Folytatás.) 

Az erősen elharapódzott s már némi hata¬ 
lomra is szert tett spiritiszta szekta szug¬ 
gesztív fanatizmusának és agilitásának volt tu¬ 
lajdonítható, hogy a közvélemény nem merte 
elvetni a Kont-esetet, mint olyat, a mely 
nem méltó arra, hogy az emberi intellektus 
a fejtegetésébe belebocsátkozzék, sőt bizonyos 
föntartással belement annak társadalomrend¬ 
őri és tudományos megvizsgálásába is. A me¬ 
teor (bár annak eredetét, illetve bemondott 
szereplését a vitéz egy hatalmas, embergú¬ 
nyoló tréfájának minősítették a szakmabeliek) 
mondom, a meteor bemondása és fölmutatása 
egy argumentum volt a spiritisták kezeben, a 
mely felett nem lehetett napirendre térni még 
a legmegátalkodottabb szkeptikusnak sem. Any-
nyival kevésbé, hogy a szakértők által fel¬ 
vett látlelet értelmében teljesen ki volt zárva, 
miszerint az égitest titokban és csalási szán¬ 
dékkal csempésztetett a Eákos mezejére. A kő 
fekvése s az azt körülvevő földrétegek kon-
zisztencziájából minden kétségen kívül meg 
lehetett állapítani, hogy az maga vájta meg 
a gödrét, következésképen közvetlenül oda hul¬ 
lott, a hol találtatott. Még pedig, tekintve a 
meteor feletti földréteg frisseségét és laza¬ 
ságát, csak pár napja eshetett oda. Egy 
meteor esése rendes viszonyok között káp¬ 
ráztató s száz mértföldnyi területben is szem¬ 
beszökő égi tünemény, adott esetben azon¬ 
ban leeshetik szinte észrevétlenül i s : egy 
közönséges hullócsillag jelenségét mutatja. 
A Kont-féle meteornál az utóbbi esetnek kel¬ 
lett fenforognia, különben látta volna az egész 
főváros, midőn a földre zuhant. Holott senkise 
vette észre. Ilyenformán Kont sem égi tüne¬ 
mény útján szerzett róla tudomást. Hogyan 
hát ? Eendes emberi úton semmi esetre sem. 
Tehát egy isteni kijelentés, vagy valamely em¬ 
berileg nem érzékelhető lelki áttétel útján: 
mondották a tudósok. Ettől már csak egy 
lépés választja el a spiritiszták reinkarnálási 
elméletét. S ezt a lépést is áthidalta lassacs¬ 
kán azoknak a titokzatos körülményeknek (még 
bűvészi szakvélemények szerint is) fizikai meg-

fejthetetlensége, a melyek között Kont ükuno¬ 
kájának megjelent; támogatta ezt a vitéz ősi 
zamatú magatartása, tájékozatlansága a kor 
viszonyaival szemben. Mert szinte hihetetlen¬ 
nek tetszett, hogy egy szélhámos, legyen bár¬ 
mily eszes és fegyelmezett, soha csak egy pil¬ 
lanatra se jöjjön ki egy oly szerepből, a mely¬ 
nek megjátszása emberfeletti éberségen kívül 
még tudományos készültséget is föltételez. 

Mindezekhez hozzájárult végül a Kont ter¬ 
mészetellenes ereje és étvágya. Eredetisége, pá-
ratlansága minden korabeli típusok között. Ké¬ 
sőbb az a tény, hogy bár milliónyi ember járt 
a csudájára, egyetlen lélek sem akadt, a ki 
valaha hasonló emberre csak emlékezett is volna. 
Last, bút nőt least, a vitéz megdöbbentő ha¬ 
sonlatossága a Héderi-képtárban őrzött családi 
képekhez — 

Mindeme körülményeknek összetalálkozását 
bizonyára csökönyösség lett volna a véletlen 
számlájára írni. Azt nem is tette a közvéle¬ 
mény, tárgyilagos kívánt lenni. Érveket és bizo¬ 
nyítékokat kívánt, s azoknak megvilágítását, el¬ 
bírálását s a döntést első sorban azokra bízta, 
a kiket arra legilletékesebbeknek itélt: a ható¬ 
ságokra, a vitéz környezetére és a tudósokra. 
A világ nem hitt még nekik, utánuk, az ő 
döntésük után 'szándékozott megformálni a 
maga Ítéletét. 

A hatóság ! A környezet! A tudósok ! Való¬ 
ban ez a három faktor karolta fel első sorban, 
hogy megvilágítsa, a Kont-ügyet. 

A hatóság (azon a jogczímen, hogy a vi¬ 
téz legendás nimbusza valóságos lázba ejtette 
Budapest közönségét s ezzel állítólag erkölcsi 
károkat tett a lelkekben, azonkívül forgalmi 
torlódásoknak, csoportosulásoknak lön az oko¬ 
zója) személyazonosságának igazolására szólí¬ 
totta fel Kontót. 

Az eljárás teljesen korrekt volt s mégis ne¬ 
vetett rajta az egész főváros. Illetve azon a vá¬ 
laszon, a mit Kont a rendőrkapitánynak adott. 

- Sajnálom, hajdú barátom, de tanukért az 
égbe kell mennie, mert itt a földön rég kidűlt 
mellőlem valamennyi korombeli czimborám. 

Mit tehetett a rendőrség? Az csak gyanús 
- ker-esetforráo—aéifcöl— sswfeölköd«—egyénekkel 
szemben alkalmazhatja a törvény szigorát. El 
nem csukathatta Kont vitézt, mikor semmit 
sem vétett. Mindössze megbüntethette volna 
húsz korona erejéig, mert útlevél nélkül mász¬ 
kált a hazában, de ettől ugyan őrizkedett. 
Egész bölcsen, mert akkor lett volna csak igazi 
hahota.. . 

Ezen az úton tehát nem sikerült a Kont 
vitéz személyazonosságát megállapítani. A rend¬ 
őrség fényt nem hozott a homályba . . . 

A második faktor: a környezet, a spiritisták 
javára döntötte a Kont ügye mérlegét. 

Mindenekelőtt a vitéz első megjelenésének 
körülményeit konstatálta Gábris, az ükunoka. 
Az esetet szórói-szóra a következőképen be¬ 
szélte el vagy húsz tudós, hetven újságíró s 
ugyanannyi spiritiszta füle hallattóra : 

- Én az ükapámmal már régen összekötte¬ 
tésben állottam, körülbelől tíz éve. Igen érde¬ 
kelt az egyénisége, valósággal megszerettem az 
idők folyamán. Nem állott velem mindig szóba, 
de ha jó hangulatban volt, igen okos, mond¬ 
hatnám frappáns feleleteket adott. És konsta¬ 
tálom, hogy szellem korában is szakasztott 
olyan volt a stílusa, mint ma . . . Valahányszor 
magamra maradtam a palotámban, — folytatta 
Gábris gróf, - ellenállhatatlanul elfogott a 
vágy, hogy keressem vele az összeköttetést. Ez 
a vágyam mind intenzivebbé lett, míg végre 
transzba estem... Ükapám kétféle módon érint¬ 
kezett velem, írásban és szóval. Néha saját-
kezűleg irt, néha csak a mediális asztalkáinak 
diktált . . . íme az irása szellem korában, és 
ime a mai irása . . . 

Gábor gróf két gondosan összehajtott papír¬ 
lapot vett ki tárczájából és mintha a világon 
mi se lett volna természetesebb, a következő 
szavakkal tette a szavait feszült érdeklődéssel 
leső hallgatóság elé : 

- Teljesen egyezik. 
l JA papírlapok kézről-kózre jártak az ámulat 
merő csöndjében. 

Csakugyan. A kinek valamire való szeme 
volt, konstatálhatta, hogy a két kézirat, úgy 

stíljét, mint ortografiáját és a vonásokat te¬ 
kintve, teljesen hasonlít egymáshoz. . . 

- Egy alkalommal (az emlékezetes estén) — 
folytatta Gábris, - - a mai zavaros politikai 
viszonyokról referáltam ükapámnak . . . Meg¬ 
haragudott reánk és azt üzente le, hogy azért 
állunk ilyen csehül, mert nem vagyunk férfiak : 
se gerinczünk, se akaratunk. Majd megmutatná 
ő, ha tehetné, mint kell elbánni a némettel... 
Ekkor egy vakmerő ötletre vetemedtem. A haza¬ 
szeretetem sugallta ezt az ötletemet. Azt mond¬ 
tam ükapámnak, hogy hiszen ha akarná, vissza¬ 
jöhetne közénk. Nem ez lenne az első eset a 
szellemek történetében, visszajöttek a földre 
sokkal csekélyebb okból, mint egy ország meg¬ 
mentése, más szellemek is. És elmondtam neki 
az ismert reinkarnálási eseteket. Ükapám nem 
válaszolt mindjárt, nyilván gondolkozott a fele¬ 
leten. Habozott. Tépelődött. Én könyörgésre 
fogtam a dolgot. Át voltam szellemülve. Resz¬ 
kettem a saját vakmerőségemtől, de az a rej¬ 
télyes, ellenállhatatlan erő váltig tuszkolt, 
ösztökélt. Térdre vetettem magamat, úgy kö¬ 
nyörögtem : oh jer, jer, mentsd meg a hazát. 
És erre már megkaptam a feleletet: Készíts 
valami gúnyát, mindjárt lent leszek. 

A gróf szünetet tartott. Nagyot fújt, meg¬ 
törölte verejtékes homlokát. Nyilván izgalomba 
hozta a visszaemlékezés. Kitetszett ez a további 
szavaiból is. 

• Képzelhetik az urak akkori lelkiálla- AZ UTOLSÓ ANGOL SÍRHELY A TIBETI HÁTARON GNATOKNÁL 

DARDZSILING LÁTKÉPE. 

sák Hédery grófnak a nagyközönség felvilágo¬ 
sítására szánt nyilatkozatát? 

Az se volt csuda, hogy a gróf szavai nyo¬ 
mán a rendkívüli eset izgalmai ránehezedtek 
a lelkekre, elannyira, hogy jó ideig tartott, míg 
az általános elfogódás csak annyira is apadt, 
hogy egyáltalában szóhoz engedte a gyüleke¬ 
zetet. 

Mindössze egy ember akadt a társaságban, 
a ki hidegvérét és ítélőképességét egy pilla¬ 
natra sem vesztette eL Egy öreg fehérhajú tu¬ 
dós : Gerenday Ádám, a tudományos akadémia 
akkori elnöke. Csakugyan ő volt az, a ki elő¬ 
ször szóba kapott. 

Egy kérdést intézett a grófhoz : 
- Szíveskedjék a gróf úr megmondani, váj¬ 

jon megeshetik-e, hogy idegen ember valami¬ 
kép besurranhasson a palotájába? 

— Az teljesen lehetetlen, - válaszolt a 
gróf, — Portás a kapuban, inas az előszobá¬ 
ban, előcsarnokban. S valamennyi cselédem 
megbízható, hű emberem. Azon felül bezárkó¬ 
zom, valahányszor a szellemekkel társalgók. 
Mikor Ükapám megjelent, szintén zárva volt a 
séance-szoba mind a három ajtaja. 

Földerült az öreg tudós ránczos fehér arcza. 
(Most megfogtalak!) 

potomat. Azaz nem képzelhetik e l . . . Azt 
szóval el sem lehet mondani, mit ereztem e 
akkor. Nem is tudom: félelem volt-e, vagy 
mennyei kéj. Talán mind a kettő Csak annyi 
bizonyos, hogy érzelmeim súlya alatt elvesztet-
tem eszméletemet. . . 

A hallgatóság kidülledt szemmel, sápadtan 

Mire magamhoz tértem, --végezte elő¬ 
adását Gábris gróf, - - már ott állott ukapam 
előttem. Teljesen meztelenül. És kerté a ru 
Összeszedtem minden erőmet: felöltöztettem 
az épen kikészített frakk-öltönyömbe, de any-
nyira reszkettem, hogy a mellényt mar l 
tudtam gombolni. Összeestem újra A komor¬ 
nyikom keltett eszméletre. Akkor mar nem vd 
Ükapám sehol.. - Kirohantam az utczara mint 
egy őrült . Kérdezősködtem, míg végié egy 
hfrdlr n ^ m r a vezetett. A többit tudjak az 
urak. A kaszinóban akadtam rá ukapamra... 

íme a gróf előadása. Egy általánosan ismert 
és tisztelt talpig gavallér úr szavai. Oly^. ure 
a kit a gáncs sem vádolhat «»**""***& 
a kit soha senki még tréfából sem hallott h 
zudni. 

Csnda-e, ha a hallottak után erősen megn 
gott még azoknak a szkepszise is a k 
tartott érzésekkel, sőt bizonyos ellenséges ár 
mozitással léptek a palotába, hogy meghallgas 
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- Akkor hogy van az, - - kérdezte finom 
éllel, mint a nyomra jött vizsgálóbíró, — hogy 
Kont úr mégis ki tudott jönni a palotából, mi¬ 
alatt ön önkívületi állapotban volt ? Nem az 
ajtón ment ki? . . 

- De igen, — válaszolt Gábris gróf szára¬ 
zon, — betörte az ajtót s fellökött mindenkit, 
a ki útját állottá. Cselédeim üldözőbe vették, 
de az utczán nyoma veszett. Erre rögtön föl¬ 
szaladt a komornyik a szobámba, hogy az eset¬ 
ről jelentést tegyen nekem. Akkor ébredtem fel 
ájulásomból. 

Még két kérdést koczkáztatott meg a tudós. 
- Teljesen megbizható ember az ön komor¬ 

nyikja? 
Gábris gróf legyintett a kezével. 

- Még az apámat szolgálta, csupa szív és 
jellem, az ölében ringatott. 

- És hisz a spiritizmusban ? 
- Nem hisz benne. Ez az egyedüli hibája. 

A tudós mosolygott. 
- A jelen esetben — mondta, — a tények 

megvilágítása szempontjából a legfőbb erénye... 
Köszönöm gróf úr. 

Ezzel meghajtotta magát, s hiábavaló volt 
minden könyörgés, a mivel véleményadásra 
akarták birni, szó nélkül távozott. 

A társaság leikébe azonban azt a benyomást 
hagyta hátra, hogy meg van győzve, csak res-
telli bevallani. 

S ez nagy szó volt I Mert az európai hírű, 
hidegen számító tudós tekintélyével senki az 
országban nem mert szembehelyezkedni 

A spintiszták most már félig-meddig nyert 
ügyüknek tekintették a Kont-esetet. 

A jelenvolt szaktudósok úgyszólván teljesen 
leszereltek. Az egyéb hallgatóság körében sem 
maradt senki, a ki meg ne lett volna győzve 
arról, hogy reinkarnálási esettel áll szemben. 

A tudomány azonban ezzel még nem érte 
be. Az szárnyra kapta a Kont-esetet és szét¬ 
vitte a szélrózsa minden irányában, valóságos 
agylázt idézve elő. Felkavarta az emberiség 
gondolatvilágát, devalválta a pozitív tudomá¬ 
nyok értékét, egyszóval forradalmat csinált. 

Az irodalmat Árkai Simon, akadémikus, a 
természetbölcselet egyetemi tanára indította 
meg. Rendszeres jelentésbe foglalta össze az 
eset jelenségeit, okmányokkal, jegyzőkönyvi 

vallomásokkal, illusztrácziókkal támogatva a 
látleletek, helyszíni szemlék minden egyes té¬ 
telét és mozzanatát. Egyszóval a megejtett vizs¬ 
gálat eredményeit. És tisztán a tények szigo¬ 
rúan objektív leírását,tartotta szem. előtt Ok¬ 
fejtésekbe nem bocsátkozott. A világtudomány 
döntésének nem akart elébe vágni s épen ezál¬ 
tal érte el azt, hogy a tudományos világ az ő 
munkáját fogadta el kutatási alapul, mint a 
melynek hitele és megbízhatósága kétségen 
felül áll. Az elméleti disszertácziók abból in¬ 
dultak ki, mint alapvető munkából, s az új 
tudomány, a mely a Kont-esetből kicsirázni 
kezdett, az ő perspektívájából nyert formát 
és tartalmat... 

Nem több, mint egy félév leforgása alatt egy 
egész könyvtárra való német, franczia, angol, 
olasz, orosz, magyar értekezés, essay, rendsze¬ 
res tudományos munka torlódott össze az em¬ 
beriség szellemi kincstára számára a Kont-eset 
körül. 

Megállapodásra persze nem jutottak a tudó¬ 
sok (az emberiség nagy kérdései évszázadok, 
sőt évezredek alatt intéződnek el), de a köz¬ 
vélemény végleges megformálását már nem 
akadályozhatták meg. 

Az bizony kialakult már a tudományos vitat¬ 
kozások legelején, azoknak hatása alatt. Az 
utolsó döntő impulzust ezen irányban a Ge-
renday várva-várt s végre nagynehezen kipat¬ 
tant szakvéleménye adta meg. 

- A gyarló földi emberek legfőbb gyenge¬ 
sége — irta egyebek között a hírneves tudós, — 
az emberi nem világforgalmi értékének, a min-
denségben kiosztott szerepének a túlbecsülése. 
Mihelyt egy rendkívüliséggel jutunk szembe, 
azonnal megkap eme arrogancziánk s nem is 
bocsátkozunk bele egy nagy, természetfeletti¬ 
nek látszó jelenség vagy tünemény mélyebb el¬ 
bírálásába, mihelyest az a természetnek az em¬ 
ber által önkényüleg elképzelt örök rendjé¬ 
vel összefüggésbe nem hozható. Holott — és 
itt a bökkenő - - a természet Összes titkait 
emberi elme sohase lesz képes kiszondirozni, 
mert hiányzanak az ahhoz való eszközei. Min¬ 
den agymunka relatív értékű, mert az az 
öt érzék, a mely rendelkezésünkre áll, csak 
igen csekély számú természeti jelenség és való¬ 
ság felfogására képes. Még száz érzékre lenne 

szükségünk, hogy belelássunk a csillagokba, 
meghallhassuk a flóra növését, lerajzolhassuk a 
sejtek képződési folyamatát, beletekinthessünk 
a jövőbe, egyszóval eljussunk az örök törvé¬ 
nyek egyetemes: kódexéhez. De az emberi és/¬ 
szerűség mértékével mérve a tételt, sem le¬ 
het jogunk ahhoz, hogy pálczát törjünk egy je¬ 
lenség felett azért, mert annak genezisét öt ér¬ 
zékünkkel megérzékelni s gyenge elménkkel 
megfejteni képesek nem vagyunk. A mi van, 
azt épen nem lehet letagadni. Nem szabad. 
Mert olyan dolgok is vannak, a melyek szá¬ 
munkra nincsenek. Millió és millió ilyen do¬ 
log van. Kont van. Inkarnált szellem-e, vagy a 
természet egyéb kivétele a mindenség örök 
szabálya alól, nyilt kérdés marad. A tudomány 
származását illetőleg merev álláspontra ép úgy 
nem helyezkedhetik, valamint nem vállalkoz-
hatik az isteni kijelentések csudáinak természet¬ 
rajzi alap hijján való megtagadására: Krisztus 
művének széjjelrombolására . . . Ezzel a saját 
hitelét tenné tönkre.. . 

Egy szó mint száz, a tudomány a Kont-ügy 
elbírálásánál szabad teret engedett a hitnek: 
az érzések fórumába utalta az esetet. Itt me¬ 
leg fogadtatásra talált az. Az emberek meg¬ 
fakult érzésvilága, a mely Istenhez való köze¬ 
ledést sejtett a csudában, új fényt nyert, a 
misztikusra mindenha szomjas, nyughatatlan 
emberi lélek felfrissült benne. 

Egyszóval a közvélemény hitelt adott Kont-
nak. A Zsigmond király által lefejezett össze¬ 
esküvő főúr reinkarnált szellemét tisztelte és 
csodálta benne. 

Ezzel egy új korszak nyilt meg az emberi¬ 
ség előtt s a perspektíva végpontján felbugy-
gyant egy új hit forrása. 

(Folytatása következik.) 

ELMÚLT A TEMETÉS. 
Elbeszélés. — Irta Ady Endre. 

Harmincz éves volt, egy évvel előbb te¬ 
mette el szép feleségét s most egy kis ko¬ 
porsóra borult rá sírás nélkül Enyingi Sán¬ 
dor. E kis koporsóba Enyingi Györgyike ha¬ 
lott testecskéjét zárták, Enyingi Sándor egyet¬ 
len kis gyermekéét, ki elkívánkozott édes anyja 

után. Enyingi Sándor nem sírt, mert nem tu¬ 
dott s mert inkább meghalt volna, hogysem 
őt itt százan és százan sírni lássák. A nagyobb 
vidéki váron, melyből épen QlklésziUőbön. volt) 
összegyűlt a Györgyike 'temetésén, hogy egy¬ 
szerre gyászoljon is, szórakozzon is, b'úcsúz-
xon is. A pap, kálvinista pap, szép, paláston, 
öles, ö.szes férfiú, olyan beszédet nkarl tai-
tani, melyet évekig is emlegetnek. 

«Az Úr. a kit akkor se szabad vádolnunk, 
a mikor szörnyű én nekünk értbetetien csa¬ 
pásokat bocsát ránk, megpróbálta ismét Enyingi 
Sándort. Most egy éve, hogy eltemettük a 
leánykája koporsójára boruló apának életpár¬ 
ját, szépséges, jóságos, félig-gyermek asszonyát. 
S bogy lehullott az ő fejének koronája, most 
ime, elhervadt a vigasztaló, gyönyörű virág¬ 
bimbó is, melyet _szíve fölött őrzött telő és 
forró szeretettel. Oh, az L'r szent, titkos vegyí¬ 
téssel méri számunkra az életet s az élet ado¬ 
mányait, de hinnünk kell, hogy szeretetből s 
javunkra küldi el hozzánk a fájdalmakat is. 
íme a még úgyszólván ifjú ember, kinek ne¬ 
vét már ez ország határain túl is ismerik s 
a ki e városnak egyik büszkesége, íme, ez 
ifjú tudós, a kire sürgősen vár az ország fő¬ 
városában az egyetemi tudomány egyik leg¬ 
díszesebb katedrája. Szegény, egyszerű emberek 
gyermeke, a kiről már diákkora sejttette, hogy 
a küldetéses emberek ragyogó, harczos életét 
fogja megharczolni.» 

Enyingi Sándor majdnem süketen karolta 
jobb karjával, meghajoltan, a kicsi koporsót, 
zsebkendős baljával kömiytelen, sápadt arczát 
takargatta. Egy-egy szó sújtotta csak fejbe, 
de ez se fájt, sőt egy-egy pillanatra már-már 
dolgozni akart az ő mindig kritikus agya. 
Igazságosan már-már majdnem megállapította, 
hogy a pap ezúttal emberien, sőt majdnem 
tudományosan beszél és ő hozzá akar min¬ 
denek előtt és fölött szólni. Nem akarja ok¬ 
vetlenül, hogy a megrikatásra könnyen haj¬ 
landó asszony gyászolók hangosan, udvaria¬ 
san, szépen kisírják magukat. De ilyen meg¬ 
állapításainak legvégére mégse tudott eljutni 
Enyingi Sándor, fáradt balkeze is leesett a 
koporsóra, most már arcza is odasimult és a 
pap beszélt tovább. 

•-jiEííyszerű szülei még éhit'k Enyingi Sán¬ 
dornak s itt vannak ők is a drága, kis halott 
koporsója mellett, de az ő szivükbe talán 
hamarabb fog szállni enyhülés, mint fiukéba. 
Mert az ő boldogságuk még mindig nagy: az 
ő vérük, gyermekük ragyogva tört ki az ő 
homályos, szegény házukból. És az ő Sándo-
ruk még épen hogy a férfikor küszöbén áll, 
erőben, hírben, becsületben s mint vallásos 
emberek, ők tudják jól, hogy az Úr ki tudja 
pótolni, a mely hiányosságok sorvasztják a 
szivet Az idő, mely Istennek legnagyobb műve 
és orvossága, elveszi a fájdalmakat, elhozza 

A SZENT LEONHARD TEMPLOM A PASSEIER-THALBAN, A HOL AZ ÉVFORDULÓ ÜNNEPÉLYÉT TARTJÁK. 

a szív új virulását. És adni fog az ő fióknak 
asszony helyett asszonyt, kit szeretni fog. gyer¬ 
mek helyett gyermeket, kiben gyönyörűsége 
lesz. D 

És mindig bővebben, bátrabban, érczeseb-
ben ömlött a pap szava, beszédje s végül mái-
szinté himnuszi lett, a mikor az új élethez, 
az új, dicső föladatokhoz lelkesedve küldte a 
leánykája koporsóját karoló apát. Azután imád¬ 
ság következett, ének és Enyingi Sándor karjai¬ 
ból kiszakították az Enyingi Györgyike koporsó¬ 
ját s vitték. A temetőben már emelt fővel, de egy 
kicsit talán még sápadtabban állott a kis sír¬ 
gödör szélén Enyingi Sándor s azután kocsiba 
ült egyedül. Öreg édes apjától, anyjától, a 
rokonoktól, a barátoktól, a paptól, senkitől se 
búcsúzott. Néhány nap múlva elhagyja ezt a 
várnát s -úpy érezte, hogy két halottján kívül 
nem is igen marad itt neki más senkije. Az 
apját, az anyját ízléssel, okossággal, szinte 
önmagát kényszerítve szerette, de e két öreg 
ember már régen nem volt fontos az életé¬ 
ben. Az öreg timár s felesége, az öreg asz-
szony, a ki diák-gyerekekre mosott, olyanok 
lettek számára, mint a megfagyott gyermek¬ 
kori emlékek. Néha viaskodott magával, át¬ 
kozta magát Enyingi Sándor, hogy ő rósz 
ember, szívtelen ember, de kritikus agya ilyen¬ 
kor is győzött. Ő nem tehet arról, hogy kül¬ 
detése volt s hogy a szegény, kevés munkájú 

HOFER ANDRÁS SZÜLŐHÁZA, A SANDWIRTH KORCSMA A PASSE1ER- THALBAN. 

H O F E R A N D R Á S H A L Á L Á N A K SZÁZADIK É V F O R D U L Ó J Á H O Z . 

iimar-apa kis udvara után egy teljességes, 
s/éles világ \iirl reá: Az apja és a/, anyja 
úgy se értenek semmi mást az ő életéből, 
mint hogy pénzt tud nekik adni, úri házat 
tart, most liudnpestiv viszik s á főispán is 
tisztelettel beszél Vele. Ks 6Z az egész város 
is csak annyira ismeri őt, mint a legtávolabb 
élő idegent, csak annyira ismeri, a mennyit 
a lokálpatriotizmus javára izetlen újsághírek¬ 
ből kiszedett. 

De, de, a pap néhány erősebb szava csen¬ 
dült vissza az Enyingi Sándor fülébe s a ro¬ 
bogó kocsi ingerelte erős, de a napokban 
nagyon niegrángatott idegeit. Szerette a fele¬ 
ségét, de igazán nem tudta megmutatni neki, 
bogy szereti, mert írni kellett, dolgozni, sietni. 
Mindig azt remélte: majil. ha czélhoz jut. 
fflbb nyugalomhoz, több ideje lesz a gyöngéd¬ 
ségre és szeretetre is. És a kis leány, a ki 
egy évig árván, egy rideg nevelőnövel élt, nem 
is az apja mellett, csak a közelében, vájjon 
nem e szerencsétlenség miatt hagyta most itt 
az ő tudós és csak önmagáért élő apját? Kezd¬ 
tek megmélyülni Enyingi Sándor lelkében a 
gyászbeszéd némely szavai s az erős Enyingi 
Sándor nagyon gyáván lépett ki a kocsiból. 
Még a nevelőnővel beszélt és az öreg gazd-
asszonynyal szégyenkezve, mert azok minda-
ketten még mindig sírtak, Györgyikét sirat¬ 
ták. Eszébe jutott, hogy ő nem is tudja, mi¬ 
lyen volt az ő kis leányának gyors elbúcsúz-
kodása, hirtelen halála s mik voltak az utolsó 
szavai. 

A két nő sírva, de hidegen, majdnem harag¬ 
gal válaszolt az idétlen, önmagukat szégyen¬ 
leni látszó kérdésekre. 

- Engem nem akart látni, a mikor Buda¬ 
pesten voltam s a mikor talán legválságosabb 
állapotban volt, az én kis drágám? 

Az édes anyját emlegette mindig, -
vallotta szárazon a nevelönő - - s azt kér¬ 
dezte sírva, hogy biztosan találkozni fog-e 
vele? 

- Azt is nyögte, - - tette hozzá az öreg 
gazdasszony, - - mondjuk meg az apukának, 
bogy ő nem volt rósz kis leány és egy verset 
tanult az apuka születésnapjára. 

Enyingi Sándor hallgatta-hallgatta a vála¬ 
szokat s mintha csak önmagával kívánna ke-
gyetlenkedni, mindenfélét megkérdett még. S 
mint más embert a sírás, őt ez könnyítette 
meg s ezután már ismét tudott elmélkedni 
és megállapítni. Mint hirtelen déresés, az est 11 
az agyára, lelkére, hogy nagyon alacsonyról 
nagyon magasba került embernek így kell lakói-
nia. Eltűnik mellőle a legszebb feleség, nem 
kívánja az életet, melyet tőle nyert, a legara¬ 
nyosabb gyermek se. De azt is rögtön megál¬ 
lapította, hogy család nélkül, feleség nélkül s a 
gyermeknek legalább reménysége nélkül nem él¬ 
het. Ezt is az alacsony sorsból és sorból hozta, 
talán babona, de így van s nem tehet lóla. 
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A MÁSODIK FELVONÁSBÓL. — MAGYAR URAK A POZSONYI DIÉTÁN. 

az előbbi példák után is meglepő? A szabók 
és díszletfestők szerényen mosolyognak, ők 
tudják a dolog nyitját. De hát a Sári bíró¬ 
ban vajmi kevés dolguk akadt! Mások fátumot 
emlegetnek, meg volt irva a csillagokban, hogy 
a Nemzeti Színháznak fényes évadja lesz eb¬ 
ben az esztendőben, úgy látszik, ez összefügg 
az üstökösök ez idei csavargásával. Nem mer-

• nem tanácsolni a Nemzeti Színháznak, hogy 
ebben bizakodjék. Azt hiszem, a mai társadalmi 
dráma formái vannak elkopófélben, a közön¬ 
ség artisztikus érzéke pedig finomodik. Újat 
akar látni, irtózik a sablontól és meg tudja 
becsülni a művészi munkát az írásban, a ren¬ 
dezésben, az előadásban. A Vígszínház is cso¬ 
dálkozva tapasztalja, hogy az a bizonyos í'ran-
czia koszt már nem nagyon ízlik a közönség¬ 
nek. Az irók új témát, a nézők új emócziókat 
keresnek. Hátha a faluban találják, vagy a 
rokokó múltban, vagy tündérországban ? Ebben 
a nagy keresésben, mely az egész európai iro¬ 
dalmat fölkavarja, a színház jár elől, mert ez 
a legérzékenyebb. Itt statárium van, rögtön 
itél a közönség, egy est dönt élet és halál 
felett. Nincs ugyan összebeszélés, az iró nem 
tudja, mit akar a közönség, mert a közönség 
sem tudja, de megértik egymást, az iró, ha 
tehetséges, a közönség, ha műértő. A Nagy¬ 
asszony előadásánál is egymásra akadtak. 
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Látta előre, hogy megint meg fog házasodni, 
megborzongott, hogy ez a házasság is csak 
idejut, mint ez, az első. De Budapestre gon¬ 
dolt végül, hogy fog először előadást tartani, 
kiket kell még meghódítani, mely verseny¬ 
társakat kell még leverni? S este oly szépen 
aludt el Enyingi Sándor, mintha nem ebből 
a házból vittek volna ki egy év előtt egy 
nagyszerű asszonyt s a mai napon egy édes, 
kis, szomorú, halott leánykát. 

A NAGYASSZONY. 
Szomory Dezső színműve. 

Mi birta rá Szomory Dezsőt, ezt az igen 
modern írót, hogy Mária Teréziát, parókás 
udvarát, krinolinos udvari dámáit, a magyar 
testőröket, a miudeiiekfölött érdekes Joseíust 
elénk idézze? És honnét van, hogy a közön¬ 
ség, mely történeti drámáink jambusait oly 
rideg közömbösséggel hallgatja, azaz nem hall¬ 
gatja, a Nemzeti Szinház roppant nézőterének 
minden helyét elfoglalta és igazi érdeklődés¬ 
sel várta és hallgatta az előadást? Azt hiszem, 
az idők fordulnak és több ily meglepődésben 
volt és lesz részünk. A Sári biró esete sem 
mindennapi. Népszínmű muzsika nélkül, nép¬ 
színmű betyárok nélkül — és folyton folyvást 
zsúfolt házak, mit jelent ez? Mit szóljunk a 
Szentivánéji álom korszakos sikeréhez, mely 

AZ ELSŐ FELVONÁSBÓL. -MÁRIA TERÉZIA (Jászai Mari), FERENCZ CSÁSZÁR (Pethes),WILHELMINA (Cs. Alszegi Irma 

A MÁSODIK FELVONÁSBÓL. — A POZSONYI DIÉTA. 

A « N A G Y A S S Z O N Y » E L Ő A D Á S A A N E M Z E T I S Z Í N H Á Z B A N . - Jelfy Gyula fölvételei. 

A Nagyasszony a szinlap szerint 4 felvonás, 
hat kép; jobb lett volna csak annyit mondani: 
hat kép, mert a cselekvénynek az a tagozó¬ 
dása, melyet a fölvonások jeleznek, nincsen 
meg benne, de a hat kép megvan és mind¬ 
egyik szép, ámbár csak úgy következnek egy¬ 
másra, mint az egyes gyöngyök a gyöngysor¬ 
ban, a külső fonal révén. Nagy dolog az, 
hogy ezt a közönség, ha nem felejtette is el, 
de megbocsátotta a szerzőnek. Még nagyobb 
lett volna a hatás, ha a régi Nemzeti Szín¬ 
házban játsszák, a hol az intim jelenetek min¬ 
den intimitása rögtön hozzánk férkőzhetik. 
Csupa eleven párbeszéd, rövid, gyorsröptű 
szikrák, melyeknek csak egy pillanatig szabad 
fényleniök, mert nyomban jő a másik. Mennyi 
hull itt alá, ebben a töméntelen térségben, 
mielőtt a nézőhöz érkezhetett volna! Mikor 
kapjuk .vissza a mi Nemzeti Színházunkat, 
vagy hozzá hasonlót? Most, ha jól játszanak 
a színészek, intim módon, a mi intim, akkor 
a hatás elvész, mert a közönség nem hallja; 
ha pedig úgy játszanak, hogy meghalljuk, ak¬ 
kor a hatás elvész, mert nagyon is hallottuk. 
Ez azután a keserves dilemma. 

Hogyan konczipiálta Szomory Mária Terézia 
alakját, a min a darab sorsának meg kell for¬ 
dulnia? Szerelmi históriát, mely meghitté, 
drámaivá tette volna alakját, Mária Terézia 
jelleme és sorsa kizárt; nagy állami akczió-

A MÁSODIK FELVONÁSBÓL. — MÁRIA TERÉZIA (Jászai Mari), KAUNITZ 
VENCZEL (Gál). 

A HARMADIK FELVONÁSBÓL. — WILHELMINA (Cs. Alszegi Irma), HENRIETTE (Vizvári 
Mariska), FLORENCE (F. Márkus Emilia). 

tói, mely a pátosz magaslatára emelte volna 
ajiősnőt, nyilván idegenkedett a szerző. Nem 
az ő talentuma mentén fekszik ez. Epikusán 
fogta föl a szerző az alakot, megmutatta ne¬ 
künk egymás után Mária Teréziát a pozsonyi 
országgyűlésen, midőn a magyaroktól, kik 
propoziczióit visszavetették, megvonja kegyét; 
József fiával szemben, kinek újításaitól félti 
az országot; gyermekei körében, kiknek min¬ 
denről gondoskodó anyjuk, akár a legjobb 
polgári mama; mint feleséget, kinek látnia 
kell, hogy férje mást szeret, míg ő e belső 
sebből véfezvén, 'szó'V's póz nólldil boHöro-

dik sorsába; végül udvarának közepette, mely¬ 
nek erkölcstelenségét oltogatja, csakhogy ez 
futó tűzként terjed és az egyik eloltott láng 
helyett más helyen tíz is fellobog. Mozgó 
képek. De mindegyik egészen sajátos művé¬ 
szettel van megalkotva és habár az utolsó 
vonás leszállítja szemünkben, kissé maniaká-
lis karaktert adván arczának, mégis ez eny¬ 
híti az állami akcziók ridegségét. Nem mond¬ 
hatom, mennyi ízlés és tapintat van ebben a 
rajz-sorozatban. A szerző nyilván egészen 
benne ól Mária Terézia korában, ebből az 
'ismeretből meríti biztosságát ós gazdagságát, 

de a képek tónusának összhangzását nem 
ismereteinek köszöni, hanem rajzoló művé¬ 
szetének. Sok -értelmi munka rejlik a műben, 
de nem kevesebb artisztikus érzék. Minden 
tónust harmonikusan tompított. A jelenetek¬ 
nek sehol sincs élük, sehol nem hangzanak 
széjjel. Az erős drámai hatásra nyilván nin¬ 
csen meg benne az a nagy nekilendülés, mely 
nélkül históriai dráma nem lehet el, de filig-
rán művészete bámulatos. Száz embert moz¬ 
gat ; majdnem mindig sok embert gyűjt jele¬ 
netre, mely egy-két soros beszédekből áll 
öslze; és ebből n mozaikból élet sugárzik ki. 

A NEGYEDIK FELVONÁSBÓL. - MÁRIA ANTÓNIA (Várady Aranka) BÚCSÚJA PÁRISBA MENETELE ELŐTT. 

A «NAGYASSZONY» ELŐADÁSA A NEMZETI SZINHÁZBAN.- Jelfy Gyula fölvételei. 
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LASKER ÉS SCHLECHTER SAKKVERSENYE A VILÁGBAJNOKSÁGÉRT BERLINBEN. 

Különösen szép az első kép. Majdnem azon¬ 
nal otthon érezzük magunkat a színen. Lát¬ 
juk, hogy Bécs nem sokkal jobb, mint Versail-

• les; szerelmi intrikákban maga a császár jár 
elől jó példával; József olvassa Rousseaut, a 
mit felesége felpanaszol jezsuita gyóntatójá-
nak; egy franczia udvarhölgygyel a roman¬ 
tikus szerelem ezüst fénye szórja halvány 
sugarait a színre; a magyar urak feltűnnek, 
kik inkább politizálnak, mint szeretkeznek. 
A következő kép, Cseklészen, Esterházy kas¬ 
télyának parkjában, a szerelmeskedő udvar 
dallamát folytatja és variálja. Itt a darab 
kissé veszélyben forog, benne van a mocsár¬ 
ban, alig lehet folytatása. De a szer/ő egy 
szökéssel l'ii/snnybau terem és a nagy áll ami 
akczióval megmenti a darabot. Mária Terézia 
itt is asszony marad, emberi, furfangos és 
felsőséges, erős és számító. Nem voltunk rá 
elkészülve, ír/, előbbiek után, annál jobban 
esik. Ez királynő! Ilyen lehetett, ilyen volt 
Mária Terézia. Ennek a jelenetnek volt leg¬ 
nagyobb hatása. Avis á l'écrivain. 0 bizo¬ 
nyára többet bízott Cseklészben, mint Pozsony¬ 
ban, és nagyon csalódott. De ily csalódások 
a legtanulságosabbak a szerzőre nézve. A IV-ik 
képben is kedves meglepődéssel szolgál a 
szerző ; van benne tudomány, mely lanyha 
és nyomban ellenszerül igen bájos jelenet, a 
kis Florenoe szerelmének oly gyöngéd rajza, 
hogy mindnyájan beleszeretünk. (De Márkus 
Emma játéka ezt nagyon elősegítette. Tízszer 
olvassa föl egy levélből : Szeretlek, mindig 
szebben.) Sok szin van ennek a szerzőnek a 

palettáján, csak a/ok a mélységesen ragyogók 
hiányzanak, viszont stilizálni és harmonizálni 
nagyon tud. Innét kezdve a darab az érzel¬ 
messé*; felé hajlik, mintha a rendelkezésre 
álló készletét a szerző már nagyobban elköl¬ 
tötte volna. Az erényőrködés motívuma el¬ 
fogyott, a magyar politika hangjai is elnémul¬ 
tak, a császár meghalt - -ló/sef és Florence 
szerelme foglalja el a tért. Szép. szép, de hová 
vezet bennünket a szerző? Mégsem e/t vártuk. 
A VI. képben újra a/ eréim-sősz Mária Te¬ 
réziát kapjuk, a ki komomáját összeházasítja 
egy dobossal. Ebből a tónusból rögtön átvi-z 
bennünket :i szerző a királynő és f'm világ¬ 
történeti összeütközésébe, hogy Mária Antoi-
nette és Florence búcsújával befejezést adjon 
müvének. Mi is bucsú/unk a szerzőtől, a kit 
nem követtünk mindig ellenkezés nélkül, de 
a kinek sok útközben kapott virágért köszö¬ 
nettel tartozunk. A korrajz linóm művészét 
ismertük meg benne. 

A női szerepek igen jó kezekben voltak. 
Jászai Mari. Márkus Emma, Alszegi Irma, 
Vizi'i/ri Mariska. Piiulai/ Erzsi előkelő mű¬ 
vészi tónust adtak az előadásnak. Mily bol¬ 
dog volna bármely berlini igazgató ily kvin¬ 
tettel ! Pethes, Gál, Odry is finoman stilizál¬ 

ták alakjaikat. Az összjáték is jó volt. Hát 
még a szabó és díszletfestő ! A legszebb az 
volt, hogy egy sem tolakodott, se színész, se 
más, kivéve a krinolin. És mennyi krinolin, 
paróka, csattos czipő, gálaruha, varkocs, stb. 
Szó sincs róla: a szem se maradt étlen-itlan. 

Alexander Bernát. 

MAGYAR LEÁNY- KLEOPÁTRA TRÓNJÁN. 
Mikor Kleopátra, a szépséges asszony, mint 

XII. Ptolomeus neje Egyiptom trónjára került, 
akkor ez a gazdag és virágzó ország elvesz¬ 
tette már függetlenségének teljességét s körül¬ 
belül olyan viszonyban állott líómához, mint 
a mai Egyiptom Angliához. Kleopátra halálá¬ 
val az ország önállóságának még látszata is 
eltűnt. S a világhírű szép asszony ideje óta 
nem volt Egyiptomnak olyan királynéja soha, 
a ki felkeltelte volna személye iránt az érdek¬ 
lődést, vagy a kiről tudott is volna az európai 
közvélemény. Mert a fejedelmek, a kik a régi 
hatalmat helyreállították, a Mahomed hitét 
vallották, a mely kizárja, hogy a feleség ide¬ 
genek számára csak látható is legyen. 

A jelenlegi khedive, Abbasz Hilmi, most egy 
oly nőt vett feleségül, a ki sokáig élt előbb a 
világban, különösen a nemzetközi forgalom 
górzponrjaiban, Parisban, a Riviérán, Svájcz-
ban, Bécsben, s Budapesten is. Múlt hó :!(>-án 
vette ugyanis nőül gróf Török May-t, miután 
menyasszonya előző napon az izbim hitre tért, 
mely alkalommal herczegnöi rangot kapott, s 
Bzobeida Hamun nevet vett fel. 

A khedive neje a néhány hóna]) előtt el¬ 
hunyt gróf Török Józsefnek, ("ngmegye volt 
főispánjának és gróf Vetter Sónának a leánya. 
Anyai ágon is magyar vér csergedez ereiben, 
még pedig az Illésházyaké. Anyja, miután.első 
férjétől elvált. Puskás Tivadarhoz, a zseniális 
feltalálóhoz ment feleségül Londonban, mely 
házasságnál a walesi herczeg, a mostani an¬ 
gol király volt a tanú. Puskás halála után 
gróf Vette;- Sótia újra férjhez ment (\serna 
Károly festőművész hazánkfiához, a kinek a 
«Vasárnapi l'jság» részére készült rajzait jól 
ismerik olvasóink. 

A khedive a bécsi Teréziánumbau együtt 
nevelkedett mostani nejének testvérbátyjával, 
ifj. gróf Török Józseffel. Szoros barátság fej¬ 
lődött ki közöttük, s a fiatal gróf udvari állást 
akart elfoglalni Kairóban, midőn egy vadász¬ 
kirándulás alkalmával elsült a fegyvere s ha¬ 
lálát okozta. 

A magyar leány, ki most Kleopátra trón¬ 
jára került, nincs már fiatalságának első évei¬ 
ben, de oly tündöklő szépség ma is, s a mel¬ 
lett oly végtelenül eszes, szellemes és művelt 
nő, hogy méltó ezt a trónt betölteni. Az 
egyiptomi alkirály már évek óta kikéri min¬ 
den fontosabb államügyben a tanácsait. 

Az új alkirálynónak számos rokona él Ma¬ 
gyarországon (nővérei is itt vannak férjnél) s 
Budapesten lakó nagynénje szívességéből kö¬ 
zöljük arczképéi ^ 

AZ IFJÚ BISMARCK. 
Egy gyermekarcz néz reánk a komoly, vas¬ 

kos könyv czímlapja mellől, melyen mindjárt 
szemünkbe tűnik ez a név: Bismarck. Ko¬ 
moly, tüzesszemű, bátor tekintetű gyermekarcz, 
mintha egy Cuyp vagy Frans Hals festette volna. 
Bismarck mint gyermek, Bismarck mint ifjú 
ember, ez a vonzó téma itt, ebben a 
könyvben van először kimerítve.* Az ember 
azt hinné, hogy most már ismerjük Bismarck 
életét egészen. Hiszen nagy politikai pályája 
maga a közelmúlt idő, melynek szálai szerte¬ 
ágaznak élő korunkban. Pedig nem úgy van. 
Bismarck életét és politikai jelentőségét, ám¬ 
bár sok jeles könyvet, életrajzot írtak róla, 
csak nagy hatásaiban ismerjük igazán, de e 
kivételesen nagy emberélet minden fontos rész¬ 
letében akkor válik majd egészen ismeretessé, 
ha feltárulnak és a történetírók szabad ren¬ 
delkezésére állnak a levéltárak dokumentu¬ 
mai, melyeket most még az államtitok hét¬ 
szeres pecsétje őriz. A könyv, melyről most 
szólunk, Marcks heidelbergi tanárnak minden 
részletében érdekes és igazán értékes munkája, 
az első határkövet jelenti azon az úton, mely 
Bismarck megragadóan nagy életének teljes 
megértéséhez vezérel bennünket. 

Bismarck ifjúkoráról tudtunk már jó sokat, 
de nem tudtunk eleget. Hiányzott a lelki fej¬ 
lődés képe, a nagy összefüggés, mely egyedül 
képes megmagyarázni, hogyan vált a múlt 
század elejéről való duhaj, zabolátlan pome-
rániai junkerból a hatalmas kanczellár, bizo¬ 
nyos időben Európa sorsának intézője, az egy¬ 
séges német birodalom megalkotója. Ezt a 
nagy összefüggést megleljük most Marcks 
könyvében: Bismarck terméketlennek látszó 
ifjúkorát amaz időpontig, midőn az 1848-ik 
évvel a nagy eseményekbe kapcsolódik. Marcks 
az életírónak mindenesetre legértékesebb for¬ 
rásaiból merít: családi levéltárakból, Bismarck 
rokonainak^ és barátainak s főképen Bismarck 
fiának, Herbert herczegnek személyes közlé¬ 
seiből. És olvasva e könyvet, fólezernyi olda¬ 
láról plasztikusan bontakozik elénk az ifjú 
Bismarck alakja. Nevezetes látvány: Binmarck, 
a német junkereknek ez a virága, apai és 
anyai ágról egyaránt, kereskedő családból ered. 
A Bismarck család ősei, a tizenharmadik szá¬ 
zadig kimutathatóan, kereskedők voltak. Az 
első ismert ős, Bismarck Herbort úr, 1270-ben 
a stendali patriczius kalmár és posztókeres¬ 
kedő testület czéhmestere volt és csak 1345-ben 
kap búbért Lijos gróftól a régi Mark gróf¬ 
ság urától Bismarck Kolos úr, ki maga is ke¬ 
reskedő ember volt, s e minőségében sok szol¬ 
gálatot tett a grófnak, ki hálából felveszi a 
régi markbeli nemesség lovagi rendjébe. A Bis¬ 
marckoknak nyugodtan is folyt soruk érté¬ 
kes birtokaikon, míg a grófság a Hohenzol-
lernek hatalmába nem került s I. Frigyes Vil¬ 
mos fel nem szabadította a hűbérföldeket s 
adózásra nem szorította a nemességet. Ez nem 
engedte könnyen az előjogait s a király meg 
is hagyta utódainak, hogy ügyeljenek a régi 
Mark grófság nemeseire, mert nagyon enge¬ 
detlen nép az az uralkodóházzal szemben, de 
a legrakonczátlanabbak mégis a Schulenburgok. 
Knesebeckek, Bismarckok és Alvenslebenek; ez 
a négy család a legelőkelőbb és a legnyakasabb 
valamennyi közt. 

Bismarck anyja menckeni leány volt és ol-
denburgi kereskedők voltak az ősei. A fiú 
inkább az apjához húzott, mint az anyjá¬ 
hoz. «Az anyám, - - írja később Bismarck a 
menyasszonyának — szép asszony volt; pom¬ 
pakedvelő, eleven eszű nő, de nem sok volt 
benne abból, a mit a berliniek kedélynek 
mondanak. Azt akarta, hogy sokat tanuljak 
és nagyra vigyem, de sokszor éreztem, hogy 
rideg és szigorú velem szem ben.» E szerint 
a jó későn, de hatalmas erővel felébredt becs¬ 
vágy anyai öröksége volt a nagy embernek. 

Bismarck Göttingában diákoskodott. Ugyan-

* Bismarck. Eine Biographie von Erich Marcks. 
Erster Bánd, Bismarcks Jugend 1815—1848. Stutt¬ 
gart und Berlin, Cotta. 
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Nem sok idővel házassága előtt betelt po-

• csak czeda legény volt. Sokat kneipolt, első- Ebben az időben, az alkotmányos küzdel 
rangú verekedő volt a menzurákon s volt egy mek idején kezdették L w S T Í p S t f t í E 
komoly párbaja 1B - - sajatságosképen a Bis- dései. És Bismarck, most már a család schií-
marck családban vajmi kevéssé népszerű király hauseni birtokának ura, első harczáta haladó 
becsületéért Aztán mint a féle junker, a tar- mozgalommal vívta meg. De míg Sti* juíoü 
tomanybeli közpályára lepett s előbb Aachen- volna, lezajlott eléggé rövid , 
ben volt referendarms aztán a potsdami kor- végződő szívbeli regénye. Megszerette és fele-
manyt szolgálta. Aachentol ügy szakadt el, ségül is vette Puttkammer Johannát egy po-
hogy Míg beleszeretett egy ifjú angol nőbe, merániai pietista család leányát (nem azt a 
kit feleségül is akart venni s oly hevesen Puttkammer kisasszonyt, a kiért először lán-
udvarolt neki hogy megfeledkezett szabadság- gólt.) Házasságuknak legfőbb akadálya a vallási 
idejének lejartáról hivataláról. Csak két hó- nézetek külömbsége volt. A Puttkammer. család 
nap elteltével irt bocsánatkérő levelet főnö- nem tudott megbékülni Bismarck hitetlensó¬ 
kének, Amim grófnak, hogy annyira elragad- góvel, melyet csak nagynehezen törnek meg 
tattá magát. Nem is volt tovább maradása a szerelméért vívott harcz lelki rázkódtatásai 
Aachenben s Potsdamba helyeztette magát. 
De oda is utána ment a 
hivatalos minősítés, mely 
a többi közt kimondja, 
hogy Bismarck Ottó úr bi¬ 
zony rakonczátlan s hozzá 
adósságcsináló fiatalember. 
Nem is maradt soká Pots¬ 
damban sem, hol egyben 
tűnt ki a hivatalnoktársai 
közt: neki volt a legtöbb 
feldolgozatlan aktája. 

Anyja halála után, 1839-
ben végképen szakított a 
hivatalnoki pályával. Meg¬ 
gyülölte a bürokrácziát, a 
bürokratikus önkényural¬ 

mat. Neki függetlenség kell, 
mondotta; úgy muzsikál, a 
hogy neki jól esik, vagy 
nem muzsikál sehogy! De 
azért nagyságának idejében 
abszolutistább volt, mint 
régi hivatalbeli főnökeinek 
bármelyike. A függetlensé¬ 
get és a feszélyezetlenséget 
ő csak magának követelte, 
másoknak nem szívesen 

adott belőle részt. 
Tehát, mint mondottam, 

szakított a hivatalnoki pá¬ 
lyával és visszavonult a csa¬ 
lád egyik birtokára, Kniep-
hofba. Ott gazdálkodott s 
élt falusi nemes módjára 
hat évig, 1839-től 1845-ig. 
De milyen földesúr is volt! 
Nem emlegették máskép, 
mint ezen a néven: «az az 
eszeveszett Bismarck." Duz¬ 
zadó ereje a legkülönösebb 
erupcziókban mutatkozott 
meg életének ebben a kor¬ 
szakában. Szenvedélyes lo¬ 
vas volt, roppant kedvtelés¬ 
sel űzte a vizi sport min¬ 
den nemét, úszott, evezett 
s komoly viharokkal küz¬ 
dött meg, könnyű sajkában 
ülve az éjszaki tengeren. 
Otthon vadászott, nagy ven¬ 
dégségeket csapott és rop¬ 
pant ivások estek meg nála. 
Dáridóinak országos hire 
volt, azt is tudták, hogy 
minden vendége közt ő 
maga birja legjobban az 
italt s él-hal a pezsgőért. 
Néhanapján a pisztolynak 
is akadt szerepe e ven¬ 
dégségek alkalmával, még pedig nem épen 
csak lovagias ügyekkel való kapcsolatban. 
A vendégeit, ha tanácsa ellenére koránkelés¬ 
ben egyeztek meg és mégis sokáig maradtak 
az ágyban, vagy ha sokáig öltözködtek, pisz¬ 
tolylövésekkel sürgette az udvarról, úgy hogy 
a golyó záporként szórta a vakolatot a me-
nyezetről a késedelmezők fejére. 

Nem csoda, hogy veszett hire támadt or¬ 
szágszerte s az első német háznál, hol leány¬ 
kérőben járt, Puttkammer úrék portáján, szép 
udvarias formában kiadták az utat a kniephofi 
földesúrnak. Bismarck most elkeseredésében, 
meg azért is, mert kevés volt nagy erejének 
a mezőgazdaság, megint a közpályára vágya-
kozott, de a potsdami kormánynál oly erős¬ 
kezű fölebbvalóra akadt s oly nagy arányokban 
gyűjtötte a restancziákat, hogy kedveszegetten 
másodszor is odahagyta a közszolgálatot. 

Sterlisky fényképe. 

JÓZSEF FŐHERCZEG ROKOKÓ-BÁLJÁNAK RÉSZTVEVŐI. — A föherczeg és fóherczegasszony. 

litikai becsvágya is: a szász lovagi rend 1847 
márcziusában az egyesült tartományi rendek 
országgyűlésébe küldötte. Az országgyűlést rö¬ 
vid idő múlva szétoszlatták, de Bismarck mégis 
feltűnt már szónoklatában és sokan voltak 
már akkor, kik felismerték benne a jövő em¬ 
berét. 

EGY ERDÉLYI FŐÚR A NÉMET KLASZ-
SZIKUSOK TÁRSASÁGÁBAN. 

Gróf Bethlen Elek, Herder, Wieland és Klopstoek. 

«1795-ik esztendőben deczembernek lö-én 
indultam ki délutáni három órakor Kolozs¬ 
várról dr. Gyarmalhy úrnak és Fogarasy Sá¬ 
muelnek társaságában a nagyatyám hat igás 
lovaival s magam szekeremmel. Kikisértenek 
pedig a papfalvi fogadóig Veszprémy István, 

Radnótfáy Sámuel és volt tanítóm, kolozsvári 
pap Szilágyi rVivncz . . . U ezekkel a szavakkal 
kezdi üti naplóját a tudós gróf Bethlen Elek, 
a ki a magyar tudományos irodalomban elég 
szép ne\et szerzett, de a kiről \ajmi késesen 
tudják, hogy németországi tartózkodása alatt 
állandó barátságban élt a nemei klasszikusok¬ 
kal: Wielnndilal. Herderrel, Klopitockkal, 
érintkezett Srliillerrel s a német szellemi elet 
xámos elükelöségé\el. Hogy ennek az iro¬ 

dalmi barátságnak, melyet az európai míhelt-
ségü magyar főúr a német klasszikusokkal 
frntartott a magyar iroilalnmlian nyoma is 
alig van, amink okát az akkori \iszoiiyoklmn 
s ez irodalmi barátságnak csupán naplószerü 
feldolgozásában kell keresnünk. K/ek a napló¬ 

szerü feljegyzések azonban 
igy is igen érdekes adatok¬ 
kal gazdagítják a magyar 
irodalmat s megtudjuk be¬ 
lőlük, hogy gróf Bethlen 
Klek a német klasszikusok-
Kal \alo érintkezését, a mi¬ 
kor csuk alkalom kínálko¬ 
zott. ;i magyar ügy érdeké¬ 
ben is igyekezett kihasz¬ 
nálni, ív/, a szellemi ka¬ 
pocs ha közvetlenül nem 
i s — nagy hasznára vált a 
ina uyar literaturának. Egyik 
feljegyzéséből megtudjuk 

például, hogy Kazinczyval 
annyira megismertette a 
német klasszikusokat 
különösen Klopstoekot, — 
hogy azok többet tudtak 
meg i-ola, «mint igen sokan 
idehaza . . .» 

* 
A repülés szédítő gyor-

saságú, távolságokat nem 
ismerő korszakában olvasva 
e naplónak azon részeit, a 

melyek csigalassúsággal 
visznek át a "papt'alvi fo¬ 
gadótól" fel egészen Ham¬ 
burgig, Kopellllágáig 8 ol-
\ns\a az akkori utazással 
járó ezernyi akadályt, fá¬ 
radságot, s ismerve a czélt, 
a melyért n liatal főúr e 
hoss/.ú útra vállalkozott, 
nemcsak ritka, férfias ener¬ 
giáját, hanem törhetetlen 
ambiczióját is külön-külön 
méltányolnunk kell. 

Magyarországon át ve¬ 
zető útján a balesetek, kel¬ 
lemetlenségek, akadályok 

egész sorával találkozunk. 
Csak néhány epizódját em¬ 
lítjük fel útja eme részé¬ 
nek, hogy lássuk, milyen 
ambiczió vezette, hogy mind 
e sok akadály sem tudta 
tovább utazásától elretten¬ 
teni. 

Iteczember 18-ikán a 
Meszesen nyok-z ökrökkel 
vontatván ki magunkat. -
Egyik éjjeli szállásáról így 
ir. - Egész éjjel a tört 
ablakon a szél befúván s 
a kis piszkos jukban 11-én 
feküvén, rosszul lettem. 

Ealuról-falura vezet útja, a nagyobb váro¬ 
sokban, a hol ideje engedi, felkeresi a tudo¬ 
mányukról ismert férfiakat s az akkori főúri 
világ tagjait. Január 14-én Bécsbe érkezik. 
Becsi tartózkodásáról többek között ezeket Írja : 

— Yisitát nem adtam másnak, hanem csak 
kanczellárius gróf Teleky Sámuelnek, gróf 
Wartenslébennének . . . Ő Felségénél is voltam 
á:5-ikán. Ő Felsége oly leereszkedéssel, oly 
nyájassággal fogadott, melynél többet egy ve¬ 
lem egyforma embertől sem kívánok. Kij öve-
telemkor is kérdette: «megelégedett-e vála¬ 
szommal* ? 

Bécsből Prágán át Drezdába ér február 14-én, 
a hol a muzeumok, könyvtárak tanulmányo¬ 
zásával tölti ideje nagy részét. A hessen-darm-
stadti herczeggel köt meleg barátságot s 
Weimarban is a weimari herczeg vendégsze¬ 
retetét élvezi. 
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ANDRÁSSY BOY GRÓFNŐ. KEGLEV'ICH ILONA GRÓFNŐ. ANDRÁSSY GYULÁNÉ GRÓFNÉ. GRÓF MIKES ÁRMINNÉ. PÁLFFY DAUN-ANNIE GRÓFNŐ. ESTERHÁZY ERZSÉBET GRÓFNŐ. 

BÁNHIDY BÁRÓNŐ ÉS LÓNYAY MARISKA GRÓFNŐ. 

JÓZSEF FŐHERCZEG ROKOKÓ-BÁLJÁNAK RÉSZTVEVŐI. 

-v.> Ebéd felett a berczegné melleti ülvén, 
rendesen igen sokat beszélgetvén különösen 
József császárról, az erdélyi szász nemzetről, 
a magyar nemzeti karakterről stb.» — irja egy 
helyen naplójában. Nagy tndása, európai mű¬ 
veltsége, finom modora előtt csakhamar a 
legelőkelőbb szalonok ajtaja is megnyílik. 

Itt ismerkedik meg Herderrel és Wielanddal. 
A német irodalom e két klasszikus tagjával 

Jegyzi föl napló¬ való megismerkedését 
jában: 

Április 19-én délután mentem először Her-
derhez s nála másfél óráig voltam. Iffland, 
(kit a herczeg ide hozatott, hogy actorait ta¬ 
nítsa s fizet néki négy hétre 100 louisdort) 
játszott a theatrumban a maga darabjában a 
Herbstagban. Ezen rollét képzelhetlen jól ját¬ 
szotta, de a herczegné maga is s Herder is 

DE FONTENAY GRÓFNÉ. 

— Strelisky fényképei. 

bizonyossá tettek arról, hogy amióta itt játszik,, 
minden estve különböző rollét viszen . . . 

. . . 20-ikán Wielandot látogattam meg. 
Goeschetől, a verlegeritől volt adresem hoz-
zája, de ezt nem izentem meg előre, csak órát 
kérettem tőle, melyet tizenegyed félre tévén, 
megjelentem. Se nem Forsteri ölelésekkel, sem 
Plattneri feszességgel nem fogadott, egy szóval, 
mint illik egy Wielandhoz. Mintegy egy óráig 

VÉCSEY BÁRÓNŐ. GRÓF KARÁCSONYI MARGIT. GRÓF D'ORSAY MÁRIA. 

JÓZSEF FŐHERCZEG ROKOKÓ-BÁLJÁNAK RÉSZTVEVŐI. — Strelisky fényképei. 

a mostani franczia háborúról, az udvarok poli¬ 
tikáiról beszélvén, végre mondottam neki, hogy 
Goethe gesprachje Magyarországon fordittatott 
s a fordító rész szerint azzal is büntetési 
vette s midőn elbúcsúztam, azt mondotta, hogy 
neki igen interessant volt esmeretségem stb. s 
kér engemet, hogyha haza megyek, írásait ne 
olvassam. Melyre azt feleltem, hogyha egeszén 
ahoz alkalmaztatnám magamat, a mi tiltott s 
a mi nem tiltott, végre igen kicsiny sphaeraja 
lenne nyomorult gondolatimnak, minthogy 

csupa simbolicus könyvekhez kék magamat 
szorítani. Erre azt monda: ő nékem s minden 
jobb gondolata ifjaknak Amerikát javalja, ott 
olvashatni, irni mindent, a mi tetszik, s siratja, 
hogy nem ifjú, mert maga is oda menne s 
ezen javallását sokáig állítván, végre nyájasan 
egymástól búcsút vettünk. 

Herdert s Wielandot weimari tartózkodása 
alatt több ízben felkereste s igen szivesen 
társalogtak vele. Goethéhez és Schillerhez már 
nem volt ekkora szerencséje. Goethével nem 

tudott megismerkedni, Schiller meg — úgy lát¬ 
szik — igen kurtán bánt vele. Naplójának ezt 
a részét minden leplezgetés nélkül így írja meg : 

- Goethét háromszor kerestem. Schillert 
pedig (ki négy héttől fogva ül itt) sokáig ker¬ 
gettem . . . Végre látván, hogy ki nem állhat, 
előlem bezárkózott . . . 

— Szeptember 29-én Zeyk Jánossal Goet-
tingából elindulék s aznap jöttem Casselig — 
írja később naplójában. 

Később útjuk különvál s bejárja Frankfur-
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NEMESKÉRI KISS GÉZA ÉS MARGIT. LIBITS ADOLF. 

JÓZSEF FŐHERCZEG ROKOKÓ-BÁLJÁNAK RÉSZTVEVŐI. — Strelisky fényképei. 

töt, Würzburgot s a nagyobb német városokat 
hogy tudományos ismereteit gyarapítsa. I7!I7. 
április 7-én ismét (íottingából indul ki. 

Hamburgban ismerkedik meg Klbpstockkal, 
a kihez tartós barátság fűzi. Az utc/.án talál¬ 
kozik vele legelőször: 

— A sétáló helyen találkozánk Klopstockkal 
s egy néhány minutáig .szólván vele, azt monda, 
hogy ott viss/.avár. Később egyedül maradtam 
az öreggel. Egy óráig sétálván, maga házához 
vezete, s ott is két egész óráig tartván, min¬ 
dent egybe beszélettünk, különösen a Messiás 
magyar fordításáról. Igen sokat tudakozódott 
Kazincziról, s midőn harmadikszor voltam 
nála s elbúcsúztam tőle, még egy darabig ki¬ 
sért el az utczán s kért, hogy többször is 
látogassam meg s nagy szívességgel vett bú¬ 
csút tőlem. Igen nyájas, tréfás, víg, öreg tisz¬ 
tes ember . . . 

Hamburgból kirándul Koppenhágába s be¬ 
járja Dánia egy részét, de állandó tartózko¬ 
dása Hamburg marad, a hol legszívesebben 
Klopstock társaságában tölti idejét. 

Hogy Klopstock mennyire megkedvelte a 
nagy műveltségű magyar főurat, egyik fel¬ 
jegyzése elárulja, a melyből megtudjuk, hogy 
Klopstock gyakran hívta maga hó/.. 

- . . . Ugyanezen nap az öreg Klopstock 
kéretett, hogy mennék hozzája, minthogy maga 
ki nem mehet. Meg is cselekedtem volna, ha 
más kedves akadályaim nem lettek volna, de 
Mendel * háza előtt elmenvén, ott megfenek¬ 
lettem s onnan egy óra előtt éjjel el nem 
lőhettem. *^j 

Sorra, járja később a nagyobb német váro¬ 
sokat ; tapasztalatairól, megfigyelésedről min¬ 
denütt jegyzeteket készít. Minden érdekli, a 
miben komolyabb tartalmat lát; irodalom, 
tudomány, politika, diplomáczia egyaránt fog¬ 
lalkoztatja elméjét s a mikor 1797-ben vissza¬ 
tér útjáról, olyan tudományos készültséggel, 
megalapozott képzettséggel, bővült ismeretkör¬ 
rel s leszűrt világnézetekkel rendelkezik, hogy 
mint Erdély legképzettebb tudományos fér-
tiainak egyikét emlegetik nevét . . . 

Iván Eilc. 
* Mendel-család, egy gazdag bécsi család volt, a kik¬ 

hez szívesen és gyakran járt vendégségbe. 

A PÁRISI GYUJTOGATÓK. 
(Az 1871-iki kommün lázadás.) 

-
Ismerteti (Folytatás.) 

RÁKOSI VIKTOR. 

VI. FEJEZET. 
. Paris urai. 

Nem terjeszkedhetünk ki az összes alakokra, 
a kiket a kommün zavaros áradata a felszínre 
vetett; de ecsetelünk néhány jellemző voná¬ 
sokkal felruházott szereplőt, jóhiszeműt, rosz-
hiszeműt, vegyesen, a kik mintegy típusnak 
tekinthetők e mozgalomban. A Bankról szóló 
fejezetben már bemutattunk néhány becsületes 
álmodozót — itt folytatjuk a sorozatot. 

Magában a kommün kebelében az összees¬ 
küvőknek két csoportja fenyegette a bitorolt 
hatalmat. Az egyik csoport állott Delcscluze 
hadügyminiszterből, Hőssel volt hadügyminisz¬ 
terből, a ki az egyetlen képzett katona volt a 
társaságban, és Vermerechből, a Pere Duehérie 
főszerkesztőjéből, a ki véres szájú és durva 
hangú lapjával nagy befolyást gyakorolt a tö¬ 
megre. Ezeknek az volt a tervük, hogy konspi-
rácziójukba vonják a fanatikus bellevülei zászló¬ 
aljakat, ezekkel hatalmukba kerítik a városhá¬ 
zát, lakat alá teszik a sok lehetetlen fecser/őt, 
azután a hatalom élére állnak és legyőzik Ver-
saillest. Bőssel lett volna első konzul, Ver-
mersch külügyminiszter, Delescluze pedig rend¬ 
őrminiszter. Hárman sokáig tanakodtak e me¬ 
rész terven, de mire hozzáfogtak volna a ki¬ 
vitelhez, a versaillesi csapatok már Parisban 
állottak. 

Az összeesküvők második csoportját a követ¬ 
kező alakok alkották: Lullier, a ki mint főtiszt 
már régóta bizonyos vezérszerepet játszott a 
kommün-mozgalomban, de a hatalmasoknak 
nem tetszett és két ízben bebörtönözték, de 
mind a kétszer megszökött. Vakmerő, gyors 
elhatározásu, de e mellett elég óvatos ember 
volt. Ez is azt tervezte, hogy a városház urait 
hatalmába keríti, s mikor ezek el vannak né-
mítva. akkor kezet fog a versaillesi csapatok¬ 
kal 0 maga így nyilatkozott tervéről: «Az én 
szerepem, a melyet a kommün alatt játszot¬ 
tam, egy cseppet sem kétszínű. Nyíltan ki 

akartam söpreni a kommünt. Ezt hirdettem a 
lapokban, kávéházakban, mindenütt. Törzska¬ 
rom is meg volt szervezve. Csak azon múlt a 
dolog, a hogy az adott pillanatban a szükséges 
pénzösszeget nem tudtam megkapni." 

Pedig az egész összeg, a melyre szüksége volt, 
nem rúgott többre 30,000 franknál. Összeesküvő 
társai voltak: Ganier d'Abin és du Bisson, két 
határozott kalandor, kik közül az egyik már-
czius 18-ikán néhány zsandárl agyonlövetett, 
a másik pedig egy békés utczai tüntetés alkal¬ 
mával a tömeg közé puskáztatott. Ezzel szerez¬ 
tek maguknak érdemet a kommün előtt. 

Ezen kívül egész csomó apróbb komplott 
fenyegette a kommün exisztencziáját, különö¬ 
sen az utolsó két-három hét alatt. Thiers is 
egész csomó ügynököt küldött Versaillesből 
Parisba, a kik pénzzel ellátva a szövetkezett 
nemzetőrség demoralizálásán dolgoztak. A kom¬ 
mün gyanakodott, érezte a fenyegető veszedel¬ 
meket, de nem tudta, hol markoljon bele a 
dolgokba. Pedig a hadügyminisztériumban, De-
lescluze mellé helyezve, egy kitűnő embere 
volt, Eduárd Moreau, a Központi Bizottság 
tagja és lelke, a ki igazában vezette az egész 
hadügyminisztériumot. Ez a Moreau jó család¬ 
ból való intelligens, tanult úri ember volt, a 
kit a háború híre Londonban ért. Ott hagyta 
feleségét és kis gyermekét, a párisi nemzetőr¬ 
ség közé lépett egyszerű közkatonának s az 
ellenség előtt több izben kitüntette magát. A ka-
pituláczió után nem tért vissza családjához. 
Hazafias elkeseredése a szövetkezett nemzet¬ 
őrség közé sodorta, mely megválasztotta a Köz¬ 
ponti Bizottság tagjának. Azt lehet mondani, 
hogy a Központi Bizottságnak ő volt a legér¬ 
tékesebb tagja. A kommün félt tőle és igaza 
volt, mert Moreau nem egy izben jelentette ki, 
hogy ha nem jól viseli magái, le fogják fü¬ 
lelni. A Központi Bizottság az ő erejének és 
tehetségének köszönheti, hogy a kommün és a 
Jóléti Bizottság mellett is meg tudta tartani 
hatalmát. 0 vezette a magasabb politikai és 
katonai rendőrséget. Több izben meghiúsította 
az oda irányuló kísérleteket, hogy Paris vala¬ 
melyik kapuja a franczia hadsereg kezébe ke¬ 
rüljön. Megfigyelés alatt tartotta a kommün 
tagjait, minisztereit és a szövetkezett nemzet¬ 
őrség főtisztjeit. Egész csomó ügynök állott 

-' 

rendelkezésére. Kitűnő kómrendszere folytán a 
franczia hadsereg minden mozdulatáról és ter¬ 
véről értesült, de a kommün tehetetlen tábor¬ 
nokai ez értesüléseket nem tudták javukra for¬ 
dítani. Moreau gyűlölte a kommün jakobinus 
pártját, Ferrével és Eigaulttal egyetemben, a 
kik féltek is energiájától és befolyásától. A ver¬ 
saillesi kormány több izben kísérletet tett, hogy 
a maga részére nyerje, de oly ügyetlenül, hogy 
a terv solise sikerült. Becsületére válik, hogy 
nem hagyta ott az ügyet, bár mint minden 
intelligens ember, ő is tudta, hogy az roszul 
fog végződni. Barátai egy tönkrement játékos¬ 
hoz hasonlították őt, a ki vagyonát és életét 
egyetlen kártyára teszi föl. Megalázónak tar¬ 
totta azt a helyzetet, melyet nagy tehetsége 
mellett a polgári társadalomban elfoglalt. Na¬ 
gyon jól tudta, hogy forradalmi időkben a siker 
a legvakmerőbbhöz csatlakozik és hogy gyak¬ 
ran az ember egy pár óra alatt eléri azt, a 
mire egy egész élet munkájával hiába töreke¬ 
dett. Talán ez volt az oka annak, hogy nyakló 
nélkül belerohant a kommünbe s végig kitar¬ 
tott mellette, halálával fizetvén meg tévedését. 
A versaillesi kormány oly kiváló alaknak tar¬ 
totta, hogy minden csapatparancsnokot külön 
utasítottak kézrekerítésére. Május 26-án haza¬ 
ment Eivoli-utcza 10. számú lakására. Mikor a 
házmestertől lakása kulcsát kérte, egy szakasz 
katona jelent meg a kapu előtt. A jelenet na¬ 
gyon rövid ideig tartott: — «Kit keresnek? — 
Moreau Edwardot, a Központi Bizottság tag¬ 
ját. - - Én vagyok! Ezennel letartózta¬ 
tom. — Eendelkezésére állok.» 

A Chatelet színházba kisérték, melynek elő¬ 
csarnokában haditörvényszék működött. Ide¬ 
vezettek minden a környéken elfogott fölkelőt. 
Három iroda működött azon, hogy először is 
szortírozza a foglyokat. Ezek az irodák kétféle 
osztályozást ismertek : retkeseket és kevésbbé 
vétkesekéi. A vétkeseket egy ezredes elé vezet¬ 
ték, a ki egy végső kihallgatást rendezett. Meg¬ 
vizsgálták, hogy a kezük fekete-e a puskapor¬ 
tól, és hogy a vállukon meglátszaiiak-e a puska-
rúgás nyomai. A ki megszabadult, annak a ne¬ 

véhez egy L betűt tettek, a mi annyit tesz, 
hogy Liberté (szabadság). A nagy V b.ítü azt 
jelentette, hogy V0r$aillegbe tíüld&ndő, a nagy 
^ l<"i'"i pedig azt jelenlétté, hogy his/U-'Y 
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lövetett). Moreau a legkegyetlenebb órában je¬ 
lent mi'-í e véres helyen. E pillanatban a keze¬ 
sek már le voltali gyilkolva, l'áris lobogó láng¬ 
gal égéit és az irgalom kihall a sxivekliöl. 
A mint megtudták, hogy kivel van dolguk, neve 
mellé odatették a nagy F beiíít. a Lohau-kaszár-
nyába vitték és agyonlőtték. 

Érdekes, bár nem ilyen értékes alak volt 
/ías.sr/ is. TúlhersiilU' katonai képességét t mint 
föntebb már említettük, diktátor! szerepről ál¬ 
modozott. Misei nem kapott szertelen nagyra-
vágyásának megfelelő szerepet, gyűlölettel és 
öldöklő gunynyal fordult a kommün ellen, 
mely azonban nem mert ellene komolyan föl¬ 
lépni. Mint hadügyminiszter, megpróbálta, fe¬ 
gyelmezni a kommün rendeden hadseregét, de 
tnlságos szigorával e^ak azt érte el, hogy nép¬ 
szerűtlenné lett ÓH nem fogadtak neki szót. 
Hogy miképen gondolkozol! az alájarendelt 
hadseregről, a/.t elárulja a következő levele, 
melyet hadügyminiszter korában. 1S71 április 
17-ik.'M irt: " líetleiilön kifáradtam ezekbe a 
dolgokba. Mibely! egv forradalom sikerül, egy 
i somó lehetetlen fráter megrohanja és hivatalt 
kér; ily módon keletkezik egy köztársasági 
kormány köztársasági férfiak nélkül, egy for¬ 
radalmi kabinet forradalmárok nélkül. Az or¬ 
szág pedig átváltozik e//;/ <>ri<ixi Imlldtuli najttii. 
melyben iiiimli-nki e</i/ kis kiu-:l;i'>l nk«r ni<jni 
magának. Most az előőrsökhöz megyek egy 
kicsit körültekinteni; ha megsebesülnék, leg¬ 
alább volna tisztességes okom a visszavonu¬ 
lásra.* 

Ez a szerep, a melyet játszott, súlyosan ne¬ 
hezedett rá, de tetszett is neki. Mint afféle 
ingadozó, habozó karakter, nem \olt képen 
megnyugodni benne, de eldobni se tudta ma¬ 
gától, így aztán zsákutrzába került, a melyben 
el kellett vesznie. 

Egy másik levelében igy nyilatkozott a kom-
münröl: «Én hazafiakat kerestem és olyan em¬ 
bereket találtam, a kik képesek lettek volna 
az erődöket inkább a poroszoknak átadni, 
mint a versaillesi nemzetgyűlésnek nieghódolni: 
kerestem a szabadságot és e helyeit minden 
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utczasarkon a privilégiumot találtam instal
lálva; kerestem az egyenlőséget és a helyett 
a szövetkezett nemzetőrség bonyolult hierar-
kiáját találtam, a régi politikai elitéltek arisz-
tokraeziaját és a tudatlan hivatalnokok feuda
lizmusát, mely lekötötte Parisnak minden élő 
•Tejet . . . Megtaláltam a kommün semmiházi 
tisztjeit, a kik a korcsmákban a káplárokkal 
koczczintgattak, ezeket a katonáknak öltöz
ködött koldusokat, a kik rongyokká alacsonyí
tottak a rájuk bízott egyen ruhá t . . . Ezeket a 
felbolondokat, a kik azt állították, hogy meg
mentették az országot a kard uralmától s"a 
kik ennek a helyébe csupán a delírium tremem 
uralmat tudták állítani.* 

Körülbelül nyolcz napos hadügyminiszter 
volt, mikor e sorokat irta. Május 9-én lemon
dott e hivataláról és kérte a Jálélé Bizottmqol 
hogy csukják be. De aztán meggondolta a dol
got es elbujt A kommün rendőrsége nem is 
akadt nyomára, de június első napjaiban a 
versaillesiak kezébe került, haditörvénvszék elé 
állítottak, mely halálra Ítélte. Mikor agyonlőt
tek, utolsó szavai ezek voltak : Biráim fa 
lessegiiket teljesít, 

Az itt felsomltak közül még Delescluzer/il 
akarunk megemlékezni. Májas huszonötödikén 
mikor a végső tusa folyt Paris utezáin, a kom
mün vezérei már otthagyták a városházát s a 
tizenegyedik kerület polgármesteri épületébe 
tettek át főhadiszállásukat. Olyan volt ez a ház 

Régiek és újak. A főváros egy hangversenyter
mében szavaló-est volt a minapában. Vagyis olyan 

a melyen az elsőtől az utolsóig poétáké volt 
minden szó. Ilyen nagy úr a vers nagyon régen 
nem volt Budapesten. Hogy egy nagy termet meg 
lehessen tölteni fizető közönséggel, a mely a pén
zéért semmi mást se kap. «csak. versek cseng 
ezt megpróbálni se érdemes vállalkozásnak ítélte 
minden hangverseny-rendező. De már a Beregi 
Oszkár szavaló estéje előtt is kaptunk róla bi
zonyságot, hogy egy ilyen vállalkozás ma nemcsak 
lehetséges, de nem is koczkázatos. A versnek ha
talmas közönsége támadt Budapesten : nagyságban 
és lel késségben szinte az énekesekével vetekedő. 
Hogy ez tisztán csak annak a harczos mozgalom
nak lenne köszönhető, a mely újabban a költ szét 
területén kavarog és seregeket vonnltat egymás 
ellen különböző lobogók alatt, nem mérnők" állí
tani, de hogy nagy része van benne, úgy véljük, 
nem lehetne tagadni. A mérkőzés mindig izgatja 
az embereket, a táborokba oszlás mindig táboro
kat teretnt túl is a harczosok terepén. Ez a sza
való est. a melyről szólunk, nagyon érdekes meg
figyelni valót kínált a szemlélődőnek azzal, begy 
a ki a pódiumon volt Ja szavalt, nem költ. 
harczos irányok egyikének se párthíve, mondott 
rági és új verseket egyaránt, az előadás miivé 
tének teljes pártatlanságával. Ennek a n 
nek teljesen egyforma és egjértékű bura i ká 

Iá a pódiumról a n új 

hogy a hatásukban egymással megvívja
nak. Meg kell állapítani az igazságot, hogy a ré
giek, a melyek különben nem u olyan régiek 
>zen,mel láthatóan és letagadhatatlan"^ nagvobb 
eredménynyel pályáztak a I 
rémben nem akadémikusok tapsoltak, hanem az 
utak kora. érdeklődő, lelkes fiatalság, mindent 
elolvasó fiatal asszonyok, leányok, a kiknek állí-
[«ag a régi már elavult és érzése, lelke, hangja, 
felfogása nem is az új. hanem a legújabb. De 
»emmi nyom se mutatta, hogy így i e 

mint az a hirtelen összetákolt tutaj, a melyre 
a hajótöröttek menekülnek. A nagy terem padló
ját tányércserepek, tört borosúvegek, zsiros 
papiros, hentesáru maradványok borították. 
Az egyik sarkában csapra ütött boroshordók, 
a másikban töltényekkel telt zsákok es petro-
leumos hordók állottak. Itt szalmazsákon sebe
sültek nyöszörögtek, amott asszonyok zsákokat 
varrtak, melyeket homokkal megtöltve a barri-
kádokra vittek. Az asszonyok előtt szuronyos 
puskájára támaszkodva egy vörös kokárdás no 
állott, vigyázva, hogy senki meg ne szökjék. 
Nagy élénkség uralkodott, futárok, tisztek es 
közkatonák jártak ki s be, de már nem volt M 
tiszt, se közlegény, itt esak kétségbeesett /<</'/"-
zöttek voltak. Delescluze is itt volt, a ki meg
értette, hogy ez a hely nem lesz sokáig tartható 
s rendeleteket adott ki, hogy barrikádról-bar-
rikádra hátrálva, az egész főhadiszállás vonul
jon a huszadik kerület polgármesteri hivata
lába s onnan, Belleville magaslatáról, könyör
telenül bombázzák Parist, hogy így ftoy nagy 
néphez méltó temetést rendezzenek maguknak. 
A börtönökben sínylődő túszok odavitelet is 
elrendelte, abban a reményben, hogy ezen ár
tatlan emberek élete, mögé elsánczolván magu
kat, talán a törvényes kormány szóba áll 
tisztességes békére lép Velük. Delescluze, mi
után intézkedéseit megtette, kiment az utezára 
körülnézni. Ezalatt odabent a polgármesteri 
hivatalban az a hir terjedt el, hogy megszö
kött. Mikor aztán visszatért, a nemzetörök rá
támadtak, ököllel fenyegették, összegyávázták, 
szemére vetették, hogy szökni akart és kijelen
tették neki, hogy velük fog megdügleni. De
lescluze nyugodtan meghallgatta őket, semmit 
sem felelt, föltette kalapját, fogta pálczáját 
az ajtó felé indult. Félúton visszafordult 
így szólt a tömeghez : 

— Piszok nép vagytok ! Egy se képes közü
letek arra, hogy megölesse magát. 

Yermorel, a ki az egyik sarokban ült, föl
ugrott és így szólt : 

— Én megmutatom, Delescluze, hogy ön 
csalódik. (Folytatása következik.) 

A HÉTBŐL. 

könnyebb lenne nekik az újat megérteni, mint a 
régit vagy réginek b é l y e g z e t t e t megmagyarázni 
Kudarcza-e ez azújaknak és legújabbaknk ? Szó 
sincs róla Hiszen az érdeklődésű, k e föllendulése 
nagyrétében nekik köszönhető az ő érdemük 
hogy a közönség érd. 
hős 4fot a régihez, m Osoj 
annak az igazolása, hogy ezek z régiek u poéták 
szavuk a költ., szava, a un bizonyára az«k, 
teszi értéktelenebbé, a kik ina-
dalolnak. A poéta dicsos, g. MM a fölfedező-
íoltalalé.é. Ezer gyönyörű, igaz tlal után az 

M maga nem 
fölösleges, se azokat MM tesji fóiöalegesekké, » 
melyek előtte teremtek. 

« 
A csók-affer. A csók-ahVr nem új dolog, Nagy 

múltja vau és jókora irodalma. A ikalturl 
legsűrűbben megvitatott nyílt kénlései kosé tar
tozik Megérdemelné, bog] >x\ u. met esztétikus 
könyvet is írjon róla Ha nem 
alább barom kot. 
\au szó. Szinte minden esztendőben akad vala
melyik színpadon Thaliaiiak egy ifjú pap 
a ki egy 
szerep i«la o m-m engedi magát a partié i 
megcsókolni. Elek a művésznők nimdig fiatalok 

undig szépek, a mint ettől a két tulajdon 
1 sikerül megszabadulniuk, a skrupulusaikté.l 

is megszabadulnak. Néha kulissza mögötti vagy 
kulisszákon túli magyarázata van a follépésukn. V 
Egy pár - BŐ akkor csinált csók affért, mi 
kor menyasszony lett. Egy hires bécsi operett 
primadonna meg akkor, mikor a szerepe sierint 
az elvári férjét kellett volna megcsókolnia, a 
ki szint n színész és partnere volt. Arra is volt 

hogy férfiszinész, egy lengje! tenorista I. 
jkba — a színpadi esek ellen, mint kiderült 

azért, mert szerelmes volt a partnere - rivá
lisába. A legújabb ilyen affér hősnője, egy ham
burgi művésznő, a saját kijelentése szerint, tisztán 
elvi alapon álL Nem hagyja magát a partnerétől 
megcsókolni, mert az végtére is egy idegen úr. 

igtatanit, i ,;„,]-
űzettük. Ez pt. 

maidig tart nagyon rövid ideig. Sok ember szer,! 
begy nincs nagyobb öröme nz 

maga u bizonyítja, bog 
a virtus nem általános, mert ha általán 
min lenne alkalmas rá. hogy dicsekedj, mk 

idjok, hogy nem minden d i 
konztatálása, A jófizető vol

tukat akkor emlegetik az embere, 
mikor kölcsönt kérnek. Ezeket a reflexiók. 
makói «-s. t alkalmából mondjuk el. a hol tudva
levőleg az tortént, hogj ,-gy adós meg akarta ölni 
a hitelezőjét, csak azért, mert ez a hitelezője volt 
Ez az eset DZgyon alkalmas ni, hogy gondolko
dóba ,jtse i jószáml kii emberekéi l» eszükbe 
juttassa, hogy a distiugvalni tu.liís művészetére 
talán sehol sincs akkora szükség, mint ott. 
bol segítem akarunk valakin. Vaunak emberek. 
I kikkel jót lehet tenni úgy. hogy ezzel egyben 
valami erkölcsi kötelezeti egyáltalában 
kötelezettség háruljon rájuk. Nemcsak az adakozók 
kozott akad olyan irgalmas, a ki liecsöugeti a 
s/olgut es így szól hozzá: 

1 »idnl ki ezt a szegény, szánalomra méltó 
koldust, mert ha látom, megszakad a szivem ! 

Ailé.s is akad. a ki így szol magában : 
Agyonütöm a hitelezőmet, inert ha latom. 

megöl a lelkiisineretfurdalas. hogy m-m adom 
meg szegénynek a pénzét ! 

('.Kilátok. A budapesti büntető járásbiré. 
lásért börtönre ítélt agj szenéét. Még pedig nem 
agj szegény kis szén-szatócsot, a kinek minden 
garas számít, hanem egy szén-nagykereskedőt, a 
maga szakmájának egy előkelőségét, a ki tehát 
teljes mertékben hivatott és köteles is arra, hogy 
a czélle erkölcsét képviselje es szellemet Illegálln-

. ha a nagykereskedő csal és lop. 
muszáj csalnia és lopnia a kiskereskedőnek is, a 
ki tőle veszi a portékáját. Kény telén kilónként 
visszacsalni közönségtől azt. a mit tőle mázsán
ként lopott el, nem a közönség, hanem a nagy
kereskedés Az elitélt uagys | ének tárgya
lása nyilvánvalóvá tette, hogy a csalás itt nem 
egv megtrtntorodás volt, hanem rem beve
zetett, állandó üzleti eljárás, a melyről tudott a 
czég minden alkalmazottja és egész személyzete 
és az egész művelet alapja nem volt más, mint 
a szinte lovagi mértékű bizalom. A bizalom ab
ban, hogy a közönség nem lesz bizalmatlan. Ez 
a momentum nagyon jellemző. Becsapottabb. ki-
nzsorázottubb, meglopottabh közönség aligha van 
a világon, mint Budapest lakossága. Erről meg
döbbentő adatokat mutat ki a statisztika. Csalja 
a szenes, a tejes, a pék, a kofa és mindenki, a 
ki hozzáférhet, Es csalja, lopja, uzsorázza az 
üzelmek legprimitívebb technikájával, vagyis úgy, 
hogy rajta nem veszíteni szinte nehezebb, mint 
rajtaveszíteni. Csalja és lopja úgy, hogy a bűné
nek okvetetlenül ki kell derülnie. Ilyen körülmé
nyek kozott az lenne I logikus, ha nincs gyanak
vóbb publikum, mint a budapesti. De a valóság, 
ha nem is az ellenkezője ennek, egészen méz. 
Ha a törvény hivatalból üldözendő bűnpártolás
nak minősítené, a saját kárunkra elkövetett bűn 
vagy vissza lés elhallgatását is. akkor Budapest 
lakosságának nem a fele. hanem kilencz tized
része váil alatt állana, Hogy csak egy, most ak
tuális példával éljünk, az új lakástörvény ki
mondja, hogy a háziúr házmesterp nz és összes 
illetmények fejében nem szedhet többet • házbér 
két százalékánál. Még akkor se, ha a lakó írott 
szerződéssel kötelezte magiit többre. Hitet tehet 
rá tenni, hogy egész Budapesten nincs ezer lakó, 
a kivel szemben ezt • paragrafust respektálnak. 
de azért a többi I uem akad tíz. 
• ki a rajta űzött nyilvánvaló uzsora ellen föl
lépne. Ez egy sajátságos és megdöbbentő lelek 
állapot Egy város. I hol nz emberek sokkal ke-
vésbbe tartózkodnak attól, hogy csaljanak, lopja
nak és uzsoráskodjanak, mint attól, hogy I meg-
esalatásnk és kiuzsorár.tatásuk ellen tiltakozzanak 
vagy jogorvoslással éljenek. Mundus \iilt deoipi: 
ez a holt nyelven irt igazság soha es sehol se 
lehetett annyira élő. mint a mai Mudapesten. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Alexander Bernát írja lapunk mai számában 

Szomory Dezső Nagyasszony czimü drámájáról 
a színházi kritikát Bírjuk a kitűnő iró igéi 
hogy ezentúl rendszeresen fel fogja keresni lapun
kat a színházi életről szóló magvas ezikkehel. 

A «Budapesti Szemléi februári száma Fotno-
vicli Géza s/rrkesztésc alatt az eddig megszokottól 
bizonyos tekintetben eltérő tartalommal jelent meg. 
Az új szerkesztéi. mint a februári füzet mutatja, 
szorosabb kapcsolatba igyekszik hozni a folyóiratot 
a tudományos és irodalmi élet aktuális jelensé-

11; erre vall legalább a már a januári szám
ban megkezdett Szemle rovat, a mely egészen 
aktuális dolgoknak van szentelve s a többi közle
mények nagy rész. .-n Marczali Hen
rik tanulmánya áll, mely Horváth Mihályról, nagy
nevű történetírónkról ad érdekes jellemrajzot. 
Folytatódik Réz Mihály tanulmánya Ausztria vi
szonyáról Magyarországhoz ; a most közölt rész a 
kiegyezést fejtegeti Cscngeri János Három hét 
Egyiptomban czim alatt kezd eleven, érdekes 
czikksorozatot a tavaly húsvétkor Kairóban tartott 
nemzetközi archaeologiai kongresszuson szerzett 
benyomásairól. Haraszti Gyula Petidéi Istvánról 
közöl meleg hangú, kegyeletes visszaemléke, 
melybe bele van foglalva a nemrég elhunyt kitűnő 
iró jellemrajza is. Uj ember a «Budapesti Szem
lében" Gárdonyi Géza, a ki novellát írt ebbe a 
szamba. Radó Antal Dante Gábriel Rossetti egy 
megragadó szépségű költeményét közli finom művű 
fordításban. Papp-Szász Tamás az angol felsőház 
reformjáról értekezik. Láng Margit a Pompejiben 
végzett legújabb ásatásokról; a Szemle rovatban 
Kogutoeica Károly szól Lipót belga királynak a 
Kongó-államban való szerepléséről. Mclter Simon 
pedig az idei téli tárlatokról. Az Értesítő rovat 
számos könyvismertetést közöl. A Budapesti Szemle 
a Franklin-Társulat kiadásában jelen meg; elő
fizetési ára félévre 12 korona, egyes szám ára 2 K 

Poe Edgár. Az irodalmi izlés hullámzása vetette 
fel napjainkban Poe Edgárt a közérdeklődés fel
színére. A legfinomabb érzékű elmék eddig is él
veztek és tokra becsülték művészetének csodálatos 
színgazdagságéi, az emberi lélek rejtelmes mélysé
geiben gyökerező, sajátságos, kábító illatú virágait, 
izgatódtak azokon a psychologiai és eszthetikai 
problémákon, melyeket egyi alkotásai föl
vetnek, bontogattak azokat a kibogozhatatlan szö
vevény ű szálakat, melyekből egyénisége összeszö
vődött, keresték a genialis és pathologiai vonások
nak azt az egymásra való hatásat. • mely müvé

nek gyökereit adja. A modern irodalom egyik 
legsajátságosabb irányának, melyet a dekadenczia 
névvel szoktak jelölni s mely most épen szokatlan 
lendületű feltámadását ünnepli, nagyi-észben 
Edgár volt a kezdője, pontosabban szólva, első 
tipikus képviselője, az áramlat elméleti indokoló! 
nagy részben belőle táplálkoznak, művészei sok 
rosan hozzáfordulnak hatásért. Ez I kapcsolat 
mindenesetre érdekes bizonysága annak, hogy ha
sonló fizikai és társadalmi életfeltételek mennyire 
hasonló művészetet produkálnak I l bennük élőket 
mennyire egymáshoz húzza a rokonság ösztönszerű 
érzése. Egy másik érdekes probléma, mely Poe 
Edgárral kapcsolati an fölvetődik: az a k 

mely költői és prózai műveit elválasztja egymástól; 
nagy elmeált kívánó feladat megtalálni azokat a 
pontokat, a hol ez a két annyira divergáló vonal 
találkozik. Mindezekre a kérdésekre s a Poe Ed
gárra vonatkozó többi kérdésekre nagyon okos, 
nagyon gondosan dokumentált és nagyon világosan 
írt feleletet ad Elek Artúr az amerikai költőről 
írt két tanulmányában, melyek most jelentek meg 

kötetben. Jobb szerettünk volna a két tanul
mány helyett, melyek különválasztva szólnak a 
költó egyénis'géréil és költészetéről, egy Ugjzéf 
összefoglaló képet. Egy költő egyénisége és költé
szete oly szorosan kapcsolatos dolog, hogy külön
választani teljesen lehetetlen, az egyik a másikat 
magyarázza s egyik sem állhat meg a másik nélkül. 
S ha valaha áll t ' valakire az a téteL hogy a köl
tészet a költ. i gének művészi megnyilat
kozása, — akkor épen Poe Edgár az. Elek Artúr 
munkája IZMMMHF'azonban nem sokat árt ez a 
szerkezeti baj, — fejtegetéseiből így is oly érdekes, 
jól megfogott képe alakul ki Poe Edgárnak, hogy 
el kell ismerni, a fődolgokban eléri az efféle munka 
legfontosabb czélját: közelebb hozza az irót olva
sójához. 

Fekete lant. Horváth Ákos versei, melyek ez 
alatt a czim alatt jelentek meg, afféle fiatal versek : 
megvan bennük mindaz a tulajdonság, a mely az 

-zen fiatal emberek verseit jellemzi. Heves 
buzgás, folytonos hullámzás a lelkesedés extázisai 
és a sötét komorság között, állandó nekifeszules 
valami meg nem határozott küzdelemnek, apró 
dolgokon nagy elkeseredés, hangos feljajdulás olyan 
dolgokon, a melyeket érettebb idegzet reg meg
szokott, érzékenykedő lágyság, a mely kemény, 
nagy szavak leplébe takargatja magát, örökös játék 
az emberi i let legnagyobb dolgaival, melyeket 
nagyrészt csak képzeletből, hallomásból, irodalmi 
benyomásokból ismer, divatos szavaknak és péizok-
nak könnyű elsajátítása Ezekkel körülbelül ki is 
merítettük Horváth Ákos verses könyvének jel
lemzését, csak még egyet kell hozzátennünk, azt. 
hogy ezeken az általános vonásokon kívül van 
neki egy egyéni jellemvonása is : előttünk kétség
telen tehetsége. Jó vers kevés akad a kötetben, 
de majd minden versében van valami, a mi tet
szik, a mi arra vall. hogy a kiforratlanságok za
varos árja alatt csillámlik valami erecske, a mely 
a tehetség aranyát rejti magában. A hangja az. a 
mi legtöbbször meggyőz róla. mert ősziut. • 
moduláló kép, sség esei'g benin. Ez a hang úgv-
látszik nem nagy terjedelmű, inkább dallamos, 
mint erőteljes, több benne a lágyság, mmt az 
érez. de a fődolog, hogy akármennyi idegen 
zönge keveredik is bele (divatok és irodalmi hatá
sok visszhangjai'!, mégis esak az Ő hangja : ráis
merünk minden versében. Nehezen meghatá 
ható valami ez, inkább megérzés dolga, mint 
formulába foglalható tudaté, de a költészet lénye 
géhez tartozik I a kiben megérezzük, abban el kell 

rnunk a költői vénát Hogy azonban elismer
hessük igazát] koltomk. n szó igazi érteim ben, 
ahhoz még fejlődnie kell, sok idegenből magara 
vett dolgot elfelednie, nénielv mo.i le
szoknia. Ilyen modorosság pl. egyes szavaknak 
s nem is mindig a saját szavainak túl
menő ismételgetése s az a divatos, de épen >um 
izlós. luelylye! minduntalan kor 
szorúzra magát 

a HMOHToN MKI.1.KT1I VASI II S/.KlíKSCSÉTl.KNSÉü. — E g y TUuti kcoíit gíídarBTal éneinek le a linekrfl, hagy 
a sebesülteket kitnbsditták. 

Az adásság. Egy tapasztalt úr mondotta, hogy : 
A ki azt akarja, hogy ne tegyenek .11. n 

i. az ne adjon pénzt k akinek! 
Ez bizonyára nagy igazság, sót ama legnagvobb 

"1 valő. a melyek niegfordítv. 
állanak. Bőt megfordítva talán még inkább. Meri 
vajmi kevés emba 

megtagadta a kérésüket Az emberik nem 
szoktak • n hálásak lenni, a miért Uyen 
módon mentik meg őket a í adósságesináb, 
Viszont azonban az is igaz. hogy az i l v e n afil 
wgnek nemcsak a megtagadása, hanem a meg 

sok kellemes vonatkozást bolygatott már 
meg és tett kellemetlenné. Hiszen a megtagadott 
kölcsön rendesen csak addig fáj, a mig a p. 
meg nem kaptuk mástól, a kapott kölcsön 
pedig csak addig esik jól, a míg megkaptuk, M-

elhatározásába, de a közönség nem volt haj
landó belenyugodni Ltttner kisasszonyt, ez a mfl-

lehurrogták. Igazságos volt-e a kö
zönségnek ez az Ítélete? Azt hiszazük. a maga 
szempontjából igen. A közönségnek, a mely teljes 
árát fizeti a belépőjegynek, joga van hozza, hogy 
teljes előadását kapja a darabnak. Már pisdig. ha 
az a csók benne van a da abban, az előadásból 
se szabad hiányoznia. A közönséget nem lehet rá
kényszeríteni arra a mondjuk, gavallérságra, hogy 
lemondjon róla. Önzéssel se lehet vádolni, ha 
ragaszkodik hozzá és követeli, mert hiszen nem 
ő kapja Littner kisasszonynak, mint színésznőnek 
nagyon jól kell tudnia, hogy a színészet végre is 
bár a szó nemesebb értelme szerint való ala
koskodás művészete. Mennél komolyabban veszi 
a művészetét, annál kevésbbé szabad t-hat ko
molyan vennie az áldozatot, a mit a hivatása 
munkája kivan tő! 

akkor, ha a tzantpc szerint meg kell halnia a 
színpadon 7 Már pedig egy csók csak nem komo
lyabb vagy roszabb dolog a halálnál!7 
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A Murányi Vénusz új kiadása, (ísöngyösi Ist¬ 
vánnak, régibb irodaimnak legnagyobb hutása köl¬ 
tőjének első és i'őrmmkájii : ii Alii rám i V< nus 
1702-től 1004-ig, tehát teljes két századon át a/ 
eredetiből egészen kiforgatott szövegben volt is¬ 
meretes. A költeménynek 16fit-iki első kiadása 
ugyanis 17IX) körül már annyira ritka könyv volt. 
hogy 1702-iki kolozsvári kiadója nem is ebből, 
hanem valami elrongyolloit régi kéziratból adta 
ki, temérdek váltó/tatással, önkényes betoldások¬ 
kal és kihalásokkal, é,g\ hog\ az eredetinek 
eg\ étien versszaka is ülig maradt ment a "job¬ 
bítás* tói. (iyóngyösi mnnkáií a/onhan annyira 
kedvelte a XVIII. század olvasóközönsége, liogy 
minden évtizedre esik egy egy új kiadása, csak¬ 
hogy valamennyi a/ l 7CH iki hamisítványnak sajtó¬ 
hibákkal később még johltaii elrontott lenvoinata. 
Ezt az 17(tí-ik hamisítványt nyomatták le a 
későbbi kiadók is égés/ l!i()4-ig. s ezt a sokhelyt 
értelmetlenné vált szöveget idézték, magyarázták 
mindazok, kik irodalomtörténeti, aeathetikai és 
nyelvészeti fejtegetéseikben a Alnrányi \ennssal 
foglalkoztak. Ennek a liamis szövegen alapult 
magyarázatnak letrnngyobb része most már értékét 
vesztette. l!;i'li<-s Kei-éne/, a Mairyar Tudományos 
Akadémia 1. tagja ugyanis 1005-ben helyrehozta a 
kétszázados mulasztást, midőn a Franklin-Társulat 
Magyar Remekírók czímű vállalatában a Murányi 
Vénnsnak ez idő szerint egyetlen példányban is¬ 
mert első, 1664-iki kiadása után adta ki a költe¬ 
ményt, s az Akadémia 1005 május havi ülésén ezt 
bemutatván, rámutatott az eredeti s a hamisított szö¬ 
vegek nagy különbségeire. Az új kiadás és a felolva¬ 
sás irodalmi körökben érthető feltűnést s Gyöngyösi 
nagy irodalmi jelentőségénél fogva általános örömet 
keltett, mert azonfelül, hogy az olvasó ezentúl az 
eredeti szépségébe visszaállított Murányi Vénust ol¬ 
vashatta, negyvenhat olyan új ver.sszakában gyö¬ 
nyörködhetett, melyek 170-2 100Í ig minden ki¬ 
adásból hiányoznak, tehát teljesen ismeretlenek 
voltak. A Magyar Tudományos Akadémia irodalom¬ 
történeti bizottsága 1907-ben megbízta Badics Fe-
renczet, hogy a Murányi Vénust tudományos hasz¬ 
nálatra, kritikailag megállapított szövegben, a szük¬ 
séges jegyzetekkel és a nevezetes költői mű harmad¬ 
félszázados történetét összefoglaló bevezetéssel ké¬ 
szítse sajtó alá. így jelent meg az a 32 ívnyi tes¬ 
tes kötet, mely külsejében és egész berendezésé¬ 
ben hű mása a Murányi Vénus 1664-iki kiadásá¬ 
nak, még papirosa és nyomása is hasonló az ere¬ 
detihez. A költeményt követő «Sző vegeitérések és 
javítások" czímíí fejezetben sorról-sorra pontosan 
beszámol a kiadó az első kiadás temérdek írás-

HENNEBERG-SELYEM 
e S H&LUtiH 

K 1.35-tol m.-ként bluzok és ruhák számára, bérm. és már 
11 vámolva a bázhoz szállítva. Dús mintaküldemény bérm. 

Henneberg selyemgyáros, Z ü r i c h . 

csuk közvet¬ 
lenül ! Fe¬ 
kete, fehér 

és színes 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél.aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg-

zési szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású! 

ViimtntM! Könnyen emesjthetö! 
Ttljenn tiszti! 

Kapható ánányriilctmkediaekbtn tagy a 
Snnt/e-Ltpóczi Salratortorrás- Vállalatnál 

Budapeit, V. Ruilolf-rakiwt S. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Karolj-kör ut 2tt., I. emelei 

Wfm^m^ m mf ésteljeslog-
131 MM H . sorok szái-% ^ ^ * mm. l m padlás nélk 

irunyfogkoronáb, aranyhidalt is mindennemű kaucsuk 
opratok, melyeket a szájból kiwnni nem kell. A g y ö k e r e k • ! -
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö 

kiek 1 nap alail kielrgitlrinek, m e g v á r h a t j á k . — MérsAtrli érik 

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai rtr. Mpufrlil D. fiizurvii* vult tci'hn. a.<*sisten<ii>. (Lift.) 

és sajtóliil'iiiíiró]. rrlclniotlen helyeit helyreállító 
konjektnráíról, viiliniiiut ;iz 17ná 1904 közt meg¬ 
jelent kiiiiliisnk niiiidcn fontosiibh dtéivs^röl. Ezek¬ 
ből látni Icgjulibiin, mennyire megromlott e két 
sxáxiid alatt a .Murányi Vénus szövege. Az ezt 
kovct/l Név- és tárgymutató nem csupán névjegy¬ 
zék, hanem a névvel kapcsolatos idézetek pontos 
jegyzéke, a hol szükséges volt, magyarázatokkal 

-toldxa. A költemény keletkezését s kiadásai 
történetét nagy irodalomtörténeti készültséggel 
tárgyaló Bevezetésen kívül legfontosabb s legter¬ 
jedelmesebb is ;i szók. sxólások és közmondások 
betűrendes jcgy/éke és magyarázata CZÍmfi fejezet 
Az eredeti tisxtaságália visszaállított szöveg és e 
nagy gonddal készült szógyűjtemény mindenkit 
meg fog győzni. Imgy (iyöngvösi páratlanul szép¬ 
nek és gazdagnak tartott költői nyelve a Murányi 
Vénuslmn szebb és gazdagabb, inint a hamisított 
szöveg alapján eddig hittük, A Murányi Vénus 
1702-1904. összes kiadásai most már csak köny¬ 
vészeti munkák lehetnek, az aesthetikai, irodalom¬ 
történeti és nyelvészeti vizsgálatok ezentúl csak a 
költeménynek egyedül hiteles akadémiai kiadására 
támaszkodhatnak. 

A «Magyar Könyvtára legújabb sorozata négy 
füzetet bocsát az olvasóközönség kezébe. Az egyik¬ 
ben a Xobel-díjat nyert svéd Írónő, Lagerlő/ 
Zelma legendáiból ad hatot magyar fordításban 
Pogány Káxmér, a másikban a régi magyar iro¬ 
dalom egyik legszebb meséjét, Gyergyai Albert 
Argirusát adja ki rövid bevezetéssel Balassa Jó¬ 
zsef, a harmadikban Benedek Marczell fordítja le 
Schopenhauer Parerga és Paralipomena-jából az 
írókra és kritikusokra vonatkozó gondolatokat. 
A negyedik füzetben végül Révész Béla, a kitűnő 
fiatal író hét megragadó szépségű novelláját ta¬ 
láljuk. 

Warrenné mestersége. Bemard SJiaw elmés 
és éles szatiráju darabja, melyet mostanában adtak 
először a Magyar Színházban, most megjelent a 
Fővárosi Színházuk Műsorában is. Shaw darabjai, 
nálunk legalább, sokkal nagyobb sikert szoktak 
aratni az olvasóközönségben, mint a színházi nézők 
között, mert kiválóságuk a stílusnak, a dialógus¬ 
nak s a jellemzésnek oly finomságaiban van, a 
melyek a színpad túlságosan tles világításában el¬ 
homályosulnak. S különösen áll ez a «Warr'enné 
mesterségéi)-re, a mely egy kényes, erősen élére 
állított témát előkelő művészettel, az élet ellen¬ 
téteinek fölényes megoldásával dolgoz fel, olyan 
eleven, erőteljes stílusban, a milyet kevés más 
modern drámában találunk. A négy felvonásos 
darabot Cholnoky Viktor fordította. 

3 ÚJ SZÓ. . . . 
„AIiTVATER" 
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MÜASZTALOSOK SZÖVETKEZETE 
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TERRACOTTA 
MŰKŐVÁZÁK:: 
SZÖKŐKUTAK 
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BUDAPEST, IV., VIGADÓ-TÉR 1. SZÁM 
= (DUMAPARTI 

LAKÁSBERENDEZÉSI VÁLLALATÁNAK 

MIIMTATERMEIT 
A BÚTORT VÁSÁRLÓ KÖZÖNSÉG SZÍ¬ 
VES FIGYELMÉBE AJÁNLJA. ÁLLAN¬ 
DÓAN 30-NÁL TÖBB ÉS MINDEN IGÉ-
NYEKNKK MKGFELELŐ BERENDEZÉS 
= = ÁLL RENDELKEZÉSRE. 

KIVITELRE 
SAJÁT V. ADOTT TERVEK SZERINT. A 

T E L E F O N BERENDEZÉSEKHEZ TARTOZÓ ÖSSZES 
MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LEG-

I l l O ' o O I ELŐNYÖSEBB ÁR'MELLETTiTELJESITI. 

:' 

A aJó Pajtás» Sebük Zsigmond és Benedek 
Elek gyermeklapja egyik legkedvesebb eredxn&nyej 
hogy megszólaltatta mint gyermekversek költt-jct 
Enárödi Sándori ; tVbnuir 13-iki száma élén is 
kiixöl tőle egy szép költeményt. E s/iim többi köx-
leményei közt vau Szemére György elbeszélése, 
Sebők Zsigmond országszerte ludu'lt- Maczkó-tör-
ii'iicte Dörmögö'Döniöíör uLazili Czimmel, Schőpf* 
Un Aladár tanulságos clbcsxclt'sc, L<n>i/>crlli Gé^ii 
verse, egy mulatságos kéjisoro/at. apn'i mese 7? -̂
nedck EÍektöl, egy képes e/ikk a pai-isi árvízről, 
Bcni'dck Elek és Hál;nsi Viktor regényének foly¬ 
tatása, egy új i'o\at. mely Tréfa r/immel mjiideu-
féle mulatságos /.-imszí-okni tanít, s/íii'kosxtöi im--
iietek, rejtvények. Ext a gazdag tartalmat még 
kedvesebbé teszi a sok szép kép, kiváló mag\ar 
művészek rajzai. A ./ó l'ajtás-i a Franklin-Társolal 
adja ki; elölizetési ára negyedévre 2-.r>0 korona; 
mutatványszámokat ingyen küld a kiadóhivatal 
(Budapest IY. Egyetem-utoza 4). 

Új könyvek: 
Poe Edgár Két tanulmány. Irta Elek Artúr. 

Budapest, a «Nyngat» kiadása; ára három korona. 
Marssal Társalkodó Murányi Vénus. Irta Gyön¬ 

győsi István. A M. T. Akadémia irodalomtörténeti 
bizottságának megbízásából sajtó alá rendezte, be¬ 
vezetéssel stb. ellátta Badics Ferencz. Budapest, 
M. T. Akadémia kiadása; ára 20 korona. 

Fekete lant. Versek, irta Horváth Ákos, Buda¬ 
pest, Singer és Wolfner. 

A Magyar Könyvtár legújabb füzetei: 1. La-
gerlöf Zelma: Legendák, fordította Pogány Káz¬ 
mér 2. Gycrgyai Albert: Árgirus. Kiadta Balassa 
József. 3. Schopenhauer: írók és kritikusok 
(A Parerga és Paralipomena-ból). Fordította Be¬ 
nedek Marczell. 4. Révész Béla: Szegény ember 
dolga: Elbeszélések. Egy-egy füzet ára 30 fillér. 
Budapest, Lampel E. (Wodianer és fiai) kiadása. 

Warrenné mestersége. Színmű négy felvonásban, 
irta Bemard Shaw, fordította Cholnoky Viktor. 
Budapest, Lampel (Wodiauer) kiadása. (Fővárosi 
Színházak Műsora); ára 60 fillér. 

EGYVELEG. 
* Babyloni leletek. A régi Babylon kiásása 

alkalmával Kodlewey tanár arra az érdekes felfe¬ 
dezésre jutott, hogy a Sanheribtől Nagy Sándorig 
terjedő korból, bár oly sokszor lett Babylon pusz¬ 
tulás- és rombolás áldozata, mégis maradtak he-
lyenkint kulturrétegek, melyek egész Hammurabi 
koráig engednek visszakövetkeztetni. (G.) 

SVAICZI SELYEM 

t 
Kérjen mintákat újdonságainkról, feketében, fehérben és 
színesben E lieune, Cachemlre, Shantung', Dncbesse, 
Crepe de Chine, Cótelé, Messalíne, Monssellne 

i cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony 
és plus ruháknak és blúzoknak stb. úgyszintén hímzett 
Blúzok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk, közvetlen a magánvevőknek bérmentve és el¬ 

vámolva. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 24 (Svájcz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

[f Ma fáj a feje 
m ű ITT l (\ női*/*-* «1«44- « l,._._,. l t_i_ . • • , i 

A kerCSKCdciemDen ICvo valamennyi 
gyöngéi, puha bőrt teremt és liszla, szepiötúl mentes a r e b Ö M 

>i fojryairtái sok millió darab! Naponta el iám erő-Iratok 
2 államdíj és 10 arany- és ezüstérem! 

Tessík pontosan ügyelni a névre és vedöjegyre: Steckcnpterd 

FELÜLfflULemTLM, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 

SnTaUrl mar-marosi 

LILIOffl-ARCZKEfcÖT 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie, 
a hol este, íeggel nem _„ í „_. , _ _ 

a csodás hatálu — m a r i n a ró s í 

LILIOM-SZAPPAM1L 
mosakodnának. Kis tégely l korona. Nagy tégely 
2 korona. Szappan 80 fillér. Liliom-púder (3 szín¬ 
ben) 1 korona 2O fillér. — Egyedüli készítő : 

Dr. REISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér I I . 
Postai rendelések még aznap elintéztetnek. 

ne tétovázzék, hanem 
"' használjon azonnal 

í??Iy. !° P e r c z a l a t t a Iegmakac3abb migraint és fejfájást elmulasztja. — Ara 1 /•»,;,„e, '2/t tíllÁ™ , 
\J^Készíti Beret^ás T a m á 8 gyégyLrto Kispesten. * * T * * " OÍvosKtal aiSvl m 5 K" S™™ gy^rb^. 

t- •* » urvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen poatai szállítás, 

Bcrctvás pastillát 
í korona 20 fillér. - K ap h a t ó m i n d e n 

Első Leánykibázasitó Egylet mint szövetk. 
Gyermek- és életbiztosító intézet Budapest, v j . tér., 
Teréz-körut 40—4-2. ÁlapHtatott ^1863. — Folyó év 
január havában 1.827,800-— K értékű biztosítási 
ajánlat nyujtatott b* ía 1.606,300-— K értékű új biztosí¬ 
tási kötvény állíttatott ki. — Biztosított összegek 
fejében folyó év január havában 138.743 K 5!» üli. 
és az intézet fennállása óta 16.380,626 K 27 fillért 
fizetett ki. — Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás 
uiind«n nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek 
és a legelőnyösebb feltételek mellett. 

Ujitás a vasalásnál. Mimién gondos háziasszony 
bizonyára örömmel fogadja a vasalás terén történt 
ama újítást, a mely a vasalóval a folyosóra való me¬ 
nést és az ott való lóbálását és fujtatását fölöslegessé 
teszi. Egy igen egyszerű és nagyszerű házieszközről, 
a hamurostáról van szó, a mely daczára, hogy csak 
utóbb került a forgalomba, már nagy hódításokat tett 
a háziasszonyok körében. Már az első kísérlet után 
elragadtatva beszélnek róla s hálásan tovább ajánl¬ 
ják. Sok fáradságtól, időveszteségtől, veszélytől és 
meghűléstől óvja meg az embert a hamurosta. A ke¬ 
zelése tiszta és gyors. A vasalóban már meggyülem-
lett hamut egyszerűen a tűzhely nyilasa fölé helye¬ 
zett hamurostába kell üríteni, a melyben az magától 
átesik és a fenmaradt szén a tűzhely léghuzata által 
újra feléled benne, a honnan Újra a vasalóba kerül, 
a mi a vasalást azonnal ismét lehetővé teszi. Lásd 
ábráját a hirdetési rovatban. 

Húsvéti ajándéknak fölöttébb alkalmas egy 
Csángó-féle ridikül, pénztárcza vagy egyéb bőrdisz-
müáru, a mely állandóan dús választékban található 
Csángó Henrik bőrdiszmüáru-készitőnél, Budapest, 
Muzeum-körut 3. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Németujfalusi 

SIMONFFY IMRE királyi tanácsos, Debreczen váro¬ 
sának éveken át polgármestere, volt 1848—49. hon¬ 
véd kapitány 86 éves korában Debreozenben. -
Nemes BALOGH IMRE nyűg. kir. ítélőtáblái biró 
1848 —49-iki honvéd-hadnagy 79 éves korában 
Debreczenben. — Dr. DABASI HALÁSZ JENŐ tb. várme¬ 
gyei főorvos, járásorvos, a fehérgyarmati közkórház 
igazgató főorvosa, vármegyei bizottsági tag 52 éves 
korában Fehérgyarmaton. — VABÁZSÉJI GYULA járás-
birósági nyűg. tisztviselő Váczott 52 éves korá¬ 
ban. — Dr. VARRÓ LÁSZLÓ Nagyenyed város polgár¬ 
mestere, vármegyei bizottsági tag, a Bethlen-kollé¬ 
gium gondnoka 50 éves korában Nagyenyeden. -
EEICHARDT ISTVÁN 35 éves korában Budapesten. — 
LICHTSCHEIN MIKSA 76 éves korában Sajókazincz 
községben. — HORVÁTH ELEMÉR máv. ellenőr Újpes¬ 
ten 37 éves korában. — SZEIFEBT JÁNOS máv. fó'ka-

lauz 55 éves korában Szabadkán. - - WISKODSKY 
JÓZSEF 17. honvédgyalogezredbeli zászlós 21 éves 
korában. — TODOBEBZKD PÁL 73 éves korában Buda¬ 
pesten. 

LIKDENBAUM MÓBNÉ, szül. Steiner Katalin jószívű¬ 
ségéről ismert úrnő Budapesten. - - Almási Ko-
YACHICH BORBÁLA 81 éves korában Bácsalmáson. — 
Özv. AÜGÜSZTIN PÉTERNÉ, szül. Tullics Teréz 81 éves 
korában Zsombolyán. - - Özv. sipeki BALÁS MIK-
LÓSNÉ szül. kölesei Kende Apollónia 71 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - Özv. KOLLÁTH JÁNOSNÉ, szül. 
Eigó Zsuzsanna 67 éves korában Putnokon. — Csu-
TOB JÁNOSNÉ, szül. zokoli ilyénfalvi Csutor Mária 
életének 63 esztendejében Salomváron. — SZATMÁRY 
FEKETE SÁMUELNÉ, szül. Kánitz Vilma 68 éves korá¬ 
ban Szatmáron. — Özv. felsőeőri CSERESNYÉS NÁN-
DOBNÉ, szül. budafalvi Vermes Arpádin 69 éves ko¬ 
rában Veszprémben. — PIROS AURÉLNÉ, szül. MABOSY 
EÓZA 38 éves korában Eted községben. - - INCZE 
KÁLMÁNNÉ, szül. Rónay Dalma 24 éves korában 
Pozsonyban. — GYŐNGYŐSY BÉLÁNÉ, szül. abrudbá-
nyai Fikker Berta Kolozsváron. — BENOVICH MÁnu 
Budapesten. — BÍRÓ BERTA Biró István munkácsi 
állami iskolai igazgató leánya 16 éves korában 
Munkácson. — BELEZNAY ERZSIKÉ Beleznay Mátyás 
honvédfőhadnagy és neje, szül Beleznai Czeczil tiz 
hónapos leánykája Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek. 
Budapest, Sch. D. A mit így emlékezetből tudunk, 

íme, elmondjuk: Petőfi a mai Kossuth Lajos, azelőtt 
Hatvani-utczában két helyen is lakott; az egyik ház 
a Magyar-utcza sarkán ma is áll. Legutóbb mint házas¬ 
embernek a Dohány-utcza és Síp-utcza sarkán levő 
Marczibányi-'házban volt lakása. Arany János a Pipa-
(ma Erkel) utczában, utóbb az Akadémia épületében 
lakott. Jókai lakott a Reáltanoda-utcza és Múzeum-
kőrút közti átjáró-házban, a Magyar-utc/.ában (e ha/, 
helyén ma gróf Andrássy Géza Kaplony-utcza sarki 
házának egy része áll), a Stáczió- (ma Baross) 
utczában, a Bajza-utczai Feszty-házban (ma Petöfi-
liáz) s a Dob-utcza és Erzsébet-kőrút sarkán levő liá/.-
ban halt meg. Toldy Ferencz szülőházát emléktábla 
jelzi Budán, a róla elnevezett utczában, Czuczor 
lakását szintén a Múzeum-kőrúton (a hol a Szuly-féle 
füszerüzlet van). Fáy András háza a kalap- (ma 
Irányi) ufccza és a már eltűnt Lakatos-utcza sarkán 
volt, helyén ma a térparancsnokság áll. Csengery 
Antalnak a Városligetben volt villája, melyet mint 
mi is megemlékeztünk róla, tavaly bontottak le. 

Hova lettél. Hang, kifejezés dolgában az Aurora 
korában él, a formát Petőfitől kérte kölcsön, — csak 
épen magamagából nem ad semmit. 

Ti kedves virágok. Hóvirághoz. Itt a tavasz stb. 
Egész csomó verset küld be, de egy sincs köztük, a 

i.ilibri érne egy köxi-jM-s diák-verselménynél. 

SAKKJÁTÉK. 
2679. számú feladvány E. J. Winter-Wood-tól. 

hozasson tőlem azonnal 

8 napi próbára 
aki CSÍZ, kÖSXVény, iSChiM bántalmai ellen már 
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi 
részlettörlesztésre. Ismertető kövyv ingyen és 
bérmentve. - FÖBSTHER ALADAB, Budapest, 

VU17. Alsóerdősor 30. siám. « * 

TO 

<JREKORD> 
kézi táska 
Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
saffián- vagy kecske-bőrből minden 
•cinben 18 óm magas, 21 cm szé¬ 
les, selyem béléssel, belül toilettel 
11 koronáért kapható a készítőnél 
CSÁNGÓ bőrdisimüves, Bpest, Inzemn-körút 3. 
Pénz-, szivar- és bankó-tárczák " W ^ z t ó k b » " -

l VidétoeTpénz elöleges beküldése mellettportói 

l b « 
TU.Á8OB. 

Világot indul é> a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2662. sí. feladvány megfejtése Solirüfe F.-től. 
Világot. Sötét. Világot, a. Sülét. 

1. Vb3-b6 a7xb6(a, b,c, l Ke5—fli 
d, e) 1. Hd6—68 t stb. 

í. Hd6 eS f Btb. 
l K«5-d* 
2. VbG-b2 f «tb. 

1. Fflxg2 
2. Hd6—e* t »tb. 

1. . . . '.. Be7xd7 
í. Vb6—bl t stb. 

1.1 . t. az. 
2. HdC-o* f t ntb. 

KÉPTALÁNY. 

A 3-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Madár repülésre, ember munkára termett. 

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

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

Kapható mindenütt, egy tubus ára 5O ttllér 

MOST ES 
MINDIG, 

egyszeri''és állandó használatnál 
egyaránt a legkitűnőbb 
hashajtószer a Califig, 
mert föltétlenül hatásos s emellett oly 
enyhe, hogy még a leggyengébb ter¬ 
mészetű ember, asszonyok és gyer¬ 
mekek is bízvást használhatják. 

Ideális bél és gyomortisztitó a 
„Califig" s ezért egy háztartásból 
sem szabad hiányoznia. 
Kapható mindtn gyógyszertárban. NagyBvcg 3 kor. Kis 

üveg 2 kor. Figyeljünk vásárlásnál a védjegyre. 

CALIFIG 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mist, mint a 

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

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
BncUpeit, V/49, Siabadiagter, Set»t«r-atom» 

Világot uraló két elválaszllntallan ro§ilom női uép<ég és a 

Leichner-féle arcz- púder 
a legjobb is legártalmatlanabb arczpuder, az arcznak üde, rózsaszínű 
és friss, fiatalos szint ad, nem Tehető észre azon, a ki használja. 

Hasonlóan liires jelzések: 
L e i c h n o r llermelinpu-
derjeM. 3 és 1.30. Aspa-
sia-puderje M í. M i n ¬ 
dig osak Leichner-
féle púdert kérjünk 
Kapható zárt dobozokban 
minden iliatszernilelben 
és a gyárban : I*e ion-
nerX. Berlin SW. 

Schiitz«nstras«e 31. 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. naponta állap; 20.000 Káliért, ki ív löt. 

ltuliii.lt voííyil'-wr tisztittatiialt 

ll.UTEMERtii'l rnhafestögyárában 
= = KASSA. — Alapítási év: 181O. = = 

INGYEN 
esetleg 
egy millió korona, 
ki nálunk részletfizetésre 

gramofont 
és hanglemezt vásárol, mert 
minden vevőinknek ingyen 
egy sorsjegyet adunk. 

Magyar Camera-Ipar 
Bpest, m , flaray-n. 9. - Arjegyi. ingy. 
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forduljon minden ér-
r deklodd, ki súlyt 

• = r 6 / fektet elsőrendű faj¬ 
tiszta anyagra. :: 

6YÜMÖLCSFACSEMETEK 
Sétányfák díszcserjék, tűlevelűek, kerl-
tésnö vény ék, bogryoffyfimölcsnek stb. stb. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima áru) európai i s amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató diszárjeg-yzek 

kívánatra ing-yen.) 

FÍS C H É R é ^ 
Faiskolák és szblboirvanytelepek 

Valódi nemes Imrczi kanári madarak. 
Kitűnő és szorgalmasan éneklő himek darabja 
10, 12, 15, 18, 20 és 25 korona, tenyésznőstények 
darabja 3 és 4 korona. É16 megérkezésért szava¬ 
tolok ! A legmesszebbmenő garancziák. A szállítás, 
mintán a csomagolás a legczélszerübben eszközöl¬ 
tetik, a legnagyobb hidegben is történhetik. • • 

Zalaegerszegen. 

tanyay Pepsin bora. 
Kellemes iztt, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor-

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv » gyo-
morterheléstöl. Egy üveg ara 

8 kor . 2 0 HU. 

12293 Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

Téli fürdökura. 

fl Budoi Jzt.-Luliflts[ürtö 
Nagy-szálloda.)ában é l Thermal-száUo- l 
dájában lakás teljes ellátással naponkint 10 
koronától feljebb. Minden szobától fűtött folyo¬ 
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetes 
forró-meleg kénes források, iszapborogatások. 

Prospektust küld a 
Szt.-LukdctfürdS Részvény tárt. Budapest, Budán. 

Olcsó 
cseh 

5 kiló : aj .osztott 12 K, fehér 
pehelypulia fosztott 18 kor., 
- i h, hófehér pehelypnhi 
foszlott 30 K, 36 K. SzálliUs 

portómentesen. utánTéttel. 
A kicserélés és visszaréMl 

portomegtérités ellenében 
meeengedtetik. 12484 

Benedikt Saclisel, 
Lobes Nr. 60. 

Pilsen mellett, Bohmén. 

Vadászat. 
Vaddús, jó vadászterületet 
(főleg apró vaddal) óhaj¬ 
tok bérelni, vagy a jelen¬ 
legi bérlővel társulni. — 
Ajánlatok •• Vadászataim 
alatt e lap kiadóhivatalá¬ 
hoz Budapestre cúnzendők. 

Gyufa 
felesle-

Ke.! 

„IMPERATOR 
Silány utánzatokkal nem tévesz¬ 
tendő össze. Zseb-tnzi ké¬ 
szülék, fgyidejiileg zseb¬ 
lámpa , legfinomabb nikkelezés-
sel, elegáns és praktikus. A leg¬ 
egyszerűbb kezelési mód. A szol¬ 
gálatot nem mondja fcl, évekig 
használható. Pontos használati 
utasítás csatolva minden darabhoz. 
Ara dtrabonkint 3 K. 3 db 8 K 
Bdb UK. 12 db 24 K. Ugyanez 
beezöstözve é* véséssel vagy chi-
naezüslböl dh-kent 4.50 K bér¬ 
mentve bárhova szállítva. Szétkül¬ 
dés az összeg előzetes beküldése 
melleit vagy utánvétlel (35 lillérrel 

több küldendő) kapható : 
I.. FENICHEL czégaél. 
'Wien IX. Altmütterg. 3. 

SZŐLŐ OLTVÁNY, 
könyret meg az is kérje, a ki rendelni nem akar m«rt 

ebből megtanulhatja a stőlőtelepitést > e mellett sok 
siolole r 

, s r mee 
ellsinerölevél, közié több herczegi és grófi uradalomtól. Ciim : 
SZX;CS SÁNDOR F I A silótelep. Bihardiós,eg. 

TÖRLEY 
PEZSGŐ. 

B L Ú Z O K * - RUHÁK 
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. costnm és pongyoláik • 

FALODI LÁSZLÓ Divatlap Ingyta! t 

Gy orsgó'zmosógépek, r uhamángor lók, facsarok 
utolérhetetlenek minőség és teljesítőképesség tekin¬ 
tetében ! Legolcsóbb árak. Katalógus ingyen és 
bérmentve. Képviselők kerestetnek. 

TITANIA-MÜVEK, WELS, O.-Oe. BÍ0.9/A. 
Magyarországi vezérképviselő: Takács Oszkár, Budapest, 
I: ' VI., Nagymező-utcza 49. szám. :: 

a legnagyobb vá¬ 
lasztékban kapható 

Divatos női 

kézitáskák 
kizárólag jobb ml-
böröndös és Unom 
borára készítőnél 

B u d a p e s t , VIII. , RAli6czi-űt IS. 
«• Árjegyzék ingyen és bérmentve. «» 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető-
irodájában, Bpest, IV., Sütö-u. 6. 

. L lÁ. <ilA. , U . I.IA. 1. . u t á . HIA. nlA. 1.IA. UA . U i . klái 

LEGJOBB 4RCZSLÉPITÖ SZER 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID IMOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér1. sz. „ <£££. 
Vál»sztékküld»mények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- i s 

lem«zj»87zík Ingyen és binnenivé. 

Most jelent meg harmadikkiadásban 

Idegen szavak szótára. 
"Egyúttal a nálunk használatos idegennyelvü 
:: szólásmódok és szállóigék magyarázata. :: 

'Harmadik javított kiadás. Lampel 7{. kiadása. 

Ara 4 korona. 

> Adomány, 
művészet, ipar, ke¬ 

reskedelem és sport idegen szavainak gazdag 
gyűjteménye ; nélkülözhetetlen segédkönyve 
minden újságolvasónak; megtanít az idegen 
szók jelenlésére és kiejtésmódjára is; felöleli 
a leggyakrabban előforduló idegen hely- és 
személynevek kiejtésmódjál is. 

kOnyvkerakeJése, (Wedianer T. ét Fiai) r.-t.-

náli Sujapat ri j,„árí„y_út 2I 'Kám é, 
------ minden kSnyvke 

A 16-«s Browning 
Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
Nowotny I. Prága, Holland 
& Holland, Pordey Scot stb. 

Sport és utazási cikkek 
rendkívül nagy választékban, 
a megszokott szolid arak mellett, 
: : legjobban beszerezhetők : : 

BUZELLA M. aégn(Si Bndapest, IV., Váezi-nteza 28. 
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Párirf ^ágkiállttás Í900: Grand Prix. 

Ewizda Hesíiiütion - Fluidja. 
Mosóvíz lovak számára egy üreg ára K 2-80. - üdvari él 
verseny-istállókban több mint 40 éve hasziiilalbaa ; nagy fi-
radalmak után újra eró'sit. az inak rnsrevf-égtt megszünteti és 

a lovat irainhgiiea kiváló képes-égüvé lesii. 

Kwizda Besütntion-Flttidja 
ízójegy, czin-ke é> csomagolás védve Csak 
«z itt látható vétljegyjsyei valódi. Kapható 

' minden gyógyszertárban és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és bérm. Ki¬ 

rakta 

*^»«* " v J "fej m\ CO U"1J1I. 

Török JÓZSef fy$fyg*erai* Budapesten, 
á r : J.U1UE.UU4&P1 Kiráry-utcza 12,Andrássy-ut2ö! 

MEGHÍVÁS 
A PESTI MAGYAE KERESKEDELMI BANK 

68-ik rendes közgyűlésére, 
mely 191O. évi február hó 19-én délután 6 órakor a bank helyiségeiben (V., 
Fürdő-utcza 2.) fog megtartatni. 

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

iránti határozat és a felmentés megszavazása. 
3. Az alapszabályok módosítása. 
4. A tisztviselők és szolgák nyugdijszabályzatának módosítására az igazgató¬ 

ságnak adandó felhatalmazás. 
5. Igazgatósági választások (az alapszabályok 36. §-a értelmében a kilépő 

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

Wt~ Az alapszabályok 19., 20. 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 íblyó évi február 16-ig 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.-nál, 
a Borsod-Miskolczi hitelbanknál, 

Budapesten: 
Brassóban: 
Debreczenben: 
Eszéken : 
Kassán : 
Kolozsvárott: 
Miskolczon : 
Nagykanizsán: a bank fiókjánál, 
Nagyszebenben: a bank fiókjánál, 
Pozsonyban: 
Sopronban: 
Szegeden: 
Temesvárott 
Újpesten: 
Újvidéken: 

hol is az 1875. évi 

a Pozsonyi általános takarékpénztárnál, 
a bank fiókjánál, 
a May E. Miksa czégnél, 

: a Dólmagyarországi kereskedelmi és gazdasági bank r.-t.-nál, 
a bank fiókjánál, 
a bank fiókjánál, 

XXXVn. törvényczikk 198. §-a és az alapszabályok 45-ik §-a 
értelmében a megvizsgált évi mérleg, a felügyelő-bizottság jelentésével együtt, nyoloz 
nappal a közgyűlés előtt átvehető. 

Budapest, 1910 február hó 3-án. Az igazgatóság. 

haj-tejjel 
Grolich újonnan Javítóit 
:: ólommentes hajteje:: 
a vörös vagy világos hajnak 
sötét tartós szint ad. A festés 
színtartó s fejmosásoknak 

valaminlgózfiirdőknek elírnál! 

Grolich újonnan javított 
:: ólommentes hajteje:. 
lassan hat fokról-fokra úgy, 
hoj;y a környezet semmit 
sem veiz észre és egyné¬ 
hány napra rá a baj az ifjú¬ 
ság üde szinében pompázik. 
Számos elismerölevél 
nap-nap után érkezik : a 
Crolifh-téle újonnan ja¬ 
vított haj-tej világra szóló 
hírneve annyira megszokott, 

hogy elismerő és köszönőlevelek még a 
legtávolabb világrészekből is érkeznek. 

Grolich újonnan javított lilummHi¬ 
tes hajteje nem tartalmaz sem rezet, sem 

° S 2000 koronával ,Tkaí 
Grolieh újonnan javított ólommen¬ 
tes hajteje a és. kir. élelmiszer-vizs¬ 
gáló intézet részéről véleményezte¬ 
tett és elárusitásra engedélyeztetett. 
Grolich újonnan javított ólommen¬ 

tes hajteje a modern vegyi kutatások 
vívmánya : te-sék utánzatoktol óvakodni, mert 
ezek rendesen ólmot és rezet tartalmaznak. Min¬ 
den üvegen a feltaláló czégének és a mellékelt 
védjegynek kell láthatóvá lennie, mely védjegy¬ 

gyei minden üveg zöldre van lepecsételve. 

vegyi-kozmetikai laboratóriumából 
•a fehér angyalhoz* Brünnben. 

Budapesti tőraktárak: Török József Kir4ly-u., Egger nádor-gyógyUra Vicii-körüt 17., Molnár 
és MosVr drogéria Koronaherezeg-u. 11., Dotsinyi Károly drogéria V., rfirdo-utcza 10., Lux Mihály 

drogéria IV., Múzeum-korát 7. 

Grolich újonnan javított 
:: ólommentes hajteje:: Ifjitsd meg 

bajádat a 
GtiOLld-

megőszült, valamint öszbevegyiilt 
hajnak tartós, sötét, ifjúi szint köl¬ 

csönöz. 

Grolich újonnan javított 
:: ólommentes hajteje:: 
sohasem fakul meg, hatása 
egyenesen feltűnést keltő, 
fehér vánkoson aludhat, 

anélkül, hogy a festés észre-1 

vehető volna. 
Ugyanez áll a szakáll 
és szemolrt.uk festésé¬ 

nél is. 
Alkalmazásaelgon-
dolhatóan a legegy¬ 
szerűbb és egy ki> 
kefe elég hozzá. 

Szétküldés üvegekben K 2 és 4. 
(portó külön). 

Heg a legdrágább izlap sem védi 
nif g a ruhát a hónaljizzadástól. He 
ha a Saliojlt használja, ki van zár¬ 
va, hogy folloí legyen a ruhája, 
mert a «Salinil> megszünteti a 

láb-, kéz- l l 
l l 

i l 
i l 

és 
és az ezzel járó kellemetlen szagot. 
A r a i 10fillér. KimeritS ln,sz-
nálati utasitáisal. — Főraktár: 
Török .1. Budapest. Kirá!y-n. li. 
Utánvéttel, vagy a pénz előzetes 
— beküldésekor franro küldi : — 

CSITÁRY gyógyszerész 
Berhida (Veszprém-megye). 

BOTOR 
Ízléses éa szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J 
bntoriparoBnal, Budapest, 
VH.,Erxsébet-körnt26.si. 

műhely és raktár. 

+Soványság. + 
Szép, telt testidomokat, (.yönjörii 
keblet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTfcRIA» eröporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1000, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben l W1!. 
Hízás U-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, v»gy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nische Institut Dr. Franz 
Steiner & Co.. Berlin 57., 
Kú'niggriiízerstr. GG. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertant Budapest. VI.. 

Király-utcza 12. szám. 

;: Legjobb, legbiztosabb 
orvoslás lábak részére a 

Dr.Högyes-féie 
impregnált asbest talpbetét 
aczélrugóval. IMrja 4 kor., aczél-
rugó nélkül I. 2 kor., II. l kor. 
Szétküldés utánvél mellett. — Az 
arzélrugóra egy Dr . Högyes-
féle asbes t ta lp van feszítve, 
miáltal a láb kellemesen és bizto¬ 
san nyugszik. A járást rugalmassá 
teszi és a kitartást járást közben 
növeli. Lúdtalpnak részére nélkü¬ 
lözhetetlen. W i e n , I., Domi-
n i k a n e r b a . t e i 21. Gazd >g 
— a s b e s t - á r u r a k t a r . -

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hivat-

SZÉPITÖSZEREK KIHÁLVA 
A JJS/kV'-FÉLE MOSDÓM/ 

M É L T Á N megérdemli e nevet, 
mivel évtizedek óta egyedül 
bevált és biztos hatású szer, 

mely az arcznak mindennemű 
tisztátlanságát, forrósig, vagy fagy 
;'\ltal keletkezett pirosságnt már 
rövid idő alatt eltünteti, kellemes 
üdévé teszi s annak bársonyfinom-
ságot kölcsönöz. Ar;i '2 k o r o n a . 
Kapható egyedüli készítőjénél :: 

LES/NEK ALFRÉD AKANYSAS GYíHiVTÁHA 

NAGYVÁRAD, SZT. LÁSZLÓ-TÉR. 

:: Jaj, be jó! :: 
M •• M Hí ol f o{j szappan 
a legjobb fogtisztitó szer. 
Aki egyszer megpróbálja, 
annak más nem kell. Kap¬ 
ható gyógytárakban, dro¬ 
gériákban és illatszer-üz-
letekben, valamint a ké¬ 

szítőnél tíztraka gyógysz. Moholon, l kor.-ért. 

Iliiiiiiiroslii 
Minden háziasszony 
kedvencze! :: :: :: 

Vele a vasalás élvezet 

Tiszta, gyors, 
tűzbiztos, :: 
kényelmes. :: 

A vasalót nem kell ló-
bafni e*s fujtatni. «» 

A hamu magától és1 

át »aita és a benne 
maradt szén magától 
újra feléled. .-. ,•. 
JHagy időmegtakarítás!! 
Kérjen képes leírást 
ingyen és bérmentve 
Mttller H -tói, Bnda-
pest, Aranykcz-u 8. 

üzletben. Ára K 2.80. 
Postai szétküldés utánvéttel, v. 
a pénz előzetes beküldése ell. 

Rekord-hanglemezek 
még nem létezett árban k i t ű n ő jó, 25 cm., 
2 oldalú , csak 2-5O K darabja. 10 darab 
egyszeri vételnél 24—korona. Fonográf-
hongc rek l 2 0 K. Gramofonok és fonog¬ 
ráfok iiyári áraiból SÓ % engedmény. Árjegy¬ 
zék ingyen és bérmentve, csak utánvét mellett, 
.livitáéók olcsón psjkozölti'tnuk. SCHMUT-
Z E R T E S T V É R E K gramofon és hang¬ 
lemez n'gyraktár. B u d a p e s t , V I I I . ké r . 
:: Józse f -körn t 26 g. szám. :: 

Ha lúdtalpa van t 
/á/ a /ál/a / 

KÉRJE a B2akorvosok által ajánlt szabad. Lanfer-
- !n Italpffizó prospektusát — Egyedüli késxiU 

SZÉKELY ÉS TÁRSA 
ortopád cipő-készitö 

Budapest, Múzeum-körűt 9. 
mindennemű ci¬ 
pókról ingyen. 

LOHR MÁRIA 
\ « * * * Eielőtt KBftBFUSg. t * * * 

Cripke-, vegyesieti tlsrtitó é« fegte«ietll 
lnté«ete. G y i r n i . , Biaro»ii-nto«a . 8S.I 
Fióküzletek: IV^ Eskü-út 6, VI, Andr<Usy-úl 18, 
\III_ Jónef-kOrút 2, IX, Calvln-tér 9, V, Harmin-l 
- exad-nlcxa 8, VI, Teré»-k8rúl 88. -
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Fátyolt borít arczára minden szeplős és pattanásos 
nő, mert restelli, hogy arcza tele van 

csúnya szeplővel és pattanással, holott Európában több mint egy millió nő állítja, hogy a 

Diana-Krém és a Diana-szappan 
lemossa a szeplőt és pattanást az arczról. 

Tisztelt Gyógyszerész őr l 
Sokat hallottam már az Ön Diana-s/appanáról és eddig mindenütt csak dicséretet hallottam, 

megpróbálkozom én is tele tehát Tessék küldeni egy darab Diana-szappant, de olyat, hogy min¬ 
den szeplőm és pattanásom elmúljon tőle. Hajónak bizonyul a Diana-szappan, ügy sokkal töb¬ 
bet hozatok és ajánlani is fogom mindenkinek, ügy mint ahogy nekem is ajánlották. Kérem azon¬ 
nal küldje a Diana-szappant. Kiváló tiszteletlel N a g y I g t v á n n é . 

Kedves Gyógyszerész úri 
Mintán egyszerre elláttam magam Diana-crémmel, Diana-szappannal és Diana-puderrel hu¬ 

zamosabb időre, ezúttal nem kérek ugyan semmit, de szívesen írok önnek néhány sort azon vég¬ 
telen kellemes változásról, mit az ön bőrápoló szereinek köszönhetek. Tudja kedves Erényi úr. 
engem igazán egész boldoggá tett, mrn valósággal szégyellem pár héttel ezelőtt társaságba menni, 
olyan vörös volt az arczom és kezem tele volt s a bőröm pattanással, ma pedig minden elbizako¬ 
dottság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép a bőröm. Hazafias üdvözletét küldi 

Mrs. Mary Smith. 

Igen tisztelt Uram l 
Eddig még mindég alaposan becsapódtam a sokat hirdetett holmikkal, d« az ön Diana-

szappanával végtelenül meg vagyok elégedve. Alig egy hete, hogy használom s minden csúnya 
pattanásom eltűnt, s5t az orrom sem vörös azóta. Már számtalan szert kipróbáltam, de eredmény¬ 
telenül. Méltán nevezhetik a Diana^szappant a szappanok királyának, mert tényleg csoda hatása 
van. Nem mulaszthatom el, hogy ezeket önnel ne tudassam. N e u s o h a t t e l C l a r i s s e . 

Tisztelt Gyógyszerész úr l 
Nagyon szívesen venném, ha néhány sorral megnyugtatna, hogy szállit-e ön ide Abbáziába 

Diana-specialitásokat, mert félek nagyon az utánzatoktól s azt hiszem, Önnek is előnye, ha a 
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mint az önnél beszerzett Diana-szerek elhasználása 
után bátran terjeszthetnek. Mindeddig'remeknek bizonyult nálam és egész családomnál a Diana-
crém és szappan, mióta ezeket a kellemes illata szereket használjak, nincs szeplős arcz közöltünk. 
Tárom sorait s vagyok tisztelője Dr. S. J.-iié. 

DIANA-PÚDER 
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan; 
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékes-
szinü arczbőrnek. amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) \ kor. 5O fül. 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) 
l kor. 50 fill. 

Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O fill. 
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 

(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O fill. 
Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5. 
(A legkisebb megrendelés is forduló postával utánvéttel eszközöltetik.) 

I"—- -mtmm 
Fontos minden háztartásban! 
Hygienikus szobaürszék, 

^B&v A Keleti-féíe 
szagtalan, pneu¬ 
matikus légmen¬ 
tesen záró szaba¬ 
dalmazott zárral 
ellátott szobaür¬ 
szék a legjobb és 
legolcsóbb e té¬ 
ren I — Föl nem 
tűnő alakok I Ki-
tiinö szolid szer¬ 
kezel l Olcsó ár I 
Továbbá nagy 
raktárt tartok: 

Betegtoló ko¬ 
csik és székekből szoba- és utciai hasz¬ 

nálatra, ágyasztalnk fekvő belepek részére, mint étkező és Íróasztal 
használhatók; bidet-k minden alakban, fűthető irr igátőrök, 
thermophorok » gyomorra és hasra, megtartja i meleget fűtés nél 
kül 24 óráig; Thermog-palarzkok, meljek a hideg folyadékokat 
hidegen, a melegeket melegen 8— KI óráijttartják, a nélkül hogvfü-
tenék Tagy jégbe tennék. - Házi Gyógyszertárak, mehto-
szekrények, légpárnák-, forrúlégkésziilékek rheumatizmns, 

izületi lob stb. ellen. 
I l i i Gőzfürdő a lakásban! Öt perei alatt kész l i 11 
W U . gőifiirdöl Nagyon jutányos l W Ü ! 
Villamos gyiígykésziilókek a legtökéletesebb kivitelben. Leg-
bizlosal.bsierek mindennemű idegbajokban, neuraszténia renma-
lizmnsban itb. — himerilő árjegyzéket küld ingyen ésbénn 

Köhögés 
rekedtieget, hurutot, görcsös kő- l 
högést gyorsan és biztosan meg¬ 
szüntetnek az orvosilag kipróbált 

.FÉIiE MELI.-

l k7i i e n i*ns különlegességek 
Budapest, IV., Eoronahercxeg.n! 

gyárai 
" 

KÜLÖNLEGESSÉGI GÉPEK 
Cementtetőcserepek Cementürtömbök 
Cementlapok Cementfalazótétrlak 
CementaUffciovek Cementsalakté/lik 

- előállítására. -

FORMÁK 
Virvezetékcsövek 
Kerítésoszlopok 

elöállitására. 
Abla kkeretezések 
Határkövek stb. 

Különlegességi gépgyár 

Dr. GASPARY &. Co. 
MARKRANSTADT Leipzig mellett. 

Levelezés minden nyelven. 
^•^•••••iHi^Mi^^MMRB^i^M^MHH^^^ 

B. f*, árjegyiék díjmentesen. 

_ 
a három fenyővel. 

5500 hiteles bizonyítvány a biztos 
sikerről Unnskodik. Csomag 20 és 
40 fill. gyógytárakban és drogé¬ 
riákban. F r . K a l s e r Uregenz, 

Vorarlberg. :: 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szerez¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pez titkot a hölgy¬ 
világ előtt, a mióta 
a i P I I u l e s O r i -

enlales>(ke-
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a pilulák 

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággal 

w birnak, 
J hogv a 

keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és újjáalakítják, ép ügy a nyak és 
vállrsonlok üregeit megszüntetik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
ke l e t i p i l u l á k főleg keleti nö¬ 
vénykivonatokból készülnek s az 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czélo más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgáló szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 20 évi 
eredmény a F U u l e s U r i e n t a -
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, hogy úgy a fiatal leánynak, 
mint az asszonynak az egyedüli 
eszköze arra, hogy telt s szilára 
kebelre tegyen szert. Könnyű és 
diskrét keielés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Egy 
üvegecske használati utasítással 
6.43 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fő¬ 
raktár Budapesten Török József 
VL, Király-utcza 12. Prágában 
Fr. Witlek & Co.Wasaergasse 19 

DÁVID KÁROLY ÉS FIA 
doboz-, papíráru- és szab. fémkapocs-gyára 

Budapesten, I,,Mészáros-atcza 58, sz, 
Telefonszám 41— 48. Sürgönyczím: fartőmig?. 
, Qőmerőre berendezve. 

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz :: :; 

VISA 
8. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 

SZERKESZTŐ FŐMÜNKATÁBS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, FEBRUÁR 20. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

u-i-c* , - • f Egész 'évre _ _ 18 korona. A t V/tóofcronflíd«-vnl 
Előfizetési 1 F é l é y r e _ _ __ 8 k o r o n a . negyedévenként 80 fillérrel 
feltételek : [ Negyedévre _ _ 4 korona. ' több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj jis csatolandó. 

GRÓF PÁLFFY JÁNOS ÉS KASTÉLYAI. 
r^í KÓF PÁLFFY JÁNOS, ki óriási vagyonának 

l ' n a g y részét jótékony czélra, kastélyait 
V ^ és műkincseit pedig az államra hagyta, 
típusa volt a grand seigneur-nek, a minőknek 
emlékét a XVIII. századbeli franczia irók tar¬ 
tották fenn számunkra. Sohasem sietett. Nyu¬ 
godtan hallgatta végig az embert, mialatt tiszta 
szép kék szeme a beszélő lelkét kutatni lát¬ 

szott. Eátartós volt. Bizonyos fölénynyel, de 
azért szívesen beszélgetett, érdekesen és tanul¬ 
ságosan, mert sok mindent tudott s bámula¬ 
tos emlékezőtehetséggel birt. Jaj volt annak, 
ki valamely rejtett mellékczéllal oldalt kerülve ' 
közeledett hozzá. Egy szempillantás alatt át¬ 
látott az illetőn, arczán gúnyos mosoly jelent 
meg s akár a közvetlen közelből kilőtt nyil, 
érte őt a válasz marón, hidegen, kegyetlenül, 
sebzőn, 

Folyton járt-kelt. A külföldön Parisban, 
Londonban és Olaszországban szeretett tar¬ 
tózkodni, de legszívesebben Parisban idő¬ 
zött, hol az úgynevezett Palais Pompéien-t 
birta, melyet később az Avenue Viktor Hugó¬ 
val szomszédos Rue Servat-ban levő palotá¬ 
val cserélt föl. A nyarat Magyarországon töl¬ 
tötte birtokain, különféle palotáiban és várai¬ 
ban: Pozsonyban, Királyfán vagy Bajmóczon, 
melynek építkezését maga vezette. E közben 

KIMUTH KAROLY 
MÉRNÖK ÉS GYÁROS 

Ci. és kir. fensége József főher-
:: őse? udvari szállítója, :: 
===== Gyár és iroda: -

Budapest, VE, Garay-n. 10. 

Központi víz- és gőzfűtések, légazesz- és 
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések 
szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb. stb.' 

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirány¬ 
zatok gyorsan készíttetnek. 

Dr. Gölis-féle emésztö-por 
(1857 óta kereskedelmi czikk). 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 

A BAJMÓCZI KASTÉLY. 


