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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. 
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rendezgette felhalmozott műkincseit, keresve 
a szépben a legszebbet, a mi lelkének egyet¬ 
len gyönyörűsége, életének egyetlen szenve¬ 
délye volt. 

Zárkózott volt s nem igen kereste a társa¬ 
ságot. Lénye sajátságos ellentéte volt azok¬ 
nak, kik körülvették s hivatva lettek volna 
társaságát alkotni. Szinte idegennek látszott 
hazájában, daczára annak, hogy nagyon sze¬ 
rette, a mit végrendelkezése bizonyít leg¬ 
jobban. 

Gróf Pálffy János 1829-ben született. Jog¬ 
akadémiát végzett Pozsonyban, majd külföldre 
ment. Már ekkor kezdett gyűjteni, kivált fest¬ 
ményeket. 1870-ben, tehát 42 esztendős korá¬ 
ban neveztetett ki Pozsonymegye főispánjává, 
a mely czimet tudvalevőleg születésénél fogva 
viselte. De csak három évig állott a megye 
élén. Eendes, pontos, lelkiismeretes, szigorú 
főnök volt, megkövetelte, hogy a hivatalnokok 
ép úgy teljesítsék kötelességüket, mint ő, s 
annak utána is járt. Ez sehogysem tetszett. 
Megbuktatása czéljából lépten-nyomon aka¬ 
dályokat gördítettek útjába; tették azt, a mit 
úgy szokás kifejezni, hogy megkeserítették 
életét „s végezetül nyílt közgyűlésen leszavaz¬ 
ták. Ő maga, mint elnöke a közgyűlésnek, 
jelentette ki e határozatot fagyos nyugalom¬ 
mal. Attól fogva nem vállalt többé nyilvános 
tisztséget s a közügyekkel sem sokat foglal¬ 
kozott. Főispáni fizetését sohasem vette föl, 
pozsonymegyei alapítványokra adta azt s még 
vagy 500,000 koronát áldozott közczélokra, 
mint főispán. Nagy vagyont örökölt volt, me¬ 
lyet azonban óriási adósságok terheltek. Rö-
vid időn belül rendezte ügyeit, kifizette a 
hitelezőket s halálakor oly tekintélyes szabad 
vagyon ura volt, a minőre Magyarországon 
alig van példa, mert Magyarországban, Auszt¬ 
riában és Franeziaországban fekvő hagyatéka 
legalább 80—90 milliót ér. E mellett az ősi, 
jórészt elhagyott, üres kastélyok és várak mű¬ 
kincsekkel népesedtek be. Festmények, búto¬ 
rok, falkárpitok, bronzok, porczellánok, arany-
és ezüstneműek s egy serege a művészi becsű 
apróságoknak csatlakoztak a folyton növekvő 
vagyonhoz, hogy hirdessék fényét a régi Pálffy-
családnak, mely hazájának hősöket adott s két 
nádort, a kik közül az egyik, János (1664—1751) 
a törökök elleni harczban tüntette ki magát s 
Mária Terézia alatt a magyarországi seregek 
fővezére volt. 

Hogy neki is megvoltak a maga hibái, 
hogy bizalmatlan, alkalomadtán malicziózus 
volt, hogy műkincsekért ezreket áldozott, saját 
embereinek szolgálatait ellenben nem volt haj¬ 
landó bőkezűen megjutalmazni, hogy gyűlölni 
tudott, szeretni ellenben nem, s nem értett 
ahhoz sem, hogyan kell magát megszeret¬ 
tetni? 

Az élet nagyon szövevényes valami. Ismerni 
kellene mindazokat a körülményeket, melyek 
jelleme kialakulásánál közreműködtek, mielőtt 
ítéletet mondunk róluk. Nem volt hőmmé 
á femmes; az asszony nem érdekelte, nem is 
nősült meg. Igaz, hogy a nőkkel való érint¬ 
kezés számos ideálját rombolja le az ember¬ 
nek, de legalább, mintegy kárpótlásul, derül¬ 
tebb életfilozófiával ajándékoz meg. Tőle meg¬ 
tagadta ezt a végzet. Élete vége felé őt is 
elérte azoknak a sorsa, kik arra vannak kár¬ 
hoztatva, hogy egyedül éljenek. 

Fiatal éveiben tett alapítványait említettük 
már. 1900-ban a magyar középosztály fiai ré¬ 
szére tett alapítványával módot akart nyújtani 
a szegény anyagi viszonyok közt lévőknek 
arra, hogy közép- és főiskolai tanulmányaikat 
folytathassák. Ennek az alapítványnak a magva 
a vöröskői vár egy része.Tjövedelme pedig 
60,000 korona, melyet halála óta a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter kezel. 

Végrendeletének kilenczedik pontjában egy 
újabb alapítványt tesz «Erdődi gróf Pálffy Já"-
nos tanulmányi alapítvány* czímen «oly kiváló 
tehetségű, törekvő, született keresztény val-
lású magyar ifjak részére, a kik valamely ma¬ 
gyar főiskola elvégzése után, ismereteik bőví¬ 
tése és gyarapítása czéljából még külföldi hí¬ 
res főiskolákat vagy más neves főintézeteket, 
mestereket, műhelyeket, gyárakat, stb. felkeresni 
s azokban tanulmányaikat s önképzésüket to¬ 
vább folytatni óhajtják.» Ez alapítvány részére 
mintegy három és fél millió értékű uradalma¬ 

kat kötött le. A tiszta jövedelemből négy—hat¬ 
ezer koronás ösztöndíjak alakítandók, — telik 
a jövedelemből húsz-harmincz ily stipendium — 
a melyeket a vallás- és közoktatásügyi minisz¬ 
ter az érdekelt főiskolai tanártestületek meg¬ 
hallgatása után adományoz, meghatározván 
egyúttal azt a külföldi főiskolát vagy intéze¬ 
tet, melyet az ösztöndíjasnak látogatnia kell. 
A miniszter jogosítva van ugyanazt az egyént 
háromszor is részesíteni ebben az ösztöndíj¬ 
ban. Az ösztöndíjasok tanulmányaik befejezté¬ 
vel közszolgálatot tartoznak teljesíteni, a mely 
azonban nem kell, hogy állami legyen. Szük¬ 
séges-e külön kiemelni, mekkora kulturhatal-
mat adott ezzel az alapítványnyal a magyar¬ 
ság kezébe gróf Pálffy János? 

A ki leikébe akar pillantani, olvassa el vég¬ 
rendeletének azt a részét, melylyel a nemzet¬ 
nek tett másik nagy ajándékát vezeti be: 
«Éltem hosszú folyása alatt tett külföldi uta¬ 
zásaimnak czélja nem csupán az volt, hogy 
én a saját műizlésemet kielégítsem, hanem 
hogy megszerezzek annyit, a mennyit a körül¬ 
ményekhez és anyagi erőmhöz képest meg¬ 
tenni lehetett s hogy hazánknak ily tárgyak¬ 
ban szűkölködő voltán segítsek s ezekkel a 
hazai műizlést nemesítsem s a művészetet 
ébreszszem.i) Ez okból hagyományozta az or¬ 
szágnak különféle kastélyaiban elhelyezett 
képei legjavát, össszesen 78 darabot, melyek 
közt Rembrandt és Tizian is van. Gondosko¬ 
dott arról is, hogy a bajmóczi és királyfai 
várkastélyok egyéb műkincsei is a közönség¬ 
nek hozzáférhetőkké tétessenek. 

Nagyjában akként lehetne gyűjteményeit jel¬ 
lemezni : a bajmóczi várban a középkor vége, 
a XVI. és XVII. század műemlékei, hozzájuk 
csatlakoznak a Bazinban őrzött tárgyak; a 
pozsonyi palotában XIV. és XV. Lajos korá¬ 
nak pompás alkotásai viszik a szót. Királyfa 
végül a Mária Terézia korának van szentelve. 

Ha figyelembe veszszük azt a tényt, hogy 
Pálffy János a bajmóczi várat milliók, árán 
úgyszólván újból felépítette s abból feje¬ 
delmi székhelyet teremtett, nyilvánvalóvá vá¬ 
lik, hogy a gróf gyűjtés közben valamelyes 
történeti vezérfonalat követett. Mivel továbbá 
gyűjteményének minden, egyes csoportja szo¬ 
ros összefüggésben áll azzal az ősi örökölt 
kastélylyal, a melyben helyet nyert s termé¬ 
szeténél fogva annak kiegészítő része, nyilván¬ 
való, hogy e vezérfonal nem volt általános, 
hanem egy eszmének állt szolgálatában, ez 
pedig kétségkívül a Pálffy-nemzetség fényes 
múltja volt. Ezt akarta régi fényében ragyog-
tatni gróf Pálffy János, kit nem a grófi czím 
tett büszkévé, hanem az a tudat, hogy oly 
nemzetségnek sarja, mely nemzetének szol¬ 
gálatokat tett s melynek a nemzet ezért kö¬ 
szönettel tartozik.* 

ÚTON. 
Vágtatva robog, zakatol a vonat, 
Hazulról egyre távolabb; 
Kattognak a sínen a vaskerekek: 
De messze maradtak a gyerekek !. . . 

Képek villannak rám az ablakon, 
Mélázó róna, kék hegy, zöld halom; 
Szivemre lassan szótlan bú terül: 
Nem jó ily messze, ilyen egyedül! 

Állj meg, vad mozdony, zúgva rohanó, — 
E nagy távolság nem nekem való ; 
Mint fáradt sas, a vágyam haza lankad : 
Jobb otthon búzát szemelő galambnak . . . 

Vágtatva robog, zakatol a vonat, 
Ingerii, növeszti a bánatomat; 
Kattognak a sínen a vaskerekek: 
Világot látni minek teneked! 

Világot látni ne menjen soha, 
Kit haza húz kis fészke mosolya: 
Akárhol jár is, szíve búra fájdul, — 
Ki van taszítva az egész világbul!.. . 

Sajó Sándor 

* E czikk Badisics Jenő, az Iparművészeti Múzeum 
igazgatójának az Iparművészeti Múzeumban folyó hó 
12-ikén tartott érdekes és tanulságos felolvasása alap¬ 
ján készült. 

GÜL-BABA KERTJE. 
Lelkemben a kék éjfélre kihajt 
A Gül-Baba rózsafa-kertje, 
Az éjszaka fényén száz rózsa kigyúl 
S ragyogva pereg le a gyepre. 

Százszinü végtelen rózsamező, 
Szebbet soha senki se látott — 
Hajnalra ha kelsz, hajnalra lejösz 
S kötődbe szeded a virágot. 

Hajadba, öledbe, szivedre rakod 
S könnyeddel megöntözöd érte -
S reggelre a kert a te könnyeidórt 
Száz rózsát hajt újra cserébe. 

Mvzcy Sándor. 

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

Irta Szemere György. ( 

VI. 
Kont vitéz az általa felidézett szellemi for¬ 

radalom közepette úgy viselte magát, mint a 
ki fölötte áll az emberi érzéshullámok bizony¬ 
talan és minduntalan ingadozó rezgéseinek s 
a közöny fölényes talapzatára helyezkedett a 
tudomány kínos bukdácsolásával és marakodá¬ 
sával szemben is. Őt nem érdekelte, mint véle¬ 
kednek róla az emberek, hova-tovább meg is 
tagadott tőlük minden további felvilágosítást, 
vitába nem bocsátkozott velők. Egész magatar¬ 
tása azt a látszatot keltette, hogy az ő kivéíe--
les isteni eredetének megbolygatását hiábavaló, 
sőt szenségtelen törekvésnek tartja. Bár ki¬ 
fejezést nem adott eme véleményének soha¬ 
sem. Valamint soha egyetlen oly mesterkélt 
fogással sem élt, a melylyel az emberek tekin¬ 
télyűk gyarapitása szempontjából egymást bo-
londítani szokták. Nem vágott nagy képeket, 
nem vett fel pózokat, nem provokált kivételes 
tiszteletet maga iránt. Teljesen beérte azzal a 
nimbuszszal, a mely önkénytelenül felbugygyan 
a tömeg lelkében egy nálánál hatalmasabb egyé¬ 
niség szellemi fölényének igája alatt. A márti-
romságát sem hányta fel soha senkinek. Főúri 
származásáért sem követelt külön hódolatot. 
Ember volt tetőtől talpig; fizikai és szellemi 
erejére büszke, fölényes, indulataiban félelme-
sen hatalmas, de érzéseiben a naivságig gyön¬ 
géd, csapongó lelkű, életkedvtől és tettvágytól 
duzzadó, de vallásos és ábrándos férfiú. Egy¬ 
szóval megtestesülése a magyar faji esz¬ 
ménynek. 

És azóta, a mióta akkreditálta a közvéle¬ 
mény (egyelőre legalább), meg nem bolygatta 
többé azt a mindenesetre szerfölött bizarr kér¬ 
dést, a melylyel egy alkalommal annyira rá¬ 
ijesztett az ükunokájára: az ősi Kont-javak 
tulajdonjoga iránt táplált igényének kérdését. 

Igaz, hogy Gábris gróf mindent elkövetett, 
hogy elfeledtesse vele ezt a reá nézve kínos 
ügyet. Szólnia se kellett az ükapának, annyi 
pénzt adott neki, a mennyit csak tudott. Úgy¬ 
szólván ráköltötte 500,000 forintot kitevő jöve¬ 
delmének a felét. Kívánságához képest hat 
paripát és nyolcz kocsilovat bocsátott a ren¬ 
delkezésére. Tizenkét csatlóst állított szemé¬ 
lyes szolgálatára, de kielégítette ükapja egyéb, 
gyakran szertelen igényeit is. A meteor lelet¬ 
helyén, kívánságához képest, csakugyan fel¬ 
építtette a búcsújáróhelynek szánt kolostort, 
templommal. (Pompásan jövedelmező üzletté 
fejlődött ez a papok kezén.) A Dunán (miután 
a hidakat megvetette) külön gőzbárkát tartott 
ükapácskájának, sőt akkor sem zúgolódott, 
midőn az külön várkastélyt is követelt magá¬ 
nak Budapesten, még pedig a Gellérthegy déli 
lejtőjén. Megépíttette neki a várkastélyt a saját 
tervei szerint, a mi, tekintve a vitéz igényeit 
és a telkek akkori értékét, óriási összegbe, csak¬ 
nem ötszázezer forintjába került. De aatán volt 
is látszatja. Vizes-árok, felvonó-híd, bástya, to¬ 
rony, kínzókamra a belevaló szerszámokkal... 
egyszóval nem hiányzott abból semmi, a mi¬ 
nek hiánya egy tizenötödik századbeli magyar 
főúr szégyenére válhatott volna. 

A kastélyudvaron alabárdosok és kürtös csat¬ 
lósok lopták a napot. A toronyban őrtálló kia¬ 

bálta ki a nap szakait, kutya helyett medvék 
teljesítették a házőrzés tisztét, melyik lánczra-
verve, melyik szabadon. 

Kont vitéz április hó végén szállott a földre 
és november végén már készen állott a vár¬ 
kastélya. Meg is szállottá legott. Azonban ad¬ 
dig sem fecsérelte az idejét. Egy pillanatra sem 
felejtkezett meg honmentő küldetéséről, illetve 
terveiről. Beutazta az országot, hogy meg¬ 
ismerkedjék az új magyar nemzettel; kifür¬ 
készte titkos vágyait, hogy számot vethessen 
annak erejével: Mire képes ? Mire vállalkozha-
ik ? . . . Valamint kortársai, vakmerőségében is 
okosan számító bölcs ember vala Kont vitéz, 
a ki egy lépést sem tesz a viszonyok mérlege¬ 
lése nélkül, mert nem akarja nemzetét bele¬ 
ugratni a bizonytalan sötétségbe. 

Természetes, hogy bármerre járt legyen, ma¬ 
gyar alföldjén, hegyi tótok, havasi rutének, kö¬ 
vér svábok, acsarkodó oláhok földjén: min¬ 
denütt babonás félelemmel, de egyszersmind 
megváltót megillető rajongással fogadta a nép. 
A magyarok fedetlen fővel járultak eléje, de 
bátran szeme közé néztek, ha szóba eresz¬ 
kedett velők; a tótok és oláhok térdenállva 
csúszkáltak előtte, » sváb a degez bugyellárisá-
val babrált, mert annak a legbecsesebbje a 
pénze. . . 

Kont vitéz, hajónak találja vala, eret vághatott 
volna rajtuk, a haza nevében; de nem, Kont vi¬ 
téz nem adóztatta meg a derék svábokat, csak 
azt kötötte a lelkűkre, hogy talpon legyenek, ha 
üt a nagy óra, s üzenni fog nekik. A tótokkal és 
románokkal már egész más hangnemből beszélt 
a vitéz. Leteremtettézte őket a sárga földig, a 
pokolnak ajánlván lelkűket, ha folytatni meré¬ 
szelik nemzetellenes, hazaáruló üzelmeiket. 
Megmagyarázta nekik, hogy az egek kivételes 
szigorral sújtják a közös édesanya bántalmazó-
ját. A ruténokat ellenben, a hazának eme hű, de 
a sors viszontagságai között elesett fiait meg¬ 
dicsérte. Megígérte nekik, hogy szószólójuk 
lesz a szent magasságban, Isten trónusa előtt, 
hogy kárpótlást nyerjenek az égben mind¬ 
azért, a mit a sors tőlük a földön megtagadott. 

A magyarnak csak annyit mondott: jó 
nyomon. vagytok, véreim, megcsikartátok a föl¬ 
det s ki sem eresztitek a karmaitokból, csak 
azon legyetek, hogy megbecsüljétek és jobban 
istápoljátok, mert azé a földiek és a mennyek 
országa, a kié a föld... 

És magyar, sváb, román és tót, valamennyi 
emberfajta csak lakja a Kárpátok és a Tisza 
közit, mind átszellemült a Kont vitéz varázs¬ 
latos erejű szavai hallatán. A bűnösök meg¬ 
reszkettek bele, magasztos erőre kaptak a 
tisztalelkű hazafiak. Az idegenajkúak keresték 
a testvéri közeledést a magyarokkal, a szét¬ 
húzó elemek egybeforrottak, az összetartás lön 
az emberi erények legteteje. 

A két utolsó évszázad minden nemzetiségi 
politikája, nemzetgazdasági fortélya, kultur-
törekvése sem tudott annyi eredményt felmu¬ 
tatni a széthulló nemzettest egybeolvasztása 
terén, mint Kont vitéznek egyetlen, három¬ 
hónapos körútja. 

Nem csuda. A politika többnyire dinamikai 
erőműveletek kifejtésével tör ki a czélja felé, 
ezeknek pedig a szerves testre való hatásuk 
igen kétes értékű. Az egészséges testet megedz-
hetik, mint a gimnasztika, de a gyengét, a be¬ 
teget elnyomoríthatják. Ellenben Kont vitéz 
egyéniségének szuggesztív varázsával a szer¬ 
vezetnek a lelkét ragadta meg: azt gyúrta 
egygyé, a mi, ha egyszer összeforrt, többé széj¬ 
jel nem eshetiL A politika alkotott, ő terem¬ 
tett, mint a zsenik, a kiket a nagy Alkotó az 
emberiség szellemi műveinek fejlesztésével bí¬ 
zott meg s a kiknek feje körül ott ragyog az 
isteni je l : a gondviselésszerű küldetés aureolája, 
a mi az emberiség meggyőzéséhez, a bithez 
feltétlenül szükséges, mert az ember a kételke¬ 
dés és tagadás maga . . . 

. . . A várkastély felszentelése országraszóló 
parádéval ment végbe. Két hétig tartott az ün¬ 
nep. Kont vitéz az egész nemzetet meghívta 
rá. Már mint az ő, illetve a Zsigmond király 
korabeli értelmezés szerint veendő nemzetet: 
a nemességet. Azonban valami nagyon szigo¬ 
rúan nem ellenőrizték ezt a kvalifikácziót, be¬ 
bújhatott (be is bújt) a várkastélyba a legsöté¬ 
tebb vigécz is, ha díszruhában volt. De ezt 
aztán el nem engedte Kont vitéz az udvari 

GRÓF PÁLFFY JÁNOS. — Brózik Vencel festménye. 

tanácsosoknak sem. Egyébként is ragaszkodott 
a régi erkölcsökhöz. Ó maga puritán egyszerű-
ségű kék zekében, feszes, de minden zsinór¬ 
dísz nélkül való magyar nadrágban fogadta 
vendégeit s vállig érő hullámos serényét pom¬ 
pás ékköves fésűvel koronázta meg. Egyéb 
dísz nem volt rajta, holott vendégeitől meg¬ 
követelte a legteljesebb parádét, még a fringiát 
sem volt szabad lecsatolni senkinek. Zsigmond 
korában nyilván az a divat járta: nemes em¬ 
ber nem vált meg a kardjától idegen helyen. 

Az antik divatot még a nőkkel szemben is 
visszahelyezte Kont régi jogaiba. Azokra nézve 
is kötelező volt a magyar viselet, a párta: a 
násfa, a sarkig érő fátyol, színes csizmácskák, 
többnyire arany- és ezüstszinűek 

A férfiak fogadására huszonnégy csatlós volt 
a felvonó-híd elé rendelve, az asszonyokat 
ugyanannyi kurta selyem viganós, kalárisos 
fiatal szép leány szolgálta ki az előcsarnokban. 
A lépcsőházban alabárdosok és kürtösök állot¬ 
tak sorfalat, s egy pár virgoncz apród kalau¬ 
zolta a vendégeket. 

Az urak, mielőtt a kastélyba léptek, min¬ 
denekelőtt a lovagterembe siettek, a várúr üd¬ 
vözlésére, az asszonyok és leányok az úgy¬ 
nevezett asszonypalotába, a mi a várkastélynak 
külön szárnyát képezte s a hol Kont leg¬ 
közelebbi élő rokona, Ikerváry herczeg özvegye 
(a Gábris húga) töltötte be a várúrnői szerepet. 

A hangulat a fogadás első óráiban ünnepies 
volt, mondhatni feszes. A vendégek, férfi és 
asszony egyaránt, elfogódtak a súlyos, komo¬ 
ran méltóságos pompa közepette. 

Hiábavaló volt a várúr és várúrnő minden 
lekötelező nyájassága, kedves enyelgése: a 
vendégsereg úgy érezte magát, mintha a ma¬ 
gyar történelem egy eltemetett szakának krip¬ 
tájába szállott volna alá. A férfiak nem mertek 
szólani, az asszonyok nem tudtak nevetni. 
A daliák fejedelemként tisztelték Kont vitézt 
(s szinte belereszkettek vasparolájába), az asz-
szonyok mély bókokkal járultak a herczegné 
elé s a leányok, minden szokás ellenére kezet 
csókoltak neki. A társalgás halkan morajlott 
itt is, ott is. Kurta kérdések röpködtek a leve¬ 
gőben, azokat is elnyelte a sarkantyú pengése, 
illetve a selyem suhogása s az ékszer-kösön-
tyűk előkelő zenéje... 

Bizonyára másként alakult volna ki a ked¬ 
vek harmóniája, ha az ősi szokás megtűrte 
volna a férfihadnak az asszonyok virágkoszorú¬ 

jával való egybevegyülését. A férfit bátorságra 
és enyelgésre buzdította volna a szép szemek 
czirógatása s a hetyke lovagtempót: a bókot, 
a tréfát s az udvarlásnak egyéb kecsességeit 
csílingelő kaczagással jutalmazta volna a dá-
mák serege. Ám erről szó sem lehetett a lako¬ 
máig. Az ősi erkölcsök értelmében más mulat¬ 
ság dukál a férfinak és más a nőnek... 

A férfinak a fegyverházban a helye, a kar¬ 
dok, bárdok, kelevézek, pánczélok, csatacsépek 
és medvebőrök között. Az asztalon tüzes ital, 
ezüst kupák, arany serlegek. Itt szabad a szó, 
merész a hang. A férfinép nem hizeleg egy¬ 
másnak, inkább összeakasztja a rudat. Kemény 
s/avak csattognak a levegőben, szikráznak a 
szemek. Az összeveszés biztos. Két magyar egy 
helyen, egy időben egy véleményen nem lehet. 
Hát még ha száz torlódik össze: mindegyik 
nyakas, hajlíthatatlan egyéniség ! . . 

Mit keresne ilyen helyen a nő? . . . Az asszonyi 
lélek országa a szemérem és a báj. A palota 
is a szerint van berendezve. Az asszonyház meny-
nyezete kők csillagos eget ábrázol, a falakon 
festett angyalkák röpködnek, sok, sok virág 
között. A bútorok tiligrán velenczei gyártmány, 
a melyet nem illik alaposan megülni. A sza¬ 
bad, fesztelen mozdulatok egyébként sem mél¬ 
tók egy előkelő, szemérmetes nagyasszonyhoz. 
A nagyasszony lábujjhegyen jár (mert a csiz¬ 
mája sarkának nem szabad a padlóhoz kop-
pannia); fejét kissé előrehajtja, szemét le¬ 
süti. Egyszóval libeg, mint a pillangó. És vi¬ 
lágért sem nyitná ki hangos szóra vagy kacza-
gásra a száját. A beszéde é.les susogás, a neve¬ 
tése bájos, szelíd mosoly. A palotán tudniillik. 
Mert a cselédházban már egészen másforma 
a nagyasszony természete. De a viselete is. 
A haja búbosra van fésülve, harcziasan. Szok¬ 
nyája feltüzve s egy hatalmas kormánypálczát 
tart a kezében: a főzőkanalat. És dirigál. 
Kontya reszket, mint a harczimén csótárja, 
csizmája sarka koppan a földhöz s mialatt a 
kormánypálczával taktusokat vág ki a cseléd¬ 
ség feje felett, csattog-cseng a szava. A cseléd-
házban csak olyan katona az asszony, mint 
ura a csatamezőn. De még annál is jobban 
ért a fegyelemhez. Reszket is előtte az udvari 
népség — pedig soha senkit sem bánt . . . Csak¬ 
hogy mindezt nem látja, nem hallja az ura. 
Az asszony nagyon vigyáz arra, hogy az ő ked¬ 
ves párja szemében annak a szelíd, félénk, 
imádságos hölgyecskének lássék, a milyet egy 
kemény harczos illúziója megkövetel... 

Hát mit keressenek a férfiak a: asszonyré¬ 
szen: emez imádságos, félénk fehérnép között, 
a melynek nem illik se ülni, se nevetni, se já¬ 
rni, a kiknek nem szabad idegen férfi szemébe 
nézni, még hangosan beszélni sem? 

A lakoma: az más ! Ott hivatása van az asz-
szonynak : a kinálgatás... 

így volt ez régen: Zsigmond király urunk 
idejében, de még sokkal későbben is. Ezért 
nem keveredett össze a lakomáig aszszony a 
férfival. Míg ma, inkább meghal, ha össze nem 
keveredhetik vele . . . 

Egyszóval Kont vitéz nem respektálta a kor 
ízlését - - a két nemet csak akkor eresztette 
össze, midőn megkondult a kastély-torony ha¬ 
rangjának a lakomára hívogató szava. Akkor 
fölkerekedtek a daliák és állást foglaltak a pa¬ 
lota előcsarnokában. Összecsapták sarkantyús 
bokáik át és vártak a hölgyekre haptákban, mint 
a czövek. Élükön Kont vitéz. 

Elsőnek Ikerváry herczegnő hopkázott ki a 
palota ajtaján. Kont mélyen meghajolt előtte 
és hihetetlen czeremóniával feléje nyújtotta 
kezét. A herczegnő beletette két ujját A vitéz 
még egyet bókolt, mintegy köszönete jeléül, 
s megnyitotta az ebédlőházba vonuló páros 
menetet. 

A többi dalia követte példáját, valamennyi 
hódított magának két picziny ujjacskát, amely¬ 
nél fogva az ebédlőbe vezette az újjacskák tu¬ 
lajdonosát. 

Az ebédlőházban tiz tömör tölgyfaasztal ál¬ 
lott, kettős rendekben, csak a vezérasztal gör-
nyedezett egymagában az élén, antik ezüst¬ 
tálak, kupák, serlegek súlya alatt. Kincsestárá¬ 
nak a java erre az asztalra került, de jutott az 
antik pompából a többi asztalnak is. 

Kont a vezérasztalhoz vezette a herczegnőt, 
a főhelytől jobbra, maga a prezidium mögött 
foglalt állást és megvárta, míg annyira a meny-

l 
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nyire, elrendezkednek vendégei. Akkor feje felé 
emelte összekulcsolt két kezét s ekképen fo¬ 
hászkodott : 

- Kenyeret, sót adtál mi urunk, fenséges 
Isten, áldd meg, a kikkel megosztom jótéte¬ 
ményeidet, szegény házam vendégeit is. 

Azzal leült. A herczegnő s utánuk az egész 
ötszáz főnyi vendégsereg követte példáját: nagy 
robajjal elhelyezkedett. A Kont balján Szent-
andrásy püspök foglalt helyet . . . 

A tósztok sorát természetesen a házigazda 
nyitotta meg. Színig töltötte arany-serlegét to¬ 
kaji aszúval, aztán fölállt : 

- Éljen a király ! 
S a vendégsereg éJjenriadása közepette fe¬ 

nékig kiitta s szájával lefelé tette vissza helyre 
a kiürített serleget. ' 

A második szónok a püspök volt. A házi¬ 
gazdát éltette : megköszönte neki a klastromot. 

Aztán egy tapintatos, sima miniszter követ¬ 
kezett, a ki a vendégseregnek $ kiváltképen 
legpompásabb rózsájának, a herczegnőnek örök 
virágzására ürítette poharát. 

Eákóczy Alfréd bankigazgató a Kont isteni 
eredetét s gondviselésszerű küldetését boly¬ 
gatta meg, Torma Gábor, az ellenzék vezére, 
a pártját ajánlotta fel neki. Az erdélyi bak¬ 
szászok főkolomposa, Bierbauer Teofil esküt 

tett, hogy német szóra nem nyitja száját, vala-
meddig szuszog, az ó-budai rabbi meg arra 
tett fogadalmat, hogy ha a haza érdeke kívánja, 
azonnal kikeresztelkedik. 

Ez a két utóbbi úr majd elolvadt a gyönyörű¬ 
ségtől, midőn Kont elismerőleg biczczentett 
feléjök a fejével, mondván : 

- Magyar leiekből fakadt dicső fogadáso¬ 
tok és ez untig elég. A nyelvetek és hitetek 
maradhat a régi, a fő, hogy a szivetek és öklö¬ 
tök legyen magyar. 

Ezzel aztán véget is értek a felköszöntők, a 
nélkül, hogy a vadtósztokra került volna a 
sor. Ennek a veszedelemnek maga a házigazda 
vette elejét. 

- Igyatok véreim, mulassatok és ne magasz¬ 
taljatok többet, mert csak ezentúl fogtok engem 
igazán megérteni. 

. V.olt ebben a kijelentésben is valami titok¬ 
szerűség, a melynek hatása alól nem egyhamar 
menekültek a yárúr vendégei. Pedig immár 
jócskán fogyott a pezsgő, rég elérkezett volna 
az az időpont, a melynél rendes körülmények 
között kifényesednek a szemek s nekibátorodik 
a szó. De Kont annyi méltósággal, mondhatni 
olimpusi fölénynyel uralkodott a fényes gyüle¬ 
kezeten : egyéniségének imponáló varázsa gátat 
emelt az érzések hullámainak. 

Az ebéd vége felé azonban a házigazda bizta¬ 
tására végre mégis nekilendült a jókedv. A höl¬ 
gyek koczczintottak a leventékkel, itt-ott el¬ 
csattant egy-egy gerliczeszerű kaczagás ÍP, finom 
tréfák, apró élezek röpködtek a levegőben, egy-
egy talpraesett mondáson maga a nagyúr mu¬ 
latott legjobban, még tapsolt is hozzá, hogy 
végkép felbátorítsa a kedélyeket. 

Ás utolsó fogás után beállított a czigány-
zenekar és ráhúzta a Bákóczi-indulót. 

Ikerváry herczegnő fölállott és intvén a höl¬ 
gyeknek, a tánczterembe vonult az élükön. 

Ekkor fölemelkedett a házigazda is. 
— Véreim, fiaim! — hirdette ki, - - kezdő¬ 

dik a táncz. A kinek fiatal a szive, mehet asz-
szonyt ölelni, a kinek öreg, maradjon itt és 
fiatalítsa meg a tokaji hegy levével. Ki-ki mu¬ 
lasson, járjon-keljen a kedve szerint. 

Ezentúl csak aszút szolgáltak fel az asztal¬ 
nál. A férfiak egy része bement a tánczterembe, 
á hol egy második czigányzenekar húzta a talp 
alá valót. A másik része maradt és ivott. 

Kont vitéz körüljárta az asztalokat s min¬ 
den egyes vendégét megszólítással tüntette ki. 
Majd ő is bement a tánczterembe s egy ideig 
gyönyörködve nézte a kavargó párokat. Ük¬ 
unokája, a herczegnő, melléje szegődött s fé¬ 
nyes szemét ráemelve, elbeszélgetett vele. 

Kont vitéz mosolyogva hallgatta a gyönyörű 
menyecske csevegését, majd egyet gondolt, de¬ 
rékon kapta őt, s lassú, méltóságos tempóban, 
de tűzzel és keményen megforgatta a tanczzene 
ütemeire. 

A végén lehajolt a szép asszony nemes 
fejecskéjére s megszítta az ajkát hosszan, 
szomjasán. 

A herczegnő fülig pirult. Nem rokoni csók¬ 
nak érezte a vitéz csókját. Fiatal, üde tes¬ 
tének minden vércseppje föllázadt tőle. Meg¬ 
reszketett bele. Fényes két kebele hullámokat 
vetett, ajka kipirult s egy könnycsepp szivár¬ 
gott a szeme pillájára. 

Kont vitéz fogta a kezét és nem eresz¬ 
tette el.. 

- Mi bánt, kicsi leánykám ? 
— Az, — válaszolt a herczegnő remegő han¬ 

gon, — hogy meg ne csókoljon engem többé 
soha, soha. 

- És - - kérdezte a vitéz szelíden, atyás¬ 
kodva, — miért ne csókoljalak meg én téged 
szép virágom, édes gyermekem? 

A herczegnő nem tudott válaszolni, csak el¬ 
fordította nemes kis fejét. 

A vitéz unszolta, faggatta. 
- Talán fáj a csókom picziny ajakadnak? 

Talán feldörzsölte a szakállam harmatos ál¬ 
ladat ? 

- Oh, — búgta a herczegnő, — nem az, 
nem az. 

- Akkor hát mi bánt szentecském, vio-
lácskám ? 
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- Ereszsze el a kezemet, - - kérte a szép 
asszony elhalóan, — maga nekem nem ük-
apám . . . 

A vitéz mosolygott, csupa fönséges ragyogás 
volt az ai-cza. 

- Te kis bolond, bolond, bolond! . . . 
Aztán csakugyan eleresztette a herczegnő 

kezét és visszament az ebédlőházba s szilaj 
jókedvében elkiáltotta magát. 

- Gyerekek, színig a billikomot . . . ki-ki 
ürítse a szive párjára, mert nincs a szerelem¬ 
nél szebb és dicsőbb dolog. 

A gyerekek színig töltötték a billikomot és 
a várúr példáját követve, kiürítették fenékig. 

Ilyen stilben folyt a mulatozás hajnalig. 
Czigányozás, táncz és ivás között. Akkor 
visszavonultak a dámák, illetve hazamentek. 
Csak a herczegnő maradt a várkastélyban és 
két barátnője, Brenday és Forray grófnők. 
A legónyemberek tovább mulattak a házi¬ 
gazdával, de visszaszivódtak, miután haza-
kisérték volt nejeiket, a házasok is. Folyt a 
bor és a nótázás. Délfelé a fegyveres-házba 
vonult az egész vendégsereg. A czigány pihe¬ 
nőt kapott és korhelylevest. Az uraknak ebéd¬ 
hez terítettek, kiszellőzték az ebédlőtermet és 
rendbehozták az összekúszált terítékeket. 

Este új, friss vendégsereg tódult a várkas-
iélyba. S midőn ezek is kidőltek, ismét mások 
jöttek a harmadik napon. 

így tartott ez egy héten át s Kont vitézt az 
egész idő alatt nem látta senki, nem hogy 
aludni, de még pihenni sem. Ott volt min¬ 
denütt. Ivott, nótázott, tánczolt, egy pillanatra 
se lankadt emberfeletti ősereje. 

A vendégseregnek, a kik megfordultának az 
országra szóló lakomán, az volt az érzésük, 
hogy Kont vitéz (bár emberebb vala valameny-
nyiüknél) régi testét kapta ugyan vissza Is¬ 
ten kegyelméből, de a lelke égiekben meg¬ 
gyarapodva szállott a földre. 

A lakoma hetedik napján így búcsúzott a 
várúr vendégeitől: 

— Vége a dáridónak, fiaim. Most már a haza 
sorsa következik. Ha szükségem lesz rátok, 
hivni foglak benneteket. 

A herczegnőtől négyszemközt vett búcsút. 
— Köszönöm a segítséget, leányom, — kezdte 

komolyan, — büszke vagyok rád. Szép voltál, 
mint egy tündér és jóságos, mint az angyalok. 

A herczegnő lesütötte szemét. 
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- Igyekeztem tetszésedet megnyerni, házi¬ 
asszonyi teendőimet hozzád méltóan telje¬ 
síteni . . . 

Kont egy pár pillanatig hallgatagon gyö¬ 
nyörködött kései ivadékának harmatos arczá-
ban és fejedelmi termetében, aztán feléje nyúj¬ 
totta kezét. 

Az asszony beletette a magáét. 
- Ideje, hogy menjek, - - mondta, — na¬ 

gyon sok volt nekem ez a hét. 
- Elfáradtál? — kérdezte Kont, s eleresz¬ 

tette az asszony kezét. 
- Nem. 
- Tehát?. . . 
- Félek magától. 

—- Tőlem ? Miért ? 

- Olyan csodálatos érzések támadtak a szi¬ 
vemben . . . összeszorul a keblem . . . agyam 
ég, ha magát látom . . . mintha nem is ember 
előtt állanék. 

Kont egy lépést tett a pompás, remegő asz-
szony felé s annak kigyúlt arczára hajolt. 

- Tudod-e én gyönyörűségem, hogy neve¬ 
zik emberi nyelven ezeket az érzéseidet? 

Az asszony hátraszökött. 
- Nem akarom tudni. 
- Szerelemnek . . . 

A herczegnő kezébe temette arczát, de csak 
egy pillanatra. A másik pillanatban felve¬ 
tette büszke fejét s miközben ökölbe szorult 
picziny keze, a vitéz szemébe vágta szikrázó 
tekintetét. A női méltóságában, származási 

ÖSSZEKÖTŐ ÁTJÁRÓ. 
LÉPCSŐ A TORONYBAN. 

A BAJMÓCZI KASTÉI YBÓL. 
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gögjóben megsértett asszonyi lélek lázongása 
erezett ki a hangjából : 

- Tülajdonképen ki maga? Tudni akarom. 
Mert hogy nem az ükapám, azt érzem ón. 

Kont elmosolyodott. 
— Azt erezheted szép asszony, - - mondta 

suttogva, az elfojtott szenvedély hangján, — de 
el ne mondd senkinek, mert a te érzéseidnek 
immár úgyse fog senki se bitéit adni. 

A herczegnő összeharapta az ajakát. 
- Kalandor! — vágta a Kont szemébe. 

A vitéz elsápadt. 
- Megőrültél ?! 

Zeüsi homlokán kidagadtak az erek. Az asz-
szony megbánta vakmerőségéi, vagy megijedt 
tőle. Maga se tudta, mit érez, mit cselekszik, 
összetette remegő két kezét: 

- Bocsánat, ennyire nem akartam meg¬ 
sérteni. 

- - Nem szabad engem megsértened semeny-
nyire sem, — mondta Kont, szinte fenyegető 
hangon, — engem szeretned kell. . . szeretni 
fogsz, mert úgy kívánják magasabb érdekek és 
mert — úgy akarom ! 

A herczegnőnek keblére esett a feje. Aztán 
sarkon fordult s gépiesen, öntudatlanul, mint 
egy alvajáró, kinek lelkét egy idegen világba 
varázsolta valami rejtélyes felsőbb akarat ha¬ 
talma, az ajtó felé irányította lépteit. 

Kont visszahívta. 
- Emerenczía ! 

Hangja oly csodálatosan búgott, mint ha 
egyenesen a szive húrjairól pattant volna le. 
Az asszony megreszketett belé. 

— Tessék ? 
- Jer közelebb és csókolj meg. 

Emerenczia herczegnő engedelmeskedett. 
Nyilván hipnotizálva volt. 

(Folytatása következik.) 

AZ IRODALOM DIVATJA. 
(Párisi levél.) 

Jámbor halandók azt hihetnék, hogy csak 
Magyarországon s itt is csak különös okokból 
jött most divatba az irodalom, ha Paris nem 
volna. Azonban itt van Paris és igazolja, hogy 
Magyarországon az irodalom-divat nem hival-
kodás, de szimptomája egy nagy, világraszólóan 
nagy epidémiának. Valahányszor társadalmak 
és emberek összezavarodtak s kifáradtak ezer 
politikai tanácsban s megutálták az elvtelen 
cselekvés hőseit, a fórum-embereket: «jövel 
irodalom* volt a jelszó. Az- irodalom kedves 
mulatás és narkózis azok számára is, a kik¬ 
nek semmi közük hozzá s megérjük még ha¬ 

marosan, hogy Amerika, az éj szaki, lesz a 
legirodalmibb társadalom. Már Argentínában 
hónapokig hallgatták és ünnepelték Anatole 
France-ot, annak a Francziaországnak nagy 
íróját, melynek minden bukott fórum-embere 
is az irodalomhoz menekül mostanában. Itt 
valami törvény lappang, e kérdés alján, de 
ezt a törvényt úgyis bajos volna kiásni és 
megtisztítani, jobb hát fölötte és körülötte 
sétálni. 

Németország akkor volt a filozófusok és köl¬ 
tők országa igazán, mikor politikailag a lég-
kétségbeesettebb volt a sorsa. Nem szóról¬ 
szóra, de manapság ez a történet látszik is¬ 
métlődni nagyon sok nemzet-társadalomban, 
majdnem mindenütt. 

Az irodalom, a mely eddig három-négy új¬ 
ság-szögletben kapott hitvány vaczkot Fran-
cziaországban, egy-két év óta üzletileg is hasz¬ 
nos rovatává vált majdnem minden egyes lap¬ 
nak. Talán a fizetett reklámok érája nem múlt 
el egészen, de már szállást ajánlgatnak a 
legüzletibb hirlap-szállodákban is, ingyen szál¬ 
lást, az irodalomnak. A min Paris régen túl¬ 
esett s a mit régen elfelejtett s a min Berlin 
most készül túlesni: Paris kezdi még színhá¬ 
zaitól is számonkérni az irodaimat. Parisban 
megint meghalt a külön, specziális színház-
irodalomról szóló, kétes tudomány, mely már 
Budapesten is kezdi felütni újféle pápaszemes 
fejét. 

Kezdenek sírjaikból kiásni elfeledett, néhai 
írókat s hívni, beengedni Parisba eddig észre 
sem vett, erős külföldieket. 

Jóidéig politikai, gazdasági és szocziális iz¬ 
galmakkal izgatta magát Paris és Franczia-
ország elite-je és most mintha egy nagy szü¬ 
net kezdődnék. Ismételjük: a legnagyobb za¬ 
var fogta el az embereket: Egyház, állam, 
tőke, munkásság, köztársaság és monarchia 
körül. Az emberek - - ha csak vulkánok föl 
nem dobták őket - - mindig és mindenha ké¬ 
nyelmet és nyugalmat akartak, egyelőre tehát 
Francziaország nyolcz tizedrészének is nyu¬ 
galom a programmja s ez magyarázza meg az 
irodalom divatját is. Ez a programm, hogy 
"hagyjanak bennünket dolgozni és élni», olyan 
erős a franczia publiczitásban, hogy még vaksi 
szem is megláthatja. S a mi pedig az iroda¬ 
lom divatját illeti, minden három-négy hónap¬ 
ban új irodalmi pályadijak születnek s kis 
folyóiratok kezdenek nagyon tollasodni. 

Eégi, már-már elszámolt s elfeledett, néhai 
írók kikelnek sírjukból s becses lesz minden 
levelecske, melyet valaha akármilyen iró-va-
liiUi akárhova irt. A mi nálunk furcsaság, az 

már Francziaországban parancs: öreg festők, 
színészek, kópfaragók és muzsikusok könyve¬ 
ket irnak. Francziaország elérte lábával régi 
lábnyomait: irodalmat akar mindenben, min¬ 
den művészet-ágban s a mit a mi magyar 
festő-esztétikusaink régibb franczia minta sze¬ 
rint bűnnek tartanak, az már nem bűn megint 
Francziaországban. Témát és irodalmi hangu¬ 
latot kivan itt ismét mindenki s nem csodál¬ 
koznánk, ha egy házat Voltaire valamelyik 
munkája szerint építenének föl. 

Divat ez, persze, kedves, előkelő divat, ám 
csak divat, de csak keljen szárnyra, a mint¬ 
hogy szárnyrakelését megkezdte. Nem az em¬ 
berek legértéktelenebb típusának életét teszi 
elviselhetőbbé, megérthetőbbé s morálisan jobbá 
ez a - - divat. Diósady. 

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL 
a «Zene filozófiájábó» czímű czikkhez.* 

Paris, 1910 február hó. 
Annál a jognál fogva, melyet a törvények 

adnak a sajtóban megtámadottnak, hogy magát 
a támadóval szemben védelmezhesse, a zene 
nevében bátor vagyok szót kérni a fönt jel¬ 
zett czikk állításai ellen. Mert ha azok igazak 
volnának, úgy a zene nem volna életképes, és 
arra méltó, hogy művelése czéljából az ember 
egész életét feláldozza érte! 

Abban tökéletesen igaza van a czikkiró úr¬ 
nak, hogy (i a zene sohasem szól az értelemhez, 
hanem kizárólag a szívhez; csupán érzéseket 
táplál, nem pedig eszméket». Ezért tarthatlan 
Wagner elmélete a «leitmotivokról». Ezek nem 
érzéseket fejeznek ki, hanem csak zenei hierog-
lifák, mert egyrészt nagyon rövidek arra, hogy 
az érzéshez szóló zenei eszmét fejezhessenek 
ki, másrészt feladatuk inkább emlékeztető, mint 
érzelemgerjesztő tulajdonságú. Az értelem és 
nem az érzelem szemmeltartásával fektet súlyt 
Wagner a szöveg kifejezéseinek a zene általi 
szolgai követésére is. Hogy víg szövegre nem 
szabad szomorú zenét írni s viszont szomorúra 
vígat, ez magától értetődik. De hogy a zene¬ 
szerző a zenekar segítségével a szöveg magya¬ 
rázatát nyújtsa, ez a zene lényegével össze 
nem egyeztethető kívánság. Az értelemhez szóló 
elmondandók maradjanak meg reczitativoknak, 
s ne vonják el a figyelmet az érzelmeket ki¬ 
fejező zeneszámoktól, melyeknek a gyorsan le-
pergő recitativók által megtakarított időben 

* Válasz Seress Imre úr czikkére, mely lapunk folyó 
évi 6-ik számában jelent meg. 
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azután meg lehet adni mindazt, mit egy jól 
komponált zenedarabtól megkövetelhet az esz¬ 
tétika. 

^ Egészen téves azonban Seress úr azon állí¬ 
tása, hogy a zene inkább csak a fájdalmat 
volna, képes kifejezni, mit a pesszimizmus jogo¬ 
sultságának igazolására volna hajlandó felhozni. 
A fájdalomban! kéjelgés csak gyöngeségi bizo¬ 
nyítvány az illető szerzőre nézve, a mennyi¬ 
ben könnyebb a fájdalomtól nyöszörögni, mint 
a fájdalom szemébe férfias erélylyel nézni, 
valamint hamarább lehet hiányokban szenvedő 
szervezettel találkozni, mint olyannal, a mely 
duzzad az egészségtől és üdvös munkásságra 
kész. 

Ezen utóbbi tulajdonság, mely az evolutio 
törvényének segédkezet nyújt s így az emberi¬ 
séget előmenetelre serkenti s előmenetelében 
támogatja, teszi Mozart géniuszát hasonlíthat-
lanná. Ő vonzóvá teszi az életet, ő üdít, ő 
felvidámít, mint a napsugár! 

Ezért bocsássa meg Seress úr, ha én a 
magyar zenében nem azt bámulom, hogy oly 
siralmas. Siralmas voltát hajlandó vagyok in¬ 
kább czigány befolyásnak tulaj donítni. Én a 
magyar zenét egy tettre kész, pezsgő vérű, 
minden szép iránt fogékony, nemesen gondol¬ 
kozó és érző nemzet zenei megnyilatkozása 
képében képzelem, mint ez megvan a németek¬ 
nél és az olaszoknál s részben a francziáknál 
is. De hogy örökké siránkozzék a magyar, az 
Istennek hála! nincs megírva sehol, s ha 
Széchenyi elmondhatta hogy: ((Magyarország 
nem volt, hanem lesz !» szabadjon hozzátennem 
hogy a «magyar zene nem volt, hanem lesz!» 

De természetesen csak úgy, ha egyszer már 
neki fanyalodunk a rendszeres tanulásnak s 
nem szégyeneljük magunkat fokonként haladni 
előre ! így ment előre a magyar irodalom, 
így lehet csak nagy jövőjű magyar zeneiskolát 
alapítni! Bertha Sándor. 

«MIÉRT NE?» 
A franczia délsarki expediczió hazatérése. 

cPouxqnai Pas?» — «Miért ne?» - - Ezt a 
bátor, szinte kihívó nevet viseli magán az 
a hatalmas tengerjáró hajó, melyen másfél 
évvel ezelőtt, 1908 augusztus 17-én kelt dél¬ 
sarki útjára Charcol Jean, a nagy franczia 
kutató, s mely most hozza vissza őt és expe-
diczióját a czivilizáczió világába. Valóban, 
«miért ne ?» A déli sarkvidék féltékenyebben 
őrzi titkait, mint az éj szaki, s a mit a leg¬ 
utóbbi franczia és angol expedicziókig meg¬ 
tudtunk róla, csak arra szolgáltak, hogy még 

BEJÁRAT A FŐLÉPCSŐHÖZ. 

jobban felhevítsék tudásvágyunkat De ha is¬ 
mereteink az éjszaki sark világáról mind kere¬ 
kebbé s összefüggőbbé válnak, miért ne vál¬ 
hatnának azzá a déli sarkvidékről is? Miért ne? 

Másfél évvel ezelőtt, midőn Charcot máso¬ 
dik délsarki útjára indult, még nem tudtuk, 
mi van azon a nagy jégsánczon túl, mely 
1842-ben merült fel a délsarki tenger fagyos 
vizében az angol Eoss Jakab előtt, s különö¬ 
sen, hogy mi van magán a déli póluson: 
nyilt tenger-e, szigetcsoport-e, vagy száraz¬ 
föld? A déli sark kérdése mindig vonzó kér¬ 
dés volt. Felgyújtotta már Aristoteles kép¬ 
zeletét is, a ki azt mondotta, hogy a déli sark 
az ő szemében fontosabb, mint az éjszaki s 
hogy az emberi fejlődés a délsarki tájakon 
fogja elérni legmagasabb fokát. Azokban a 
régi századokban még nem gyanították, hogy 
a déli sarkvidék a fagy és a halál birodalma, 
hiszen akkor még az éjszaki sarkon is a bol¬ 
dogabb hont, az Ultima Thulét sejtették. Ez 
a képzelet ébresztette a régiekben azt a hitet 
is, hogy a déli sark vidékén van a paradicsom 
tanyája, melyről a biblia szól, ott élt az ősi 
emberpár, onnan származtunk mindannyian, 

VÁRUDVAR. 

A BAJMÓCZI KASTÉLYBÓL. 
A FŐLÉPCSŐHÁZ FÖLDSZINTJE. 

A BAJMÓCZI KASTÉLYBÓL. 

s e titokteljes világrész az, mely a mi hegy¬ 
ségeinknél sokkal, de sokkal magasabb hegyek¬ 
től körülvéve, oly emberek hazája, kik nálunk¬ 
nál kétszerte nagyobbak és kétszerte nagyobb 
kort érnek meg. E földön nem szántanak, nem 
vetnek. Magától hozza meg az a legdrágább 
gyümölcsöket s e paradicsomi országban az 
emberek végtelenül boldogan élnek és moso¬ 
lyogva halnak meg. 

Magelhaens tévedése, jóval utóbb, mint e 
legendák keltek, megerősíteni látszott e hiedel¬ 
met. Abból, a mit a nagy világjáró a pata-
goniak roppant nagyságáról s mások a Tűz-
föld bámulatos tenyészetéről mondottak, a kor¬ 
társak újabb következtetéseket vontak a déli 
sark kivételesen szép és boldog világára. Pedig 
szemközt a fűzfőiddel, Dél-Amerika e leg¬ 
délibb csúcsával, melynek erdeiben még papa-
gályok és kolibrik laknak, két napi távolság¬ 
ban már az örök jég birodalma kezdődik. 

A régiek hiedelménél merőben más illúziók 
csábították a ridegségében oly titokzatos világ¬ 
részbe Charcot Jeant, az orvosi tudományban 
halhatatlan nevű Charcot fiát. Ő maga is orvos, 
az emberi idegszervezetnek apjához méltó is¬ 
merője. Az ideggyógyítás főorvosa volt a párisi 
orvosi egyetem klinikáján, midőn megragadta 
az ismeretlen megismerésének, a kutatásnak 
vágya s 19U3-ban, harminczhat éves korában, 
Le Franfais nevű hajóján útrakelt a déli sark 
felé. Nem Ausztrália felől indult czéljának, 
mint legutóbb az angolok, hanem az ellen¬ 
kező részen, Dél-Amerika felől, s Graham 
földjét, és mélyebben a pólus felé, Sándor 
földjét választotta kutatásainak színhelyévé. 
Két év múlva, 1905-ben tért vissza ismét, a 
midőn a világ már elveszettnek hitte. Akkor 
mondotta ez emlékezetes szavakat: «Tőlünk, 
a délsarki régiók kutatóitól várják a fizikusok 
azoknak a problémáknak a megoldását, melye¬ 
ket földeríteni valóban csak mi vagyunk hiva¬ 
tottak. A patagoniai ásatag maradványok meg¬ 
ingatták bennünk azt a hitet, hogy az egész 
földön egyforma volt a fejlődés útja. Egyes¬ 
egyedül a délsarki kutatás eredményétől lehet 
várni megoldását annak a hatalmas problémá¬ 
nak, melynek középpontján a szerves élet ere¬ 
dete áll.» 

A tudományos anyag, melynek roppant bő¬ 
ségét hozta magával ez első délsarki utazásá¬ 
ról, valóban igazolta szavait. Charcot a párisi 
Pasteur-intézetet az ismeretlen mikrobák ötszáz 
válfajával gazdagította, Turquetnek, a párisi 
természetrajzi múzeum igazgatójának pedig 
ötezer állati és állattani leletet adott át, meg¬ 
annyi ásatag maradványát egy sajátszerű és 
csodálatraméltó állatvilágnak, melynek létezé¬ 
sét addig még csak nem is sejtették. E bámu¬ 
latos anyagra támaszkodva, a franczia aka¬ 
démia igazolta Charcotnak azt a fönt említett 
tételét, hogy a föld két félgolyóján nem volt 
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WÁNTZA MIHÁLY ÖNARCZKÉPE. 

WÁNTZA MIHÁLY SÍRJA A MISKOLCZI 
AVASI REF. TEMETŐBEN. 

egyforma a fejlődés útja s hogy a déli jég 
hazájában egykor fenséges, buja tenyészet 
virult, e kihalt tájakon egykor sajátszerű, 
gigászi nagyságú állatok jártak; csodálatos 
világ volt ott egykoron, melyet utóbb egy ha¬ 
talmas átalakulás talán a föld tengelyének 
félrebillenése, semmivé tett. 

Ez most már mind tudományosan megálla¬ 
pított valóság, mely kétségtelen jogot adott 
Gaudrynak, Francziaország egyik legkiválóbb 
szakemberének erre a kijelentésre: «A déli 
sark jeges tájain oly fölfedezéseket várhatunk, 
melyek ámulatba és csodálkozásba fogják ej¬ 
tem az emberiséget.* 

E fölfedezések vágya vitte Charcot-t máso¬ 
dik délsarki expedicziójára, melyről ép most 
tér vissza. Első utazásának költségét ő maga 
viselte, a másodikra, mely sokkal nagyobb 
arányú, a franczia nemzet adta a költséget. 
A parlament egyhangú lelkesedéssel hatszáz¬ 
ezer frankot'szavazott meg ez expediezió czél-
jaira s a mi pénz még kellett, - - pedig sok 
kellett még,^— egymással versenyezve adták 
s gyűjtötték össze Francziaország tudományos 
intézetei és újságjai. Miként Charcot-t magát, 
őket is az az emlékezetes mondás lelkesítette, 
mely száz év előtt kelt de Brossé, a franczia 
természettudós tolla alól: «A déli sarkvidék 
kikutatása Francziaország feladata.* 

Az angol Shackleton legutóbb szénbányákat, 
görgetett köveket lelt a déli sark közelében, 

bizonyságául annak, hogy valamikor őserdők 
virultak s édesvizű patakok görgették a kavi¬ 
csot a halálnak e birodalmában. Másfél évvel 
ezelőtt Charcot is útrakelt, nem a pólust ke¬ 
resni, nem is ;csak azért, hogy új földeket 
fedezzen föl (pedig fölfedezte a Sándor-föld¬ 
től délnyugatra eső nagy területet, mely bi¬ 
zonyítja a sarkvidéki 'kontinens összefüggését 
a Sándor-földtől VII. Eduárd földjéig), hanem 
hogy igazolja azt, a mit Gaudry' mondott és a 
mit maga is hisz. Lelt is reá újabb bizonyí¬ 
tékokat kétségtelenül. Miért ne?Á világ méltó 
érdeklődéssel várja kutatásainak kétségtelenül 
nagy eredményeit. —a. 

EGY ELFELEJTETT MAGYAR TÖR¬ 
TÉNELMI FESTŐRŐL. 

(Wántza Mihály. 1781—1854.) 

Wántza Mihály színigazgatói és színmű¬ 
írói működése némileg ismeretes ugyan, de 
mint festőművészről, eleddig vajmi keveset 
tudtunk róla. 

Wántza, teljes nevén somkuli és perecseni 
ifjabb Wántza Mihály 1781 október 12-én 
Pereesenben (Erdély) született. Famíliája a 
Vancsa nemzetségből származott, melynek régi 
nemessége 1797 deczember 9-én Bécsben iga¬ 
zoltatott. A művész atyja, Wántza Mihály 
szintén Pereesenben prédikátor volt, majd 
Nagy-Dobára, innen Varsoltzra ment s végül 
Somlyó-Újlakon működött s itt is halt meg. 
Nyolcz gyermeke közül művészünk volt a má¬ 
sodszülött. A festészet elemeivel Kolozsvárott, 
Neuhauser Ferencz^festő-tanár mellett ismer¬ 
kedett meg. 

Erdély fővárosának akkoriban lüktető, moz¬ 
galmas élete magával ragadta a fiatal Wántza 
fogékony lelkét, a ki csakhamar kikivánkozott 
az iskola padjaiból, s színésznek csapott fel. 
Valami nagy tehetség azonban nem igen le¬ 
hetett s valószínűleg csak azért vették maguk 
közé az aktorok, mert ügyes kezű fiú volt s 
a dekorácziók festéséhez pompásan értett. Be¬ 
látván utóbb, hogy ügyesebb festő, mint szí¬ 
nész, elhagyta a színi pályát s Bécsnek vette 
útját, hogy ott az akadémián művészszé ké¬ 
pezze magát. Hess Mihálynak, a magyar szár-
mazásií festőtanárnak növendéke lett, kinek 
osztályában együtt tanult az erdélyi szárma¬ 
zású Nagy Sámuellel, továbbá 
Balkay Pállal, Marczinkai 
Elekkel és Kis Sámuellel. 
Meddig volt Bécsben, nem 
tudjuk, tény azonban, hogy 
1809-ben elvégezvén a kép¬ 
zőművészeti akadémia festé¬ 
szeti tanfolyamát, útlevelet 
kapott, hogy hazájába visz-
szatérhessen. 

Alag ért haza, ismét szí¬ 
nésznek csapott fel s Ernyi-
től átvette az erdélyi szín¬ 
társulat igazgatását, melyet 
1814-ig Kolozsvárt vezetett. 
Ez idő alatt a színház újabb 
díszletei mind az ő ecsete 
alól kerültek ki, s ezekről 
1811-ben Döbrentei Gábor 
is nagy elismeréssel nyilat¬ 
kozott. Minthogy az erdélyi 
színtársulat 1814-ben felosz¬ 
lott, Wántza a vele maradt 
művészekkel Marosvásárhelyt 
ütött állandó tanyát, a hon¬ 
nan Erdély kisebb városait, 
továbbá Nagyváradot és Deb-
reczent is felkereste. 1817-ben 
Nagyváradon tartózkodott, s 
itt adta ki «Zöld Martzi» 
czimű három felvonásos szín¬ 
művét, mely az eddig ismert 
első népszínmű-kísérlet. 1818 
táján Miskolczra ment s 
1819-ben"alighanem a szín¬ 
háznál nyert alkalmazást, 
bár az sincs kizárva, hogy 
tisztán a festőművészetből 
élt. A szóhagyomány sze¬ 
rint Wántza Miskolczon a 
mai Kismajor-utczában s a 
Városháztéren is lakott s a 

mai alsó Markóház egykor az ő tulajdonát 
képezte. 

Arról egyébként több adat van, hogy mű¬ 
vészünk az 1820-as években főleg festészettel 
foglalkozott s a színészettel meg a.z irodalom¬ 
mal lassanként teljesen felhagyott, A mi kü¬ 
lönösen figyelemre méltóvá teszi az ő műkö¬ 
dését e téren, az leginkább főbb művei törté¬ 
nelmi vonatkozású tárgyának tulajdonítható. 
A magyar történelmi festészetnek legelső út¬ 
törői közé tartozott ez a - - sajnos - - talán 
egy téren sem kiforrott, de mindenesetre sok¬ 
oldalú művész, kit, mint a legelső magyar 
történelmi festők egyikét a magyar, művészet¬ 
históriának is méltányolnia kell. 

Az 1820-as években készült nagyobb vásznai 
közül két történelmi tárgyú képének emléke 
maradt fenn. Az egyik Mátyás király ós Be-
alrix herczegnő találkozását ábrázolta s 11 
láb magasságú és nyolcz láb szélességű kép 
volt, a másik Máriának Zsigmond branden¬ 
burgi herczeggel való eljegyzése, öt láb magas 
és hét láb széles volt. E két művét több 
arczképpel és néhány csendéletképpel együtt 
1828-ban Pesten is kiállította, s a «Hasznos 
Mulatságok» czímű lap részletesen szólt róluk. 

A mint az egykorú kritikákból s fenma-
radt, többnyire sérült képeiről megállapítható, 
Wántza korának jobb piktorai közé tartozott, 
noha egyáltalában nem sorozható azon mű¬ 
vészek közé, kiknek műveit aranynyal mérik. 
Egyébiránt kevésszámú ismert műveiből mű¬ 
vészetére végérvényesnek elfogadható követ¬ 
keztetéseket alig vonhatunk, mert e képek 
annyira kopottak, s az idő által megviseltek, 
h°gy egyelőre, mig egy-két jobb állapotban 
fenmaradt és teljesen kidolgozott képére 'nem 
akadunk, képességeiről tiszta fogalmat nem 
alkothatunk. Wántza képeivel különben igen 
mostohán bánt el az idő. Az ismert képek 
csaknem kivétel nélkül évtizedekig hányódtak 
padlásokon s könnyen elképzelhető, hogy az 
amúgy is gyenge minőségű vászonra nem a 
legjobb festékkel festett, összegöngyölt és gyűrt 
képek milyen állapotban kerültek ismét nap¬ 
fényre. Nagyobbszabású s bizonyára jelesebb 
művei pedig épenséggel áldozatul estek a fur¬ 
csán értelmezett takarékosságnak. Fia mondta, 
h°gy Wántza Ferencz császár koronázását 
ábrázoló képét, mert oly nagy volt, hogy sehol 
nem fért, felvágták s az udvaron, tyúkólban 
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s a padláson viaszosvászon helyett elhasznál¬ 
ták. Hasonló sorsra jutott, mint Simon József 
balajti pap szóbeli közléséből értesülünk, Wán-
tzának Zrínyi Miklós szigetvári kirohanását 
ábrázoló, nagy vászna, melyet Simon nagy¬ 
bátyja, kinek a kép tulajdonában volt, a szoba 
padlóján szőnyegként használt. 

Wántza képei közül ismeretesek: Kun Mik¬ 
lós Miskolcz város egykori főbírája és iró, 
továbbá Kun János borsodmegyei főjegyző és 
képviselő és Kun Lajos takarékpénztári [igaz¬ 
gató gyermekkori arczképei, melyek jelenleg 
Kun Árpád tulajdonában Miskolczon vannak. 
Mindhármat erősen megviselte az idő, de a 
rajzolásban való ügyesség s az egyéni vonások 
kiemelésére való törekvés az agyonrepedezett 
s a számos mosástól lekopott vásznakon is 
szembeötlő. Wántza arczképei közül kettő 
Balajton Simon József ref. lelkész birto-

csupán régi metszetek után készült szolgai 
másolatok. Wántza 1841-ben a pesti müegylet 
kiállításán egy Egyveleg czímű olaj festésű 
képpel szerepelt, mely alighanem valami 
csendéletkép lehetett. 

Wántza személyi viszonyairól tudjuk még, 
hogy eléggé vagyonos ember volt, hogy idő¬ 
sebb korában a festészettel is felhagyott e ok¬ 
kor kamatra adogatott ki kisebb-nagyobb 
összegeket. Wántzánénak pedig házi nevelő¬ 
intézete is volt Miskolczon, a hová az isko¬ 
lákat elvégzett úri leányok jártak s ö nekik 
kézimunkában, nyelvekben és illedelembeD 
oktatást adott. 

Wántza Mihály 1854 körül Miskolcy.on halt 
meg, s az avasi ref. temetőben helyezte¬ 
tett örök nyugalomra. Sírját l'.tn-J-ig egyszerű 
kőemlék jelölte, melyet ez évben lm. \\ fint/a 
Mihály ügyvéd elhalálozván, ennek fiai di 

a kivel kénytelen-kelletlen mégis foglalkoznak, 
de a kit hol a franczia, hol a német, hol az 
osztrák festészet keretéhen remls/erint néhány 
SZÓVal intéznek s késői, rés/ben betegsége Illáit 
festett gyengébb müveire hivutko/vii Ítélnek el. 

líelllélhetö, hogy II berlini s/ecy.ess/ió helyi¬ 
ségeiben rendeeett s e hó .Vén megnyílt kiál¬ 
lítás fordulópontot jelent művészetünk meg-
itélésében. A kiállítás oly c/él/attal remle/.te-
ii'tl, 111 így elsiiMirhim lllíhés/ettőrténeti jelen¬ 
tőségű két nlakjii, Munkácsy Mihály és H/.imei 
Merse l'ál, helye/lessenek kellő ulágitásba, 
hogy Munkácsy mellett Taiil Lás/ló is érvé¬ 
nyesüljön, s hogy végül l'ljllbb festé'S/.eti rilOZ-
giilm;mikrol némi Képet n\ ujtsimk. 

A kiállítás \iir;iko/.áson felül sikerült s inonil-
hiitni, hogy kitíi/ölt c/.élját máris elérte, l'.cr-
lin müvés/ei. kritikusul és míibarátai egyhan¬ 
gúan elismerték Munkácsy lekicsinylésének 

kában van s az egyik id. Simon Józsefet, 
Wántza vejét, a másik pedig a művész leá¬ 
nyát és id. Simon nejét, Wántza Amáliát 
ábrázolja, a ki festészettel is foglalkozott. Ez 
utóbbi két arczkép 1830 táján készült. Alig¬ 
hanem az 1840-es években festette a művész 
azt a két vázlatszerű képet, melyek közül az 
egyik Judithot, a másik pedig egy tó partján 
a hattyúknak lanton játszó ifjú nőt ábrázol. 
Mindkettő erősen megkopott; sikerültebbnek 
az utóbbi tekinthető. E két képet 1852 körül 
Tepper István ügyvéd neje menyasszonyi aján¬ 
dékul kapta Wántzától s Teppernétől újabban 
Simon János szerezte meg azokat. Wántza 
néhány képe Miskolczon unokája Forst Ká-
rolyné, született Wántza Emma birtokában 
is fenmaradt. Önarczképe és családi iratai 
pedig két unokájánál, Wántza József buda¬ 
pesti gyógyszerész és Wántza Mihály besz-
terczebányai állami tanár tulajdonában van¬ 
nak. Mikuleczky Istvánná birtokában voltak, 
s az ő ajándékából a «Borsod-Miskolczi Mú¬ 
zeum.)-ba kerültek: Attila, Lehel és Szabolcs 
vezéreknek állítólag szintén Wántzától eredő 
elég ügyesen festett képei, melyek azonban 

PÁRBAJOZÓ KOSOK. — BAlint Árpád rajza. 

új síremlékkel cseréltek ki, kegyelettel adóz¬ 
ván nagyatyjok, atyjok és két testvérök em¬ 
lékének. Dr. Szendrei János. 

MAGYAR FESTŐK KIÁLLÍTÁSA BERLINBEN. 
A magyar festészetről a külföld mindez 

ideig nem vett tudomást. Egyeseknek nevét 
ismerik ugyan ; de Markó Károlyról bizonyára 
kevesen tudják, hogy magyar volt, s a világ 
szemében Munkácsy Mihály a magyar művé¬ 
szetnek úgyszólván egyetlen képviselője. Arról 
azonban, hogy itt körülbelül ötven éve állandó 
és folytonos művészeti élet folyik, hogy jelen¬ 
tékeny és érdekes egyéniségek megalkuvás 
nélkül, tisztán művészeti törekvéseiknek élve, 
komoly és értékes alkotásokat produkálnak, 
hogy ez az ország is kivette részét az új fes¬ 
tészeti problémák megoldásának munkájából — 
arról a világnak igazán sejtelme sincsen. Kül¬ 
földön rendezett számos kiállításaink e rész¬ 
ben nem jártak a kívánt eredménynyel, s a 
külföldi művészeti irodalomban festészetünkről 
említés sem tétetik. Az egyetlen Munkácsy az, 

igaztalan voltát, s már e tizenkét darabból 
álló kis kollekczió láttára újólag konstatálták 
e művész európai jelentőségét s különösen a 
német festészet fejlődésére gyakorolt nagy ha¬ 
tását. Joggal hihetjük, hogy azoknak az el¬ 
fogult támadásoknak, melyekkel eddig Mun-
kácsyt főleg a modern német művészeti iro¬ 
dalom illette, immár végok, s helyöket a mű¬ 
vész nagy tulajdonságainak igaz méltatása 
fogja betölteni. 

Nagy és általános sikere volt Paál László 
művészetének is, noha a bírálók néhánya a 
barbizoni táj festőktől való függését nagyon 
hangsúlyozta. 

Munkácsyt és Paált már úgy a mennyire 
mégis ismerték a németek, annál nagyobb 
meglepetés volt számukra Szinyei Merse Pál 
húsz festményből álló gyűjteménye. A Majá-
lis-TÓl, a Lilaruhás arczkép-iöl s az őket 
körülvevő vázlatokról mindenki a legnagyobb 
elragadtatás hangján nyilatkozott, s bizonyosra 
vehető, hogy a XIX. század festészettörténe¬ 
teiből ezentúl a Majális nem fog hiányozni. 

Munkácsy Mihály művészetének méltányo-
sabb megítélése és Szinyei Merse Pál jelen-
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tőségének elismerése 
ezek a kiállítás legfőbb, 
hogy úgy mondjuk, művé¬ 
szettörténeti sikerei. E mel¬ 
lett nem kicsinylendő az 
az elismerés sem, melyet 
művészeink újabb nemze¬ 
dékei vívtak ki maguknak; 
annál kevésbbé, mert en¬ 
nek anyagi következményei 
is lesznek. Mondhatjuk, 
hogy a berlini piacz máris 
megnyilt egy - két művé¬ 
szünk számára, s remél¬ 
hető, hogy e térfoglalás a 
jövőben csak fokozódni fog. 
Támadásban csak az ti. n. 
neoimpresszionisták cso¬ 

portja részesült, természe¬ 
tesen konzervatív részről, 
míg a fiatalabb művész-
és Írógárda meleg rokon¬ 
szenvvel fogadta őket. 

Berlin és egész Német¬ 
ország összes nagyobb lap¬ 
jai tárczák és czikkek va¬ 
lóságos tömegében foglal¬ 
koztak kiállításunkkal, s 
egy-két jelentéktelenebb lap kivételével vala¬ 
mennyi az elismerés hangján, a legtöbb, 
német viszonyokhoz képest igazán meglepő 
melegséggel ir művészetünkről s annak magas 
színvonaláról. Most következnek csak a képes 
hetilapok és a művészeti folyóiratok, s remél¬ 
jük, hogy a magyar művészet e nagy sikere 
hozzájárul nemzetünk és nemzeti munkánk 
komolyabb megbecsüléséhez. Meller Simon. 

VIHAR A TENGEREN. 
Elbeszélés. — Irta Bihari Imre. 

Vidám, játszi kedvében volt a tenger, mikor 
az utasok a hajó födélzetére szállingóztak. 
Zöldeskék vize alig-alig hogy hullámzott. Csak 
a messze távolban láttunk fehércsipkés viz-
fodrokat, melyeknek habos taraján csillogva 
tört meg a nap égető sugara. 

A kiránduló-hajó lassanként megtelt utassal, 

i 

Deák-EbnerLajos: Kofa. 

jóformán csupa idegennel, a kik egy-két nap 
időztek a nagy kikötővárosban, hogy ezután a 
tengeri fürdőkben széledjenek el. Volt köztük 
olasz, franczia, angol, sok német, de a legtöbb 
magyar. 

A hőség tikkasztó volt s még az indiánus-
szinért epedő férfinépséget is megkinozta. A 
hölgyek mégis vidámak voltak, a közeli ten¬ 
geri út gyönyörűsége kedves derűt hintett 
arczukra. Beszélgettek, ismerkedtek. A tenger¬ 
nek sok egyébb varázsán kívül megvan az a 
bűvös hatása is, hogy a gőgöt egyszeriben 
eltünteti és a legridegebb asszonyt is közlé-
kenynyé, beszédessé teszi. 

Csak a gyermekek gubbaszkodtak szótlanul 
a szülők árnyékában. 

De igazán nagyszerű, kedvesem, hogy 
veled itt találkozom, szólt egy karcsú, elegáns 
s/üke hölgy szemközt ülő szomszédjához. Min¬ 
den szava, mozdulata elárulta gondtalan, víg 
életét, 

— Én is nagyon örü¬ 
lök, kedvesem, már régen 
láttalak. Hova utazol? 

— Most a Lidóra nie-
gyek, azután Rómába. Ná¬ 
polyiba s onnan Parisba. 

Ragyogó kék szeme ku¬ 
tatva leste a hatást. 

— És te? 
— Én Eiminibe megyek, 

ott maradok három-négy 
hétig, felelte kissé kedvet¬ 
lenül a másik. 

Alacsony barna asszony¬ 
ka volt. Sűrű ébenfekete 
haja hullámos keretbe fog¬ 
lalta kreol arczát. 

— Látom, hogy jó dol¬ 
god van, kedvesem, a mi¬ 
óta elkerültem a színház¬ 
tól. No és ki a szerencsés? 

— Hát tudod, — mondta 
a szőke nagy örömmel, hogy 
eldicsekedhetett és beszél¬ 
hetett, — igazán nagy sze¬ 
rencsém akadt. Talán is¬ 
mered i s : Peterdy Sándor. 
Roppantul gazdag ember. 

Hét gyára van, hat palotája. És mondhatom 
kedvesem, igazán jó dolgom van. 

- No igazán örülök. 
A kis barna asszony égő fekete szeme csak¬ 

nem könnybelábadt a nagy örömtől. 
- És hogy ismerkedtél meg vele? 

— Hát kérlek, kedvesem, ez igazán érdekes 
kis história. Már egy esztendeje jár utánam. 
Egyszer a .színházból jövet utánam ugrik a 
villamosra és elszakította az uszályomat. Ez¬ 
zel kezdődött az ismeretségünk és azóta — 
megbarátkoztunk. Villát vett nekem, gyönyörű 
bútorokat és automobilt. Ha látnád édesem, 
milyen gyönyörűen néz ki nálam. Nagyon 
örülnék, ha az őszszel meglátogatnál. Pompá¬ 
san fogunk mulatni, a Sanyi nagyon kedves, 
aranyos ember. 

— De hiszen úgy tudom, családos? 
— No igen. De sohasem szerette a felesé¬ 

gét. És a Sándor jó ember, nagyon jó. Nagy¬ 
szerűen gondoskodott a családjáról. Most folyik 

Pállik Béla: Libák. 

Baditz Ottó : Juliska. 

a válópörük, de már rájuk irattá az egyik 
háromemeletes palotáját. És a gyermekek min¬ 
den hónapban meglátogatják. No és te? Jó 
sorod van? 

— Megélünk valahogy, — mondta alig titkolt 
boszankodással. — Az én Jenőmnek bizony kevés 
a jövedelme. Télen össze kell húznunk magun¬ 
kat. A kis lányunk a nagyanyjánál nyaral. De 
én megmondtam Jenőnek, hogy nem azért hagy¬ 
tam ott a színházat miatta, hogy egy rongyos 

falun szívjam a j>ort és bámuljam a teheneket, 
meg a libákat. Én tengerre megyek. Szerzett 
is pénzt a fürdőre, mert hát szeret, nagyon 
szeret... És inkább vagyok a magam asszonya, 
mint a színháznál várományos művésznő. 

Utóbbi szavait aláhúzta és fürkészve nézett 
szőke barátnője szemébe. 

- Igaz, hogy nagyon szeretem a színházat, 
folytatta azután elgondolkozva. Talán vissza 
is kerülök. Tudod, édesem, hogy van tehet-

Innocent Ferencz: Női fej. 

ségem. A direktor százszor is mondta, marad¬ 
jak a színpadon . . . 

- Szó sincs róla, édesem . . . 
A két asszony összesúgott és csak néha hal¬ 

latszott még egy-két szó a halk beszédből. 
- Jenő . . . Sándor . . . Mégis csak más az 

élet! . . . 
A hajónak már indulnia kellett volna, de a 

kapzsi kapitány még utasra várt, úgy hitte, 
még van néhány hely a roskatag alkotmányon. 

Az Eggenberger-féle műkereskedés kiállításából. 
Vastagh György: Napraforgó. 

Pállya Czelesztin: Vásár. Margitay Tihamér: Bálban. 
Az Eggenberger-féle mükereskedés kiállításából. 



168 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 8 . SZÁM. 191CK 5 7 . ÉVFOLYAM.. 

Holott a várakozás a túlzsnfolt hajón és a 
kikötőben megrekedt forró levegő tűrhetet¬ 
lenné vált. 

- Bizony hála az Istennek, én tehetem, — 
szólt egy föltűnően öltözött, ékszerrel meg¬ 
rakott molett hölgy mellette szorongó csinos 
szomszédjához. — Tudja, drágám, nekünk jól 
megy. Az uram ezreket, meg ezreket keres! 
A tavaszszal Abbáziában voltam a gyerekek¬ 
kel. Most pedig egy tengeri utat teszünk, 
azután Osztendében pihenünk hat hétig. Mert 
én tehetem, van miből! A fiam a Hubaytól 
tanul hegedülni és két nevelője van, külön 
franczia és külön angol. A lányaim, ezek itt 
ni, az angol kisasszonyokhoz járnak és olyan 
műveltek, hogy a Karvaly bárónő mindig 
pukkad, ha beszélni hallja őket. Látta már 
Mariska az új butonomat? A télen vette a 
férjem, az Aladár, tízezer korona volt ez a 
buton. Meghiszem, hogy szép! A Váczi-utczá-
ban vette. Én mindig örülök, mikor egy régi 
iskolatársammal találkozom. Magát mindig na¬ 
gyon szerettem, tudja. És jó dolga van? 

Nagyon leereszkedő volt, de meg kell adni, 
igen szeretetreméltóan pörgött a nyelvecskéje. 

Megelégedett vagyok, - - felelte a má¬ 
sik, — egy nyúlánk, kellemes, csinos asszony. 
Az uram intelligens, derék ember, jó férj és sze¬ 
retjük egymást. 

- És mi a maga férje? 
—- Tanár. 

- És abból van elég jövedelem? Abból 
meg lehet élni? 

A molett asszonyka a szeméhez tette elefánt¬ 
csontos lornyetjét és végigmérte a szomszédja 
ruháját: a gallértól le a czipőig. A tekintet 
kissé bántó volt, de nagyon kedvesen mosoly¬ 
gott hozzá. 

— Igen, kedves Etel, mondta jókedvűen a 
tanárné, meg lehet élni. Nagyon szépen és jól 
élünk. Látja, még tengeri fürdőre is telik. Be¬ 
mutatnám a férjemet, de ugyancsak elmélyedt 
ott a beszélgetésben. 

A hajó hirtelen nagyot tülkölt. A.z.asszonyok 
Ijedten kapták föl a fejőket és némelyik ide¬ 
gesen bedugta a füléf. 

- Utálatos hűiig, de csakhogy megyünk 
már ! 

Alig hogy a hajó megindult, hirtelen 
erős szél kerekedett a tenger felől. A hajó 
inogni, hánykolódni kezdett és még ki sem 
ért a nyílt tengerre, mikor már haragos hul¬ 
lámok csapkodták körül. Az asszonyok elsá¬ 
padtak s ijedten néztek a tengerre. Minden 
oldalról tajtékzó hullám hömpölygött és kavar-
gott a hajó körül. Néhány gyöngébb idegzetű 
asszony roszúl lett, gyorsan levezették őket az 
alsó terembe. 

- Istenem, micsoda vihar! — sopánkodott 
a szőke színésznő. 

Az olasz kapitány nevetve szólott le. 
— Un piccolo sirocco ! Gyönge kis sirokkó ! 

Semmi baj! Ne féljenek! 
Az asszonyok már bizakodni kezdtek, mikor 

egyszerre a gépkamrából rekedt ordítás hal¬ 
latszott a födélzetre. A hullámok csapkodása, 
a hajó nyikorgása és a hirtelen zűrzavar miatt 
senki sem értette, — csak a kis tömzsi kapitány. 

Mi az? Mi történt?! - - bömbölte le. 
Rikácsoló hang felelt rá. 

- A hajó léket kapott! A víz tódul befelé ! 
- Hamar a szivattyút! Minden ember gyor¬ 

san a szivattyúhoz! - - ordította a kapitány 
és eddig mosolygó arcza elborult. 

Egyéb sem kellett a már amúgy is remegő 
asszonynépnek. 

- Jézus Mária ! Szent Isten ! Elsülyedünk ! 
Mindenütt sápadt, rémült arczok. A gyer¬ 

mekek sírtak, jajgattak, egy idősebb asszony 
elájult, a többi támolyogva kezét tördelte. Az 
előbb még vidám bankámé segítségért kiálto¬ 
zott, a tanárné pedig csöndesen imára kulcsolta 
kezét a az égre nézve buzgón fohászkodott. 
Az ura gyöngéden átölelte. 

E pillanatban harsány férfihang hallatszott. 
- Signor Capitano! Menjünk vissza! For¬ 

dítsa vissza a hajót! 
Mintha angyali szózat lett volna. 

- Igen, igen! Vissza! Nem akarunk itt 
veszni! Csak vissza! 

A kapitány ridegen felelt. 
— Nem lehet! Mindjárt bedugják a léket, 

egy óra múlva a szigeten leszünk! 

Niobida-szobor, mely miatt Milánó és Róma közt 
nagy viszály támadt. 

- Nem kell! Nem kell a sziget! Csak vissza 
\ issza ! 

A kapitány nem felelt. Az asszonyok újra 
rémülten, meredt szemmel néztek reá. 

- De az Istenre, kapitány úr, vigyen vissza 
bennünket! Még csak negyedórányira vagyunk 
a parttól! 

A kékszemű, szőke művésznő hirtelen föl¬ 
mutatta az erszényét. 

- Kapitány úr! — kiáltotta remegő hangon, 
vigyen vissza, az egész erszényem az öné! 
Négy ezres van benne, mind a magáé! Csak 
az Égre kérem, vigyen vissza! 

Erre e molett bankámé leszakította a nyak-
láncxát és hadonászva nyújtotta a kapitány felé. 

- Drága kapitány úr l Ez a láncz is a 
magáé! Odaadom a butonomat is!. Az is a 
magáé. Tízezer korona volt! De nekem nem 
kell a buton! Csak az életemet mentse meg! 
Meg a gyerekeket! 

- Mire való ez a jajgatás ? ! — kiáltott vissza 
a kapitány. - - Hiszen semmi baj sem lesz ! 

Most azonban a férfiakat is elfogta a harag, 
meg a félelem. Fölöttébb határozott hangon 
követelték a meghátrálást. De hogy ez sem 
használt, egy hatalmas elszánt magyar föl¬ 
rohant a kormánykerékhez és a vihart túl¬ 
kiabálva, rárivallt a kapitányra: 

- Signor Capitano! Ha rögtön vissza nem 
fordul, a hullámok közé dobom ! 

Erre már megszeppent a torzonborz olasz 
és rögtön beleordított a szócsőbe, megfordí¬ 
totta a kormány rúdját és a hajó lassan, 
erősen nyögve, recsegve megfordult és himbá¬ 
lózva, néha oldalt dőlve, mintha megrészegült 
volna, haladt a kikötő felé. 

- Hála Istennek! 
De a veszedelem még nem múlt el. A hajós¬ 

legények a szivattyúnál dolgoztak, a gépész és 
a fűtő verítékes arcczal sürgött-forgott a gép 
körül. A hullámok éhesen nyaldosták a hajó 
oldalait és néha föl-föl csapták habos tara¬ 
jukat a födélzetre. Az asszonyok sopánkod¬ 
tak, imádkoztak . . . 

Végre a parthoz ért a hajó.. . És alig, hogy 
a hajókötelet kidobták a révésznek, a hullá¬ 
mok lecsöndesültek, mindig messzebb és mész-
szebb nyújtózkodtak el a kikötőtől, a szem¬ 
határ megtisztult, a sirokkó elült. 

Mindenki föllélekzett. Asszonyok, férfiak, 
gyermekek tolongtak kifelé. 

- Csak el a hajóról! El, el innen! 
Mikor már csaknem mindenki baj nélkül a 

szárazföldre lépett, egy asszony hirtelen el-
kiáltotta: 

- És mi lesz a pénzünkkel? 
A barna arczú, fekete szemű hölgyecske volt, 

a színésznő barátnője. 
- Az ám! Hiszen túr-retúr jegyet váltot¬ 

tunk hat koronáért. Vissza a pénzünket! 
De a kapitány hallani sem akart a fizetésről. 

Én el akartam vinni a hölgyeket és 

urakat, de erőszakkal visszafordítottak. Pénzt 
nem adok vissza! 

És nagyon barátságtalanul tekintett körül. 
— De bizony visszaadja! kiáltotta a 

bankár szőke molett felesége, a ki az előbb, 
csak pár perez előtt a nyaklánczát és a tíz¬ 
ezer koronás gyűrűjét ajánlotta föl a kapitány¬ 
nak. Adja csak vissza a pénzemet! Én, a 
három gyerek, meg a guvernant, öt jegy: 
harmincz korona. Persze jó volna, borravaló¬ 
nak? Mi!? Csak adja vissza ! Majd elpusztított 
a családommal! Még borravaló kellene neki! 

— Én sem hagyom a pénzemet, — kiáltotta a 
kékszemü művésznő. - - Csak hat korona, de 
inkább annak az olasz rikkancsnak adom, mint 
magának, kapitány úr! Hallja! Adja vissza a 
pénzünket! 

- Inkább elfagylaltozom! - - kiáltotta kis 
barna barátnéja. 

— A pénzünket! A pénzünket! — kiáltották 
most már kipirult arczczal. Nagyon kiabáltak 
és nagyon haragosan, szenvedelmesen. 

Végre megszólalt a kormányos. Nagy fleg¬ 
mával mondta. 

- Tessék panaszra menni a hatósághoz. 
- Igen, a hatósághoz ? Oda is elmegyünk! 

. . . Kis távolságnyira állott a hajó-utasok 
nagyobb csapatja, hölgyek, urak, köztük a-
tanárné a párjával. Mosolyogva, vidáman néz¬ 
ték a zajos jelenetet. Azután az asszonyok 
boldogan simulva férjökhöz, pénzt, hajót, utat, 
vihart, veszedelmet feledve, lassú lépéssel ha¬ 
ladtak a város felé. 

A harczias csapat azonban tappodat sem 
engedett. Összeverődve kiabált tovább. Azután 
elől a bankámé, a kékszemü szőke művésznő és 
a barátnője kissé zilált hajjal, viharosan lengő 
fátyollal, fenyegető tartással, szikrázó szem¬ 
mel indultak a tengerészeti hatóság czifra épü¬ 
letének. 

. . . A kormányos, meg a tömzsi kis kapi¬ 
tány vigyorogva, Mefisztó arczal nézett utánuk. 

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

Ismerteti tFolyfcrtfa.) 

RÁKOSI VIKTOR. 

Delescluze gúnyosan köszönt s eltávozott. 
Egy csomó nemzetőr, abban a hitben, hogy 
meg akar szökni, egy lengyel tiszt vezetése 
alatt utána futott. Ez a csapat egészen a Ram-
pon-utczáig követte, a hol úgy tetszett, hogy 
be akar lépni egy kapu alá, mire egy nem¬ 
zetőr az őt követők közül rálőtt. A golyó hom¬ 
lokát súrolta. Delescluze egy megvető mozdu¬ 
latot tett s folytatta útját. E pillanatban a 
franczia csapatok felől, az utcza másik végéről, 
golyó találta és elbukott. Próbált fölemelkedni, 
de visszaesett s valószínű, hogy rögtön meg¬ 
halt, mert a vizsgálat kiderítette, hogy sebe 
feltétlenül halálos volt. Két napig feküdt ezen 
a helyen, akkor fölszedték, konstatálták kilétét 
s eltemették. 

Ezalatt Vermorel is az egyik barrikádon ha¬ 
lálos sebet kapott. 

Másféle alak volt Eudes tábornok, egy félbe¬ 
maradt orvosnövendék, a ki abban az időben, 
mikor Francziaország legelső véres sebeit kapta, 
8/0 augusztus havában, Lavilletteben láza¬ 

dásra szólította föl a katonai őrséget s mivel 
ez nem hallgatott reá, egyet lelőtt közülök. 
Börtönbe került, de szeptember 4-ikén onnan 
kiszabadult. Ez a merénylet bizonyos hírnevet 
szerzett neki a forradalmi világban és Paris¬ 
ban rögtön megválasztották a 138. számú nem¬ 
zetőri zászlóalj parancsnokává. A porosz fegy¬ 
verekkel szemben nem igen exponálta magát, 
ellenben tevékeny részt vett a kommün-moz-
galom előkészítésében. A hírlapokba is irt s 
ilyen mondásokban tetszelgett magának • Sze¬ 
rencséje az istennek, hogy nincs, mért ha 
volna, főbe lövetném. Márczius 26-ikán meg¬ 
választották a kommün tagjává s rögtön rá is 
bízták a hadügyminiszterséget, de ezt a hiva¬ 
talt csak egy hétig viselte. Ő volt a kommün 
hadseregének legczifrább katonája, tele fényes 
gombokkal, sujtással és paszománttal Baj¬ 
társai fölött megvolt az a nagy előnye, hogy 
meg tudta ülni a lovat s ezzel imponált a pá¬ 
risi utcza népének. Egész udvart szervezett 
magának, mely törzskarával égj ütt huszonnégy 
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tagból állott. Volt neki fölovászmestere és 
istállóparancsnoka. Egyik pajtását kinevezte 
a nagy törzskar, a másikat a kis törzskar fő¬ 
nökének. Volt ott egy omnibusz-kocsis, a ki a 
konyha ellátásáról gondoskodott. Ott volt mel¬ 
lette Gois, a kit maguk közt Csatornarács né¬ 
ven emlegettek, ezt kinevezte ezredesnek, a 
katonai tömlöczök kormányzójának s a vész¬ 
törvényszók elnökének. Tartott udvarában egy 
háziorvost és számos szakácsot. Katonái közül 
külön szakaszt alakított, mely a kivégzéseket 
hajtotta végre s ezt Caria vezette, a ki tehát 
körülbelül udvari hóhér volt. De barátainak ez 
a nagy tömege nem sokat segített rajta, mert 
valahányszor szembe került a versaillesi csapa¬ 
tokkal, mindig verést kapott. Hogy egy kicsit 
nyugodtabban élhessen, kineveztette magát a 
déli erődök parancsnokává. Rossel megírta 
róla, hogy gyáva. Szorgalmasan részt vett a 
kommün ülésein, a hol a terroristákkal tartott 
és a legszertelenebb rendszabályokat pártolta. 
Mivel az erődök védelmében se nagyon vitéz¬ 
kedett, onnan is elmozdították és kinevezték 
valami tartalékdaiidár parancsnoknokává, fő¬ 
hadiszállásul kijelölvén neki a Becsületrend 
palotáját. Ezt a palotát aztán Ducamp állítása 
szerint, ép úgy, mint a hadügyminisztériumot, 
tetőtől talpig kifosztotta. 

Ebben a munkában nagy segítségére volt A II. FELVONÁSBÓL. — A csendőrök föltartóztatják a népet. 

A II. FELVONÁSBÓL. — A vizsga, AIII. FELVONÁSBÓL. — Jézus az esküdszék előtt. 

A IV. FELVONÁSBÓL. — Jézus bucsúja híveitől. 

S Z E M É R E GYÖRGY «Ő» CZÍMŰ SZÍNDARABJA A MAGYAR SZÍNHÁZBAN. 

neki Eudes tábornoknó, egy csinos, szőke, fia¬ 
tal, energikus asszony, a kinek csak az volt a 
hibája, hogy nem volt megesküdve a tábor¬ 
nokkal. Szélső elveket vallott, de pompásan 
tudott reprezentálni s estélyei a kommün alatt 
igen látogatottak és népszerűek voltak. E mel¬ 
lett a versaillesi kormánynyal is összeköttetés¬ 
ben állott, a melynek igen becses értesítések¬ 
kel szolgált. Egy este, mikor a tábornok úr 
bált adott, kisült, hogy kevés a hölgy. Erre 
Eudes Írásbeli rendelettel elküldte egy had¬ 
segédét, a ki csakhamar nyolcz kisasszonynyal 
jött vissza, a kiket, hogy hol szedett össze, az 
iránt senki sem érdeklődött. Ezt a rendeletét 
Eudes így irta alá: Tábornok, a Becsületrend 
nagy kanczellárja. 

Bizalmasai voltak a már említett Gois és 
kedvese, egy charonnei mosóné; Collet "ezre¬ 
des*, különben zöldségkereskedő, de legked¬ 
vesebb barátja és legszívesebben látott vendége 
volt mégis Mégy, kit hol kapitánynak, hol 
tábornoknak czímeztek. Különben meglehető¬ 
sen bolondos ember, a kinek az volt a szo¬ 
kása, hogy mikor egy kicsit ivott, elővette a 
revolverét és belelövöldözött a tükrökbe, meg 
a faliórákba. (A gondos «tábornokné» talán 
ezért vitette el a palotában levő tükröket és 
órákat a privát lakására?) Ő, Mégy volt az, a 
ki május 22-én agyonlövette a Chabrol-palota 
ártatlan portását és május 24-ikén, mint mű-
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ESTÉLY A TUILEMÁKBAN, 1871 MÁJUS 21-IKÉN. 

«A párisi gyujtogntóko czímü közleményünkhöz. 

kedvelő, részt vett a párisi érsek legyilkolásá-
ban. Május 27-ike volt az a nap, a melyen 
Eudes tábornok jónak látta kibújni fényes 
uniformisából, polgári ruhát ölteni és kedves 
nejével együtt megszökni. A szökés sikerült. 
Londoni száműzetésében aztán egykori czim-
borái is rájöttek, hogy miféle hitvány alak volt, 
a mit nem is haboztak közhírré tenni. 

Ha ehhez az Eudeshez vér nem tapadna, 
hajlandók volnánk e czifra katonát a kommün 
Oerolsteini nagyherczegének elnevezni. Van 
azonban egy másik alak, a melynek humorát 
nem zavarja semmi. Ez Gaillard apó, a kül¬ 
városi suszter. A suszterek mindenütt neveze¬ 
tes szerepet játszanak a politikai mozgalmak¬ 
ban e a politikus csizmadia nemcsak nálunk 
ismert alak. A párisi kommünlázadásban is 
meglehetős számban voltak képviselve. Ezek 
közül változatosság okáért egy zavartalanul 
vidám alakot ragadunk ki, Gaillard apót. Mi¬ 
kor a versaillesi csapatok megkezdték Paris 
rendszeres ostromát, a kommün vezérei belát¬ 
ták, hogy előbb-utóbb bent a városban utczai 
harczra kerül a sor s ekkor elhatározták a 
torlaszok felállítását. A torlaszépítő bizottság 
főigazgatójává kinevezték Gaillard apót, a ki 
már eddig is az úgynevezett barrikád-zászlóalj 
parancsnoki állását viselte. Ez a Gaillard arról 
volt hires az ő szűkebb kültelki hazájában, 
hogy valósággal mániája volt a torlaszépítés. 
Műhelyében a czipőkből, a kávéházban dominó-
koczkákból, a korcsmában kenyérdarabokból és 
fogpiszkálókból, de mindig és mindenütt tor¬ 
laszokat épített és új torlaszrendszerek kitalá¬ 
lásán törte a fejét. Különben nópgyűléseken 
is szokott szónokolni s a néhai Csatár Zsiga 
modorában és nívóján együgyűségeket mon¬ 
dani. Legtöbbnyire kinevették, a mit azonban 
ő Bohse vett észre s nagyon komolyan vette 
magát. 1868 és 1869-ben nem kevesebb, mint 
negyvenhét beszédet mondott különböző alkal¬ 
makkor. A lapok ép olyan sokat foglalkoztak vele, 
mint Gabányi Miklóssal annak idején és így 
ő is bizonyos hírnévre tett szert. Ötvenöt éves 
l T-von, a háború alatt nem fogott fegyvert, el¬ 
lenben mikor beütött a kommün, egyre-másra 
küldözte a honmentő terveket a városházára, 
a mivel elérte azt, hogy április harminczadi-
kán Kössél hadügyminiszter megbízta őt az ösz-
szes párisi barrikádok építésével. Most már el¬ 
érte czélját és hozzáfogott a munkához. Tor-
lászépítö zászlóalját kiegészítette nyolczszáz 
emberre. Szervezett magának egy táborkart, 
voltak hadsegédei, törzskari kapitánya, főfel¬ 
ügyelője, polgári és katonai mérnökei, csinál-
.tatott magának azép egyenruhát s valahányszor 
eBy-egy sikerültebb torlaszt épített, mindig le-
fényképe/tette magát rajta. De dicsősége csak 
két hétig tartott, mert Rossel megbukott s 
utódja május tizenötödikén kiadta az utat Gail¬ 
lard apónak. Mikor a barrikádok védelmezé-
sére került a sor, Gaillard apó seholsem volt 

látható. De a kommün leverése után fölmerült 
Genfben, a hol czipészműhelyt nyitott. Ducamp 
szerint Gaillard azon forradalmi típusok közé 
tartozik, a kik azt hiszik, hogy nézeteik szélső¬ 
sége pótolhatja az intelligencziát és a tanult¬ 
ságot. Mikor aztán rögeszméjük által elradtatva 
a dolgok praktikumának kiviteléhez fognak, 
kisül, hogy képtelenek, mire megzavarodnak 
és bűnös útra tévednek. 

Május huszonegyedikén a Jóléti Bizottság 
nagy ünnepélyt, sétahangversenyt rendezett a 
nép számára a Tuileriákban a sok száz éves, 
fényes királyi, majd császári palotában és kert¬ 
jében. A szabadban a nemzetőrség zenekarai 
játszottak, fönn, a nagy fogadó szálában és a 
mar«allok termében szavallatok és énekszámok, 
mindenféle konczertdarabok szórakoztatták Pa¬ 
ris egyszerű népét, mely nagy tömegekben je¬ 
lent meg. A palotában a következő proklamá-
czió volt kiragasztva: 

• Nép! Az arany, a mely e falakon csillog, 
a te verejtéked! Elég sokáig tápláltad munkád¬ 
dal, itattad véreddel ezt a telhetetlen szörnye¬ 
teget : a monarchiát! Ma, hogy a forradalom 
szabaddá tett, te birtokába lépsz javaidnak! 
E helyen te otthon vagy! De viseld magad mél-
tóságosan, mert erős vagy! És jól őrködjél, 
nehogy a zsarnokok valaha visszatérjenek! -
Aláírva: dr. Rousselle.* 

Még csak azt említjük fel, hogy a kommün 
tábornokai 500 frank havi fizetést kaptak, az 
ezredesek 360 frankot, a zászlóaljparancsnokok 
300, a kapitányok 225, a főhadnagyok 165, a 
hadnagyok 150 frankot. 

Aznap, mikor a Tuileriákban a nagy nép-
konczert volt, vagyis 1871 május 21-ikén, va¬ 
sárnap, a kommün is ép ülést tartott a város¬ 
házán. Rendes szokásuk szerint nagy zajjal 
tárgyaltak, mikor belép egy sápadt alak, darab 
ideig hallgatja az ülést, aztán közbeszól: 

- Fejezzék be és tudják meg, hogy a ver¬ 
saillesi csapatok e pillanatban Paris falai közé 
léptek. 

Ezzel a jelenettel kezdődött a dráma utolsó, 
véres felvonása, melyet a történelem a véres 
hét czím alatt ismer. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Jelöltek. Még nem kondult meg az a bizonyos 

harang a parlament fölött, a képviselő urak még 
képviselő urak, de már mozog a víz és fölötte 
megjelennek az első sirályok. Egy kedves, öreg 
pap-képviselő, a ki néhány esztendővel ezelőtt a 
privigyei kerületet képviselte, egy alkalommal, 
mikor a gabona-túltermelésről volt szó a parla¬ 
mentben, fölállt és az ő jó totós akczentusával a 
következő meglepő kijelentést tette: 

- Ne meséljenek az nrak arról a túltermelés¬ 
ről meg gabonafölöslegról Próbált ember úgy se 

hisz abban. Én öreg ember vagyok, életemben 
nagy darab földet bejártam, sok vüágot láttam, 
de soha, sehol heverő búzát nem találtam. 

Olvassuk a lapokban a már megindult válasz¬ 
tási mozgalmakról szóló híreket. Sok joremiádát 
hallottunk a politikától való megcsömörlésröl, a 
képviselőség kívánatosságának erős megfakulásáról, 
de azért, úgy lítszik fölösleges lenne azon ag¬ 
gódni, hogy nem lesz vállalkozó a politizálásra 
meg a képviselőségre. A ki a választás után majd 
bejárja az országot, sehol se fog találni - - heverő 
mandátumot. Akad gazdája valamennyinek, sőt 
egyelőre több akad, mint a mennyi a mandátum. 
Minden pártból, meg a kerületekből is az a hír, 
hogy nagy a bőség a közbizalom elnyerésére haj¬ 
landókban. Sokan akarnak képviselők lenni vagy 
legalább is jelöltek. Mert ez se utolsó dolog. En¬ 
nek is megvan a maga méze. Éljenző tömegek 
veszik körül az embert. Zászlók röpködő szárnyán 
ragyog a neve. Egy csomó ember tűzbe megy, 
agitál, harczol, rekedtre szónokolja vagy dalolja 
magát érte. Egész a választás végéig - - kerülete 
van, a mely eddig a terminusig épen úgy az övé, 
mint az ellenjelöltjéé. A kinek van hozzá módja, 
annak ez a dicsőség is megér — egy bukást, a 
kinek meg nincsen, annak — talán még inkább. 
Nem kell hát csodálkozni, ha sok a pályázó ott 
is, a hol csak egy lehet a győztes. A diadalmas¬ 
nak is édesebb, becsesebb a pályabér, ha sokan 
versengtek érte. Csak az a fő, hogy - sikerte¬ 
lenül versenyezzeiiek. Egy képviselőnek jelentették 
a barátai, hogy három ellenjelöltje is lesz. 

Nem bánom én, felelte, ha harminczhárom 
lesz is. Csak — az ulódoin ne legyen köztük! 
Mert az én magam akarok lenni. 

•K 
Az alkotó gazdagság. Egy olasz szocziológus, 

a kit Fadri-nak hívnak meglehetősen sajátságos 
elmélettel lép a világ elé. Statisztikát közöl róla, 
hogy azok az emberek, a kik fálszázad óta valami 
nagy, korszakos alkotással, fölfedezéssel vagy ki¬ 
találással írták bele a nevüket a dicsőség és a 
kulturhistória aranykönyvébe, túlnyomó nagy rész¬ 
ben az öröklött jóllét puha ágyában születtek. 
Gazdag emberek gyermekei voltak. Ez az elmélet 
egyenes ellentétben van a régivel, a mely a já¬ 
szolban született megváltóra emlékezvén, inkább 
a szegénység nyoszolyáiról várja az apostolokat. 
Ha a Fadri elméletének az lenne a tétele, hogy 
a gazdagság teszi tehát talentumossá és geniálissá 
az embereket, akkor ez a következtet's aligha 
érdemelné meg, hogy csak egy komoly szót is 
ejtsünk róla. Mert egy ilyen állítás bizonyára 
badarság lenne. De az olasz szocziológus nem jut 
ilyen végletes konklúzióra, hanem csak a mellett 
érvel, hogy az emberek anyagi ellátottsága egyre 
nagyobb és döntőbb befolyással van amaz erkölcsi, 
szellemi, értelmi értékek érvényesülésére, a me¬ 
lyek velünk születtek, akár egy mosóteknőben, 
akár drága, díszes bölcsőben aludtuk első álmain¬ 
kat. A szegénynek született zsenik és talentumok 
egyre nagyobb hányada kallódik el, a nélkül, 
hogy magát kifejthetné, ellenben a művelt gaz¬ 
dagság szárnyat ad minden az Ő földjén született 
tehetségnek. Ez olyan igazság, a melylyel valóban 
nehéz és koczkázatos vállalkozás lenne pörbe . 
szállni. A nagy alkotásokhoz, ezeknek nyugodt és 
zavartalan megérlelődéséhez, ha semmi más nem 
is, de legalább idő kell és nagyon sokszor, sőt 
legtöbbször nemcsak idő, hanem — más is. Pénz. 
Már pedig a kenyérért viaskodó szegény embernek 
se ideje, se pénze. Az ideje arra kell, hogy pénzt 
keressen, a pénze, hogy kenyeret vegyen rajta. 
A szegény művésznek nem telik - - zavartalan¬ 
ságra, a szegény tudósnak nem telik tanulásra, a 
szegény feltalálónak nem telik kísérletekre. És 
mert az élet mind nehezebb, a kenyér mind drá¬ 
gább lesz, a gazdagok, a gazdag társadalmak és 
a gazdag nemzetek egyre nagyobb bizonyító kész¬ 
séggel fogják maguknak lefoglalni azt a látszatot, 
hogy minden tehetséget és kiválóságot csak ők 
produkálnak. Mi ebből a tanulság ? Az, hogy igye¬ 
kezzünk gazdagok lenni. Azt hiszszük, alig adtak 
még a világ teremtése óta olyan bölcs tanácsot, 
a melyet szivesebben megfogadnánk valameny-

nyien, mint ezt. Meg aaok is, a kiknek nem am-
bicziójuk, hogy belekerüljenek a kulturhistóriába, 
Csak az a kár, hegy a jeles' olasz gondolkodó 
nem ad reczeptet is a, diagnózisához. 

•K 

A kórház-mizéria. Annak a megállapításával, 
hogy Budapesten kevés a kórház, zsúfolva van 
minden kórterem és nincs hova tenni a betege¬ 
ket, tulajdonképen csak az van konstatálva, hogy 
Budapesten a betegek helyzete ugyanaz, a mi az 
egészségeseké. Ezek se igen tudják, hova menje¬ 
nek. Ezek is — így lakbérnegyed idején — egyik 
kaputól a másikhoz, egyik utczából és egyik vá¬ 
rosrészből a másikba bolyonganak és verejtékez¬ 
nek, fáradoznak, viaskodnak, mig végre födél alá 
kerülnek. Ezt a párhuzamot meg kell vonni, mert 
az a megyőződésünk, hogy a két dolog: az egész¬ 
ségesek sora és a betegek sora között összefüggés 
van, még pedig meglehetősen szoros összefüggés. 
Ma már mindenki tudja azt, — a ki nem tudja, 
az orvosa meg fogja neki mondani - - hogy a 
betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint 
meggyógyítani és az egész higiénikus fejlődés ez 
elv alapján rendezte be a törekvéseit. A modern 
orvosi munkának csak egyik része a gyógyítás, a 
másik és- nagyobb fele az egészség védő körül¬ 
bástyázása. A közegészségügyi ellenőrzés statisz¬ 
tikái igen beszédes adatokkal igazolják, hogy ez 
a munka hatásosabb is, mert egy beteg ember 
meggyógyításánál könnyebb száz ember megoltal-
mazása attól, hogy beteg legyen. A kórházak, még 
pedig a jól fölszerelt, kitűnő kórházak minden¬ 
esetre nélkülözhetetlen intézményei minden vá¬ 
rosnak és községnek. Ha nincs elegendő kórháza, 
ez kétségtelenül szégyene, bűne és mulasztása egy 
városnak De meg kell állapítani, hogy nem az a 
legkitűnőbbén berendezett és a legfejlettebb város, 
a melynek a legtöbb a kórházra, hanem igenis az, 
a melynek a legkevesebb kórházra van szüksége. 
Vagyis az a város, a mely az egészségesekért tu¬ 
dott a legtöbbet tenni, hogy betegek ne legyenek. 
Már pedig az egészség megtartásának a reczeptje 
rég nem titok többé. A hol az emberek jó vizet 
isznak, egészséges,' tiszta~ táplálékot esznek, egész¬ 
séges, tiszta, levegős lakásokban lakhatnak, ott 
több ember marad mentes a betegségtől, mint a 

, mennyit a kórházakban elhelyezhetnek és meg-
igyógyíthatnak. Arra kell tehát törekedni, hogy a 
kórház sok legyen akkor is, ha kevés, mert ha 
nem itt fogják meg a dolgot, nem lehet olyan 
sok kórházat építeni, hogy az még mindig kevés 

ne legyen. 
•K 

A Haverda pörben hozott Ítélet valóságos ex-
tázisba hozta a szegedi polgárokat, siettek hősök 
gyanánt ünnepelni azokat, a kik az imént még 
nehéz bűnök vádja alatt állottak s magasztalólag 
emlékeztek meg a birákról is, a kikben megvolt 
a bátorság ártatlannak nyilvánítani azt az össze¬ 
tört embert is, a ki maga vallotta magáról, hogy 
ölt és bűnös. Mi se nem csodálkozunk a bíróság 
ítéletén, se valami nagy erkölcsi bátorság jelét 
nem látjuk az esküdtek eljárásában. Azok az es¬ 
küdtek nem az igazságszolgáltatás hivatásos őrei. 
Ókét csak kivételesen vezeti az az érzés, hogy az 
erkölcsi rend megsértőit meg kell büntetni, mert 
másként a társadalom vallja kárát. Ellenkezőleg 
ők polgári foglalkozásuk mindennapi környezetéből 
lesznek kiragadva, hogy Ítéletet mondjanak. Hiába 
látja el őket az elnök jó tanácscsal, hogy estére 
haza menve a por tárgyában senkivel ne beszél¬ 
jenek. A társadalom és a környezet hatása alól 
legföljebb kivételes esetekben, s kivételes egyének 
bírják magukat emanczipálni. Úgy éreznek, úgy 
Ítélnek, s úgy is látják a dolgokat, a hogyan a 
környezetük, s a közfelfogás. A tömegek lélektana 
pedig tele van ellentétekkel. Az a szegény esküdt, 
a ki p. o. a franczia forradalom terrorja alatt a 
vesztőhelyre küldött volna minden gyanúst, ma 
tele van humanizmussal, sőt álhumanizmussal is. 
Eómítő lelkének az a gondolat, hogy ő legyen az, 
a ki embertársát a börtön fenekére, vagy talán 
épen a bitófára juttassa. Nem a bátorsága tiszte¬ 
letreméltó tehát, hogy ártatlannak meri mondani 
azt is, a ki maga is bűnösnek vallja magát, ha¬ 

nem a bátorsága hiányzik hozzá, hogy vállalja a 
felelősséget, melylyel a társadalmi rendnek tar¬ 
tozik. 

KÜZDELEM A SAKK-VILÁGBAJNOKSÁGÉRT, 
Mintegy három hétig állott a sakkozó közönség 

érdeklődésének középpontjában az a küzdelem, a 
melyet dr. Lasker Emánuel és Schlechter Károly 
vívtak egymással a sakkozás világbajnokságáért 
Ez a küzdelem eldöntetlenül végződött: a meg¬ 
állapodás szerint eljátszott tíz játszmából mind a 
két fél öt-öt egységet nyert. 

A küzdelem a sakkozás világbajnokságáért folyt. 
Ezt a büszke czimet Lasker szerezte meg magának 
akkor, a mikor Steinitz Vilmost, a zseniális sakk¬ 
mestert két hosszú páros mérkőzés folyamán le¬ 
győzte. Azóta elvitathatatlan magasságban állott 
minden sakkmester fölött. Ezt a czimet, — a mely 
nemcsak puszta czim, hanem megvan a maga 
jelentősége is: a viselője minden vetélytársánál 
kiválóbb, — mindeddig senki sem vitathatta el 
tőle. Pedig az utóbbi időkben jóformán minden 
jelentősebb sakkmester megpróbálkozott, hogy Las-
kerral megmérkőzzék. Marshall, Tarrasch, és Ja-
novski voltak azok, a kik lígy gondolták, hogy a 
világmesteri czim Laskerral szemben őket illeti 
meg. A legelszántabb ellenfele Tarrasch volt. Ez 
a német sakkmester évek hosszú során át hosszas 
tanulmányokkal készülődött arra, hogy Laskerral 
megmérkőzzék. Mikor aztán végre mégis csak 
létrejött a várva-várt küzdelem, Lasker nagysze¬ 
rűen igazolta be, hogy utolérhetetlen magasságban 
áll Tarrasch fölött. Ez történt Janovskival és 
Marshallal is. Azok közül, a kiket a köztudat 
Lasker legméltóbb ellenfeleinek és számbavehető 
vetélytársainak tudott, Maróczy és Schlechter vol¬ 
tak azok, a kik nem próbálkoztak meg a világ¬ 
mesterrel való megmérkőzésben. Schlechter, a ki¬ 
váló bécsi sakkmester, a ki a legutóbbi nemzetközi 
mesterversenyeken tehetségének és tudásának nagy¬ 
szerű kifejlődéséről tett bizonyságot, mégis elha¬ 
tározta, hogy megmérkőzik Laskerral. A megálla¬ 
podások úgy szóltak, hogy az, a ki tíz játszma 
közül többet nyer, a mérkőzés nyertese és egyúttal 
a világbajnoki czim birtokosa. Abban az esetben, 
ba Schlechter lett volna a győztes, ő lett volna 
az új világbajnok. 

Három heti küzdelem után eldöntetlenül vég¬ 
ződött a mérkőzés. Ezt az eredményt tekintve, 
kétségtelenül meg kell állapítani, hogy Schlechter 
ma a legméltóbb és a legerősebb ellenfele Lasker-
'nak. Hyen eredményt Laskerral szemben még nem 
tudott elérni egyik sakkmester sem. Kár, hogy a 
mérkőzés aránylag rövid lélegzetű volt; minden¬ 
esetre jóval érdekesebb lett volna, ha az ellenfelek 
hosszabb terjedelmű páros mérkőzést vívtak volna 
meg: ez valóban megmutatta volna, mennyire 
fejlődött Schlechter és hogy az ő tehetsége meny¬ 
nyire közelíti meg Laskerét. Mindenesetre nagyon 
érdekes és figyelemreméltó eredményképen kell 
följegyezni ezt a mostanit, a mely egészen várat¬ 
lanul mutatott rá Schlechter nagyszerűen kibon¬ 
takozott kiválóságára ; kívánatos azonban — meg¬ 
figyelésre érdemes jelenségnek is rendkívül érdekes 
volna - - ha a két vetélytárs egy új, hosszabb 
terjedelmű mérkőzésben próbálkoznék meg egy¬ 
mással. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Az isteni kert. Mondják, hogy vannak, a kik 

megvetik a szép, sárgás-pirosán csillogó, egészséges 
almát, hanem megvárják, a mig megrothad egészen 
és akkor eszik meg jóízűen. A ki elrontotta a 
gyomrát, vagy csömört kapott a túlságosan bő 
táplálkozástól, az keres ilyen élvezeteket. Az iro¬ 
dalomban is vannak ilyenek: a kik megcsömör-
löttek a túlságos sok költői élvezettől, izetlennek 
érzik a tiszta, egészséges ízű művészetet, valami 
különös ízű dolgot keresnek, a mi izgassa Ínyüket, 
fölingerelje bennük az étvágyat. Az ilyeneknek 
való az afféle irodalom, mint Szomory Dezső no¬ 
vellái, melyeket Az isteni kert czimű kötetében 
gyűjtött össze. Tagadhatatlan írói készség van 
ezekben a különös novellákban, nagyon erősen 
kifejlett érzékenység, a szemléletnek teljesen egyéni 
módja és egyenesen az Írónak természetéből ki¬ 
forrott formakészlet. Mindez elsőrendű írói tulaj¬ 
donság, a melyek nagy sikerekre jogosítanák az 
irót, ha nem volna gondolkodásának természete 
olyan, hogy a rendes, normális észjárású olvasó 
zavarba jön, megdöbben és el is idegenedik tőle. 
Csupa olyan emberek, a kikben az idegrendszer 
beteges elváltozásait csak egy lépés vagy annál is 
kevesebb választja el a tébolyodottságtól, a kikben 
visszájára vannak fordulva a legtermészetesebb 
emberi érzések és ösztönök, a kik mintha kívül 
állanának az emberi érzésmód és az emberi élet 
határain, a kik fölött a belső rothadtság lidércz-
fényei szálldosnak. S a mód, a hogy az író ezeket 
tárgyalja, épen ilyen : teljes eltávolodás a termé¬ 

szetestől, a valószerűtől, soha nem látott és a 
valóságban nem is látható megvilágítások, beteges 
nyugtalansággal összekuszálódó vonalak, kísértetie¬ 
sen valószínűtlen fények és olyan stíl, a mely 
mintha egészen új nyelvet akarna, a szavak, a 
szófüzések egész új értékeivel, megalkotni, néha 
szinte a képtelenségig s a nyakatekertségig eltá¬ 
volodik a való élet nyelvétől. Az iró degenerált 
embereket ír meg a degeneráltság stílusában és 
degenerált olvasó számára. Olyanok ezek a no¬ 
vellák, mint a poshadt mocsárban tenyésző buja 
szinésségü virág, — szirmainak vonala érdekes, iz¬ 
gató, színeinek gazdagsága vonzza a szemet, de a 
mocsár illata örökké rajta marad. Hogy honnan 
kerül mihozzánk ez a művészet, holott mindenről 
inkább lehet nálunk beszélni, mint a kultúra túl-
érettségében való degenerálódásról s a túlságos 
sok művészi élvezet okozta csömörről, az érthe¬ 
tetlen volna, ha nem tudnók s nem vennők egyre 
minduntalan Szomory Dezsőnek nyelvén is, hogy 
igen sokáig tartózkodott külföldön s nyilván ott 
szívta magába ezt a tőlünk, a mi kultúránktól 
teljesen idegen szellemet. (Ott felejtett el magya¬ 
rul is, ezért ir néha úgy, mintha szótárból, felre¬ 
értve keresgélné össze a szavakat). Lehetnek az 
ilyen művészetnek kedvelői nálunk is, néhányan 
a jóhiszemüek, sokan a kultur-enerváltságot affek-
tálók közül, — mi is elismerjük, hogy néha meg¬ 
ragad különös csillogása, sajátszerű egyénisége, a 
művész lelke, a mely benne, akárhogy is, dolgo¬ 
zik, de lelkűnktől idegen marad, közösséget érezni 
vele nem tudunk. Valami különös értéket sem 
tulajdoníthatunk az ilyen müveknek, a melyek az 
embereknek csakis egy kicsiny és nem is valami 
értékes töredékéhez szól: a kiéltek, visszás ideg-
zetüek, igazi emberi életre képtelenek szomorú 
csoportjához. 

A szívem. JVit álnevét ismeri már mindenki, a 
ki a rendesnél valamicskével több figyelemmel 
kiséri lírai törekvéseinket. Sok meleg hangjára 
emlékezhetik, első fellépésétől fogva, a mikor még 
teljesen benne élt a lirai konvencziókban, máig, 
a mikor legalább félig-meddig kilábolt már belő¬ 
lük. Nem nagyon erős egyéniség, a hangjában 
gyakran felismerjük más hangok rezonálását. Nem 
nagyon biztos a keze, néha igazán szép akkordo¬ 
kat üt meg, a melyek aztán konvenczionálisan 
hangzanak ki. Nem mestere a szónak: nem egy¬ 
szer vergődve keresi azt a formát, azt a képet, a 
melybe érzését művésziesen befoglalhatná, baj¬ 
szálnyi közel is jár hozzá, mégse találja meg. 
A komponálásban nem művész - melyik nő 
az? — akárhány versében találunk kiküszöbölni 
való strófákat, sorokat, melyek mint a roszul 
szövött posztóból a szálak, kifeslenek az egészből. 
De meleg, igaz, őszinte mindig, szaván, ha n'éha 
ügyetlenkedik is, megvan az .élet melegsége és 
frissesége, panasza nem affektált sopánkodás, ha¬ 
nem igazán a szívből előtörő fájdalom szólal meg 
benne, ábrándjait igazán megálmodta, önmagával 
való vívódásain meglátjuk az igazi könnyek nyo-' 
mát. Versei rések, a melyen a női szenvedés és 
belső hullámzás titkaiba pillanthatunk be, • 
mintha önfeledt órák magánbeszédeí volnának. 
Ezért vonzók, meghatók, emberiek. Van szuggesz¬ 
tív erejük, mert érezzük őszinteségüket s ezért 
van hatásuk is. Meg lehet őket szeretni s akkor 
gyönyört szereznek s észre sem veszszük, hogy 
tulajdonképen nem is annyira a versekben gyö¬ 
nyörködtünk, mint Írójuknak gyöngéd, lágy, ön¬ 
feláldozó, hevesen hullámzó, női lelkében, a me¬ 
lyet a versek inkább jeleznek, mint kifejeznek. 

Kis emberek régi világa. Lapunk olvasói előtt 
fölösleges volna hosszasan fejtegetni Antonio Fo-
gazzaro regényét, mely nemrég hasábjainkon jelent 
meg Bezerédj István fordításában s most két kötet 
alakjában is a közönség elé került. Nagy írói 
erényei, melyek Fogazzarót Olaszország legelső, 
világszerte meghallgatott irói közé emelték, kevés 
művében nyilvánulnak olyan megragadó módon, 
mint ebben a regényben. Kitűnő művészi fogással, 
nagy események széles hátterébe állítja bele apró 
epizód-embereinek életét, hogy annál elevenebben 
érezhető legyen egyrészt a nagy eseményeknek 
belejátszása minden egyes ember életébe, másrészt 
pedig ezeknek a szűk körben lefolyó életeknek 
minden mélysége. A fötéma pedig, egy fiatal házas¬ 
pár belső összeforradásának, az élet viszontagsá¬ 
gainak ts a sors csapásainak súlya alatti egybe¬ 
olvadásának rajza hatalmas irói erővel van meg¬ 
oldva. A mellék-alakokban pedig az olasz élet 
pompás, gazdag típus-sorozatát adja, — valameny-
nyien mintha megelevenedve kilépnének a keretből 
és élő szóval fordulnának az olvasóhoz. A fordítás, 
Bezerédj István műve vissza tudja adni az eredeti 
stíljének szépségeit. 

Bertha Sándorról A nRevue Modernéi czímű 
frauczia folyóirat utolsó száma lapunkat is érdeklő 
közleményt hoz, a mennyiben Le Compositeur 
Alexandre de Bertha czímmel megemlékezik Pa¬ 
risban lakó hazánkfiáról, kit lapunk olvasói is jól 
ismernek Rámutat a ezikk írója4 arra a sokof&iú 
munkásságra, melyet Bertha Sándor Immár köze 
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félszázados párisi tartózkodása 'alatt kifejtett. Leg¬ 
jelesebbet a zene terén alkotott: Hongroises nevű 
szerzeményei iskolát csináltak, Mathias Corvin 
czímtí operáját az Opéra-Comique 1883-ban előadta 
s 1896-ban Messe du Mülénaire czímű zeneművel 
ünnepelte meg nemzetünk ezeréves fennállását. 

Az 1909. évi törvényczikkek. A Corpus Juris 
Hungarici (Magyar Törvénytár) legújabb kötete a 
múlt évben hozott s szentesített törvények gyűj¬ 
teményét adja. Mint a jogi irodalmunkban párat¬ 
lanul álló nagyszabású vállalat többi köteteit, ezt 
is dr. Márkus Dezső a m. kir. Curia kisegítő bí¬ 
rája szerkesztette s látta el bő tárgyias és minden 
fölmerülő kérdésre kiterjeszkedő jegyzetekkel. Min¬ 
den törvényczikknél közli nemcsak a törvény szö¬ 
vegét, hanem a miniszteri indokolást s a képvi¬ 
selőház és főrendiház megfelelő bizottságainak jé-

Vegyen SVAICZI SELYMET! 
Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ruhára 
és blúzra : Díag-onale, Crépon, Snrah, Moire, Crépe 
de Chlne, Foulards. Monsseline 12ii cin. s/rlrs méte¬ 
renként 1.20 koronától kezdve, ffkrtébeu, IVliiTlirn egy¬ 
színűben és színesben, továbbá hímzett bluznk (;s ruliak 
batisztból, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemszöveteket árustunk közvetlen 
magánosoknak bérmentve és elvámolva a lakásba. <> 

SCHWEIZER & Co., LUZERN II 23 (Svaicz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító 

lentését^is. A kötetben levő számos törvényczikk 
közül a legfontosabbak az új adótörvények, de 
nagy fontossága van a jogászokra és a jogkereső 
közönségre a többi törvényeknek is. A kitűnő 
törvénygyűjtemény használatát nagyon megköny-
nyíti a végéhez csatolt pontos betűrendes tárgy¬ 
mutató. Éhez a kötethez is hozzájárul a pótlások 
füzete, a mely azokat a módosításokat és kiegé¬ 
szítéseket közli, melyeket az 1840—1909. évi tör-
vényczikkekben a Magyar Törvénytár egyes köte¬ 
teinek megjelenése óta keletkezett új törvények 
ejtettek meg; közli továbbá azokat a rendeleteket 
is, melyeket ugyanebben az időközben, az 1909. 
év végéig, ugyanezen törvtnyczikkekre vonatko¬ 
zóan közzétettek. Ez a pótlás megóvja a gyűjte¬ 
ményt az elavulástól, szükségtelenné teszi új ki¬ 
adások beszerzését s elmés, könnyen használható 

formájánál fogva kitűnő kiegészítője az egyes kö¬ 
teteknek. 

Döntvénytárak. A döntvénytáraknak abból a 
gyűjteményéből, melyet a «Jogtudományi Közlöny* 
szerkesztősége ad ki, most egyszerre négy_ kötet 
jelent meg: a magánjogi, büntetőjogi, hiteljogi 
és közigazgatási döntvénytár egy-egy kötete. Mind¬ 
egyik az illetékes felső bíróságoknak a megfelelő 
körbe vágó legújabb döntvényeit adja világos, 
könnyen áttekinthető csoportosításban. 

A «J6 Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja február 20-iki számába 
Sebők Zsigmond pompás maczkó-történetén, Dör-
mögö Dömötör utazásán kívül Móricz Zsigmond 
írt'elbeszélést, Gaál József érdekes kis történetet, 
Benedek Elek és Rákosi Viktor regényt, Benedek 
Elek verset. Képes tréfák, rejtvények, szerkesztői 
üzenetek adják a szám többi tartalmát; a képek, 
mint e lapban mindig, kedvesek, tetszetősek. A Jó 
Pajtás előfizetési ára negyedévre 2'50 fillér ; mutat¬ 
ványszámokat ingyen küld a kiadóhivatal (Buda¬ 
pest, IV. Egyetem-utcza 4). 

Új könyvek: 
Az isteni kert. Elbeszélések, irta Szomory Dezső. 

Budapest, a «Nyugat* kiadása. 
A szívem. Versek, irta Nil. Békéscsaba, Tevan 

Adolf bizománya. 
Kis emberek régi világa. Eegény. Irta Fogazzaro 

Antonio. Fordította Bczerédj István. Budapest, 
Franklin-Társulat, két kötet; ára hat korona. 

4909. évi törvényczikkek. Jegyzetekkel ellátta 
dr. Márkus Dezső. Budapest Franklin-Társulat; 
ára fűzve 12 korona, félbőrkötésben 15'60 korona. 

Büntetőjogi döntvénytár. ILI. kötet. - - Magán¬ 
jogi döntvénytár. HL. kötet. - - Hiteljogi dönt¬ 
vénytár. III. kötet. — Közigazgatási döntvénytár. 
III. kötet. - - Mind a négy kötetet kiadja a «Jog¬ 
tudományi Közlöny» szerkesztősége. Budapest, 
Franklin-Társulat; egy-egy kötet ára öt korona. 

EGYVELEG. 
*Új bolygó. Az elmúlt évben az első bolygót 

az északamerikai Princeton csillagvizsgáló híres 
csillagásza, Dániel fedezte fel. (G. L.) 

Női olvasóink figyelmét felhívjuk a lapunk mai 
számában megjelenő «Liszka»-féle mosdóviz czimü 
hirdetésre. Ez a szépitőszer bámulatos hatásával mél¬ 
tán kiérdemelte a közkedveltséget. Készítője Leszner 
Alfréd gyógyszerész Nagyváradon. 

Olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk jelen szá¬ 
munk 174. oldalán megjelent Búkor Lajos tatatóvárosi 
paprikatermelő hirdetését. 

Bí 
A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

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

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású! 

m 

TlrjMM t inU! 
Kapható ánáni/miteresktdéietttn tagy a 
3*mi/f-Ltp<ica Salratortorrát- Vállalatnál 

Budapat, V. Kudolf-ra*PartS~ 

használják az f gesz földkerekségen 
cjycílcn meg bízható ó bevált magyar 

gyártmány. .-A 
Kapható mindenütt 6O f, l K1O fés 2 K 2O f-ért 

Világot uraló két elválaszthatatlan fogalom női szépség és a 

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

Hasonlóan híres jelzések: 
Leichner Hermelinpu-
derje M. 3 és 1.50. Aspa-
sia-piiderje M i. Min¬ 
d ig csak L e i c h n e r -
féle púdert kérjünk 
Kapható zárt dobozokban 
minden üiatszerfizletben 

.és a gyárban : L e i c h -
inerl,. Berlin S W. 

Schiitzenslrasse 31. 

LEGJOBB 

-GRÉME 

Kitűnő! :: 
Miczi. ügye mikor reggel 

fölébredsz, legelső gondolatod 
én vagyok. 
Sáró: Nem édesem l Leg¬ 

első gondolatom, a Sztraka-
Menthol-fogszappan, a mellyel 
számat naponként kimosom. 
3 darabot bérmentve küld: 
Sztraka gyógyszerész. Mohói. 

FELÜLMULHATATLM, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 
pár napZslatt,Híiaaa H l á r i n a r O S Í 

LILIOH4RCZR1ŐCS§T 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie 
a Hol este, récééi nem , • 
a csodás hatású m E T ű i a PO S l 

Dr. REISMANÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér 11. 
Portai rendelések még „**,, elintértetnek. 

hozasson tőleni azonnal 

8 napi próbára 
aki CSÚÍ, kÖSíVénV. ÍSChias béntalmai ellen már 
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Sclinihl nővérek, IV., Kigyó-tér l.Bzám alatti 
grammofon-keresKedés hirdetésére fölhívjuk olvasóink 
ngyelmét. Ár- én lemezjegyzék ingyen ée bérmeEÍre, 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : BABTSCH GUSZ¬ 

TÁV az iglói választókerület volt országgyűlési 
képviselője, 54 éves korában Iglón, - Vajai "és lus-
kodi gróf VAY TIHAMÉR, a főrendiház örökös tngja, a 
felsöborsodi egyházmegye tanácsbirája 63 éves ko¬ 
rában Felső-Vadászon. — Felsőbükki NAGY KÁROLY 
a veszprémi káptalan nyűg. jószágfelügyelője 98 éves 
korában Veszprémben. - - Idősb nemespodhrágyi 
PODHBACZKY Kszsö szentszéki ülnök, a nagyváradi 
Szent József-intézet volt alkormányzója, gyémánt-
misés áldozópap. 84 éves korában, Nagyszalontán. — 
Felsöpulyai Dr. BÜK GÉZA volt magyarvalkói köror¬ 
vos, az orvostudományok doktora 56 éves korában 
Zilahon. — TÚRIAK PÉTER 7C éves korában Székes¬ 
fehérváron. — FALCIONE GUSZTÁV kereskedelmi ta¬ 
nácsos, Zombor \aros törvényhatósági bizottságá¬ 
nak tagja 60 éves korában Zomborban. — BÁNÓ 
GERGELY földmivelésügyi miniszteri számvizsgáló, a 
temes-bégavölgyi vízszabályozó társulat temesvári 
számvevőségének főnöke 46 éves korában Buda¬ 
pesten. — TESCHLER JÁNOS nyűg. szepesi püspöki 
uradalmi főerdész, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa 75 éves korában Iglón. — Dr. SZEKERES 
JÁNOS ügyvéd, a középponti Demokrata-kör jegyzője 
53 éves korában Budapesten. — MINDSZENTI IMRE 
református lelkész 44 éves korában Ároktőn. -
MURIN MIKLÓS görög-hatholikus kántortanító har-
minczhétéves borában Sajószögeden. — GASKÓ Ku-
DOLF 32 éves korában Gölniczbányán. - - Ilinyi 
CHIKÁN MIKLÓS adóhivatali pénztáros 68 éves korá¬ 
ban Turóczszentmártonban. — Bányai EÁCZ SÁNDOR 
ügyvédjelölt 29 éves korában Turkevén. — Arkosi 
GELEY GYULA műegyetemi hallgató 27 éves korában 
Budapesten. — KOVÁCS JÓZSEF törvényszéki iroda-
tiszt 59 éves korában Debreczenben. - - SZÉCSY 
MIKLÓSKA 10 éves korában Hajdúszoboszlón. 

Özv. BALLÁ FERENCZNB, szül. Ulbrich Anna, 81 
éves korában Mándokon. — Özv. SCHWELLEB FE-
RENCZNÉ, szül. Czizik Katalin 72 éves korában 
Tolnán. — Eötvös HORVÁTH JÁNOENÉ, szül. Csányi 
Eszter 72 éves korában Győrött. — Özv. VILLÁS 
FEBENCNÉ, szül. Ihari Terézia hetvenkilencz éves 
korában Budapesten. — FREYER FÜLŐPNÉ, szül. Eo-
senberg Betti hatvannyolca éves korában Alsólend-

ván. — TOMPA JÓZSEFNÉ, szül. csemicei és hliniki 
Csemiozky Ilona, Tompa József kisiratosi állami 
iskola igazgatójának neje Kisiratoson. - - TELCS 
EDE szobrászművész felesége, szül. Gerőfi Anna 31 
éves korában Budapesten. — Özv. ötömösi ÖTÖMÖS? 
GYULÁKÉ, szül. Eiszdorfer Vilma 56 éves korában 
Nagybányán. — NÉMETH ILONKA, Németh Józsefnek, 
a Király Színház művészének öt és fél éves leány¬ 
kája Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
2680. Bzámú feladvány Marin V.-től. 

(A «Skakbladet» versenyén az I. díjat nyerte.) 
SÖTÉT. 

Mihály (jBihantávari). — Csolnoki Irtván (Bajdiihaáháza). 
A tLeibicti Gazdatági Katzinó.t (Leíbici). — Lustyik Janóé 
és Szivak János (Alberti-Irta).—tCiengeri Kattinót (Ctengen. 
Király Mihály fZental — Kunz Bezs5 (Temetrékát). 

Szerkesztői üzenetek. 
Pilátus. Valami egyházi lap talán közölhetné, mi 

annyira el vagyunk halmozva költeményekkel, hogy 
nem nyithatunk neki teret. 

Rómában. Idill. A mi igényeinkhez képest nagyon 
igénytelen dolgok, nincs semmi súlyuk, nem is ta¬ 
láljuk érdekeseknek. 

A záhi tó mondája. Nem tudjuk, igaz monda-e, 
avagy csak úgy költötte, de ez nem is fontos, mert 
úgysem érdekes és roszúl is van megírva. 

Megtérés. Semmi sincs meg benne abból, a mi 
egy verset verssé tehet:- sem eredeti szin, sem szép 
előadás, sem finom rnüvű forma. 

Hiába. Egy parkban. Csakugyan hiába, - - ezek 
sc'in jobbak, mint az eddigiek voltak. 

A régi zongora. Nem lakom én. Az első a jobbik, 
de mi ezt sem használhatjuk, mert a motívuma meg¬ 
lehetősen kopott s nincs úgy felfrissítve, hogy újnak, 
eredetinek látszassák. 

Elhagyatva. Aztán tied leszek. Az elsőben iszonyú 
szószaporltással mond el olyan dolgokat, melyeket 
kevés szóval sem érdemes elmondani. A másik rövid 
ugyan, de -veleje ennek sincs. 

ttbodelgh 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 2663. sz. feladvány megfejtése Sohuster Zsigmondtól. 

1. Vh3-g4 Va6xa8 
(a, b, c) 

2. BÍ5-Í6 f Ke6*f6 
3. Vg4—g6 f matt. 

b. 
1. Kc6xd6 
2. Vs4-g6 t Kd6—d7 
3. Bf5—f7 t matt. 

1. - — Bb6xd6 
2. Vg4—e4 t Ke6-d7 
3. Bf7 f matt. 

c. 
1. . . . _.. _ . t. sz. 
2. Bf5—f6 t stb. 

Helyeseli fejtették meg : Merényi Lajos. — Geís! 
József és Staxk Vilmos. — A •Budap««ti Sukk-kört — 
A iBudaperti III. kér. Sakk-kör* — Ladányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. (Budapest). — Németh Péter 
(Cionaon. — Kintzig Róbert (Fákért.) — Möller Nándor 
(Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó 
János (Bakony-Szentldszló). — A tGyőri Sakk-kört. — 
Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — A tZborói 
Tartáskor t. — A tKaloctai Katolikus-kört — Veöreös 
Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzdtujlak). -
A •Dunafóldvári Egyenlötégi kórt (Dunaföldvár> — Barcea 

A 4-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : A ki sokfélét tud, hajlékony, a ki csak egy¬ 
félét tud, büszke. 

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

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

Vaddús, jó vadászterületet 
(főleg apró vaddal) óhaj¬ 

tok bérelni, vagy a jelenlegi bérlővel társulni. Aján¬ 
latok (• Vadászat* czim alatt e lap kiadóhivatalához 

Budapestre cimzendők. 

Vadászat. 

l deggyengeségnél 
milyen erősítő szer? 

A tudomány és teknika összes ágaiban tapasztal¬ 
ható rendkívül gyors haladás az életfeltételek alapos 
megváltoztatása által kellemetlen kisérő tüneteket is 
megérlelt. Ezek között a neurasthénia gyors elterje¬ 
dése talán a legismertebb. Főleg a nagyvárosokban, 
melyekben az élet idegölő módon hajsza és kapkodó, 
majdnem mindenki jut abba a helyzetbe, hogy : a neur¬ 
asthénia ellen kell védekeznie. 

Ha aztán körülnézünk egy szer után, mely az el¬ 
veszett étvágyat újból meghozza, az emésztést szabá¬ 
lyozza és az idegeket erősítse, akkor tanácstalanul 
állunk az erősitőszerek, idegtáplálékok stb. óriási tö¬ 
megével szemben. 

Ha az első ilynemü hirdetést olvassa valaki, szen¬ 
tül meg van győződve, hogy csak az a szer jöhet te¬ 
kintetbe. A másodiknál és a következőknél ugyanaz 
a benyomás ismétlődik, ügy hogy végül annyit tu¬ 
dunk, mint előbb. 

Persze minden készítmény a «legjobb« akar lenni 
és éppen a legértéktelenebbeket lehet arról meg¬ 
ismerni, hogy a legtulzóbb Ígéreteket teszi, minden 

lehető és lehetetlen betegaéget akainak gyógyítani és 
ügy Írnak, mintha az orvos egészen fölösleges volna. 
Ez többnyire azért történik, mert a készítmény oly 
csekély értékű, hogy egy orvos sem ajánlja vagy 
ajánlhatja. 

Ezért az ilyen, az orvos megkerülését czélzó szere¬ 
ket kerülni kell, sőt — még ha látszólag nincs is sú¬ 
lyos megbetegedés — az orvost meg kell kérdezni és 
egyáltalában csak oly készítményeket venni, melyeket 
nagyobb számú orvosi autoritás megvizsgált és ajánlott. 

Egy ilyen szer, melytt az orvosok előszeretettel ren¬ 
delnek, az ismeretes Somatose. Több mint 15 év előtt 
az első készítmény volt, melyet albumosekból (bontott 
fehérjékből) előállítottak és azóta nemcsak Németország¬ 
ban és Európában, hanem minden kulfcnrországban, hol 
a modern gyógytudományok érvényesülnek, tekintélyre 
tett szert és állandóan használják. 

Tulajdonságait és sikereit több mint 260 eredeti 
közlemény tárgyalja neves tanárok és gyakorló orvo¬ 
sok tollából orvostudományi lapokban. Ily nagy figye¬ 
lemben éppen a mérvadó körök részéről egy hasonló ké¬ 
szítmény sem részesült. 

Ezen tények egyszerűségükben is jobban bizonyít¬ 
ják a Somatose értékét, mint a legfényesebb dicsére¬ 
tek és Ígéretek. Ha a hasonló készítmények nagy 
csoportjában persze egyes jók is találhatók, mégis a 
Somatose az 6 különös sajátossága, hatékonysága és 
kényelméé alkalmazása által még mindig első helyen áll. 

Ahelyett tehát, hogy ismeretlen szereket próbálnánk, 
ajánlatosabb lesz a Somatoset megpróbálni, mert mel¬ 
lette szól a siker legnagyobb valószínűsége. Ezen kísér¬ 
let főleg azoknak ajánlandó, kik már más csekély ér¬ 
tékű szerekben csalódtak. 

Szabály szerint rendesen már három-négy heti hasz¬ 
nálat után — gyakran már előbb is meg lehet állapí¬ 
tani a Somatose kedvező befolyását az étváayra, emész¬ 
tésre, idegrendszerre, testsúlyra és közérzetre. 

A Somatoseben a gyengült szervezet oldható és jól 
felszívódó fehérje-anyagokat nyer, melyek táplálnak és 
egyszersmind fokozzák az étvágyat. Tehát közvetlenül 
tápszer gyanánt, de még inkább közvetve mint étvágy¬ 
gerjesztő hozzátétel hat. A Somatose által a testbe új¬ 
ból be lehet vinni a tápanyagok azon mennyiségét, 
mely az idegek erősítéséhez és felfrissítéséhez meg-
kivántatik. 

Ha — amint azt az emiitett orvosi értekezések 
megállapítják — a Somatose szokásos napi három evő¬ 
kanálnyi (átl. 10 gr. poralaku Somatose) mennyiségei¬ 
vel 8—10 kg.-os súlygyarapodásokat lehetett elérni, 
ügy ez a legjobban bizonyítja a Somatose hatásmódját. 

Tessék a Somatoset a legközelebbi gyógyszertárban 
vagy drogériában kérni és a névre és eredeti csoma¬ 
golásra ügyelni. Igen kedvelt a kényelmes adagolás 
folytán az új folyékony alak. Kétféle izü készül: iédes> 
(málna ízzel) és t fanyar, (leveszöldségizzel). Eredeti 
üveg ára 3-75 korona. 

V* 
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puha bőrt lertmt és tiszta, sieplfilOl mentes í r e b ö r t 
fogyasztás sok millió darab! Naponta elismerő iratok! 

2 államdíi és 10 arany- «s eeüstérom! 
fessék pontosan ügyelni a névre és vedöjeg>re: Steckenpfcrd 

• Ó a 

MU ASZTALOSOK SZÖVE1KEZETE 
CI3ZMŰ ÁRUK 
CSILLÁROK :: 
SZŐNYEGEK :: 
KÉPEK :: :: ;: 
TERÍUCOTTA 
MÜKÖVÁZÁK:: 
SZÖKŐKUTAK 
RAKTÁRON :: 

Xöfif 

TELEFON 
: 118-80: 

BUDAPEST, IV., VIGADÓ-TÉR 1. SZÁM 
= (IIUNAPAKTI C O n S O ) = -

LAKÁSBERENDEZÉSI VÁLLALATÁNAK 

MINTATERMEIT 
A BÚTORT VÁSÁRLÓ KÖZÖNSÉG SZÍ¬ 
VES FIGYELMÉBE AJÁNLJA. ÁLLAN¬ 
DÓAN 30-XÁL TÖBB ÉS MINDEN IGÉ¬ 
NYEKNEK MEGFELELŐ BERENDEZÉS 
• ÁLL RENDELKEZÉSRE. = 

KIVITELRE 
SAJÁT V. ADOTT TERVEK SZERINT. A 
BERENDEZÉSEKHEZ TARTOZÓ ÖSSZES 
MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LEG¬ 
ELŐNYÖSEBB ÁR MELLETT TELJESÍTI. 
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D 
0 
D 
<REKORD> 
kézitáska 
Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
saffián- vagy kecske-bőrből minden 
.cinben 18 cm magas, 11 cm szé¬ 
les, selyem béléssel, belül toilettel 
11 koronáért kapható a készítőnél 

CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, Múzeum-korút 3. [ 
Pénz-, szivar- és bankó-tárczák nagy választékban, f 
Vidékre a pénz előleges beküldése mellett portómentes. U 

11 II II 11 II II II II II II II IIT-II II IC^lrfl 

TÖRLEY, 
UPEZSGŐ 

GROLICH újonnan megjavított 
Ól óm mentes HAJTEJE 

mpgös/tilt hainak és szakállnak 
sö ét. fiatalos -zint ad. A siker 
határozottan meQl°pö! Vörös és 
v lágoM ha] sötei. állandó szint 
kap Grolich hajteje sohasem veszti 
el színét es ártalma'Ián. Ha~zná-
l«ta a képzelhetőén lepegysze-
rübb és e'ég hozzá egy fcefécske. 

Egy nagy üveg ára 4 kor. :: Egy kis Qveg ara 2 kor. 

— Kapható — 
kőzvetetlenül 

. * fehér antyalhoz" 
- Brünn -

Főraktárak • ndapesten: Török József eyógyszertára, 
Kir»ly-utca, fggtr .Nsdor'-gyógyszertara, Váci-körűt 17, 
Molnár és Moser drogériája Koronaherceg-utca 11., 
Det.inyi Károiy drofréria.a V, Fflrdo-atcalO., lux Mihály 

drogériája, IV., Muzeum-körnt 7. 

FOGAK 
Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károly-körút 2«., I. emelel 

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranjfogkoronák, aranyhldjuk is mindennemö kaucsuk 
fogaulok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölöslegei. Tartói porcelán- éi arany-tö 
mé*ek. Foghniai teljes énésteienitéssel, tO évi jotállájsal. Vidé¬ 
kiek l nap alatt ki«légittetnek, megvárhatják. — Ménékelt árik. 

Dr. ZDZLMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. NVnfeld D. foeorvof) volt teehn. aftgiNtenfio. (Lift) 

Legtökéletesebb arctisztító- és szépítő-
szerek. Minden arczot üdít, frissít és 

szépít a KRIEGNER-fele .1 

créme 2 kor. 
púder í kor. 

•szappan l kor. 
Törvényesen védve. Hatása csutlás. 
Szcplnt. raajfoltot. ránczol. pattanást biztosan eltávolít. 
Nemcsak liazánklian, hanem sz egész világon közked¬ 

veltségnek örvendenek. — Főraktár: 

Korona-gyógytár, Bpest, Kálvin-tér. 
l'ostai szétküldés naponta. «» 

Akticin 

L OKS/IKUMHO T t L t l l t U fff 
•*• felnőttek és gyermekek számára • • • 

Miiidazoii eyeren- hátfllírJirhíil/SohAn szenved¬ 
éseiknek, kik . . Ilfl Ifiig 01001080011 nek, fel 
tétlen segítség nyujtatik az általam készített'és a 
legelőkelőbb orvosok ée tanárok által ajánlott ortho-
«• psed tátnasztófüző alkalmazása által. • • 

! l Nincsen többé görbe testtartás!! 
i hátgerinci minden deformáczióját teljesen elta¬ 
karja. Képes prospektust ingyen és bérmentve küld: 
K E I J E T T .T ^f^yenesitő gé-

* * • pék gy&ra o . . 

liudapest, IV., Koronaherczeg-u. 17. 
Alapittatott 1878. Telefon 13-7(i. 

II 

INGYEN 
esetleg 

egy millió korona, 
ki nálunk részletfizetésre 

gramofont 
és hanglemezt vásárol, mert 

minden vevőinknek ingyen 

egy sorsjegyet adunk. 

Magyar Camera-Ipar 
Bpest, m , Garay-n. 9. - Arjegyj. ingy. 

DISZFfllSKOlfl-TUWJOON 
BÉMlbrlE&VEREN 
UDflPEbT-MELieTT 

A 16-os Browning 
Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok a. m.: 
NoVotny I Prftga, Hullaiul 
& Holland, Purdey Scot stb. 

Sport is utazási cikkik 
rendkívül nagry vAUiszrékban. 
a megszokott szolid 'arak mellett, 

legjobban beszerezhetők 

BIZELLA lezégnéi BndapesU>MVtoi-u(eza 28. 

1 l 
7 A f o : : É S K E R E S K » Ő 
L A J O S TATATÓVÁBOSON, 

ajánlja elismert kitűnő minőiégii paprikáit, 
és pedig: legfinomabb nemes, édes szegedi faj 110 k«.-
ként 300 K, legfinomabb világos piros erőn paprika 
100 tg.-ként 160 K, legfinomabb spanyol-faj, édes 
:: paprika 100 kilogrammonként 2BO korona. :: 

Üzletein már 22 év óta áll fenn, m oly idő 
alatt árukészletemet a M. Kir. Vegyvizs-
gálati állomás hivatalosan két ízben vizs¬ 
gálta meg s azt teljesen kifogástalan, illetve 
festő- vágj egészségtelen anyagoktól men-

tesnek találta. 

Mintákkal és árjegyzékkel kívánatra ingyen és bérm. szolgálok. 

Paprikáim minőségéről szíveskedjék próbarendelés 
által meggyőződni. Raktár Bpest, Pasaréti-út 19. 

Élvezet 
a vasalás, ha a szab. 

hamurostáí 
használja. Tiszta, gyors, 

tűzbiztos, kényelmes, 

óriási időmegtakarítást 

jelent. A fujtatás, lóbá-
lás felesleges. Ha meg¬ 
kísérli, elragadja és to¬ 
vább ajánlja. .-. .-. 

Kérjen képes leírást 
ingyen és bérmentve 
Müller H -tói, Buda¬ 
pest, Arany kéz-n, 8. 

Kérje minden háztartási 
üzletben. Ára K 2.80. 
Postai szétküldés utánvéttel, T. 
a pénz előzetes beküldése ell. 

HMM -l 

Bidiköl 
Divatos női 

kézitáskák 
kizárólag jobb ml-

a legnagyobb vá-
lasztékban kapható 
Papek József 
Budapest, VIII., Ráköczí-űt 15. 

"" ___ Árjegyzék ingyen és bérmentve. •» 

SZŐLŐ OLTVÁNY, 

okep TID benne. Szőlőoliványokból e / m a s ^ryéb euró,,, és 
nta, suna es gyökeres ressioiből, a világhírű Öe lawaré . 

°a" -kífZí81 e l a d ó ' o l c s o i r •SSSSSSZ 
O£T ''•""«• é s s^8 ""^lomtól. Ca™ 
FIA s/olőtelep» Bihardi6»»eg. 

BÖBSZEKIPAR 
ttendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2. 

Angol bőrbutor 
renovilása saját mühelyemben. 

Ebédlő¬ 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ulöbntor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Síékátala-
kitások 

ne tétovázzék, hanem 
= = használjon azonnal 

* * 

Bcrctvás pastlilát 
- Á™ '^Zfö^ZíZJtíz.•2ST2S& 

^$> 

mgven_r)ostai szállítás. 
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DÁLLÓFF TEA 
Dr. Dallofí párisi orvostól, kövérség ellen. 
Torv. védve. Félmillió csomag forgalom csak Parisban. 
A Dalloff Tea a legbiztosabb és l egár ta l -
11 matlanabb szer a kövérség e l len, ti 
A hölgyek termetét karosaira és elegánssá 
változtatja. — A z nrakat megszabadítja 
•» a terhes kövérségtől . «» 
A kövérség nemcsak kellemetlen, tanem idő 
előtt óregit Í3. Hogy mindig fiatalok és karcsuk 
lehessünk, ij-'ynnk naponta 1—2 csésze 1 )AL-
L O F F TEÁT. Ez e^y tiszta növénygyógymód 
s vértisztitólag hat. Ara csomagonként 6 kor . 
Óvakodjunk utánzatoktól. Kaphaló minden gyógytárban. 
Kolerákat Magyar- Tfi-fiT, ,TX7opf Budapest, VI., 

: ország részére : J-Ül UH ÜU£bBl K i r á | a {± _ 
Használat ulán. 

( L O H R 1 1 
l * * * . Ezelőtt KRÖSTUdZ. * * * * 

intézete. Gyár: VIII., Baross-ntcra 

Fióküzletek: IV., Eskü-úl 6, VI, Anclrft»sy-iii l e l 
VIII., Jozsef-kltríu 2, IX, Calvin-tár H. V., Hurmln | 

czatt-ulcza 3, VI., Teréi-kOrúI 89. 

DÁVID KÁROLY ÉS FIA 
doboz-, papíráru- és szab. fé rákap öcs-gyára 

Budapesten, I.,Mészáros-atcza 58.sz. 
Telefonszám 41—48. Snrgönyczím: Cartonage. 

Gőzerőre berendezve. 

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

Méjt t legdrágább izlap sem védi 
mrg a ruhái a bónaljiaadástól. De 
ha > Salinilt használja, ki van zár¬ 
va, hoxy foltos legyen » ruhája, 
mert a «Salinil> megszünteti a 

láb-, kéz-
es és az ezzel ja ró kellemetlen szagol. 
Á r a l l O fillér. Kimerítő lusz-
nálati uiasiiá-sal. Főraktár: 
Törők J. liudapest. Kirá'y-ii. l"-'. 
Utánvéttel, vagy a pénz előzetes 
— beküldésekor frunco tüldi : — 

CSITÁRT gyógyszerész 
Berhida (Veszprém-megye). 

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

Sárkány J 
butoriparosnál, Budapest, 
VH.,Erisébet-körnt26.si 

műhely és raktár. 

tenyav Pepsio bora. 
Kellemes izü, kiváló jó hátáén szer 

étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a gyo-
morter l ie lés tő l . Egy üveg ars 

3 kor. 2O fill. 
12293 Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér 

Köhögés 
ickfUlseget, hurutot, görcsös kö¬ 
högést gyorsan és biztosan meg¬ 
szüntetnek az orvosilag kipróbált 
V t TfiPR FÉI«E m Hl -T.— ;; 

y„n y«g«T»r»!T.T.Alr ; . 
a három fenyővel. 

SfiOO hiteles hizonyitvány a biztos 
sikerről tanúskodik l somag 2ü és 
•40 fill. gyógytárakban és drogé¬ 
riákban. F r . Kaiser Bregenz, 
:: Vorarlberg. :: 

Rekord-hanglemezek 
még nem létezett árban k i tűnő jó, 2 5 óm., 
2 o ldalú , csuk 2-50 K darabja, IU darab 
egyszeri vctflnel 24'—korona.Fonográf¬ 
hongerek 1-2O K. Gramofonok és fonog¬ 
ráfok gyári áraiból 30 °/o engedmény. Árjegy¬ 
zék ingyen és bérmentve, csak utánvét mellett. 
Javítások olcsón iwzUzSIlelnet. SCHMTJT-
ZER TESTVÉREK gramofon és hang¬ 
lemez n?gyraktár, Budapest,VIII. kér. 
:: József-körnt 26 g. szám. :: 

+Soványság. + 
Szép, telt testidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTfcRIA» eröporunk ál¬ 
lal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903-
11 izis C.-S hét alatt egész 31) fontig. 
Szigornan szolid, nem ámi-
t is. Szamos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Í)obo7.a használati utasi-

I lássál 275 K. A pénz poslautal-
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nische Institnt Dr. Franz 
Steiner & ló.. Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertara Budapest, VI.. 

Király-utcza 12. s*zám. 

Kwizda 
Fluidja 
Kigyó-Yédjegy. 
Turista - flnid. 
R é g bevál t aromatikua bedörzsölés az inak és izmok 
erősítésére és edzésére, mint segitöszcr köázvóny, rheuma, 
ischias és zsábánál. Turisták, kerékpározók, vadászok és 
lovasok által sikerrel használva flii- és utóerősitésre na 

gyobb túrák után. 
Egész üveg ára 2 K. Fél üveg ára 1-2O K. 

Kwizda-féle Fluid 
Tűrök JÚZSPÍ gyégysz.. Bpest, Király-o. 12. Andrássy-ut 26. 

:: Valódi briinni szövetek 
az 191O. évi tavaszi és nyári idényre. :: 

l szelvény 7 K 
10 
12 
15 
17 
18 
20 

:: Egy szelvény :: 
3*10 méter hosszú 
elegendő teljes férfirnháhoi 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 
Egy szelvényt fekete szalonkáiéihoz 2O.— K-ért, éppúgy fel-
ölió'szüveloket, turi'talodent. selyrmkamgarnt gyári árakon küld 
a mindenütt ismeri meglii/.ható és szolid pujztógyiri raktár 

Sie gel-Imhof, Brünn 126 
Minták ingyen és bérmentve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬ 
letéi direote a gyártás helyén Siegel-Imhof czég-
nél rendeli. Óriási forgalma mi«t' állandóin a legnagyobb 

választék a legujabb szSvetekhül. 
.... SZABOTT, LEGOLCSÓBB ÁRAK! . 
Hármily megrendelés teljesítése szigorúan minlahü és figyelmes. 

Feketére fest * Hófehérre tisitit 
hetenként sok 100 ruhát. 

Ií uliitlv 
naponta állag 20.000 sallert, ki «löl. 
gr tls^tittatau.!* 

BiLTENBERtiKR rniiafestőgyárában 
= KASSA. - Alapítási év: 18MK - ...... * 

SZÉI'ITÖSZEREK KIRÁLYA 
A ,.LISZKA"-FÉLE MOSDÖVIZ 

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

mely az arcznak mindennemű 
Osztatlanságát, forróság, vagy fagy 
nltal keletkezett pirosságát már 
rövid idő alatt eltünteti, kellemes 
üdévé teszi s annak bársonvfinom-
ságot kölcsönöz. Ara 2 korona. 
Kapható egyedüli készítőjénél :: 

LESZNEK ALFRÉD ARANYSAS GYOGYTÁRA 

NAGYVÁRAD, SZT. LÁSZLÓ-TÉR. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2.' 
TDiniI-Z OK GORÁK 

1D A Ü l i « jjedüü képviselete 

:: Telefon 169. :: 

IBACH-zougorát játszanak és ajánlanak: 

Backhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Siefaniay stb. 

Gra ramoíonok , H e ^ é! p * * * Elsőrangú készítmények! 
Önműködő hangszerek. 

fiitárok 
Cziterák 
Fuvolák 
Klarinétok 
Harmonikák 
Intonák stb. 

Diia választékban kaphatók a minőség¬ 
ért elvállalt teljes szavatosság mellett kényelmes havi részletfizetésre. 

Szíveskedjék legnjabb nagy ké¬ 
pes hangszerárjegyzékünket :: 
kérni (esetleg lemezjegyzéket is). 

ELEK és TÁRSA, Budapest, IV., Károly-körút 10. szám. 
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ROZSATEJ 
kitűnő teint-ápulószer 2 K 
Halálos iidpséget kölcsönöz a bőrnek. 
bálzsamszappan h o i z á 6 0 1 . 

haj festő szer 5 K TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

Sötétszöke, barnára es-fcketere. 

ANTON J. CERNY, Wien, levelezem 
JLVlll. Cár l Ludwig-s tr. 6. berakat I. MazmtlianstT.9. 

Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

tordnl jön minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt 
fektet elsőrendű faj¬ 
tiszta anyagra. :: 

'GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétányfák díszcserjék, tűlevelűek, keri-
tésnővények, bog-yogyümölcsüek stb. stb. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima ára) európai és amerikai sima 
gyökeres vesszők (Oktató diszarjeg-yzek 

i kívánatra ingyen. 

FÍSCHER^t 
Faiskolák és srblboll'ványtelepek 

Kőzúzó berendezések. Kotorok. Henger¬ 
művek. Válogató-berendezések. Beton¬ 
keverők. Homok-mosógépek. Csiszoló¬ 
gépek és csőformák. Hydraulikns prések. 
: Különlegességi gépgyár.: 

Dr. GÁSPÁRT & Co. 
:: MARKRANSTADT, Leípzig mellett. :: 

Levelezés minden nyelven. 

333. az. árj«r7Xék díjmentesen. 

LEGJOBB ARCZSZÉP1TŐ SZER 

B L Ú Z O K * - RUHÁK 
coBtum ás pongyolák 

. r » f nni f A C7I A FALD Ül LAS/iLU ntT»tup incr.ni! 
ThlerryA. " D A T 'J fi A 1M A Törvényesen 
gyógyszerész . D J C X J - I I * ÍSJA.OJL±\. :. ,édve. :: 
Csakis az apáoza v é d j e g y ű az igazi. A lésző-zervek min¬ 
den megbetegedése, köhögés, vérköpés, rokedlség. hörghurut, 

lüdöbaj. gyomorgöirs és mán gyo¬ 
morbajok, minden belső gyullailiis 
ellen, lováliba í'lvájjUalanság, rossz 
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬ 
tosan hat. Külsőiéi:, szájbetegségek, 
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás 
és kiilönii.-en influenza ellen stb. 
használ.iikicsim vágy tidnplaüv-g, 
vazy «.'>' "agy családi üti üveg 5 K. 
T H I É R R Y A . g y ó g y s z e ¬ 
rész egyedül valódi C E N T I F O 
L I A - K E N O C S E meglepő, 
csalhaUllan és. utolérhetetlen.gyA-

óhalásu még a régi, sőt rákos 
sebeknél, sérüléseknél, daganatuk-
nál. gyiiladásuknál, ki'ilé-eknél; el¬ 
távolít minden idegen anyagot, ge-
nyedést, sok-zor fölöslegevsé teszi 

fájdalmas operárzióu "l tégely 
3 .6O k o r o n a . C/iin : Sclllltz-
engel-Apotlieke (les A. Thierry 

ín Prcffrada bei Rohitseh. 

[ICH Dl ÉN] 

Alléin echterBalsam 
aus dér Schutzenstl-Aptthckt 

des 
A.ThierryinPrEsrada 

bei Rohltsch-Siucrbrunn. 

AB előkelő hölgyek csak a 

: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-néi 
Budapest, IV., Kigyó-térl sz. J ^ i . 
valasztékknldemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- és 

lemezjegyzék iniryeu és bérmentve. 

CRÉME :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POUDER :: 
SZAPPANT 

használ ják . Főraktár B A Y E R A N T A L gyógytára Buda¬ 
pest, Andrássy-nt 84. sz. — Kapható azonfelül Kartschmaroff, 
— LUJ, Nernda. Molnár és Moser és Utasi utóda drogueriákbaii. — 

PARK* 
CMJ 

Téli fűrdökura. 

fl Buflnl JzUulincsf ürdö 
Nagy-szál lodájában és Thermal - szá l lo -
dájáhan 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.-Lukáct fürdő Részvénytárt. Budapest, Budán. 

költöttek a franczia 
és angol hölgyek szé-

U n * Faszerekre addig, 
l w 9 w IV w L míg nem ismerték 

elsőrendű bőrápoló tüneményes hatását, különösen a szeplök és pattanások el¬ 
tüntetésénél. Ma már azonban teljesen tudatában vannak annak, hogy a Diana-krém 
és Diana-szappan lemossa a szeplőt és pattanást az arczról és kezekről. :: :: :: :: :: 

a Diana-krém és 
Diana-szappan 

VEGYÉ3SZI LEMÉ2NYEK. 
BIZONYÍTVÁNY. 

Szénnel bizonyítom, hogy az Erényi Béla budapesti gyógyszerész úr ál¬ 
tal forgalomba hozott Diana-crémet és Diana-szappant megvizsgáltam és 
megállapítottam, hogy ezek a bőrre semminemű ártalmas alkatrészeket nem 
tartalmaznak. Vegyi összetételükről ítélve, ügy az arcz- mint kézbőrre fino¬ 
mító és tisztítószerül legjobban ajánlhatom.' 

Budapest, 1907 máfezius IS. 
Dr. TELBISZ JÁNOS, 

kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

BIZONYÍTVÁN?. 
Alólirott ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla gyógyszerész úr, buda¬ 

pesti lakostól bemutatott Diana-szappant, Diana-arczkrémet megvizsgálva, 
azokban fémmérgeket, maró hatású vagy külső használatkor ártalmas egyéb 
anyagokat nem találtam, miért is nevezett szépítő-, bőr- és hajápolószerek 
ártalmatlanok és így használatuk ellen kifogás nem emelhető. 

Kelt Budapesten, 1905 márczius 15. 
Nyilvános vegykisérleti állomás 

Dr. NEUMANN ZSIGMOND m. p. 
kir. keresk. és váttótörvényszéki hites vegyész. 

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

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
l kor. 5O íill. (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 fordulopostával utánvéttel eszközöltetik.) 

Franklin-Társulat nyomdája^dapestTlV., Egyetem^tcza 4. szamT 

9. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁKS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, FEBRUÁR 27. 
Szerkesztőségi iroda; IV. Beáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f 
feltételek : { Negyedévre , 

16 korona. 
8 korona. 
4 korona. 

A «Ví;dgtroniJtd»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

Külföldi előfizetésekbe! a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

NAPRAFORGÓK KÖZÖTT. 

40 év előtt az öregszülő. A legdrágább mun¬ 
káskert évi bére sem több, mint 19 márka. 
Megjegyzem, hogy a városnak a munkáskert 
ma már nemcsak népjóléti, hanem egyúttal 
haszonhajtó vállalkozása : hiszen a város körüli 
kopár, szinte értéktelen területeket tette kis 
paradicsommá a munka és szorgalom. 

Az angolok 1836-ban rájöttek arra, hogy ha 
a város végén apró földterületeket adnak bérbe 
az ipari munkásoknak, nagy mértékben javít¬ 
ják azok életviszonyait. Az angolok az apró 
parczellákat sorsolás utján (allotment) adják 
munkásaiknak s az egész rendszert erről allot-
mentnek nevezik és a munkásnépjóléti intéz¬ 
mény nevét innét kapta; így nevezi a kert¬ 
várost, munkáscsoportot Svájcz, Amerika, Bel¬ 
gium s igen szépen fejleszti is. 

Nálunk az állami üzemek munkásainak 
vannak Diósgyőrben, Petrozsényben kertjei. 
A rimamurányi vasgyár részvénytársulat is 
törekszik ez irányban. De ezek még nem 
«allotment*-ék. Az első allotment Debreczen 
városában létesült Szántó Győző gyáros szívós 
energiájából. Kétszáznegyven munkáskertet 

A DEBRECZENI MUNKÁSKERTEK. 
AUJNKÁSKEETEK intézményének eszméjét Né¬ 

metországban már a múlt század elején 
megpendítették. De a követelés okos meg¬ 

valósítása két lipcsei orvos: Schreiber Dávid 
és Gottlieb Móricz nevéhez fűződik. Lipcsében 
1862-ben négy hektár területen volt ilyen mun-
káskert-kolonia, de ezeknek rohamos szaporo¬ 
dását inkább az okozta, hogy a németség amúgy 
is kertész-nép. Ám ma a munkáskerti intéz¬ 
mény hatalmasan virul német földön, Stettint, 
Nürnberget, Magdeburgot, Münchent, Wies-
badent, Düsseldorfot, Braunschweigent, Hallet, 
Charlottenburgot, mint a munkáskertek úttörőit 
emlegetik Németországban, az egyes kert¬ 
telepeket óa^rendeltetésük szerint megkülön¬ 
bözteti a nemietek ismert osztályozó rend¬ 
szere. A kertek mellett vannak erdei iskolák, 
üdülőtelepek, kolóniák az egészségeseknek s 
kolóniák a tuberkulózis első stádiumainak. 
Magában Kiél városban háromezerháromszáz 
ipari munkásifak van kertje, valamennyi 420 
négyszögméter terjedelmű s van olyan kert, 
mely már negyven éve egy család kezében van, 
a nélkül, hogy többet fizetne az unoka, mint 

A DÉLIBÁB-TELEPI KÚT KÖRÜL. 

A DEBRECZENI MUNKÁSKERTEKBŐL. 


