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R O Z S AT E J 
kitűnő teint-ápnlószer 2 K 
halálos udeiéget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsamszappan hozta KŐ 1. 

Kitűnő t'ogápolii Száj-
viz K 1.7C.ro8Pi'rXsr. 

TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

SötétszÖke, barnára és feketére. 

ANTON J. CERNY, Wien, levéiezim 
XVHI. Cári i ndwls s t r . 6. Lerakat I. Maxmtliamtr.9. 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

legjnbb 
xxftr 5 

Ideális háziszer 
gyomorbántalmak, emésztési 
zavarok és ezek következnie 
nyei esetében a. „CALIFIG" 
néven ismeretes 

Kaliforniai 
Fügeszörp. 

Ize kellemes, hatása enyhe 
és mégis biztos. Tisztítja az 
emésztő szerveket, szabá¬ 
lyozza az emésztést, vissza¬ 
hódítván ezáltal az étvágyat 
s az egészséget. A „Califig" 
gyermekeknek és felnőttek¬ 
nek egyaránt jótékony szol¬ 
gálatot tesz. 

Kapható minden cyócyszertárhan. 
Nagy üveg 3 kor. Kis üveg z kor. 

"A M A R G I T - C R E M E n förangn liölgyck ktdvcncz 
szépítő szere, az egész világon el van terjedve. -,.^.-

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a M 
fazonnal fölveszi és kiváló hálása már pár óra lefolyása alatt 

l * Z 'síivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjesygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű fe'elosseget. 

A M A R G I T - C R E M E aitalmailan. zsirulan, vegy¬ 
tiszta készítmény, t mely a külföldön általános feltűnést keltett. 
Ára l K. Margit-szappan 70 fill. Margfit-pouder r a o . 

G y á r t j a Töldes K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-üzletben. 

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

GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Bétanyfák. 4is*oserjék, tűlevelűek, kerl-
tésnövények, bog-yö^yümolcsuek sto. stt>. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima áru) európai is amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató diszárjesryzék 

kívánatra ing-yen.) 

faiskolák és 

:: Valódi brünni szövetek 
az lí)10. évi tavaszi és nyári idényre. 

l szelvény 7 K 
[II 
IS 
l . 
1 7 
IS 
só 

„ óppii^y fel-

Egy szelvény 
3«10 méter hosszú 
elegendő teljes férflrnhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 
E»y szelvényt fékeié szalonkáiéihoz 2O 
öhoszürelekk mri-talcHleni. solv. mkanijiarnlXMin árakon kiilj 
a mindenütt ismeri OMjiifekaló és szolid piis/tógyái-i rnklár 

Siegel-Imhof, Brimn 126 
Minták ingyen és bérmentve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha sxövelszii'.séK-
letét direote a gyártás helyén Siegel-Imhof czég-
nél rendeli. Óriási forgalma mist1 állandóan a l egnagyobb 

választék a legnjabb szövetekből. 
«. SZABOTT, LEGOLCSÓBB Á R A K ! «t 
flármily megrendelés leljesitése szigorúan minlahü és ligyelmcs. 

OISZFAISKOia-TUl«JGONO 
BÉrtRSMEGYERE 

MSI 
11. SZ. 1010. (57, ÉVFOLYAM,) | HOÍTSY PÁL. MIKSZÁTHTiLMÁN. BUDAPEST, MÁRGZIÜSJj 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal.- IV. E^etem-ntoza, 4. ára 40 fillér. 

r-ií/: f- • l Égisz évre _ _ 16 korona. Előfizetési £jj,évre _ •_ 8 k o r o n a . 
fc : l Negyedévre _ __ 4 korona. 

A «Vi/dgkronfJc<i»-v8l 
negyedévenként 80 fillérrel 

több-

Eölföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

Divatos női 

kézitáska 
a legnagyobb vá- ^ ^ ^ ^ ^ B ° kizárólag jobb ml-
lasztékban kapható 
T>*^w-k^-klr fs^rmf^f böröndös és linóm 
- t^apOK .JOZSOI borára készítőnél 
.Budapest, VIII., RáUöczi-At IS. 
• t Árjegyzék ingyen és bérmentve. «» 

szeplős hölgyeKet HalljuK 
ama 
kik arczukról egész egy szerűen lemossák az összes szeplőt és pattar ást a DIANA szappan és DIANA krém segítségével. 

KÖSZÖNŐ LEVELEK: 

hó 

Igen tisztelt Gyógyszerész úr 
Ne vesse meg az én elismerő levelem, de nem tudom másként meghálálni azt, 

ogy a Dinna crémje minden szeplömet elmulasztotta. Különben nem volt semmi 
szépséghiba rajtam, de az B sok szeplő egészen eltorzította az arczomat s azt hiszem 
a fő a.' egy nőnél, hpgy az arczböre sima és fehér legyen. Egész életemben hálásan 
fogok Önre gondolni. Üdvözli Haus Grete Sangerln. 

Tekintetes ERÉNYI uram 
Ha lehet, küldjön utánvéttel 4 darab Diana-szappant, mert már elfogyott a másik 

3 darab és én annyira megszoktam már a Dinna szappant, hogy nem is tudnék más 
szappannal mosakodni. Dicséretére válhat ez a szappan, mert mióta ezzel mosakszom, 
nincs egyetlen szeplöni sem és hófehér lett az arczom. Amikor a Diana-krémet kezd¬ 
tem használni, először nagyon megijedtem, mert egészen lehámlott a bőröm, de utána 
annál szebb lett az arczom. Mindenkinek örömmel ajánlom a Diana-szereket. Azonnali 
szállítást kér Kelemenné. 

Tisztelt ERÉNYI nr 
Szívesen terjesztem az ön Diana-szanpanát és Diana-crémjét, mert végtelen örömöm 

van, mióta ezen szereket használom. Ahányszor a tükörbe nézek, mintiég áldom ént, 
hogy ilyen csodálatosan eltűntek a szeplőim és pattanásaim. Kérek ismét G darab Di¬ 
ana-szappant ésSDiana-crrmet nappali használatra. Tiszteletid Schlesingrer Gertrud. 

Tisztelt ERÉNYI úr! 
Az itteni gyógyszertárban nem kaptam Diana-púdert, Ón pedig azt írja, hogy ta¬ 

nácsos gyengén bepuderezni az arczot, küldjön tehát 2 doboz fehér púdert szarvasbőrrel és 
miután úgyis egy a portó, tessék hozzácsomagolni 3 darab Diana-szappant is. Ha van 
valami jó milesser-irtója, ügy küldjön uzt is, de csakis Erényi-féle legyen és ne kerül¬ 
jön többe 2 koronánál. Megint csak azt mondom, hogy a legjobb szepíö elleni szeraz 
Ön Diana-crémje és Diana-szappanja, mert az én szeplős arczomat valami bámula¬ 
tos incdon megszépítették az Ön szerei. 

Te(jes tisztelettel Lndwig- Sarolta. 

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) l kor. 5O fill. 

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

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

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 fordulópostáva) utánvéttel eszközöltetik.) 

STRÓBL ALAJOS SZOBRÁSZ-TANÁR MŰTERMÉBEN. 

A BUDAPESTI SZOBRÁSZATI MESTERISKOLÁBÓL. 
. Balogh Rudolf fölvétele. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetein-ulcza 4. szám. 
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ÓDA A SZÉPSÉGRŐL. 
Zenét, Madonna! mily titkos zenét 
Hallhatsz a lomha földi légen át, 
Hogy minden rebbenésed ütemét 
Annak kövesse s néma dallamát? 
Mert kisujjadnak kisebb izromát 
Sem mozgatod, ha nem csodás ütemre 
S lépésed úgy, mint tánczod és imád 
Ünnepi leng/s, muzsika a szemre, 

Mely nagy harmóniát hangol húros szivemre. 

Szférák zenéje ez ! világzene, 
Mely szép testedben hangszerre talált. 
Vagy e természet minden kelleme, 
Mely azelőtt az űrben szerteszállt, 
Csillagok közt e drága testre várt, 
Mely egybegyüjtse, mint a drága lencse 
Magába gyűjti mind a napsugárt. 
S a bámuló világ elébe öntse: 

Teveled, élni és csak látni is, szerencse. 

S vájjon e drága test ha sirba omlik 
S e drága lencse egyszer eltörik 
(0 gyászolj, Múzsa! minden porbaromlik, 
Minden eljut a végső gödörig 
S az ért gyümölcsöt csúf telek verik) 
De a mi szép volt, a szépség sugara, 
A fénysugár, kiszáll a légürig 
S bár emberszem nem láthatá sokára, 

A sugár megmarad, tán istenek javára. 

Tán más csillagban boldogabb halandók 
Felfogják majd utazó zenefényét, 
Evezrek multán újra olvasandók 
Bűbájos tested örök költeményét. 
0 hadd reméljem más egek reményét. 
Hová csak akkor ér a fénysugár, 
Mely most hagyván el tested szent edényét, 
Már csillagokról csillagokra jár, 

Mint drága pára, mely szent edényből kiszáll. 

A földön képed, szobrod összeomlik, 
Eltörnek, s majd a föld is eltörik: 
0 gyászolj, Múzsa! minden porbaromlik, 
Minden eljut a végső gödörig ; 
De a szépség kiszáll a légürig: 
Test s lélek meghal; néki nincs halála ; 
Nagy távolok új kincsükül nyerik 
És csillagokról csillagokra járva 

A végtelenbe száll, — tán istenek javam 
Babits Mihály. 

CELLÓN. 
Komorságomnak halk, lágy hangfogóját 
Szivem húrjára lassan ráteszem, 
S mi érzés eddig elröppent belőle : 
Most benn halódik majd el csendesen. 

Rideg leszek, mint elzárt érczkoporsó, 
A melyre régen ráhullott a hant, 
A mely egész világot rejt magába' 
S titokban, féltve őrzi ott alant. 

8 a kik szerettek, nem fognak szeretni, 
Megölöm minden titkos vágyamat. 
Mi máshoz von: — szeretnem nem szabad; 

És így fogom a magányt ünnepelni. -
A hegedűmre hangfogót teszek, 
Elátkozom magam — s boldog leszek... 

Elek Alfréd. 

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

Irta Szemére György. 

VIII. 
A kaszinóban természetesen nagy port vert 

fel a Kont vitéz váratlan fellépése : a politiká¬ 
ban való aktív részvételi szándékának a be¬ 
jelentése. 

Mert bármekkorát nőtt is a vitéz népszerű¬ 
sége és tekintélye, többé senki se gondolt arra, 
hogy a haza megmentőjét keresse benne. Maga 
Gábris is rég elfelejtette, a miért tulajdonkép¬ 
pen lehívta a földre: a hazát teljesen külön¬ 
választotta az ükapácskájától. Abban a hitben 
élt, hogy megismervén a kor viszonyait ő maga 
is lemondott ambiczióiról. 

És íme kitűnt, hogy komoly szándékai van¬ 
nak, nem csupán kedvtelésből és népszerűség-
hajhászásból utazta be az országot a nyáron : 
értékesíteni akarja a nép körül szerzett tapasz¬ 
talatait. Nyilván a módját is megmagyarázta 
neki valaki, mert hiszen képviselő akar lenni, 
egész helyesen. 

Mindenki elismerte a vitéz hatalmas szel¬ 
lemi képességeit, de abban mégis kételkedett 
a kaszinó, hogy a nagy úr a politika sikamós 
mezején detail-ismeretek és apró komiszka fur¬ 
fangok praxisa nélkül érvényesülni tudjon. 

Gábris is tartott tőle, hogy a pártélet zava¬ 
ros vizeiben hamarosan lejárja magát. El fog 
merülni a sok államjogi, egészségügyi, pénz¬ 
ügyi, kereskedelmi törvény örvényében, bele¬ 
fojthatja akár a legelső koczafiskális, a ki be 
tudta magolni eme törvényeket. 

Az senkinek sem jutott eszébe, hogy hiszen 
módjában áll Kont vitéznek is megtanulni a 
Corpus Jurist. A lángeszét elismerték, de nem 
tételeztek fel benne annyi akaraterőt. Gábris-
nak megvillant ugyan a fejében az a gondolat, 
hogy hátha épen azért zárkózott be két hétre, 
hogy a törvényeket bújja, de a hogy megvjl-
lant, úgy el is aludt egy pillanat alatt. . . 

A miniszternek mindezek ellenére igen .go¬ 
nosz sejtelmei voltak. Ó fejt Kpnttpl. Ma^ja.se 
tudta okát adni, miért, de neki az volt-az. élő-
érzete, hogy a vitéz még sok galibát fog a ka¬ 
binetnek csinálni, ha belekerül a képviselő¬ 
házba. Idővel kiforrhatja magát modern poli¬ 
tikussá, vagy mi, érzéke máris van hozzá, azt 
bebizonyította neki a varga példázatával. El 
kellett ismernie, hogy ezélt talált vele. Mert 
csakugyan úgy áll a dolog : könnyű volna poli¬ 
tikát csinálni, ha ismerné az ember a nemzet 
szükségleteit. A pszichéjét! Vágyait, eszményeit! 
Csakhogy ép ez a legnehezebb. A diagnózis 
megállapítása. Az orvosság: az már csak 
reczept. . . 

Hát ki tudja, hogy a diagnózist nem pedzi-e 
Kont vitéz már eddig is ? Ahhoz törvényisme¬ 
ret se kell, csak nagy megérzések. Fölényes 
elme. Éles szem. Meleg szív. 

Ha úgy lenne, — morfondirozott a minisz¬ 
ter, — azt se igen bánná, ha megbuktatná a 
kabinetet. . . Ám ha csupán izgágaságból, sze¬ 
replési vágyból akar kilépni a politika porond¬ 
jára, jobb lenne elejét venni a kalamitásnak... 
Majd csak talál tiz embert, a ki megkérvényezni 
a mandátumát, akármekkora is,a nimbusza... 

Igen főtt a feje a jó miniszternek. Mitévő 
legyen? . . . A kaszinótagok lelkét már nem 
furkálták ilyen skrupulusok, ők a.Kont szerep¬ 
lési szándékát inkább a szenzáczió és pikan¬ 
téria szempontjából vették bírálat alá és azt 
vallották, hogy nem kell, nem szabad (már 
csak kegyeletből sem) akadályokat gördíteni a 
Kont naiv, szinte sportszerű vállalkozása elé. 

Igyekeztek meggyőzni a minisztert. 
- Ne bántsd, kegyelmes uram . . . Ártani 

semmi esetre sem árthat. Csak használhat a 
roppant népszerűsége . . . Kiaknázhatjuk a ja¬ 
vunkra, stb. 

De a státusférfiú csak tovább lógázta a fejét. 
- Ej, ej, czifra dolgok fognak még itt ki¬ sülni. 

Egy hétrét mamelnk elnevette magát. 
- Igaz, — jegyezte meg gúnyosan, — hogy 

elég czifrán kezdte . . . Hahaha, azt mondta, 
hogy csinál ő magának, ha akarja, akár más¬ 
nap kerületet. 

- Ugyan, — vette Kanut a vitézt pártfogá-

sába, — azt ő nem komolyan értette . . . Be¬ 
ugrottal neki. . . 

A mameluk védekezni akart, 03 mivelhogy 
a komornyik egy sürgönyt prezentált a minisz¬ 
terének, elhalasztotta az ellenkezését, hogy a 
gazdája is meghallhassa, ha elintézte a sürgöny 
ügyét. 

De bizony arra többé nem került rá a sor . . . 
Egy megdöbbentő, szinte hihetetlennek látszó 
hirt jelentett a távirat. A miniszter halálra 
sáppadt bele. Kezéből kiesett a sürgöny. Kanut 
felkapta és felolvasta : 

«Szendrey István gróf, a belváros ország¬ 
gyűlési képviselője hat órakor szivszélhüdés-
ben elhalálozott.* 
A kaszinó urainak önkénytelenül az órára 

tévedt a tekintetük... Hét óra volt. . . Körül-
belől egy órája lehetett annak, hogy Kont el¬ 
hagyta a kaszinó épületét. . . 

Az urak annyira meg voltak döbbenve, hogy 
hamarjában nem voltak képesek összekapcsolni 
a két eseményt: a Kont szavait a megrendítő 
ténynyel. Gábrist kivéve. Az egyszeribe kivált 
a megdöbbent tömeg közül és a miniszter elé 
lépett: 

Kont vitéz - - konstatálta szinte átszel-
lemülten — megcsinálta magának a kerületet 
abban a szent pillanatban, a melyben ebbéli 
szándékát bejelentette. Azt hiszem ezután, Is¬ 
ten csodás akaratával szembe nem helyezked¬ 
hetünk . . . 

- Nem, — mondta a miniszter, a ki ma¬ 
gához jött végre, — Isten újjal mutatott rá: 
mitévők legyünk . . . 

— Éljen Kont! — zúgta rá halkan az egész 
kaszinó. 

Aztán bővebben kezdték tárgyalni a csodá¬ 
latos eseményt. . . Konstatálták, hogy az el¬ 
halt képviselő egészséges volt, mint a makk. 
Egyesek még tegnap is kártyáztak vele. Sőt 
Klimanóczi szerint éjjel az orfeumban járt, 
roppant víg volt, sok pezsgőt ivott. Mi több, 
Gekszi gróf meglátogatta ezelőtt három órá¬ 
val s pompásan mulatott az élczein . . . 

Aztán Kontra került a sor . . . Az élet, az 
elmúlás, a túlvilág, az isteni gondviselés rej¬ 
telmes problémái sűrű ködként borangtak a 
fényes termek levegőjében és megszállottak a 
lelkeket. . . Szó kevés esett. 

- Miért kívánta Kont — sóhajtott fel Gekszi 
gróf, — épen a Szendrey halálát? 

-Nyilván mert az ország első .területére 
vágyik, — vélte Klimanóczi . . . 

De Gábris lehurrogta. 
- Bolondokat beszéltek. Olybá veszitek a 

halált, mint gyermek a büntetést. A halál bol¬ 
dogság, dicső dolog. Ükapám bizonyára azért 
jutalmaztatta meg vele Szendreyt, mert ő volt 
közöttünk a legkülömb . . . 

A XXI. század misztikumra hajló verteién 
szelleme vakon belement a Szendrey váratlan 
halálának abba a magyarázatába, hogy azt 
Kont vitéz akarata idézte elő. A véletlenek 
összetalálkozásában már nem igen hittek akkor 
az emberek. A tudomány igen elharapódzott, el¬ 
törölte a hypotheziseket, inkább transcenden-
tális okfejtésekre vetemedett, hogy betömje a 
hézagokat. Dogmává lön : a természetben nincs 
véletlen, vagy ha van: ez a legnagyobb csoda... 

Kont vitéz abból, a mi távozása után a ka¬ 
szinóban történt, aligha tudott meg valamit 
is. A Szendrey halálának hire azonban még a 
grófné palotája előtt eljutott hozzá. Igen egy¬ 
szerűen, hiszen a herczegnő palotájával szom¬ 
szédos volt a Szendreyé. Épen akkor húzták 
fel rá a gyászlobogót, midőn Kont lóra ült, 
hogy hazanyargaljon. 

- K i halt m e g ? - - kérdezte csatlósától a 
gyászlobogóra mutatva. 

Azok már értesülve voltak a'gyászos hir leg¬ 
kisebb részletéről is. 

- Szendrey gróf, - - válaszolták. — Hatal¬ 
mas úr volt. . . Okos ember . . . képviselő. 

Kont összerezzent. 
- Képviselő ? - - mormogta halkan, aztán 

felnézett a csillagos égre s mialatt könny szö¬ 
kött a szemébe, hálaadó szavak váltak le ajká¬ 
ról áhitatosan, reszketegen: 

- Isten velem : ki ellenem ? ! . . . 
A fényes kis lovascsapat lépésben haladt a 

budai városrész felé. Csattogott a paripák pat¬ 
kója és szikrákat váltott ki az utcza kövezeté¬ 
ből. A csillagok reszkettek az égen, az emberek 
szanaszét futkostak itt alant . . . 

1 

' Kont vitéz gondolatokba merült. Csak ak¬ 
kor eszmélt fel, midőn a Dunához érkezett s 
egyik csatlósa jelt adott a révésznek. 

- Hallihó ! Dulihó ! 
A gőzbárka átszállította a lovasokat. . . 
Kont még sokáig nézte az eget várkastélya 

egyik tornyából, kikönyökölve az ablakon a hi¬ 
deg éjbe. Ő nem fázott. . . Két nagy érzés ha¬ 
talmas lángokat gyújtott fel a szivében. A haza¬ 
szeretet és a — szerelem . . . A herczegnő ké¬ 
pével aludt el s a hazáról álmodott. 

Idegen fejedelmek jöttének messze országok¬ 
ból a magyar király vendégeiül. Örömtüzek ég¬ 
tek, pattogtak az éjben, s vakító fényükkel be¬ 
ragyogták Nagy-Magyarország egész területét 
a Kárpátoktól az Adriáig, még azon is túl: a 
Földközi és a Fekete-tengerekig. . . A királyok 
épen azért jöttének Buda várába, hogy ezzel 
elismerjék, szentesítsék a magyar király új 
hódításait . . . 

. . . A várúrnak, midőn másnap felébredt, 
első dolga volt, hogy misét rendeljen. Házi 
papot nem tartott, de kápolna volt a várkas¬ 
télyában s Bömer Benedek, a vízivárosi plébá¬ 
nos készségesen vállalkozott a nagyúr vallásos 
szükségletének ellátására bármily időtájban is. 
Most is megjelent a hívására azonnal s kiszol¬ 
gáltatta a misét. 

A várúr, mikor mise után az ebédlőbe lépett 
a plébánossal (a kit szokás szerint magánál 
tartott reggelire), már három látogató is várt 
rá : Gábor gróf az ügyvéddel és a nazaré-
nussal. 

Kont az ebédlőbe kérette és az asztalhoz ül¬ 
tette őket'is. 

Az ügyvéd pompás-magyar tipus volt: kövér, 
zömök, nagyfejű:- Afféle talpig-test ember, d'e-
nyakig-ész volt'annak a feje is. Kont maga 

MUFLON-KOST SZÉTTÉPŐ MEDVE SZOBRA; A HENRIK POROSZ HERCZEG ÁLTAL BETLÉREN ELEJTETT MEDVE MÁSA. 

melléj ültette jobboldalt és azonmód elkezdett 
vele..tréfálni. -
.. Egyéb se kellett Kincses Károly uramnak 
(hogy* a maga nevén 

~" j — 
nevezzük a fiskális urat), 

A VÉN SZÁMADÓ ; A KÉSZÜLŐ NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS-SZOBOR EGYIK MELLÉKALAKJA. 

A B U D A P E S T I SZOBRÁSZATI ME S T E RI SK O LA B Ó L. Balogh Rudolf fölvételei 

hiszen az ő fejében lakott a saját állítása sze¬ 
rint a magyar mithologia valamennyi manója: 
az adoma, tréfa, szójáték kisistenei. 

- Hallom, - - kezdte Kont vitézt az évő-
dést, — hogy kigyelmed tartja magát az ország 
legokosabb emberének; hát mondjon valami 
olyat, a mit még senki se mondott. 

Kincses uram egy pillanatig sem gondolko¬ 
zott, azonmód rávágta: 

- Jó, hát azt mondom, hogy az embernek 
legbecsesebb testrésze az ötödik kereke. 

-Való, — ismerte be s nevetett hozzá Kont 
vitéz, — ilyet aligha mondott valaki is, csak 
egy hibája van a mondásnak: nem lehet meg¬ 
érteni. 

- Hászen - - mondta a fiskális, - - azért 
vagyok, hogy megmagyarázzam. 

- Halljuk ! 
- Hát - - magyarázta Kincses Károly, — 

minden embernek annyi értéke, mint a meny¬ 
nyivel többet tud másoknál. A rendes ember, 
azaz a négy kereken járó, semmit se ér, mert 
csak azt tudja, a mit már mások is konstatál¬ 
tak. Következésképen a bolond, vagyis az öt-
kerekes ember értékesebb, mert az olyat is tud, 
a mit senki se hisz el. 

Kont nem volt megelégedve a fejtegetéssel, 
megcsóválta fejét. 

- Kire czéloz kigyelmed? 
- Arra; a ki a vasutat, a léghajót, a tele¬ 

font, a grammofont, a napsugárral való fűtést 
kitalálta és a többi bolondra . . . 

- Azok nem voltak bolondok . . . 
- Nem-e? . . . Ha én azt állítom, hogy az 

emberek szeretőt fognak tartani a Marsban, 
nem vagyok bolond? 

- Az képtelenség. 
- Ma, de az lesz-e százezer év múlva? Száz¬ 

ezer év előtt képtelenség volt a villamos vasút 
is s ha bolondok nem lettek volna a világon, 
biztosíthatom, hogy ma is az lenne. . . Uram, — 
folytatta Kincses, — a képtelenség és lehető¬ 
ség egy méh-szülte fogalom. Minden lehetőség 
képtelenség csira korában. Azonképen a bolond 
és a lángész is egy és ugyanazon személy. 
A siker előtt minden lángész: bolond. 

Kontnak így kihámozva már jobban tetszett 
a tétel. 

Mond valamit, dicsérte a fiskális 
eszét. Kigyelmedre alighanem rá fogok 
bizni egy kiskorú lehetőséget: öregítse meg. 

- Megteszem, - - vállalta Kincses,', - ha 
megfizeti a zabját. 

- Azt megfizeti busásan . . . 
- És ha kiállja a kor levegőjét, - - tette 

hozzá fiskális uram óvatosságból. 
- Majd meglássuk . . . 

Gábor gróf igen kíváncsi lett: vájjon mi le¬ 
het az a képtelenség, a minek megvalósítását 
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STRÓBL ALAJOS JUST1TIA MÁRVÁNY-SZOBRA ELŐIT. 

- Eh, képtelenség! - - hadarta. - - Tréfá¬ 
nak rósz, fenyegetésnek üres . . . 

Kont erre már összeránczolta a szemöldökét. 
És rászólt a grófra: 

- A ki fél, az ne henczegjen. 
- Nem félek, — nyakaskodott Gábor gróf. 
- Akkor miért akadt a hal a torkodon? 
- Az ükapám szándóka bántott, — állította 

az ükunoka, - - tisztán a szubjektív animozi-
tása. Hogy nem éri be azzal, miszerint meg¬ 
osztom magával a jövedelmemet, az egész va-
gyonomra vágyik... Azt hiszem, ez elég ok . . . 

- Fiam,.— jegyezte meg a vitéz, nála szo¬ 
katlan szelidséggel, — fogsz te még e dologról 
másképen is beszélni . . . Nem világosíthatlak 
fel a felől, mire kell nekem a földem, mert an¬ 
nak még nem érkezett el az ideje. Ma csak 
annyit mondok, hogy nem mulatságra kell. . . 
Elégedj meg egyelőre ennyivel és ne gyűlölj 
idő előtt. 

A vitéz ajkairól szinte természetellenesen 
hatottak ezek az elegikus szavak. De különösen 
a hang, a melyen mondva voltak. Gábor grófon 
valami meghatározhatatlan érzés vett erőt, a 
mi feldúlta a lelkiismeretét. 

- Nem gyűlölöm, ükapám, - - hebegte, — 
csak nem értem, mire való ez a czéltalan és 
képtelen erőszak . . . 

Hogy czéltalan-e, képtelen-e, azt majd 
Kincses uram fogja kisütni, - - jegyezte meg 
Kont vitéz . 

ükapja rá akarja bizni az agyafúrt fiskálisra ? Va¬ 
lami ostoba sejtelem igen piszkálta a máját. . 

- Mi nekünk nem szabad tudnunk arról a 
képtelenségről? - kérdezte feszengve, bátor¬ 
talanul. 

- Lehetőségről, akarod mondani, — javí¬ 
totta ki Kont. 

- Jó, mondjuk úgy. 
-Miért ne mondanám meg? Vissza aka¬ 

rom perelni azt a 172 uradalmat, a mi azalatt 
míg távol voltam, szerteszét mászott az utódaim 
között. 

Hát igenis, ez volt a szegény Gábris sej¬ 
telme epén. A torkán is akadt az a szardínia 
a mit épen a szájába tett. A papnak is meg¬ 
csúszott a széke magától, hogy majd leesett 
róla, de még a fiskális is elejtette villáját a 
raja szúrt hideg kolbászszal együtt Csak a na-
zarenus folytatta nyugodtan, a hol elhagyta, a 
lakmarozást. . . őt nem érdekelték a fö di 
javak. 

Kont vitéz ajkán egy szánakozó mosoly leb-
bent el. 

- Saj'nállak fiam, - - szólott Gábor gróf-
- de szükségem van a birtokaimra. 

Gábrist még csak jobban felingerelte ez a 
olenyes szanakozás. Felszisszent tőle 

STRÓBL ALAJOS NAGY MŰTERMÉBŐL. 

Kincses mester szót se szólt eddig a tárgy-
1S, Í a l í ° t t a a K o n t é s a G a b °r gróf lezajló t disputát, annyira belemélyedt 

^ m , b í n á c z i ó i b a - Tehát komolyan a képtelen ügygyei. 
(Folytatása következik.) 

SZOBRÁSZMÜTEREM A BUDAPESTI 
MESTERISKOLÁBAN. 

A hol élénk művészi élet van mindenütt 

k 
maguk a művészek 

A EÉGI MÁZYÁS-TEMPLOM KÖVEIBŐL FELÁLLITOTT HUNYADY-KÁPOLNAA KERTBEN 
A BUDAPESTI SZOBRÁSZATI MESTER ISKOLÁBÓL. 
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szobrász-műtermek egyik legneve-
zetesebbikét, a -mesteriskola szob¬ 
rász-műtermét, hol Stróbl Alajos 
és tanítványai dolgoznak. 

Az iskola, mint ismeretes, az 
Epreskertben van. A görögstilű épü¬ 
letet 1889-ben építették. Érdekes 
már környezete is, hol régi ma¬ 
gyar vagy magyar vonatkozású mű¬ 
emlékek vannak felállítva pontos 
másolatokban vagy az eredeti kövek¬ 
ből újra összeállítva, nem külön¬ 
ben Stróbl Alajos néhány nagyobb 
szoborművének mintái is. S műtár¬ 
gyakkal van tele minden, a hova 
fordulunk. A mester művei közül 
ott látni a fogadóteremben Erzsé¬ 
bet királynénak márványszobrát, 
mely a budavári ereklye-múzeum 
számára készült, továbbá a Szent 
Istvánszobor, a Kossuth - mauzó¬ 
leum mintáját s egy kutyáktól űzött 
vadkan szobrát. 

A fogadószobából jobbra nyiló 
teremben áll a nagykőrösi Arany¬ 
szobor egyik alakja, a vén számadó 
gulyás, melyet a mester most feje¬ 
zett be, továbbá gróf Széchenyi Gyula 
mellszobra, Keleti Gusztáv készülő 
síremléke, Izsó Miklós mellszobra s 
egy muflon-kossal viaskodó medve 
szobra, hű mása annak a medvé¬ 
nek, melyet az idei télen Henrik 
porosz herczeg ejtett el a betléri 
medvevadászaton, van itt egy szökő-
kútra való vadkanfej is, - - a két 
utóbbi szobor a készülő bécsi nem¬ 
zetközi vadászati kiállítás érdekes¬ 
ségei közé fog tartozni. Egy másik 
teremben Justitia ülő-szobra van 
sokszínű márványból, — ez a római 
kiállításra készült. Ezeken kívül 
egész sereg kisebb-nagyobb szobor¬ 
minta emlékeztet arra, .hogy Stróbl 
mesternek nagy szobrászi múlt van 
a háta mögött, de előtte is fényes 
pálya van még. 

Mellette dolgoznak tanítványai,' ' 
László, Rápolti Lajos, Székely Károly, újabb 
művészi alkotásokkal elfoglalva. 

BEZERÉDJ PÁL. 
Nem történt valami különös dolog, Ö Fel¬ 

sége egy belső titkos tanácsost nevezett ki, 
a mint. hogy naponkint ki szokott nevezni 
egyet vagy kettőt számos országban és tarto¬ 
mányban lakó alattvalói közül. Úgy szokott 
ez megesni, hogy szinte alig lehet észrevenni. 
Pedig a belső titkos tanácsosság már nagy 
sor. A titkos tanácsos roppant sarzsi a király 
előszobájában vagy az ebédlői asztalnál. A leg¬ 
öregebb belső titkos tanácsos még a saját 
miniszterénél is följebb ül, ha ő maga csak 
államtitkár is. Őt pedig nem előzi meg senki, 
csak a miniszterelnök, a kit megint nem előz 
meg, csak az esztergomi érsek. Az esztergomi 
érsek tehát rangban az első alattvaló, kivévén, 
ha a herczeg Esterházy-családból van ott va¬ 
laki, ha csak egy tacskó gyerek is. Akkor az 
ül a király jobbján. 

De hát a belső titkos tanácsossággal is szép 
jogok járnak. A belső titkos tanácsos minden 
évben jelentkezhetik audiencziára, sőt illik is, 
hogy megjelenjék a király kabinetjében, a belső 
titkos tanácsos nem kaphat már csak nagy 
rendet és mindenképen kellő evidencziában 
tartatik az udvari háztartás részéről, mint 
akár az udvar fehérneműje : titkos tanácsosok, 
egyszeri használat után, a kikkel még lehet 
teríteni, tanácsosok, a kik már elhasználtat¬ 
tak, és végre olyanok, a kik «vissza mosásba» 
vannak dirigálva. 

Mióta a politikai krízisek gyorsan emésztik 
a politikusokat, azóta nálunk is csodálatos 
módon megszaporodtak a belső titkosak. Úgy¬ 
szólván már nem is a király akaratából tá¬ 
madnak, hanem automatice lesznek. A kép¬ 
viselőház elnöksége megkapja, az államtitká¬ 
rok belevénülnek, a képviselő-matadorok, mi¬ 
helyt türelmetlenkedni kezdenek a hatalom 
utáni vágyban, e czukros bonbonnal csilla-
píttatnak. A karriert tehát, melyet a belső 

BEZERÉDJ PÁL 
. 

titkos tanácsossá;* egésíít k^ira íl rl'olgok mólyére 
nézünk, inkább parlament csinálja, mintsem 
a király. Künn a kerületekben megvítt válasz¬ 
tási diadalok a színes mozzanatok e pályák¬ 
nál ; öblös hangú kertesek, fehérruhás lányok, 
kormosfüstű fáklyásmenetek, fényes debatteri 
sikerek a Házban, szerencsésen szőtt intrikák 
a klubban, hatalmas klikkek a kocsik elé 
fogva . . . ezek visznek a négy bűvös betűhöz 
(v. b. t. t.), mely mint valami négylevelű ló¬ 
here mosolyog le a levélczímekről. 

S ez az, a miért talán megfordítva kellett 
volna kezdeni ezt a czikket. Nem úgy, hogy 
nem történt valami különös dolog. 

Ellenkezőleg, különös dolog történt. Ő Fel¬ 
sége egy belső titkos tanácsost nevezett ki. 
Egy tanácsost, a kit a felismerhetlenség szürke¬ 
ségéből nem a kortesek éljenriadalma fehér¬ 
ruhás lányok sorfala közt, nem öblös frázisok, 
nem a kocsik elé fogott népszerűség paripái 
vittek fel olyan magasra, a honnan a trónról 
látható lenne, — hanem millió és millió szép 
fehér hernyó fogta be magát a járművébe s 
szép lassan, nagyon lassan elvontatta oda, 
épen oda, a hova a többi eljutott, csak azzal 
a különbséggel, hogy a bogarai csúsztak-mász-
tak, nem pedig ő. 

Ugyanis azt a bizonyos Bezerédj Pált ne¬ 
vezte ki a király belső titkos tanácsosnak, a 
kit közönségesen «selyem Bezerédjnek» nevez¬ 
nek az országban. 

Abból a kurucz ágból való, mely Bezerédj 
Imrét, Rákóczi Ferencz hires vitézét tiszteli 
őséül, ki a sárospataki templomban pihen, a 
hol meg kellett nyitni a sírját, mert a babo¬ 
nás hadsereg lefejeztetésébe nem tudván bele¬ 
nyugodni, azt terjeszté, hogy holt teteméből 
minden pénteken vér szivárog fel. 

Bezerédj Pál annak a jómódú, úgynevezett 
négylovas gentrynek egyik példánya, mely 
közönségesen elkoptat egy csomó lipiczait és 
egy csomó orosz trappért, csinál egy-két sze¬ 
relmi regényt, van vagy öt-hat párbaja, végig¬ 
eszik egy óriás sorozat dinert és déjeunert a 
kaszinóban vagy a mágnásoknál, a kikhez 
görcsösen számítja magát, föllép egy párszor 
képviselőnek és meglesz vagy megbukik, aztán 

az operába jár, festi a szakáiiát, 
sokáig fiatal s végre kimarad észre¬ 
vétlen mindenünnen, úgy, hogy 
meghal. Olyan kinyomkodott út ez 
már, hogy ritka alóla a kivétel. 
A mi Bezerédjnk azonban meglepő 
kivétel volt. Először is a szokott¬ 
nál nagyobb műveltségre tett szert, 
utazott a külföldön, megismerte az 
európai kultúrát a forrásainál, látta, 
hogy a nemzetek nemcsak szaval¬ 
nak, hanem dolgoznak és dolgoz¬ 
tatnak. Elhatározta, hogy ö is va¬ 
lami nemzeti munkához lát. De 
nem úgy, mint a többi vasalt nail-
rágos gentry, hogy főszolgabíró 
lesz, vagy főispán (erre a mun¬ 
kára van elég ember), hanem egy 
ajánlatot adott be a kormányhoz, 
Imgy selyembogarakat fog tenyész¬ 
teni, hogy azzal a selyemtermelést 
honosítsa meg az országban. 

Hahaha! Micsoda kaczaj, micsoda 
mosolygás támadt erre a hivatalos 
büróban, a kaszinói fülkékben és 
mindenütt, a hol Bezerédj Pált is¬ 
merték. Szerencsére kevés helyen 
ismerték. A bogarakat akarja dol¬ 
goztatni, mint Hemennyei János 
uram, a ki a legyekkel pipaszára¬ 
kat tisztogattatott, áteresztvén őket 
e veszedelmes, mocskos csatorná¬ 
kon, hogy a másik szélén kivergöd-
jenek. A tolnamegyei nemes urak 
a fejüket csóválták: 

- Hát azért törültük el mink 
a jobbágyságot, hogy most az erős 
ember helyett a gyenge férget vi¬ 
gyük robotra? No már azt mégse 
teszi magyar ember. 

Bezerédj ép akkoriban örökölte 
nagynénjétől, Bezerédj Istvánnétól 
a hidjai birtokot. Biz azzal úr 
is lehetne! Megfoghatatlan az, 
hogy ilyen bogarakkal töltötte meg 
a fejét! 

Bezerédj azonban állhatatos maradt, a kor¬ 
mány tehát megbízta, - - mert Bezerédj nem 
kért fizetést. 

Nagy hévvel, buzgalommal látott hozzá a 
selyemtenyésztés meghonosításához. Képzel¬ 
hetni, mekkora emberfeletti szívósság kellett, 
kiállani a gúny nyilait itt, a hol ugyan virág¬ 
zott a kormánybiztosi intézmény, de legalább 
valami folyónak volt az ember kormánybiz¬ 
tosa, nem bogaraké; még nehezebb volt kapa-
czitálni másokat itt, a hol a nép nem is bírja 
máskép elképzelni Isten kinyitott kezét, mint 
a búzatermésben. Évekig és évekig folyt a 
küzdelmes szervező munka. Mennyi vesződ-
ség, mennyi fárasztó hullám! Buzdítani, iz¬ 
gatni, rábeszélni, lótni-futni, czikkezni, pole¬ 
mizálni. Ha a magánosoknál megindul, akkor 
a kormánynál találni akadályokat, ha pedig 
a kormány megpuhul, viczeverza. A ki ebbe 
bele nem un, aczélból való az akarata. Beze¬ 
rédj nem engedett, nem fáradt ki, nem lan¬ 
kadt el. A szeretetreméltó úr, a ki igen ked¬ 
ves, nyájas társalgó, valóságos szimbóluma a 
tevékenységnek. Most 65 éves, de még ruga¬ 
nyos, deresedni alig kezd. Mindég lihegve ér¬ 
kezik, mintha sietne, kendőjével legyezgeti 
szép fekete szakállal körített piros arczát. Van 
valami különös melegség a tekintetében. Törö-
kös fej. «Fényes ábrázatúnak» lehetne mon¬ 
dani, annyira üde az egész fej, menten az 
öregség tompa fakóságától. Akár csak az ele¬ 
ven ezüst, mindenütt ott van. Ha Bécsbe 
mégysz, vele találkozol a Práterben; vasúton 
utazol, Bezerédj lép be a kupédba. Ott van 
a-nemzeti kaszinóban (a hol esetleg egy be-
csületbiróságban elnököl), majd bekukkan a 
volt szabadelvűkörbe, a hol egy-egy fiatal 
képviselőt csábít el a bogarai számára. Benéz 
vacsora után a kioszkba, a hol valami poli¬ 
tikai kompániában telepszik meg s hallgatván 
a tarka-barka beszélgetést, nagy szeméi me¬ 
rengve mutatják, hogy a lelke valahol messze 
van . . . talán a bogarai közt. 

És látja őket innen is, a mint falánkul ha¬ 
salnak a szederlevelek közt s vigan húzódnak, 
kanyarodnak gyűrűs fehér testükkel ide-oda, 
látja, a mint nőnek, gubóznak, szóval hogyan 
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dolgoznak, éjjel és nappal, koaliczióban, ex-lex-
ben, nekik mindegy. 

Szekszárd és vidéke ma már valóságos se¬ 
lyemország. A vizcsöpp kivájja a követ. Beze-
rédj buzgalmát siker koronázta. A közönynek 
olyan jégtábláit törte szét, hogy az szinte 
csodaszámba megy; ma már ezrek és ezrek 
foglalkoznak lázas kedvvel a selyemtenyész¬ 
téssel. És 1900-ig hatvanegy millió koronát 
vettek be a selyemtermesztők. Hatvanegy mil¬ 
lió korona! Hogy ezek a bogarak ennyi pénzt 
csináltak! Ha nem maga a magas kormány 
mutatná ki az összeget, el se hinném, — va¬ 
gyok annyira magyar ember. 

S még azonfelül is mit csináltak ezek a 
rongyos pondrócskák. Bevitték a patrónusnkat 
190H-ban a főrendiházba, most pedig valósá¬ 
gos belső titkos tanácsosnak segítették be. 

Tanulhatnál ebből, jó magyarom, a ki pipa¬ 
szóval lesed az esőt a házad ambitusán a 
búzavetéseidre, hogy nincsenek a világon az 
emberi dicsőség számára se kis dolgok, se 
nagy dolgok, a dolgok egyforma dolgok, de 
vannak kisebb-nagyobb szeretetek és komoly, 
férfias, vagy kevésbé komoly akaratok, me¬ 
lyekkel a dolgokat végzed s ez akaratok mér¬ 
téke szerint lészen tied az ország, a hatalom, 
dicsőség, - - ámen. M, h. 

MÁRCZIUS l5-IKE ÖTVEN ÉV ELŐTT. 
Az 1860. évi márczius hó elején elhatározta 

az egyetemi ifjúság, hogy a folyó évi már¬ 
czius 15-ikét nyilvánosan meg fogja ünne¬ 
pelni. Megindult azután a tárgyalás arról, 
hogy ezen ünneplés minő alakban történjék. 
Különböző tervek merültek fel, Voltak olya¬ 
nok, a kik elégnek tartották volna egy az 
egyetemi ifjúság által rendezett közvacsorával 
megünnepelni s azon az egész ifjúság részt 
vett volna; mások szavalatokat és az egye¬ 
temi dalárda által előadott hangversenyt óhaj¬ 
tottak rendezni, de ezt csak a rendőrség en¬ 
gedélyével lehetett volna megtartani, az iránt 
pedig tisztában voltunk, hogy ilyen engedélyt 
a rendőrségtől márczius 15-ére nem kapunk; 
de azon kívül a iiatalság e napnak nyilvános 
megünneplését akarta rendezni. Olyan magán¬ 
körben Magyarországon már előzőleg is meg¬ 
ülték márcziiiH l ."i-ikét egyes családoknál, vagy 
egyes szűk körökben való megemlékezéssel. 
Mi az utczára akartuk vinni az ünneplést. 
Tapasztaltuk, hogy Pest város lakossága a 
legnagyobb mértékben rokonszenvez az egye¬ 
temi ifjúság mozgalmával és ámbár akkor még 
Pest városnak hivatalos megállapítás sxerint 
csak li$7,•"><>(>. Buda városnak csak .">r>,7">;5. te¬ 
hát a két testvérvárosnak csak líll.lllít lakosa 
volt, de azért az egyetemi ifjúság minden 
nyilvános mozgalmához a városnak ezer és 
ezer lakosa csatlakozott és ez tette az egye¬ 
temi ifjúság minden nyilvános mozgalmát im¬ 
pozánssá. 

Ilyen megünneplést óhajtottunk rendezni 
és a márczius I.Vikét megelőző szombaton 
estére egy zártkörű összejövetelt rendeztünk 
az ünnepély módjának a megbeszélése czéljá-
ból. Ezen értekezletre Horváth György orvos-
növendék barátom vagy húsz egyetemi polgárt 
hívott meg. Az összejövetelt az l'llöit-út elején 
egy kis vendéglő tágas iiu'llékszobájálwii tar¬ 
tottuk meg. Azt mondották, hogy ez nagyon 
alkalmatos hely, mert a vendéglős a szaímd-
sághaiTzban lionvédfőhadnagy volt és így ott 
egész bátran tanácskozhatunk. Pedig ez nem 
volt igaz. Később megtudtuk, hogy ez a ven¬ 
déglős nem volt honvéd, hanem a Protmann 
rendőrségének a szolgálatában állt. Ámde mi 
elhittük és este hét óra tájban összejöttünk 
az értekezletre. 

Ezen az összejövetelen azt adták elő, hogy 
az eddigi megállapodás szerint az egyetemi 
ifjúság márczius 15-ikén reggel nyolcz órakor 
az Egyetem-téren gyülekezik és innen elindul 
Budára és megkoszorúzza a Budavár ostro¬ 
mánál elesett és a budai temetőben eltemetett 
honvédek sírját. Ezt sokan elfogadták, de töb¬ 
ben kifejezték azon aggodalmukat, hogy így 
nem lesz a dologból semmi, mert a rendőrség 
elállja a Láncz-hidat és még az egyeseket 
sem ereszti át Budára, nemhogy egy nagy 
tömeg átvonulását megengedje - - é s így az 
ünnepély nem lesz megtartható. 

Akkor még fennállott a kerepesi-úti temetőn 
túl, a már rég megszüntetett úgy nevezett 
ferénczvárosi temető. Ennek a már akkor is 
meglehetősen elhagyatott temetőnek a lábja-
ban, egész a temetőszélen volt egy szépen 
felhantolt, tavasz kezdetétől késő őszig virá¬ 
gokkal beültetett hármas sir. Ezen hantok 
alatt voltak eltemetve az osztrák abszolutizmus 
által kötél általi halálra ítélt és bitófán ki¬ 
végezett : Noszlopy, -Tubái és Sárközy guerilla-
vezérek. A hármas sírt egy derék hölgy: öz-
vegv Csepcsányiné, született Szemere Erzsé¬ 
bet," Szemere Bertalannak a nővére ápoltatta. 
Egy nyáron, mikor kiment nyaralni borsod¬ 
megyei birtokára, megkért engem, hogy míg 
ő távol lesz, menjek ki néhányszor azon sírok¬ 
hoz és ügyeljek fel arra, hogy a temető fel¬ 
vigyázó kellőképen és a megállapodás szerint 
pontosan öntözteti és ápolja-e azokat? Innen 
ismertem én azokat a sírokat és így tud¬ 
tam a fekvésüket. A Budára való tömeges 
átmenetelt magam is lehetetlennek tartva, az 
összejövetelen azt az indítványt tettem, hogy 
ne menjünk mi Budára a honvédek sírjához, 
mert oda nem juthatunk el. A rendőrség és 
a katonaság elállja a Láncz-hidat, más átke¬ 
lési út meg nincs; menjünk ki a feréncz¬ 
városi temetőbe, oda minden akadály nélkül 
eljuthatunk és ott koszoruzzuk meg a Magyar¬ 
ország szabadságáért vértanuságot szenvedett 
Noszlopy, Jubál és Sárközy guerillavezérek 
közös sírját. 

Mindenki belátta, hogy a budai honvédsi-
rokhoz való eljutást a rendőrség meg fogná 
akadályozni s azért az én indítványomat egy¬ 
hangúlag elfogadták. A rendőrség azonban 
hamar tudomást nyert a dologról. Kétségte¬ 
lenül az az állítólagos volt honvédfőhadnagy 
vendéglős, a kinek a lakásában összejöve¬ 
telünket tartottuk, jelentette fel. Már har¬ 
madnapra, márczius 12-ikére idézést kaptam 
a rendőrséghez. Mikor oda mentem, Protmann 
rendőrfőnök tágas előszobájában, az ott vára¬ 
kozók között találtam Szőllősy Gyula bará¬ 
tomat is. Kérdeztem tőle, hogy mi járatban 
van itt? - - de ő is olyan idézést kapott, mint 
én s ő sem tudja, hogy miért idézték. Kevés 
idő múlva kijött Protmann szobájából Hiller 
nevű háromcsillagos rendörhivatalnok; nevün¬ 
kön szólított bennünket s kérdezte tőlünk, 
hogy tudunk-e németül? Szőllősy pozsonyi 
liú volt, nem mondhatta, hogy nem tud, én 
azonban azt feleltem, hogy ha lassan beszél¬ 
nek, akkor megértem. Ezzel Hiller bement a 
főnökéhez, pár perez múlva pedig felnyílt az 
ajtó és beszólított bennünket. Bementünk. 
A tágas hivatalszoba közepén ott állt a hir-
liedt Protmann. Németül elmondta, hogy ér¬ 
tesülése szerint mi márczius 15-én demonstrá-
cziót akarunk rendezni. Figyelmeztet, hogy 
felelőssé tesz bennünket és ha bármiféle de-
monstráczió lesz, minket kettőnket besoroztat 
a «strafkompániába». Szolgálhatunk nyolcz 
esztendeig előmenetel nélkül és söpörhetjük 
ez alatt a hosszú nyolcz esztendő alatt Ko¬ 
máromban a vár udvarát. Miután a kérdésére 
én azt mondottam, hogy nem értettem meg 
egészen, a mellette álló Hillerrel elmondatta 
ugyanazon fenyegetését magyarul is. Mi azt 
mondtuk, hogy a mit mi teszünk, azért fele¬ 
lünk, mások cselekedetéért nem vállalunk fe¬ 
lelősséget. Hiller ezt a válaszunkat németül 
tolmácsolta, mire Protmann azt mondotta: 
«Ich \\erd schon euch zeigen» és azzal intett, 
hogy elmehetünk. Siettünk, hogy ott ne tart¬ 
sanak. Az utczára kiérve, nevettünk a vén 
német fenyegetésén, barátainknak a Fillinger 
kávéházban jókedvvel mondottuk el a dolgot 
és folytattuk tovább a márczius 15-ike ezen 
első nyilvános megünneplésének a szervezését. 

Az egyetemi ifjúság márczius 15-én reggel 
nyolcz órakor csaknem teljes számmal össze¬ 
gyűlt az Egyetem-téren, innen indult a Szózat 
éneklése mellett ünnepélyes hangulattal a 
Kecskeméti-utczán és Múzeum-kőrúton végig 
a Kerepesi-útig s mentek szép rendben a Ke¬ 
repesi-útón. Akkor még a Kerepesi-út jóformán 
csak a Eókus-kórházig volt kiépítve, azon túl 
csak apró házak és üres telkek voltak. A mos¬ 
tani Népszinház-utezának a Kerepesi-út felől 
való része sem volt még kiépítve, hanem attól 
a ponttól kezdve, a hol most a Népszínház 
áll, egész ki a gázgyár épületóig és azon túl 
egész a kerepesi-úti temető kőfal-kerítéséig egy 

nagy üres, homokbuczkás terület volt. A me¬ 
net nem haladt végig a Kerepesi-útón, hanem 
ezen a nagy térségen átvágva iparkodott el¬ 
jutni a kerepesi-úti temetőtől jobbra, az attól 
még meglehetős távol volt ferénczvárosi teme¬ 
tőhöz. A menet minden akadály nélkül elju¬ 
tott a nagy térség külső széléig, itt azonban 
kétszáznál több teljesen felfegyverzett rendőr¬ 
katona - - akkor úgynevezett Polizei-soldat -
állt sorfalat. Mikor már a menet, az egyetemi 
ifjúság legnagyobb része és a hozzájuk csat¬ 
lakozott több ezerre menő polgárság alig volt 
30 lépésnyire a rendőrkatonák sorfalától, a 
vezénylő rendőrtiszt a puskák megtöltését ve¬ 
zényelte. Akkor a régi rendszerű zünderes 
puskák voltak használatban. Azoknak megtöl¬ 
tése és a tölténynek puskavesszővel való le¬ 
verése nagy zajjal járt. Mikor az egyetemi 
ifjúság látta, hogy az osztrák abszolutizmus 
rendőrsége a nagy közönségnek ezt az egyszerű 
hazafias ünneplését fegyveres erőszakkal is 
kész megakadályozni, nem folytatta tovább az 
előrehaladást, hanem visszafordult és iparko¬ 
dott mentői előbb kijutni a brutális rendőrség 
lőtávolából. Ekkor egyszerre a már visszavo¬ 
nuló fegyvertelen nép mögött puskalövések 
hallatszottak és az egyetemi ifjúság egyik köz¬ 
szeretetben álló tagja, mindnyájunk által sze¬ 
retett barátunk, Forinyák Géza joghallgató 
egy lövés által találva elesett. Kuliffay Ede 
és Horváth György barátaink mentek segít¬ 
ségére és ketten felfogva vitték őt a tömeg 
után. De nem messze vihették, mert a rend¬ 
őrség csakhamar utolérte őket és Forinyák 
Gézát rendőri fogolynak jelentve ki, egy épen 
a Köztemető-útón haladó üres komfortáblira 
feltették és egy rendőrhivatalnok, meg egy a 
kocsis mellé felültetett fegyveres rendőrkatona 
beszállította őt a Eókus-kórházba, és ott dr. Ko¬ 
vács Sebestyén Endre osztályán egy külön 
szobában helyezték el. 

A rendőrség érezte azt, hogy milyen alá-
valóságot követett el akkor, midőn egy már 
visszavonulóban levő, egyszerű békés ünne¬ 
pélyt rendező és legnagyobbrészt értelmes, 
művelt emberekből álló, egyáltalán nem erő¬ 
szakoskodó, tömeg közé lövetett, azért annak 
a gaz rendszernek megfelelő módon, hazug¬ 
sághoz folyamodott. A lapoknak kiadott hiva¬ 
talos közleményében azt állította a rendőrség, 
hogy rendetlenkedés és a hatóság ellen való 
ellenszegülés miatt a rendőrség két egyetemi 
hallgatót letartóztatott, a többiek pedig azt a 
két letartóztatott társukat a rendőrség kezéből 
kiszabadítani akarták és az egyetemi ifjúság 
ezen aggressziv fellépése ellen használta a 
rendőrség a fegyverét^ s így történt Forinyák 
Géza megsebesülése, így, evvel a hazugsággal 
és ennek a hazugságnak minden lapban való 
közlésével és az igazság közlésének megaka¬ 
dályozásával mentegette magát a rendőrség. 
Ez az oka annak, hogy ez az esemény az 
akkori lapokban csak néhány sorban és a 
rendőrség közleménye értelmében van meg¬ 
írva. A nagy közönség is tudta, a lapok szer¬ 
kesztőségei is nagyon jól tudták, hogy a 
rendőrség által kiadott hivatalos közlemény 
körmönfont hazugság s azt nekik mégis ki 
kellett adni, - - az igazságot pedig nem volt 
szabad közölni. 

Hazugság az, hogy a rendőrség két egye¬ 
temi polgárt a hatóság iránti ellenszegülés 
miatt letartóztatott volna. Ismertük egymást 
s nem hiányzott közülünk senki. Ha valakit 
közülünk a rendőrség letartóztatott, azt mi 
mindig tudtuk. Ott azon ünnepélyes kivonu¬ 
lás alkalmával senkit sem tartóztattak l e ; ha 
pedig letartóztatás nem volt, akkor nem is 
fordulhatott elő az az eset, hogy valamely 
letartóztatottat a társai kiszabadítani iparkod¬ 
tak volna. Azt pedig, hogy az egyetemi ifjúság 

i a velük volt közönség már visszavonuló¬ 
ban volt, midőn a rendőrtisztviselő tüzelést 

±— 
rendőrség a visszavonuló 

fegyvertelen nép ellen használta a fegyvert. 
Ez pedig gyilkosság. 

Súlyosan sebesült barátunkat elhelyezték ott 
a Rókus-kórház külön szobájában. Szülei ké¬ 
relmezték, hogy engedjék hazaszállítani s ott¬ 
hon kezeltetni. Protmann nem engedte meg, ha¬ 
nem a beteg szobájának ajtaja elé egy rendőr¬ 
katona-őrt állíttatott, a ki az orvosokon és az 

ápoló - személyzeten kívül csak a 
beteg szüleit és testvéreit engedte be. 

Forinyák Géza sebesülése na¬ 
gyon súlyos volt. Hátulról a térd-
izületbe hatolt be a puskagolyó s 
ott a csontokon nagy roncsoláso-
kat okozott. Kezdetben úgy lát¬ 
szott, hogy a golyó eltávolítása után 
a seb begyógyulását remélni lehet. 
Dr. Gabrielly Kálmán barátunk, ki 
Kovács Sebestyén Endre segédor¬ 
vosa volt és a sebkötözést naponta 
kétszer teljesítette, az első napok¬ 
ban egészen megnyugtató értesíté¬ 
seket adott a beteg állapotáról, 
nyolcz nap után azonban nagyon 
aggasztó jelenségek kezdtek felme¬ 
rülni. Ettől kezdve az egyetemi 
ifjúság küldöttei naponta kétszer 
felkeresték Gabrielly doktort és hoz¬ 
ták a beteg állapotára vonatkozó 
értesítéseket a Fillinger-kávéházba, 
a hol azok bulletin alakjában vol¬ 
tak kifüggesztve. Bizony ezeket a 
bulletineket több ember, nagyobb 
érdeklődéssel és nagyobb részvéttel 
olvasta, mintha azok valamely ural¬ 
kodó, vagy föherczeg betegségére 
vonatkozó orvosi jelentések lettek 
volna. És ez az érdeklődés oly álta¬ 
lános volt, hogy a városi polgárság 
közül is sokan naponta bejöttek a 
kávéházba csak azért, hogy Forinyák 
állapotáról értesülést kapjanak. 

Márczius utolsó napjaiban már 
nagyon aggasztóak voltak ezek a 
hírek. A szülők ismételten kérel¬ 
mezték, hogy szenvedő gyermekü¬ 
ket a családi körbe haza szállít¬ 
hassák, de Protmann azt sem en¬ 
gedte meg. Április 1-én állapota 
már reménytelenné vált, a követ¬ 
kező nap reggelén beállt az agónia 
és délután két órakor kiszenvedett 
a mindnyájunk által szeretett, ked¬ 
ves ifjú barátunk. 

Halálakor minden egyetemi hallgató úgy 
érzett, mintha testvérét gyilkolta volna le az 
abszolutizmus és még akkor nap minden egye¬ 
temi hallgató gyász-fátyolt tétetett kucsmá¬ 
jára. De ez az érzelem nem maradt csak az 
egyetemi hallgatók között. A halálhír elter¬ 
jedtévei városszerte általános lett a részvét. 
Mindenki csak erről beszélt és mindenki utá¬ 
lattal Ítélte el az osztrák abszolutizmus bar¬ 
bár cselekedetét. Még aznap este áthozták 
az elhunyt ifjú hűlt tetemeit a családi házba, 
mely a Nádor-utcza 7-ik szám alatt azon a 
helyen állt, hol most a Lipótvárosi Kaszinó 
épülete van. Másnap reggeltől kezdve a teme¬ 
tés idejéig az egyetemi ifjúság tagjai dísz¬ 
magyarban, kivont karddal teljesítették a dísz-
őrséget a ravatal körül. 

A temetés április 4-ikén délután négy óra¬ 
kor kezdődött és olyan temetés volt, a minőt 

méltóságos, ünnepélyes hangulattal 
a kerepesiúti temető felé. Ezt a 
hosszú utat mindenki gyalog tette 
meg. Alkonyat volt, mire kiérkez¬ 
tünk a temetőhöz s az óriási gyász-
menetben résztvett sok ezer ember 
ellepte a temető egész környékét. 
A temető első számú kapujától 
balra van a Forinyák-család sír¬ 
boltja. Abban helyeztük örök nyu¬ 
galomra korán elhunyt barátunk 
hamvait. Dr. Oláh Gyula. 

SIPOSS ANTAL. 
Ötvenéves müvészjubileumához. 

Művészpályája ötvenedik évfor¬ 
dulója alkalmából ünnepelte Si-
poss Antalt egykori iskolája, a Nem¬ 
zeti Zenede. Siposs tavaly, január 
17-ikén töltötte be hetvenedik élet¬ 
évét. A híres Thern Károly volt 
zongoratanára a Nemzeti Zenedé¬ 
ben, s egy pesti hangversenyen 
hallva játékát Liszt Ferencz, meg¬ 
hívta tanítványául Weimárba. Liszt¬ 
hez akkor mindenhonnan tódul¬ 
tak - - még Amerikából is — az ő 
nyomdokaiba kívánkozó fiatalok; 
s nagy dicsőség volt, ha a növen¬ 
déket nem küldte haza egy hónap 
múlva. Siposs két évet töltött a 
mester oldalán s 1860 óta már 
Bécsben, Prágában s egyéb váro¬ 
sokban tapsolták hangversenyeken. 

Siposs Antal csakhamar megte¬ 
lepülve Pesten, zenetanítással fog¬ 
lalkozott s 1874-ben magán-zene¬ 
akadémiát nyitott, ő adta az Or¬ 
szágos Magyar Királyi Zenekadá-
miának is az első zongoranöven¬ 
dékeket. A tanítás annyira elfog¬ 
lalta, hogy nyilvános fellépésre többé 
alig gondolhatott, épen hogy minden 

<^uíg ^~* . év meghozta a maga jótékonyczélú hang-
Buda testvérvárosoknak akkor közel 200,000 versenyeit, melyekről Sipossnak alig volt sza-
lakosából ott volt azon a temetésen minden bad hiányoznia. De nyári szabadidejében egy-
becsületes ember, a ki csak mozogni tudott, másután születtek meg zongoradarabjai és 
férfiak, nők, gyermekek, öregek, szegények, dalai, majdnem mindig nemzeti stílusban, 
gazdagok egyiránt. Már délután két órakor mint a művészi magyar zene gazdagodása, 
zsúfolva volt a Nádor-utcza, a József-tér és a Bizonyos előkelő, választékos, a mellett rit-
mellékutczák. A rendezést az egyetemi ifjú- musban tüzes, dallamban édes, a népiest soha-

GRÓF ZICHY. JÁNOS, AZ ÚJ VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER. 

addig nem látott a főváros közönsége. Pest és 
* * •» i •• l r*f\f\ i\í\í\ 

ság és az intelligencziának fiatal tagjai telje¬ 
sítették. Több egyetemi hallgató viaszfáklyát 

11 ^ _ i_ i 

sem haj baszó és mégis magyar zene az, a mit 
Siposs képzelete teremt. Szerzeményei ország-

» , , • i i i i n ? i 11. . . . , , . . ""ö*/ " ~ ~ " O v K^-i^/vt, u u j £ , _ ^ 

hozott magával, a mit mikor az akkor fiatal szerte nagy népszerűségre jutottak s Siposs 
gróf Károlyi Gyula meglátott, kocsiba ült és Antal műveit országszerte játszszák ma is. 
kevés idő múlva egész kocsi viaszfáklyát hó- Jubileumát királyi kitüntetés, a királyi taná¬ 
zott magával s azokat kiosztotta az egyetemi csossá való kinevezés is ünnepiesebbé teszi, 
hallgatók között. Mások is hoztak egész cső- Jubileumát a Nemzeti Zenede nagyszabású 
mókban ilyen fáklyákat, úgy, hogy akkor nap hangverseny keretében ünnepli meg márczius 

-3— ÍK. A-n a m o l l o n mfl.crfl, fl.H ŐS7, mŰVÓSZ Í8 fÖl-**»7 V l * ~ * ""•' " ~ ~ ~ ^ ™ 7 CJ«/ r ^jtf ^. 

elfogyott az illető üzletekben minden viasz¬ 
fáklya. 

így indult el a gyászmenet óriási sokasága 

" e • - —j — 
15-én, a melyen maga az ősz művész is föl¬ 
lép, eljátszva Liszt magyar ábrándját. 

Máté Ilona fényképe. 
Neugebauer László, Petőfi német fordítója, ki most 

új magyar anthologiát ad ki német nyelven. 

Siposs Antal zongoraművész, kinek most ünnepli művészi 
pályája ötvenedik évfordulóját a Nemzeti Zenede. 

Forel Ágoston, a hírneves svájczi társadalomtudós, 
a ki Budapesten előadást tartott. 
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BEVONULÁS A VASÚTRÓL. 

ÚRNAPJA. 
Elbeszélés. — Irta Lux Terka. 

Másnap Űrnapja következett és Gulyás néni 
meg Gulyás bácsi csendesen kötözgették •» vi¬ 
rág-girlandokat. 

Gulyás néni öreg volt, valamint a párja 
is, de egyikről se lehetett bizonyosan meg¬ 
mondani, hány esztendős lehet. Az arczuk egy¬ 
formán ránczos, a hajuk egyformán fehérből 
már sárgásba hajló s a szemük egyformán 
eleven, jóságos, de kicsit ravasz és kapzsi pil-
lantásu. 

Künn ültek a konyhaajtójuk előtt, az ud¬ 
varon, két csenevész akáczfa alatt, és ügyet¬ 
len, vastag, tompa ujjaikkal úgy turkáltak egy 
nagy ruhakosár virágban, mint a vakondok 
a friss tavaszi fűben. 

Odább tőlük, tiszteletteljes távolban, gye¬ 
rekek ültek a földön, ingben, mezítláb és cso¬ 
dálkozó pillantásokat vetettek a virágokkal 
babráló öregekre. Nyilván tetszett nekik ez a 
foglalkozás, mert közben suttogtak egymás kö¬ 
zött, mindenik azt állítva magáról, hogy ők 
is tudnának girlandot kötni s egy vöröshajú, 
bátor tekintetű kis leány oda is szólt az öre¬ 
gekhez : 

- Gulyás néniék, én segíthetnék! { 
A Gulyás néni apró szemecskéi a hang felé 

fordulnak. 
Isten ments! tiltakozik szörnyü-

ködve. — Ez a jó Istennek készül, fiacskám! 
- És honnét vette ezt a sok virágot Gu¬ 

lyás néni? - - kérdi a kis leány. 
- A jó Isten adta! — sóhajt Gulyás néni 

e az égre néz. 
Két asszony a lakók közül, kik az ajtóik 

előtt kötögetnek, összemosolyognak: 
- Gulyás néniéknek mindent az Isten ad! 

Oh, bizony, ezen nincs mit mosolyogni, mert 
Gulyás néniéknek mindent az Isten ad és 
adott. A szép, nagy élőidőt, a drága sok esz¬ 
tendőket, az ezzel járó egészséget, a jó látást, 
jó hallást, az áldott mindennapi kenyeret, a 
hajlékot fejük fölé. Igen, nekik mindent a jó 
Isten adott. 

A rósz, hitetlen emberek ugyan azt mond¬ 
ják, hogy a jó Istennek nem sok köze van 
ahoz a két ferenczvárosi házhoz, melyek a 
Gulyás néniék nevére vannak eltelekkönyvelve, 
sem azokhoz a temérdek bankókhoz, melyek¬ 
ről holmi könyvecskéket őriznek lakatravert 
ládáikban, hogy mindezekhez leginkább a sok¬ 
sok leolt, elárult, kimért disznócskáknak volna 
inkább közük, meg a Gulyás néniék fiatalkori 
nagy szorgalmának, takarékosságának, no meg — 
egy kis uzsoráskodásnak - - de mindez csak 
mesebeszéd, a melyen Gulyás néniék moso¬ 
lyognak. 

Nekik ugyan hiába beszélnek ilyen gyerek-

ségeket. Ők azt jobban tudják. Hát ér valamit 
a szorgalom Istennek áldása nélkül? És a 
takarékosságnak -van-e foganatja az Urnák jó¬ 
indulata nélkül? 

Oh, milyen gyerekség! Gulyás néniéknek 
ugyan mesélhetnek.. az emberek. Nagyon jól 
tudják ők azt, hogy mik ők! 

- Hát mik? Oh, oh, hát fűszálacskák erő 
és akarat nélkül, melyre ha az Isten mosolya 
nem süt, elhervad; ha az Isten lába rátapos, 
elpusztul. 

Hogy a szép, derék disznócskák jól híztak, 
mindig jól híztak? Hát igen, mert úgy akarta 
a jó Isten. Ne akarta volna csak! 

S hogy szorgalmasak voltak? Persze, mert 
u jó Isten szorgalmasságra hajtotta őket. Ne 
hajtotta volna csak?! 

Mi az ő érdemük? Az, hogy hallgattak 
a bennük lakozó Istenre! De még ez sem ér¬ 
dem. Kötelesség, mert igenis, minden ember¬ 
ben benne lakozik az Isten, csakhogy az egyik 
nem hallgat rá, a másik kiüldözi magából és 
innen van: a szegénység, a betegség, a lusta¬ 
ság, a tolvaj lás, a gyilkosság, a paráznaság. 

Oh, mindez roppant egyszerű. Nem kell 
nézni se jobbra, se balra; nem kell hallgatni 
senkire, csak menni előre, mindig előre ; nézni 
befelé, hallgatni az Isten hangjára és akkor 

megmarad: az egészség, az élet s elpusztul 
a szegénység és minden rósz. 

- Oh, oh, kössük csak a girlandot, édes 
öregem, • mondja Gulyás néni és sietve 
belemarkol öreg, reszkotő kezével a jegeczes 
szirmú, lehelletgyönge liliomok közé. - - A jó 
Isten dicsőségére, lelkem! 

És közben a kinyílt utczaajtóra néz. 
Egy kisasszony jön be rajta. A szoknyája 

virítós színű, kopott, czafatos, de sleppes, a 
mit jó szorosan összefog a csípője körül. A nya¬ 
kában hamis aranyláucz, fején sléjeros kalap 
és fiatal orczája ki van festve, bár a szeme 
bánatos. 

— Merre van itt kérem a kiadó szoba ? -
szól az udvaron mindenkihez, mire a két kö-
tögető mesterasszony, nagyon szegények, de 
tisztes családanyák, elfintorítják az orrukat. 
Jí Senki se szól, csak Gulyás néni mondja: 

Itt, itt, kisasszonykám! Erre, violám, 
balra! Én Gulyás néni vagyok, mindjárt ho¬ 
zom a kulcsot. 

Mire feláll, fürgén betipeg a konyhába és 
jön a kulcscsal s kinyit egy gyöngy színűre 
festett ajtót, melyen magas küszöbről kell 
belépni. 

Mindjárt az ajtóval szemközt, egy füstös, 
aranyozott rámába szorított, szomorú Krisztus¬ 
fej látszik a falon, mire Gulyás néni alázato¬ 
san keresztet vet magára és félszemmel a ki¬ 
festett arczú leányra sandít. 

Ez a képre vet előbb egy csodálkozó pil¬ 
lantást, azután Gulyás nénire és lehajtott fej¬ 
jel, kicsit zavartan és szégyenkezve, ő is ke¬ 
resztet vet magára. 

Gulyás néni látja ezt és csak úgy magának, 
elégülten bólint rá. 

A szoba egyszerű és tiszta. A fal zöld csil-
lagocskákkal van befestve, az ágyon fehér te¬ 
rítő, az ablakon csipkefüggöny s egy széket 
letörül a kötényével Gulyás néni és helylyel 
kínálja meg a leányt. 

- Tessék, kisasszonykám! 
A leány megnézi a szobát s leül. 

- Jó, tiszta szobácska, - - mondja Gulyás 
néni. — Az ára tizenöt forint... Drága? Nem 
mondom, hogy ép olcsó, két hónapig diákok 
laktak benne utoljára, ezek igaz, csak iiyolcz 
forintot fizettek. De az ilyen diákgyerek-nép 
nagyon hangos és felmondtam nekik. Még éj¬ 
szaka is daloltak. Igaz is, itt nem szabad 
lármázni, kisasszonykám, se nappal, se éj¬ 
szaka. Isten ments! Itt csöndes, tisztes népek 
laknak. És a gyerekeknek, kisasszonykám, itt 
nem szabad rósz példát látni. A gyerekekre 
vigyázni kell . . . Hát igen, a tizenöt forint. 
A kisasszonykák drágábban kapják. Nálam is, 
másutt is. Ez így van, lelkem! Én nem va¬ 
gyok pénzsóvár, de így van. Mi kell nekem? 
Ide s tova csak egy koporsó és nyugodal-
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más sír. A mink van, az Úrnak kegyelméből, 
azt visszaadjuk halálunk után az Urnák. Mi 
csak az Úrért igyekszünk Már tizenöt esz¬ 
tendő óta készeri van a végrendelet. Mindent 
a szent klérusnak hagyunk. Hadd építsenek 
templomot belőle az Urnák tiszteletére; szép, 
hűvös, jószagú, aranyozott templomot. És a 
maga pénzecskéje is az Úré lesz, violám. A ma¬ 
gáé i s . . . Jár olykor a templomba, kisasz-
szonykám ?. . .^Ezelőtt ? . . . Értem, értem... Az 
jó pedig. Az Úr szánja a bűnös lelket és hívja 
magához. Mert nem élhet a lélek örökké bűn¬ 
ben . . . Oh, hát igen, a szoba... Nem adha¬ 
tom olcsóbban. Az Urat rövidítném meg vele. . . 
Az ilyen kisasszonykák fizethetnek... Nem 
szívesen adnak nekik lakást.. . De én senkit 
se vetek meg, pedig az én házam tiszta ház. 
Tizenöt esztendő óta, minden Űrnapján oltár 
van felállítva a kapualjban. Már készülünk 
rá. Kötjük a virágot, reggel elzárjuk a kaput 
és felállítjuk az oltárt. Az Atyának és Fiú¬ 
nak nevében . . . Jó, hát kiveszi a kiasszony. 
Én senkit se vetek meg. A bűnöst különösen 
nem. . . Oh, oh, volt itt egy kisasszonyka, a 
ki megbánta szegényke, a bűneit; halálosan 
megbánta... De nem így kell tenni. Élni 
kell, dolgozni és imádkozni... Még ma este 
be akar hurczolkodni? Jó. Csak tessék vi¬ 
gyázni a bútorra, az Üdvözítő képére. Erre 
különösen... 0 a bűnök bocsánata... Oh, 
oh, az Isten áldja meg! Hát estére... Tö¬ 
rülje meg a szemét, nem szégyen a köny, 
lelkem. A köny tisztítja a lelket. Volt itt egy 
kisasszonyka... Elmondjam, lelkem? Ha nem 
nagyon siet. El. Jó! Hát igen, - - no nézze, 
milyen csodálatos ! . . . Épen ilyenkor, Úrnap 
előtt jött egy kisasszonyka. Szép, nyúlánk, uras-
arczú és kiveszi a szobát. . . Bűnös volt sze¬ 
gényke borzasztóan... Oh, de milyen bűnös, 
pedig látszott a szemén, hogy nem szívesen 
bűnös Este, Űrnapja előtt, azon a szent 
helyen, a hol most kötözgetjük az oltárdíszt, 
akkor is kötözgettük... Ő jött a szobájából. 
Selyemruha rajta, aranyláncz anyakában, csupa 
jószág ömlik róla és kérdi: 

— Mit csinál, Gulyás néni? 
— Az Úrnak tiszteletére liliomot fűzök ko¬ 

szorúba - - mondom. 
- A templomba? - - kérdi. 

— Nem, az én házam kapujában oltár le¬ 
szen felállítva holnap az Úr napjára. 

Ö csak néz, elfehéredik, babrál Laz arany-
lánczán s lassan mondja: 

- Ezen a kapun? 
- Ezen. 
- Jól van, — mondja s lecsüggesztett fej¬ 

jel elment. Nem volt sokáig oda, tán egy 
óráig sem, hazajött.' 

- Adjon nekem Gulyás néni egy imádsá-
gos könyvet - - szólt. 

KOSSUTH FERENCZ A SZÓNOKI EMELVÉNYEN. 

Adok neki, ő bemegy a szobájába, magára 
csukja az ajtót és egész éjszaka otthon marad. 

Eeggel hozzák a szekér füvet, a zöld gályát, 
ő kijön a szobájából, a szeme kisírva, dagadt 
és kér, engedném meg neki, hogy segítsen 
az oltárdiszítésben. Segít, segít, szép kis fehér 
keze olyan ügyesen mozog, mint egy kis gyík 
és kér, beszélnék neki Úrnapjáról. 

Korán reggel volt, még csak hat óra, a jó¬ 
szagú sarju rakásban a fal mellett, építjük az 
oltárt és beszélek neki. Mit lehet arról be¬ 
szélni? Szép az, nagyon szép. A harangok 
zúgnak, jönnek a fehérruhás kis lányok, apró 
menyasszonykák, fátyol a fejükön, liliom a 
kezükben, azután a fehéibóbitás apáczák, asz-
szonyok, gyerekek, férfiak és a sok Isten szol¬ 
gája. Oh, Teremtőm, milyen gyönyörű. És 
mindenki énekli: 

Jöjj el, jöjj el, 
Siess már, 
Jézus Krisztus, 
Szivem vár . . . 

Még, Gulyás 'néni, [még - - mondja ő 
és sír. 

Mikor elkészülünk az oltárral, megfogja a 
kezemet, szegény, öreg, ránczos, kezemet meg¬ 
csókolja és bezárkózik a szobájába. 

Proczesszió után bekopogtatok az ablakán, 

nem szól. — Alszik. — gondoltam. Délben is¬ 
mét ; megint nem szól. Délután megint; de 
már akkor megijedek, lakatost hivatok, ki¬ 
nyittatom az ajtót, bemegyünk és oh, Úr Jé¬ 
zus ! Jaj ! . . . Ott csüng halva, egy falbavert 
szögön... 

Gulyás néni elhallgatott s a virítós szoknyás 
leány elgondolkozva, halottsápadtan nézett 
maga elé. 

Azután fölállt. Megkérdezte, hol volt a fal¬ 
ban az a szög, kifizette a félhavi szobabért, 
kezet csókolt Gulyás néninek és elment. 

l 

FEHÉRRUHÁS LÁNYOK A VÁROSHÁZ ELŐTT, KOSSUTH ÉRKEZÉSÉT VÁRVA. 

KOSSUTH FERENCZ CZEGLÉDEN. 

A NÉPGYŰLÉS A VÁROSHÁZA ELŐTT. 

K O S S U T H F E R E N C Z C Z E G L É D E N . 

SZÍNHÁZ. 
A masamőd. Hettai Jenőtől. — A magyar dráma külföl¬ 
dön. — A Nemzeti Színház a Shakespeare-matinéken. 

Midőn most visszaemlékszem Heltai "Masa-
mód »-jának bemutatójára, önkénytelenül a ka¬ 
lap jut eszembe, a modern női kalap, de persze 
a hozzá illő fejecskén. Nagy kalap, kicsiny fej, 
mosolygó gráczia, incselkedés, komolykodás az 
emberek előtt, nagy gondtalanság a lélekben. 
Művészi kéz formálta, mely a puha selymet 
laza redőkbe szedte, könnyedén, mégis raftinál-
tan. Lehetett volna máskép is, de az ujjak 
szeszélye így akarta és így is szép. A jövő év¬ 
ben más divat lesz, akkor majd más érzés 
sistereg a művészújjak hegyén. 
|l|;íMire emlékszem abból a bemutató előadás¬ 
ból? Érdekes saját magamra nézve ez a kér¬ 
dés. A napilap referense friss benyomását adja, 
reflexióstól, mindenestől, a mint ez az első 
benyomás a pillanat hevében kialakult, írásá¬ 
nak értéke ebben a frisseségben rejlik, mint 
a művész vázlatáé az alkotó gondolat első fel-
csillámlásában. Ha nyolcz nappal később gon¬ 
dolok a darabra, a kapott benyomások néha 
furcsán elformálódnak. Megesik, hogy szürke 
dolgok fényleni kezdenek és azelőtt szinesek 
elhalványodnak. Néha nem marad semmi. 
Néha nem marad semmi a tárgyból, de ma¬ 
rad jóleső mosolygás ajkunkon. Nem ezek a 
legroszabb darabok. Mi marad a Masamódból? 

Az a mosolygás mindenesetre. Azonkívül 
nem sok, de mégis valami, e/jy jelenet. Heltai 
gracziózus tehetsége nem követelőző, a pilla¬ 
natból merít, könnyedén rajzol, rajzának vo¬ 
nalai ritmikusak, dallammal kiséri, mely oly 
grácziával teli, mint rajza. Azért a dolog nem 
csupa fölszin. A rajz mögött perspektivikus 
mélységek rejtődnek, a dallamban is egyéb 
van, mint puszta hangdísz. A darab váza 
(kissé masamódos váza), hogy a színésznő 
visszavágyódik a masamódboltba és ott akarja 
tölteni szünidejét, a mit azonban grófi barátja 
előtt félénken titkol. Csak szabadságot kér tőle 
és midőn nem kapja, inkább szakít a gróffal. 
Szabadságát a boltban tölti, kis hónapos szo¬ 
bában lakik, de — van istenük az álmasamód-
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lányoknak is, - - beleakad a szállásadó asz-
szonynak Parisból visszatért festőművész fiába; 
egymásba szeretnek. Ezen a vázon kedves dísz 
van pazar Ízléssel applikálva, de azért ez mégis 
lenge alkotmány, kissé divatsablón. Emlékszem 
rá, emlékszem, de erőlködnöm kell. Az ál-
masamódlány fölmegy a festővel a Gellért¬ 
hegyre, a kioszkba. Gyönyörű nyári éj van, a 
levegő még tele van rezgő hővel. Lent a vá¬ 
ros, a csendes folyó, a csillogó gázlángok. 
A szerelmes pár összebújik egy félreeső pa¬ 
don és most, itt tudják meg, hogy szeretik 
egymást. Bent a kioszkban a gróf mulat új 
barátnőjével és másokkal, a kik hozzátartoz¬ 
nak ehhez a szerelemhez, mely unalomból, 
kapzsiságból, dépit-ból szövődik. Banális czi-
gányzene. Sértő hangzavar. Unalmas vidám¬ 
ság, közönséges, vasárnapi, elszomorító. Az¬ 
után kijő az egész társaság és meglátja a 
szerelmes párt. Nem ismerik meg, a nő feje 
a férfi mellén pihen, a férfi feje ráhajol a nő 
karjára. Kontár iró itt drámai jelenetet rög¬ 
tönzött volna, fölfedezésekkel, riadásokkal, vagy 
legalább is bujósdival. Keltáinak finom Ízlése 
azt súgja, hogy csak annyit mondat a lármá¬ 
sokkal : Nini, szerelmes pár, ne zavarjuk őket. 

Még ezek is meg tudnak kissé illetődni. Ezek 
elhaladnak, azok itt maradnak. Ez a jelenet 
finom, szeg, igaz. Nekem ez az egy jelenet: 
a darab. Élvezem benne a költőt és a költé¬ 
szetet. 

A szünidő lejárt, a szerelmes pár válik, a 
festő visszatér Parisba, a szinésznő visszatér 
a színpadra és a grófjához. Ebben a szférá¬ 
ban az igaz érzelem is csak olyan, mint a 
kalapdivat. A múlt évi kalap vázát át lehet 
alakítani és újra földiszíteni. Egészen új ka¬ 
lap lesz. 

Hamiat Hedvig kedves szinésznő és masa¬ 
módlány volt. Gondtalan, szeszélyes kis arcz 
és két okos szem. A festő jobb volna, de a 
gróf igen úri ember, automobilos. 

* 
Szívesen veszszük azokat a híreket, melyek 

magyar drámák külföldi sikereiről szólnak. 
Molnár «Ördög»-e után Lengyel Menyhért 
«Taifun»-ja, Brődy Sándor «Tanítónő*-jé mel¬ 
lett Molnár régebbi darabja, «A doktor úr», 
Berlinben és más német városokban színre 
kerülnek. A német kritikák, melyekből egyik¬ 
másik szemünk elé kerül, érdekesek. A német 
kritikusok borzasztó önérzetesek, majdnem 
mindig gúnyolódok, többnyire roszakaratúak. 
A magyar írókhoz százszor szigorúbbak, mint 

a maguk fajtájabeliekhez. Szerényebb hang 
illenék azokhoz az urakhoz, kik semmi egye¬ 
bet nem tudnak, mint mások munkájáról vé¬ 
leményt mondani. A német kritikus igen gyak¬ 
ran rettenetesen fölfújja magát és a helyett, 
hogy a munkáról beszélne, fontosnak tekinti 
a saját maga belső rángatózásairól számot 
adni. Ezt sem álmodta az öreg Lessing. A hogy 
pl. egyik-másik német kritikus a Taifun cselek¬ 
ményét elmondta, bármely darabját bármely 
írónak agyon lehetne ütni. Hogy eltanulják 
ezt a németek magyar majmolói! 

E kritikák tartalmukat illetőleg két pártra 
oszlanak. Némelyek megtalálják a magyar dara¬ 
bokban a magyar karaktert, a paprikát (ez a 
paprika mennyi bajt csinál nekünk), mások 
meg kiábrándulva a hasztalan keresésben, ép 
ennek híj ját kesergik. Az egyik mondta, hogy 
a magyar Lengyel japán darabot ír, mely Pa¬ 
risban játszik (így kellett átalakítani Berlin¬ 
ben) és Berlinben színre kerül. Hol van a 
darab gyökere ? Van ebben valami! Igaz, hogy 
az export megindítása így könnyebb, de a 
konkurrenczia is sokkal nagyobb. A külföldi 
a magyar darabokban magyar speczialitást ke¬ 
res, a műértő magyar formát, magyar levegőt, 
a nagy közönség magyar etnográfiát, magyar 
kosztümöt és főleg Mikosch-beszédet. Ha sem¬ 
mit sem kap mindezekből, azt kérdi, miért 
izgultam ? A legérdekesebb Lengyel esete. Min¬ 
den darabja a Taifunig magyar volt, telve ke¬ 
serű szatírával, gúnynyal, mely hol a kétségbe¬ 
esésig fokozódott, hol a nihilizmusba fulladt. 
Erős nekilendüléssel kiragadta magát e sötét 
hangulatokból és elment lelkesedni — Japánba. 
Ott dicsőitette az önfeláldozást és odaadást. 
Azt hiszem, eddigi negatívumainak ez volt 
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pozitívuma, csak röstelte itthon keresni. De 
ezt a magyar vonását berlini kritikusai nem 
sejthették. Azt hiszem, ezek a darabok voltak 
a pace-makerek, majd jönnek ezek után ma-
gyarabb darabok. Egyébiránt nem' mindig a 
tárgy dönti el a nemzeti karaktert. Shake¬ 
speare olasz darabjai a legangolabbak és Rá¬ 
kosi Jenő Aesopusa bizony szinmagyar, ámbár 
a kosztüm görög. Azok az irók egyébként 
hasznos tapasztalatokat tehettek, megtanul¬ 
hatták a külömbséget a magyar és az idegen 
közönség, a magyar és az idegen kritika közt. 
A művészetben a tehetség az első, ez magá¬ 
tól értetődik. De mindjárt utána jő a hazai 
rög, mely a tápláló nedveket adja és a hazai 
közönség, melynek szeretete: az érlelő nap¬ 
fény. 

A Kisfaludy - Társaság Shakespeare - bizott¬ 
sága eddig öt matinét rendezett, ezek közül 
az utolsó - - márczius 6-ikán - - volt a leg¬ 
érdekesebb. Csupa Nemzeti Szinház-beli mű¬ 
vész szerepelt benne, Jászai Mari é r Ivánfl 
Jenő mint értekező, Márkus Emilia mint sza¬ 
való. Nemzeti Szinház egyáltalán erős osz¬ 
lopa ennek a vállalkozásnak. Hevesi Sándor, 
főrendező, a minap tartott igen érdekes fel¬ 
olvasást a «Sok hűhó semmiért »-ről és Gál, 
Jászai Mari, Márkus Emma, Ivánfi elsőrangú 
Shakespeare-szavalók. Mindegyik más. Ivánfi 
és Jászai jóformán eljátszották jeleneteiket; 
ilyenkor a Nemzeti Múzeum díszterme eltűnik 
és nagyon megértjük, miért nem kellett Sha-
kespearenek díszlet a színpadján. Hol van itt 
színpad, hol van tér és idő ? Márkus Emma 
az érzelem intenzív kifejezésével hat. Ilyenkor 

látni: minden stílus jó, ha csak — stílus. Egy¬ 
szerű szonettekkel oly hatást tud elérni, mint 
mások nagy drámai jelenetekkel. Pótlásul 
ugyanis odaadja a maga egyéniségét. Gál elő¬ 
adása sugárzik észtől, okosságtól, az ő sza¬ 
valatához nem kell kommentár és Shakespeare 
egészen újnak tetszik benne. Mind az ügyért 
való lelkesedésből működnek közre, mert sze¬ 
retik Shakespearet és szeretik művészetüket. 
De értenek is hozzá! Hogy megmagyarázta 
Jászai Kleopátrát! Mily elmésen és találóan 
fejtegette azt a gondolatot, hogy Shakespeare 
Plutarchosból merített mindent, de az ellen¬ 
kezőt csinálta belőle ; a mivel Plutarchos Kleo¬ 
pátrát vádolja, abból ő kiváló, hatalmas, tra¬ 
gikus nőt alkotott. Nagyon büszkék voltunk 
vasárnap a mi Nemzeti Színházunkra. Ivánfi 
III. Eikárdot fejtegette és praktikus indít¬ 
ványai csak oly találóak voltak, mint az ala¬ 
pul szolgáló dramaturgiai fejtegetések. Van 
ott- művészi élet, abban a régi Nemzeti ív 
házban, erős vára az Shakespearenek 
kespeare jó palládium. Némelyek féli 
gyár irodalom ügyét Shakespearetől. Azt mond¬ 
ják, ne szeressük túlságosan Shakespearet, sze¬ 
ressük mérsékelten, egy kicsit, hogy maradjon 
valami Petőfinek, Aranynak. Kell-e magyaráz¬ 
nunk, hogy ez más? Shakespeareben a művé¬ 
szetet szeretjük, Petőfiben és Aranyban pedig 
saját magunkat, érzésünket, lelkünket. Sha¬ 
kespearet elfelejtjük, emlékeztetni kell rá: de 
feledhetjük-e a lelkűnkből lelkezetteket ? Sha-
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kespearet most hódítjuk meg magunknak, az¬ 
zal a lélekkel, melyet Petőfitől, Aranytól és a 
többiektől kaptunk. Alexander Bernát. 

A BIEDEEMEIER BÚTOR 
A Biedermeier a múlt század harminczas 

éveinek nyárspolgára. Ép olyan típust jelző 
gúnynév ez, akár csak a Kraxelhuber. Nem 
roszabb, se nem jobb más korszak nyárs¬ 
polgáránál, kissé butácska, látóköre szűk, de 
igen alkalmas anyag a gondolat- és vélemény¬ 
nélküliségre : a mit sokszor egyenlő erénynek 
vettek a lojalitással. A művészettörténet sze¬ 
szélye stílus elnevezéssel kötötte össze a bie-
dermeierséget. A gótok is ilyen szerephez ju¬ 
tottak, sőt a czopf elnevezés is. Mondanunk 
sem kell, hogy egyiknek sincs semmi komo¬ 
lyabb szerepe a róla elnevezett Ízlés kialakí¬ 
tásában. 

A biedermeier-stílust sem a Biedermeierek 
csinálták. Két életfelfogás ütközése révén jött 
létre. Miután a világ 200 éven át behódolt a 
franczia divatnak, a XVIII. század múltával 
az angol ízlés befogadására nyílt meg a haj¬ 
landósága. S az angol ízlés középeurópai for¬ 
májára - - körülbelül 1815-től 1850-ig menő 
időre — szokták azt a szót alkalmazni, hogy 
bi edermeier-stilus. 

Az elkeresztelés a mi boldogult kiváló becsi 
írónknak, Hevesi Lajosnak a tollat terheli. Le-
moshatatlanul ráadta e kor alkotásaira a külön¬ 
ben értéktelen és értelmetlen biedermeier ne¬ 
vet. Eleinte ugyanis a polgárság köréből kerül¬ 
tek piaczra az angol ízlés kontinensi alak-
zatú bútorai, a melyek a fejedelmi és főúri 
kastélyok bútorainak csak másolatai, esetleg 
torzításai voltak. Azokra rá is illett a gúnyos 
izü biedermeier jelzés. De a szorgosabb kuta¬ 
tás annyi becses emléket gyűjtött össze, hogy 
a biedermeier stílus anyaga megbővült, stílust 
jelentő értéke felszökkent és a szerencsétlen 
szó ellenére kiderült, hogy III. Frigyes porosz 
királynak, Ferencz osztrák császárnak, Auers-
perg, Eszterházy, Pálfy, Szapáry, Batthyány, 
Győry főúri családoknak mind-mind több 
közük van hozzá, mint a Biedermeiereknek. 
Legfőképen pedig e kor szellemi életének moz¬ 
gatói, Goethe, Humbold, Schopenhauer, — ná¬ 
lunk Széchenyi és Kossuth közvetve és köz¬ 
vetlenül készítették elő a talajt az angol iz-
és csöndes, de diadalmas bevonulása számára. 

Az angol izlés Anglia földjén már a XVI. 
század óta érlelte a lakásberendezés számára 
a gyakorlati értékre nagy súlyt helyező irány¬ 
zatot. A francziák ezzel ellentétben az empire-
ban eljutottak a legtúlzottabb esztétikai állás¬ 
pontra. A szimetria kedvéért kivették az ágyat 
a légyonattól védett sarokból és a fal köze¬ 
pére állították, attól jobbra és balra nagy egyen¬ 
súlyozással kettőztették a bútordarabokat, még 
sokszor ez okon a kályhából is két darabot 
állítottak be. A klassziczitás látszatáért pedig 

még nagyobb áldozatot hoztak. Ugyanazt a 
kályhát valamely klasszikus emlékmű formá¬ 
jába bújtatták, a kis éjjeli szekrény úgy né¬ 
zett ki, mint egy görög oltár. Csináltak egy 
nagy programmot s abba belediktáltak min¬ 
dent, a mennyezettől a czipöcsattig. A bútorok 
is természetesen a fal mustrája alá voltak 
rendelve. 

Az angolok inkább a gyakorlatias megoldá¬ 
sokat keresték. Chippendale és Sheraton már 
a XVIII. században olyan bútorokat terveztek, 
a melyeknél a belső térkihasználás és külön¬ 
féle praktikus fogás lett a döntő. Kombinált 
bútordarabjai közt vannak olyan szekrények, a 
melyeket kinyitva, íróasztalnak is lehet hasz¬ 
nálni, alul fiókok, felül könyvespolcz, a közé¬ 
pen pedig sok-sok különféle rekesz irományok 
és levelek szániára. Karosszékei -igazodnak az 
emberi test anatómiájához, a legnagyobb ké¬ 
nyelmet nyújtva. Szóval míg a franczia lakás¬ 
ban úgy látszott, mintha mindig czifrálkodó 
ünnep lenne a világon, addig az angol az ő 
mindennapi életszükségletei, funkcziói és kedv¬ 
telése számára építette ki a maga otthonát. 

Mikor Európa szembe helyezkedett Napóleon 
miatt Francziaországgal, politikailag el is zár¬ 
ták a franczia behatások csatornáit. Gazda¬ 
ságilag is soványító kúrára fogva, a luxusvágy 
csökkent és kifejlődött az egyszerű formák és 
czélravaló szerkezetek iránti érzék. Úgy, hogy 
mikor Angliából egy gazdag közmívelődési 
áramlat torkollott, a biedermeierségre érett 
Közép-Európában nyitott kapukra lelt annak 
minden megnyilatkozása. A társadalmi intéz¬ 
mények, klubbok és gazdasági egyesületek, 
Walter Scott romanticzizmusa (1. Jósikát), 
lakás és parlamenti típus egyaránt. 

A lakásban — vagy mint Széchenyi mondja 
«az emberi fészek bölcsészeiében* • - óriási 
változás állott be. Már évtizedekkel előbb, az 
empire előtt és alatt, érezhető volt az angol 
praktikus elvek alapján megfogalmazott búto¬ 
rok beszüremkedése. A harminczas évekre 
azonban teljesen kibontakozik ez a kérdés és 
szerte Magyarországon, Ausztriában és Német¬ 
országban, sőt Olasz és Svédországokban is 
az ember kerül az élet központjába és a rep¬ 
rezentatív lakások helyett, a környezete az ő 
szolgálatára, az ő segítésére idomul. A Bieder¬ 
meierek korában pompás harmónia alakul ki 
az ember és lakása közt. A bútorok a néma 
szolgák szerepét töltik be. A kis tálaló asztal¬ 
kának sok a polcza, hogy sok férjen rá; fel¬ 
csapható lapocskákkal meg is lehet nagyobbí-
tani. A női kézimunkák - Déryné «szép¬ 
munkának» nevezi - - asztalkáján felül tű¬ 
párna, közbül sok-sok kis fiók, alul kis ta¬ 
risznya a hulladék darabkáknak. Széthúzható, 
nyitható és támasztható bútorok kora ez. Szel¬ 
lemes iróasztalkák szolgálnak a levelező és 
naplóíró nőknek ; komoly tagozásuak a férfiak¬ 
nak, azon irják az ország sorsát s a reform¬ 
eszméket taglaló aktákat. Sima és elegáns 
könyvszekrények, melyek mérsékelt profiliro-
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zásukkal és pontosan kis/Ámított mélységük¬ 
kel nem hasonlítanak már építkezésekre, ha¬ 
nem szerényen és mégis kiválóan oldják meg 
azt a feladatot, hog.v a beléjük helyezett hol¬ 
mikat iiiegiiri/./ék és védjek por-pis októL 

Ezer új kitalálása kis bútor növeli az ott¬ 
honosságot. Törölközőtartó peremmel ellátott 
asztalka, a hová átöltözéskor ki lehet rakni 
a zsebek tartalmát. Kis felköm és as/.uil. me¬ 
lyet tükör alá vagy bármely -/ulmd falhoz, 
jól oda lehet állítani. Kerekeken járó polozok. 
Családias izü. nem a vendegek szamara \iilo 
mutogatásra kés/ült öltőzőasztalkák, kommo-
de-ok, mosdók, tálalók, pohársíékek, rahaszek-
rények. Azonkívül annyi formájú szék, aliany-
féleképen az emberek ülni szoktuk irodában, 
asztalnál, szalonban vagy olvasás közben. 

A szofákon és padkákon nincs .semmi fölös¬ 
leges czifraság. A bágyadt fehér-arany szin-
akkordot is felváltotta a naturálisa ti kusabb 
szinpompa. Meleg mahagóni, sárga cseresznye 
és habos magyar kőris tárja fel anyagának 
szépségét. A szerkezet és a munka tartós, inert 
hisz nem egy generáczióra szánták, [dől taka¬ 
rító, rendet tartó, pihentető segítő társak e/ek. 
Intim viszonyba jutnak az emberrel, igényte¬ 
lenségükben csak a/.t kívánják szolgálni. Az 
új szocziális életmód hű tükrei, a kéznmesseg 
becsületes, formahű Mohikánjai a nagyanyánk 
korabeli biitorok. 

Utána megint nagy árvíz következett. A bie¬ 
dermeier úgy jött létre, hogy a naplopó elő¬ 
kelőségek lekerültek a kultúra vezetésétől és 
az intenzív munka jutott a homloktérbe. 
A biedermeier úgy múlt ki, hogy a hamis 
elökelősködés jött divatba. Ekkor élte át a 
XIX. századi Európa a bútorok farsangját. 
Kiásták a művészettörténet temetőjéből a holt 
stílusok külsőségeit és azzal maszkírozták a 
mai élet bútorait. Eeneszánsz oszlopok támo¬ 
gatták a szekrényeket, igaz, hogy csak látszó¬ 
lag, mert valójában vele fordultak az ajtóval. 
Nagy Damokles-polczok kerültek a diván fölé. 
Eokokó ornamentumok a székhátakra, gótikus 
bástyafokok az ágyakra s empire-ra imitált 
préselt bádog vezettek az Íróasztalra. Majd 
pedig mindennek közibe vágott a szeczesszió 
az egyéniség lázas túlzásaival. Az új stihist 
azonban - - ma már megállapíthatjuk — nem 
tudta létre hozni. 

Visszatért a biedermeier reczeptusához. Át¬ 
veszi az öröklött formakincset s a tapaszta¬ 
latok nagy tömegét. Mindössze a mai ember 
igényeihez igazítja. S ezzel találja el a stilus-
alkotás igazi útját. Nem művészek máról hol¬ 
napra, hanem művészi mesteremberek kezén 
jönnek létre a finom fejlődési változatok. Egyik 
javítja a másik munkáját, a mi jó, azt átveszi 
mindenki s így halad a tökéletesedő megoldás 
felé minden. Olyan észrevétlen folyamat ez, 
mint a fa növése. Szemünk előtt már jöttek 
létre ilyen formák maguktól értődőleg: ilyen a 
biczikli, a hajó, a vasút, az automobil és a 
repülőgép is. S ezeknek a természetes menet¬ 
ben kiadódó formáknak megvan a maguk sti-
lustalkotó esztétikai értéke is. 

Ez mutatja meg számunkra is a jövő útját. 
S ha jól látjuk, kétszáz évig franczia hátán 
alatt voltunk, száz éve tanulunk már az an¬ 
goloktól, alighanem még száz éve van hátra 
Európának, hogy az angol módszer szerint 
rendezze be életét és keresse ki annak for-
m á i t - Czakó Elemér. 

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

Ismerteti (Foljuu..) 

R Á K O S I V I K T O R . 

IX. FEJEZET. 
Hegkezdődnek a kivégzések. 

Megírtuk, hogy a kommün az összes párisi 
fogházakra rátette a kezét s külön, a maga 
embereiből kinevezett igazgatókat állított élükre. 
A fogházak főbb tisztviselői követték a ver-
sailleei kormányt, ellenben az alsóbbrendű fog¬ 
házőrök, őrmestertől lefelé, ott maradtak s 
folytatták megszokott szolgálatukat. A kommün 
összes foglyai és kezesei ezekben a különböző 
börtönökben voltak elhelyezve. E foglyoknak 
rendszeres kivégzése május 22-ikén kezdődött. 
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Ezen a napon a Depot épületében (így nevez¬ 
ték azt a fogházat, a mely az igazságügyi pa¬ 
lota és a rendőrprefektura szomszédságában 
feküdt) megjelent egy szakasz nemzetőr, abból 
a zászlóaljból, mely Flourens megboíszulói ne¬ 
vet viselte és hozott egy Jean Vaillot nevű 28 
éves fiatal embert, a kit ott lecsukatott. Azután 
egy embert elküldték Ferróhez a rendőrprefek-
turára s irást kértek tőle, melyben elrendelje 
ennek a Vaillotnak agyonlövetését. Mikor a ki¬ 
küldött ezzel az írással visszatért, Vaillot-t ki¬ 
húzták tömlöczéből, kivitték a Szajnapartra 
és agyonlőtték. Soha nem tudódott ki bizto¬ 
san, hogy ennek a szegény ördögnek miért kel¬ 
lett meghalnia? 

Szerdán, május 24-ikén még erősebb volt a 
csatazaj s az égő város lángjai és füstje ég 
felé csapkodtak. E napon reggel nyolcz órakor 
Ferré Teofil megjelent egy csapat nemzetőrrel 
H a Depot udvarán foglalt állást. Csapatja felé 
fordulva így szólt: «Az összes városi rendőrö¬ 
ket, valamennyi zsandárt és minden papot tüs¬ 
tént agyon kell lőni; számítok reátok». Két 
fiatal nemzetőr kilépett a sorból, kijelentette, 
hogy szívesen verekszik, de erre az ocsmány 
munkára nem vállalkozik. Ferré összegyávázta, 
pajtásaik semmirevalóknak mondták őket, de 
ők nem feleltek semmit, hanem eltávoztak. 

Ferró most csapatja élén behatolt a Dépotba. 
A nemzetőrök az előcsarnokban maradtak, Ferró 
az irodába lépett, előhivatta a direktort és 
megparancsolta neki, hogy vezesse elő Veysset-t. 
Ez a Veysset Thiersnek legkitűnőbb ügynöke 
volt, a ki közvetítette Dombrovszki generális 
megvesztegetését, a mivel elérte a saint-cloudi 
kapu elhagyását. Már végére járt az ügy és 
minden le volt bonyolítva, mikor a szerencsét¬ 
len Eigault kitűnő rendőrségének kezébe ke¬ 
rült. Ez becses zsákmány volt, jól vigyáztak rá 
s mikor a felfordulás megkezdődött, Ferrének 
legelőször is ő jutott az eszébe. 

Pár pillanat múlva Veysset megjelent. Mikor 
Ferrét és a fegyveres csapatot megpillantotta, 
azonnal megértette, hogy micsoda sors vár rá 
és így szólt: 

- Mikor elfogtak, húszezer frank volt ná¬ 
lam. Szeretném tudni, hogy hova lett ez a 
pénz? 

- Legyen nyugodt, — felelt Ferré, — ösz-
szes számadásainkat egyszerre fogjuk rendezni. 

A nemzetőrök, Flourens megboszulói, kö¬ 
rülvették Veysset-t, a ki búcsút intett az egyik 
fogházőrnek. Ez az őr abban a perczben, mikor 
a kapuhoz értek, így szólt Ferréhez: 

- Csak nem akarják agyonlőni ezt az em¬ 
bert? 

- És téged is, ha sokat okoskodol, — felelt 
neki Ferré és tovább haladt. 

MILLIÉRE KIVÉGZÉSE A PANTHEON ELŐTT MÁJUS 28-IKÁN. 

f 'A csapatV.Pont-Neuf felé indult. AIV. Hen¬ 
rik szobránál lévő üres terén megállt. Ferré 
így szólt Veyssethez: «Ön főbe fog lövetni; 
mit tud a védelmére felhozni?* Veysset vállat¬ 
vont és nem szólt egy szót se. A parti korlát¬ 
hoz taszították. Ferré maga vezényelte a tüzet. 
Azután négy ember fölfogta s a Szajnába dobta. 
Ferré ekkor így szólt embereihez: «Megérde-
melte, hogy a nép Ítélete sújtsa; önök látják, 
polgártársak, hogy mi mindent a nagy nyilvá¬ 
nosság előtt csinálunk. D 

E kivégzés után Ferré visszatért a fogházba 
s a foglyok közül egy csapatot kezdett kiválo¬ 
gatni, hogy azt egyszerre vigye agyonlövetni. 
Ezt a válogatást egy Braquond nevű, a régi 
rendszerből ott maradt fogházőr ügyesen oly 
sokáig ki tudta húzni, hogy Ferré végül meg¬ 
unta a dolgot és jobbnak látta a foglyok ott-
hagyásával kereket oldani. Egy verzió szerint 
gyors távozásának az volt az oka, hogy egy 
embere jelentette neki a versaillesi csapatok 
közeledését. Más forrás szerint a rendőrprefek¬ 
tura égése birta menekülésre. Ő tudta legjob¬ 
ban, mert ő intézte a dolgot, hogy ez a palota 
mennyire tele volt robbanó anyaggal, a mi 
explozió esetén az egész környéket romba¬ 
dőléssel fenyegette. Braquond lélekjeleni été és 

CHAUDEY GUSZTÁV KIVÉGZÉSE A SAINTE-PÉLAGIE BÖRTÖNBEN MÁJUS 18-IKÁN. 

«A párisi gyújtogatok» czimű közleményünkhöz. 

bátorsága !ki tudja, hány [ember életét men¬ 
tette meg. 

Ezalatt Eigault, a másik sötét alak már el¬ 
követte a maga főbűnét: a becsületes Chaudey 
meggyilkolását a Sainte-Pélagie-fogházban. Ez 
a gonosz tett május 23-án történt, mely nap a 
szerencsétlen emberre nézve kettős ünnep volt, 
mint házasságának évfordulója és fiának szüle¬ 
tésnapja. E napon felesége keresztül tört a 
fenekestől felfordult Paris utczáin, hogy férjé¬ 
vel a tömlöczben együtt ebédelhessen. De a 
kommün által oda kinevezett direktor vissza¬ 
utasította. 

Éjjel tizenegy órakor egy őr jelenti a direk¬ 
tornak, a ki már ágyban volt, hogy Eaoul Ei¬ 
gault lent van az irodában és kéri őt, hogy 
jöjjön le. Eigault csakugyan ott volt zászlóalj¬ 
parancsnoki egyenruhában, egy rendörbiztos 
és magántitkára kíséretében s a belépő igaz¬ 
gatóhoz így szólt: «Négy piszok alak van itt, 
azokat akarjuk főbelőni és Chaudeyval kezd¬ 
jük, hozassa ide!» 

Chaudey a czellájában ült és irt. Úgy, a hogy 
volt, hálókabátban, papucscsal a lábán, lejött 
az irodába, megismerte Eigault és üdvözölte. 
Eigault így szólt: 

- Az a parancsom, hogy kivégeztessem a 
kezeseket; ön is ezeknek egyike, öt perez 
múlva agyon fog lövetni. 

- Gondolja meg, hogy mit cselekszik! -
felelt Chaudey. 

- A kommün határozatilag kimondta, hogy 
az összes kezesek kivégeztetnek, — felel*. Ei¬ 
gault, - - különben is Blanquit megöltek s 
ezért önnek meg kell fizetnie. 

- Csalódik, Eigault. Blanquit nem öltek 
meg. Ha ön elhalasztja a kivégzésemet, abban 
a helyzetben vagyok, hogy híreket szerzek róla, 
sőt talán szabadlábra helyezését is kieszközöl¬ 
hetem. 

- No látja, hogy összeköttetésben van Ver-
saillessel. Siessünk, nem érek rá az időt itt 
tölteni. 

Chaudey vállat vont és hidegen így szólt: 
— Nos, jól van ! Hát majd megmutatom 

nektek, hogy tud meghalni egy republikánus. 
M Eigault hátat fordított neki, aztán titká¬ 
rához fordult, leültette s a következő jegy¬ 
zőkönyvet diktálta neki: «Elöttünk, Eigault 
Eaoul, a kommün tagja és a nevezett kom¬ 
mün főügyésze előtt, megjelentek Chaudey 
Gusztáv, volt párisi polgármesterhelyettes, Bou-
zon, Capdeville és Pacotte, a köztársasági 
gárda tagjai; tudomásukra hoztuk, hogy tekin¬ 
tettel arra, miszerint a versaillesiak az abla¬ 
kokból lőnek reánk s hogy ideje ezeknek az 
üzelmeknek véget vetni, ezen épület udvarán 
főbe fognak lövetni. Paris, 1871 májas 23-án. 
Rigault Raoul, a kommün főügyésze, Sióm, a 
főügyész titkára.* A jegyzőkönyvben megjelölt 
három zsandár még a czellájában aludt 

Mialatt a titkár úr firkáit, Préan de Vedel, 
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s egy kis fésűt, mely a. feleségéé volt s így 
szólt: 

Lesznek szívesek ezt átadni Mulierené-
nek, és kérem, mondják meg neki, hogy az ő 
emlékével haltam meg. 

Milliere kibontotta mellén a ruháját, jobb¬ 
kezével búcsút intett s erős hangon így kiál¬ 
tott : 

- Éljen a köztársaság !_... Éljen a aép ! . . . 
Éljen az emberiség! . . . Éljen . . . 

A sortüz dördült'se véget vetett szavainak. 
Meghalt. 

(Folytatása következik.) 

VASÁRNAP DÉLUTÁNI KIRÁNDULÓK A GELLÉRTHEGYEN. 

a fogházdirektor hadsegéde, a kapu őrségéhez 
ment, hogy a gyilkosság elkövetésére embere¬ 
ket hozzon. Az itt levő nemzetörök közül csak 
nyolcz ember vállalkozott a hóhér szerepére, 
a kiket Leonard hadnagy vezetett. Mikor az 
udvarra vezették Chaudey-t, a ki emelt fővel 
és bátran lépkedett, mindenféle megjegyzések¬ 
kel inzultálták. Mielőtt a folyosót elhagyták, 
a szerencsétlen ember még egyszer odafordult 
a főügyészhez és így szólt: «Rigault, feleségem 
és gyermekeim vannak.» Eigault visszafelelt: 
• Semmi érzékenykedés, fütyülök rájuk.» Chau-
dey nem szólt többet, odatámaszkodott a fal¬ 
hoz s fölegyenesedve, Eigault szeme közé né¬ 
zett, a ki így szólt: «Eh, ha én a versaillesiak 
kezébe kerülök, azok se lesznek kegyelmesek 
irántam.» 

Préau de Vedel felállította a nemzetőr sza¬ 
kaszt. Eigault kirántotta kardját és vezényelt : 
Tűz! Ezek az emberek, úgy látszik, nem akar¬ 
tak ölni, mert bizonyos, hogy alig húsz lépés¬ 
nyire álltak Chaudeytől s ez mégis csak egy 
golyót kapott, mely könnyű sebet ejtett a bal¬ 
karján. Ép jobbkarjával intett, háromszor erős 
hangon elkiáltotta: Éljen a köztársaság! Clé-
ment, a fogház egyik kommunista alkalma¬ 
zottja reárohant és közvetlen közelből hasba¬ 
lőtte Chaudeyt. Gentil, egy másik ilyen alak, 
revolverrel fejbelőtte s a szerencsétlen ekkor 
földre rogyott. Most odalépett hozzá Préau de 
Vedel s egy puskalövéssel szétlocscsantotta az 
agyvelejét. «Ezzel alaposan végeztünk, — szólt 
Rigault, — most a többieken a sor.» 

így ölték meg vizsgálat, tárgyalás és Ítélet 
nélkül Chaudeyt, az éj leple alatt. 

Eigault visszatért az irodába, a hol a három 
halálra kiszemelt zsandár, a kit úgy ráztak fel 
első álmából, félig felöltözködve várakozott. 
Eigault így szólt hozzájuk: «Főbe fogtok lö¬ 
vetni!* A zsandárok így feleltek: • Mi katonák 
vagyunk, bocsássanak bennünket szabadon.* 
«Igen, szabadon? - - felelt Eigault, — hogy 
puskagolyókkal traktáljatok bennünket? Nem 
úgy, babám, előre, indulj!» 

A három zsandárt Chaudey alig kihűlt holt¬ 
teste mellé helyezték és három sortüzet bocsá¬ 
tottak rájuk. A kegyelemlövést azonban ezek¬ 
nek iŝ  Préau de Vedel és Clément adták meg. 
Az első sortűz után az egyik zsandár sértetlen 
maradt és az udvaron tovafutni próbált. Vedel 
utána ment és főbe akarta lőni, de Eigault rá¬ 
kiáltott : Ne lőjj, hozd itlt, hadd dötjöljön meq 
a tMbivell A következő sortűz őt is társai 
melle terítette. E sötét munka után Eigault 
otthagyta a fegyházat. Ducamp szerint Eigault 
kísérete megosztozott a Chaudeynél talált ezer 
frankon, aranyórán és gyűrűkön. 

Ellenkép gyanánt itt adjuk Milliere kivég¬ 
zését. Mimére tagja volt a párisi kommünnek 
éa a versaillesi nemzetgyűlésnek, s a nélkül 

hogy az utóbbiról lemondott volna, Parisban 
maradt és részt vett a kommün mozgalmaiban. 
Egy forradalmi munkája miatt még a császár¬ 
ság alatt deportáczióra ítélték, a hol kegyetlen 
szenvedéseket állott ki, s tele gyűlölettel és 
elkeseredéssel tért vissza hazájába. Talán ez 
az indulat vitte rá arra is, hogy kezdettől 
fogva állást foglalt a nemzeti védelem kor¬ 
mánya ellen. Ducamp nagyon szigorúan itéli 
meg a kommün alatt folytatott működését, 
melylyel^ nagy tehetségét, szerinte, beszeny-
nyezte. Állítólag még a kezesek kivégzésében 
is részt vett, igaz, hogy csak passzív asszisz-
teneziával. Kivégzése, melyet itt elbeszélünk, 
május 26-án történt. 

A csapatok direkt parancsot kaptak, hogy a 
Pantheon városnegyedet kutassák ki és kerít¬ 
sék kézre Müliéret, a kit összetévesztettek egy 
hasonló nevű légióparancsnokkal, s a ki ellen 
azért adtak ki direkt elfogatási rendeletet, mert 
előttevaló nap a Pantheon lépcsőjén föbelöve-
tett 30 nemzetőrt, a kik vonakodtak a kom¬ 
mün mellett fegyverrel harczolni. 

A megjelölt házban a katonák először is 
Milliere apósát fogták el, a ki rájuk hagyta, 
hogy ő az, a kit keresnek. Mikor már el akar¬ 
ták kisérni, kinyílt egy ablak s egy férfi lekiál¬ 
tott : Önök Müliéret keresik ? Itt vagyok, 

Felsiettek és elfogták. Első szava ez volt: 
Ne feledjék, hogy népképviselő vagyok! Egy 
tiszt azt felelte rá, hogy ha népképviselő, ak¬ 
kor nem itt a helye, hanem Versaillesben, ha 
pedig itt van, ez azt jelenti, hogy a kommün-
nel tart. Különben pedig azzal vádolják, hogy 
tegnap itt a Pantheon lépcsőjén agyonlövetett 
30 nemzetőrt. 

- Ez nem én voltam, ez egy másik Mil¬ 
liere, — felelte. 

- De ő volt! - - kiáltotta a tömeg melv 
körülvette őket. 

Milliere sápadt volt, hajadonfővel, így ve¬ 
zette két katona karjánál fogva Cissey tábor¬ 
nok elé, a hol elég nyugodtan felelt a hozzá 
intézett kérdésekre. Kihallgatás után a Pan-
theonhoz vezették. Fölment a lépcsőn, s az 
oszlopzat alá érkezve, egy tiszt kényszerítette, 
hogy forduljon arczczal a templom kapuja felé, 
hátat mutatva a katonáknak. De, bizonyára egy 
magasabb rangú tiszt rendeletére, megengedték 
neki, hogy visszaforduljon és szembenézzen a 
halállal, de egyúttal azt is meghagyták neki, 
hogy térdeljen le. Minden keserűség nélkül be¬ 
szélgetett a szakasz parancsnokával. A beszél¬ 
getésből ezeket a szavakat hallották: 

- Jaj a legyőzőiteknek ! A ki jól meg tud 
halni, az példát nyújt az élőknek . . . Meghalni 
nem egyéb, mint újjászületni. . 

Még mielőtt a lépcsőn fölment volna, átadta 
a parancsnoknak a pápaszemét, egy kevés pénzt 

A HÉTRŐL. 
Mohóság. Az alkotmányos ku/delem, a immdá-

Iúrnőkért vívott hinvzok idején rós/.\éth'iiség miatt, 
bála Istennek, sóba se volt ok panaszkodni Ma¬ 
gyarországon: de viszont az érdeklődés, úgy mond¬ 
ják, talán még soha se volt olyan viharos és túl¬ 
tengő, mint a milyennek most mutatkozik. Ez az 
érdeklődés megnyilatkozik úgy a mohó ti'uvlinrt-
lenségben, mint a szerepre vágyó politikai ainhi-
cziók jelentkezésének roppant tömegességében. 
A képviselőház még meg se halt (csak épen hogy 
nem él már!) és íme már szinte mindenütt folyik 
az alkotmányos küzdelem, megvannak a jelöltek, 
már a zászlókat is kitüzködik a padlásablakon. 
Egy képviselő a következő kijelentést tette: 

- Jó lesz már igazán föloszlatni a Házat, a 
mig el nem késnek vele ! 

- Hogyan érti ezt? 
— Úgy, hogy akkora a türelmetlenség a kerü¬ 

letekben, hogy - - még a választásokat is meg 
találják ejteni odakünt, mielőtt föloszlatják a par¬ 
lamentet. Akkor aztán, mire egy képviselőháznak 
se kellene lennie, — kettő is lesz. 

Ez természetesen csak tréfa, de sok jellemző 
igazság van benne. A reménykedő örökösök rop¬ 
pantul türelmetlenek, talán azért is, mert rengeteg 
sokan vannak. Annyi a jelölt, hogy talán méltá¬ 
nyos lenne belőlük is egy külön választókerületet 
alakítani, akkor legalább egygyel többnek jutna 
mandátum, vagy, mondhatjuk így is : egygyel ke¬ 
vesebb lenne az a nagyon sok, a kiknek már nem 
fog jutni. Ismételjük: érdeklődés és vállalkozó 
hiányáról soha se lehetett panaszkodni. Szomorú 
is lenne, ha másként lenne. Sötét világ lenne az, 
a melyben a polgárok bizalmát már nem tartanák 
kívánatos dísznek és a nemzet tanácsában való 
részvételt kívánatos munkának. De ha most a 
vágy elevenebb és tömegesebb a rendesnél, sőt a 
rendkívülinél i s : ennek is megvan a maga ma¬ 
gyarázata — a legutolsó választásokban. A mikor 
a lelkek egy nagy szabad lendülete olyan hatalmas 
meglepetéseket produkált. A mikor kiderült, hogy 
nincsenek bevehetetlen varak, úgynevezett leltári 
kerületek, tehát reménytelen kísérletek vagy vál¬ 
lalkozások sincsenek. A ki merni tud, az győzni 
is tud. Ezzel a megismeréssel a választás miszté¬ 
riuma is mélyebb és komplikáltabb, tehát érde¬ 
kesebb, vonzóbb és izgatóbb is lett. A látható 
esélyek láthatatlan esélyekkel bővültek és senki 
se tudhatja: nem az övé-e az a bűvös ige, a mely 
a siker és diadal kapuját megnyitja. Ezért sietnek 
o l7 nagyon és annyian a pályázók a bűvös igéik 
elmondásával. A választók meg bizonyára örülnek 
ennek a sereglésnek, mert mit ér a választói ha¬ 
talom, ha nincs kiben válogatni ! 

* 
Egy távirat. Ha valaki miniszter lesz, sok táv¬ 

iratot kap, tehát sokat kell is küldenie. i„rrt az 
Adjon Isten-re kidukál a Fogadj Isten ' és egy 
miniszter bizonyára tudja, hogy mi a móívs. 
vezetés és észrevenni való dolog tehát az, ha e-y 
miniszternek a tömérdek köteles távirat küldöz¬ 
getése idején eszébe jut olyan táviratot is fogal¬ 
mazni és elküldeni, a mivel semmi külső fonna. 
illendőség! törvény vagy politikai számítás pa¬ 
rancsa szerint se lenne köteles, a mit nem pro¬ 
vokált és lm vécrhetetleniil megörült is neki 
nem is várt az, a ki kapta ,'s könycs Ön- sze¬ 
mével bizonyosan tízszer is elolvasta. Hz » holdog 
öreg ember, mint a/, njságokból tudjuk, egy nyu¬ 
galmazott rzisztrrezita tanár. Kreki, Alfonz.' a mi-
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A budapesti posta- és távirdatisztviselők sportegyesülete által rendezett nemzetközi amateur-
birkozóverseny a városligeti czirkuszban. 

niszter pedig, a ki a táviratot Szentgothárdra 
küldte neki, az ő egykori tanítványa: gróf Zichy 
János. Küldötte pedig, mert abban az órában, a 
melyben a király a magyar kultura felelős őrévé 
nevezte ki, «benső szükségéti) érezte annak, hogy 
szerető és hálás emlékezéssel hódoljon a kultura 
egyszerű, öreg szolgájának, a ki sok-sok növen¬ 
déke között öt is kalauzolta, mikor a gyermek a 
tudás kertjébe belépett. Gróf Zichy János elég jól 
kezdte is a pályáját, nem indnlt üres tarisznyával, 
de jó kalauza is volt, mert ime az úton, a melyet 
mutatott neki, a magasból még magasabbra jutott. 
Fiatalon, friss erőben és, úgy látszik, egészséges, 
friss szívvel. Legalább ez a távirat frissnek és 
virulónak mutat a fiatal miniszter lelkében egy 
olyan virágot, a mely ritkábban él meg, mint 
elhervad épen a hatalom és a dicsősrg levegőjé¬ 
ben. A hála és az emlékezés gyöngéd virágát. 
A hatalomban a tanításnál is nehezebb mesterség 
az emlékezés. Zichy Jánosnak azonban, úgy lát¬ 
szik, a Victor Hugó szavával élve «gazdag adós 
a szive* és az ilyen sziveknek se a hála, se az 
emlékezés nem nehéz. Gróf Zichy János se fog¬ 
lalkozott politikával, mikor öreg tanárjához a 
táviratot irta, mi se politizálunk, mikor erről a 
táviratról Írunk, elmondhatjuk tehát bátran, hogy 
különösen kedves harmóniát érzünk abban, hogy 
ezt a táviratot épen egy kultuszminiszter küldte 
épen egy professzornak. 

* 
A bizonyítvány. A bizonyítvány-gyártók pőréről 

beszélgettek egy társaságban és ez alkalommal a 
társaság egy tagja az esethez a következő reflexió¬ 
kat ffizte : 

- Ha ordókat is hamisítanak, nem lehet rajta 
csodálkozni, hogy bizonyítványokat is hamisítanak. 
Mindenesetre súlyos és gonosz visszaélés, de azért 
találhatni u dologban vigasztaló momentumokat 
Még pedig vigasztalókat elsősorban azok számára, 
a kik igaz víton, becsületes tanulással szerezték 
meg maguknak a bizonyítványaikat. Ez különösön 
hangzik: de így van. Fájdalom, valamennyien 
tudjuk, hogy minálunk nem is ezerszámra, hanem 
tízezerszámra bolyonganak és rójják keseredett 
lélekkel a sikertelenség útját emberek, a kik nehéz 
küzdelmekkel és boldog reménykedések között meg¬ 
szerzett bizonyítványok, sőt diplomák egész biblioté¬ 
káját hordozzák a zsebükben. Szenvedésben, tűrés¬ 
ben, nélkülözésben, kitartásban rettenetes árát fizet¬ 
ték meg ezeknek a papirosoknak, de semmiféle hasz¬ 
nát venni nem tudják. A jólétről, a melyről egy¬ 
koron álmodtak, már le is mondottak, egy darab 
kenyérrel is beérnék, a bizonyítvány azonban még 
ezt se tudja megszerezni számukra. A diplomás 
tanár, a ki beáll henteslegénynek, az ügyvi'd, 
a ki szatócsboltot nyit, hogy megélhessen, n Icg-
naivabb lélek előtt se jelenti már a demokráczia 

diadalát, hanem - - a diploma, a bizonyítvány 
csődjét. Ezek és a hasonló esetek, a maguk elő¬ 
fordulásának sűrűségével szinte köztudattá tették 
azt a keserű tételt, hogy : a bizonyítvány nem ér 
semmit. Kár érte fáradni, tűrni, küzdeni, nélkü¬ 
lözni. Csak csalódást vásárol rajta az ember. 
A bizonyítványnak tehát ugyancsak megfogyott a 
becsülete és talán végképen el is kallódott volna, 
ha ime, meg nem mentik azok, a kik — hamisít¬ 
ják. Kiderült, hogy a bizonyítványért pénzt adnak, 
még pedig olyan emberek, a kik ugyancsak szű¬ 
kében vannak a pénznek. A bizonyítvány tehát 
nem lehet értéktelen és nem lehet haszontalan. Ha 
vásárolni érdemes, akkor bizonyára megszolgálni 
is érdemes. Szóval a bizonyítványnak •**• meg van 
mentve a becsülete. 

Már tudniillik: a hamis bizonyítványnak! De 
ennél talán mégis csak érdemesebb lenne a nem 
hamis bizonyítvány megbecsülésének a megmen¬ 
tése, a minek az az egyetlen módja, hogy a bizo¬ 
nyítványnyal fölszerelt ember csakugyan több érté¬ 
ket jelentsen, mint az, a kinek nincs bizonyít¬ 
ványa. Vagyis, ha nem a bizonyítvány - - akár 
igazi, akár hamis! - - hanem az embernek, a 
léleknek, az elmének, az akár iskolában, akár 
iskola nélkül szerzett tudásnak értéke lett az, a 
mit az élet minden területén honorálnak. Akkor 
aztán semmiféle bizonyítvány se lesz hamis az 
értékes ember kezében, inert nagyobb igazság, ha 
az érték adja a bizonyítványt, mint ha csak a 
bizonyítvány ad valakinek értéket! 

* 
A gyanúsított ember. Akár az derül ki, hogy a 

lobogó vérű szerb kalandornő küldötte csakugyan 
a cziankális pirulákat a bécsi vezérkari tiszteknek, 
akár pedig az, hogy a kutatás megint hamis nyo¬ 
mot kapott, ez a fordulat vagy inczidens minden¬ 
esetre leleplezett valamit, a mi belemarkol a lel¬ 
kűnkbe és rákónyszerít, hogy megdöbbenve elmél¬ 
kedjünk el rajta. Leleplezte azt, hogy a nyomozó 
hatóság még mai napig sincs olyan bizonyító ada¬ 
tok birtokában, a melyek alapján fölmentve erez¬ 
hetné magát új nyomok keresésétől vagy elfoga¬ 
dásától és szemügyre vételétől. Vagyis az a sze¬ 
rencsétlen Hofrichter főhadnagy immár hónapok 
hosszú sora óta a nélkül raboskodik egy rém ülő-
tes vád és gyanú nyomása alatt, hogy akármiféle 
döntő bizonyítékot lehetett volna ellene fölhajtani. 
Ez egy rettenetes sors, ha ártatlan, a főhadnagy 
számára, ha bűnös, az igazság számára. A g a-
núba vett ember, a kit csak gyanúokok alapján 
börtönöztek bő, lehet ügyes bűnös, de lehet ügyet¬ 
len vagy szerencsétlen martir is. Vagy olyan ra¬ 
vasz bűnös, a ki fortélyosau meg tudott kerülni 
minden bizonyító lehetőséget, vagy olyan szeren¬ 
csétlen tíótás, a ki képtelen kivédeni a keií\otlen 
látszat fejére omló csapasait és bebizonyítani az 

ártatlanságát. Ez az állapot, a melyben most a 
szerencsétlen főhadnagy is sonyved: párbaj két 
eshetőség között, még pedig és ez az, a min 
érdemes elgondolkodni - nem egyenlő eszközök¬ 
kel vívott párbaj, mert az egyik félnek, ha nem 
vasbilincscsel is, de meg van kötve a keze. Zárva 
van és míg a gyanú buzgón és szabadon kutat¬ 
hatja a bűnössége bizonyítékait, ő nem keresheti 
az ártatlansága bizonyítékait. Túlzásba menni nem 
akarunk. Az előzetes letartóztatás bizonyára szük¬ 
séges, hogy a gyanúsított ember se el ne mene¬ 
külhessen, se a nyomozás elé akadályokat ne 
gördíthessen. De az igazságszolgáltatás új, humá¬ 
nus szelleme az elitélt rabot is föltételes szabad¬ 
ságra ereszti még a büntetése teljes kitöltése előtt, 
ha egy bizonyos megszabott időn belül nem kö¬ 
vetett el olyasmit, a mi ettől a kedvezéstöl meg¬ 
fosztja. A gyanúsított ember sora ebben a tekin¬ 
tetben roszabb a bűnösnek bizonyultnál, mert ime 
azt el nem eresztik, ha egy bizonyos időn belül 
nem is találtatott döntő bizonyítéka a bűnössé¬ 
gének. A vizsgálat esetleg esztendeig is folyhat, a 
míg kénytelen a maga eredménytelenságét konsta¬ 
tálni vagy bevallani. Nem iszonyatos ára-e ez 
annak, hogy valaki - ártatlan? 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Egy sápadt asszony. Színi Gyula talán legin¬ 

kább kifejezett példánya köztünk annak a típusnak, 
a melyet az esztliéta szóval szoktunk jelölni Fogé¬ 
konyság minden iránt, a miben kultura és szép¬ 
ség van, gyöngéd érzékenység, a melynek húrjai 
minden fuvallatra megrezdülnek, a tudás nagy 
anyagának felhalmozása a lélekben, de úgy, hogy 
minden a benne levő eszthetikummal, a formái¬ 
ban érezhető szépséggel hasson, a szemléleti dol¬ 
gok átfinomítása az érzésen - - ezek a legfőbb 
jellemvonások, melyek az eszthéta-lelkeket rokon¬ 
szenvessé, a mai kultur-élet kertjének vonzó virág¬ 
jaivá teszik. Alkotásaiban az ilyen természet rend¬ 
szerint idegenkedik a nagyvonalú konezepczióktól, 
inkább a finomságokat keresi, mint a nyers, termé¬ 
szetes realitásokat s nagyobb művekben is, regény¬ 
ben, drámában az intim bensőség, a differencziált 
lélekrajz felé hajlik, mint a drámai mozgalmasság 
s a határozott vonalú karakterrajz felé. Festó'k nyel¬ 
vén szólva, inkább tónusokkal dolgozik, mint vona¬ 
lakkal és színekkel. Ez jellemzi Színi Gyula Egy 
sápadt asszony czimfi regényét is. Inkább apróra 
kidolgozott novella, mint regény, mert hiányzik 
belőle a mese sokágúsága, az egymáshoz viszonyí¬ 
tott alakok sokasága a a szélesre megfestett háttér, 
a mely az alakoknak a társadalommal való kap¬ 
csolatait érzékítené. Egy-egy vonás, egy-egy czél-
zás vagy leírás érezteti csak, hogy alakjai belő¬ 
lünk, a mi életünkből nőttek ki. -— egyebekben a 
maguk belső életét élik, életük válságos pillanatai¬ 
ban, mikor az embernek teljesen önmagára kell 
konczentrálnia magát, kikapcsolódva mindenből, a 
mi a mindennapi események közben többé-kevésbbé 
meghatározza az ember gondolatait és cselekedeteit. 
A regény főczélja tulajdonképen egy nemes, finom 
asszonyi lélek rajza, a kit lelke magasrendü fej¬ 
lettsége juttat éles összeütközésbe környezetével; 
ez a lázadás egy nagy külső és belső komplikáczió 
kellős közepébe ragadja, a melynek előidézője ő 
maga s melylvel elszánt homlokkal száll szembe, a 
női lélek sajátságos passzív ellenállásával, — hogy 
aztán a csomót mégse ő maga oldja meg, hanem 
egy eleven, vidám, okos kis leány és — - a regény 
legkevésbbé szerencsés fordulatával — a véletlen 
képében maga az iró. A mi különben a regényben 
történik, az teljesen mellékessé válik olvasás köz¬ 
ben, a fősúly a történetről az elmondás módjára 
lendül át, arra a tömérdek apró finomságra, gyön¬ 
géd megérzésre, a melylyel az iró alakjait kiséri 
s a stílnek arra a tiligrán művészetére, a melylyel 
Színi Gyula dolgozik. A regény minden részlete 
egy-egy pasztell-kép, a mely maga-magában is 
művészi hatású s e mellett teljes művészettel 
egyesül az egész képpel; olyan, mint a nemes 
csipke, a melynek minden részlete gyönyörköd¬ 
tet a nélkül, hogy rovására esnék az egésznek. 
Részlet-munka, aprólékos, csecsebecse-szerű és 
egész hatásában mégis mutat valamit a művészet 
nagy vonalaiból. Első nagyobb terjedelmű műve az 
Írónak s örvendetes távlatokat nyit jövő fejlődésén 

A -Budapesti Szemle' máivziusi száma több 
nagyobb tanulmányon kívül egész seregét közli u 
szellemi életünkre vonatkozó aktualitásoknak, 
helyen Kctlona Lajos czikko áll a népkölt. 
néplélektan viszonyáról Székely l-'erenez a h 
fizetésről értekezik, Réz Mihály folytatja tanul¬ 
mányát Magyarország és Ausztria viszonyáról, a 
mostani közlemény azt a szakadékot mutatva meg, 
a mely az elmélet és a gyakorlat között van. 
Itxrngeri János befejezi eguptomi utjának leírását. 



232 VASÁENAPI ÚJSÁG. 11. SZÍM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. 

Mikszáth Kálmán csodálatos fínomságú, meleg 
humorú novellája, Hegedűs István költeménye, 
Kozma Andor Moore-fordításai adják a füzet szép¬ 
irodalmi tartalmát. Vértes// Jenő Vörösmarty 
drámáiról értekezik. A Szemle rovatban olvassuk 
tteöthy Zsolt Kisfaludy-társasági megnyitó beszé¬ 
dét Kultúra én nemzetiség czímen, a képzőművé¬ 
szet és a színházi élet érdekesebb jelenségeinek 
ismertetését s az Értesítő rovatban magyar és kül¬ 
földi könyv-újdonságok egész seregének ismerteté¬ 
sét. A Budapesti Szemlét Bcrzeviczy Albert és 
Beöthy Zsolt közreműködésével Voinomch Géza 
szerkeszti, a Franklin-Társulat adja ki; előfizetési 
ára félévre 12 korona, egyes szám ára 2 korona. 

A «Magyar Könyvtár* legújabb sorozata Ambrus 
Zoltán újabb novelláiból ad egy füzetre valót, szám 
szerint ötöt Jancsi és Juliska és egyéb elbeszélések 
czímmel; mind az öt novella művészi, erőteljes 
dolog, a kitűnő iró újabb munkáinak legjavából 
való. A márczius 15-iki ünnepekre nagyon alkal¬ 
mas Ábrányi Emil Szabadság, haza czlmű füzete, 
mely a költő újabb márczinsi dalaiból s hazafias 
és elmélkedő költeményeiből ad egy csokorra valót. 
A harmadik füzet Paul Hervieu-nek a Nemzeti 
Színházban előadott darabját közli Ambrus Zoltán 
fordításában. 

A t Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, márczius 13-iki 
számában közli Lampérth Géza márczius 15-iki 
versét, Zsoltios László kis vígjátékát, Dörmögő 
Dömötör legújabb utazását Sebők Zsigmondtól, 
Elek apó meséjét, Telekes Béla versét, Basch 
Árpád pompás önálló képét, Mudin Imre súlydobó 
bajnok czikkét a gerelyvetésről, Benedek Elek táj-
leirását a Székelyföldről, egy mulatságos képsoro¬ 
zatot, Rákosi Viktor regényét, egy tréfát, a rejt¬ 
vényeket és szerkesztői üzeneteket. A Jó Pajtás-í 
a Franklin-Társulat adja ki ; előfizetési ára fél¬ 
évre 5 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal (IV., Budapest, Egyetem -
utcza 4.) 

Új könyvek: 
Egy sápadt asszony. Begény, irta Színt Gyula. 

Budapest, Singer és Wolfner. 
A Magyar Könyvtár legújabb számai: 581—582. 

Ismerd meg magadat ! Színmű három felvonás¬ 
ban, irta Paul Hervieu, fordította Ambrus Zoltán ; 
ára 60, fillér. 583. Ábrányi Emil: Szabadság, 
haza- Ujabb márcziusi dalok és egyéb költe¬ 
mények; ára 30 fillér. 584. Ambrus Zoltán: 
Jancsi és Juliska és egyéb elbeszélések. Ára 30 fillér. 
Kiadja Lampel (Wodianer) könyvkereskedése. 

HALÁLOZÁSOK. 

FOULARD-SELYEM 
méterenként 1.15 koronától feljebb blúzokra és ruhákra. Bér¬ 
es vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüi-
teményt postafordultával küld Henneberg selyemgy. Zürich 

Elhunytak a közelebbi napokban : HINIZ HEN¬ 
RIK dr. királyi tanácsos, a Ferencz József-rend lo¬ 
vagja, az országos egészségügyi tanács tagja, Sáros¬ 
megye tb. főorvosa 55 éves korában Budapesten. — 
VEBBS FBBENCZ, a sárospataki állami tanítóképző¬ 
intézet tanára 46 éves korában Sárospatakon. -
SZABÓ ELEK ókécskei református lelkész 53 éves ko¬ 
rában Budapesten. — MÉSZÁROS JÓZSEF negyedi re¬ 
formátus lelkész 4'J éves korában. — Idősb KIÁNIK 
KÁROLY 66 éves korában Budapesten. — SZIRMAI 
ARTDB, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazga¬ 
tója, 47 éves korában Bécsben. — Dorzsovai LEN¬ 
GYEL LÁSZLÓ, az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság tisztviselője, 70 éves korában Budapes¬ 
ten. — Ifjabb DAJKA LAJOS 23 éves korában Miskol-
czon. — DÉRY ISTVÁN dr. ügyvéd 30 éves korában 
Szatmárnémetiben. — STOLLMANN ÁGOSTON 66 éves 
korában Losonczon. 

SÁGHY BENŐNÉ, szül. Balassovits Mária 61 éves 
korában Budapesten. — BLEDER LAJOSNÉ, szül. Sár¬ 
mai Hermin 52 éves korában Budapesten. — Özv. 
PETERMAYEB FERENCZNÉ, szül. Trombitás Magdolna 
80 éves korában Budapesten. — SZABOLCSI MIKSÁNÉ, 
szül. Boskovitz Malvina, Szabolcsi Miksának, az 
«Egyenlősóg» szerkesztőjének felesége 45 éves korá¬ 
ban Budapesten. — LASZCZIK EMMA 70 éves korában 
Előszálláson. - - SZENDEFFY JÓZSEFNÉ, szül. Fruh-
mann Gizella 39 éves korában Győrben. 

EGYVELEG. 
* Egyiptomi leletek. Flinders Petrie tanár ér¬ 

dekes leleteket talált egy Thebae közelében fekvő 
temetőben. Az értékes aranydrótból készült kincse¬ 
ket, melyek a 17-ik dinasztia korából valók, az 
edinburgi múzeum őrzi E drótmtivek fényesen 
igazolják az egyiptomiak kitűnő technikai kész¬ 
ségét és ügyességét. (G. L.) 

Divatjelentés. A világhírű Schweizer & Co. 
selyemszövet-kiviteliczég, üdv. tanácsos, Luzern U 23 
Svájcz a következő tudósítást közli: Alig hogy az év¬ 
forduló kedves ünnepe elmúlt és a téli örömökön túl 
vagyunk, mindenki örül a gyönyörű tavasz érkezésé¬ 
nek. Valóban már nem is várat oly sokat magára, 
a természet felébred és zöld köntösbe bujtatja az erdő¬ 
ket és mezőket. Ezen változás hölgyeink ruházatán 
is visszatükröződik. A divat mostani kedvenczeitől el¬ 
fordul és új szöveteket, új színeket hoz előnybe. 
A szövetek közül ügy az utczai toiletteknél, mint az 
estély- és egyéb alkalmi öltözeteknél a selyem még 
mindig igen kedvelt. A régi eelyeml'ajták mind meg-

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és kösz vénynél, a czukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású! 

VuB»t«! l i u i n ••éiitbtU! 
T»ll«Mn tinta! 

Kafkatíi átvínfritktrtskedúekbm vagy a 
Stmfe-Uróczi Salratorforrái- Vállalatnál 

Bvdaptit, V. Rudolf-rakpart S. 

használják az egész földkerekségen 
egyetlen megbízható cs bevált magyar 

gyártmány. 
Kapható mindenütt <>O f, l K1O IV-s íi K 2O í-ért 

:: LEGFINOMABB AZ EZÜSTÜSTBEN FŐTT :: 

Málnaszörp 
= GESSLER SIEGFRIED = 
BUDAPEST, ALTVATER LIKŐRGYÁRÁBOL 

hozasson tőlem azonnal 

8 napi próbára 
aki CSÚI, kÖSZVény, ischias bántalmai ellen már 
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi 
részlettörlesztésre. Ismertető kövyv ingyen és 
bérmentve. - FÖRSTHER ALADÍB, Budapest, 
xxx VII17. Alsóerdősor 30. szám. XXX 

őrizték népszerűségüket. Színekben megtaláljuk a 
sima egyszerű feketétől egészen a legelképzelhetőbb 
szinvariatiókig mindegyiket. — Igen divatosak lesz¬ 
nek a csipkeruhák is, melyekkel eredeti újdonságok¬ 
ban rendelkezik czégünk. A párisi divatszalonokban 
megint sok csipkét és hímzést használnak, melyek 
külömböző válfajait mi is tartjuk s a tőlünk való 
beszerzésnek az az előnye is megvan, hogy azokat 
vám- és portómentesen szállítjuk. - - Kérjen még ma 
mintát szövetujdonsagainkból, valamint ruha- és blúz-
modelleinkről modellképet, melyeket írásbeli kíván¬ 
ságra mindenkinek ingyen és bérmentve megküldünk. 

A Császárfürdő keletkezése a római kor előtti 
időkbe vezethető vissza; gyógyforrásait a rómaiak 
már mint rendszeres fürdőt használták. Forrásai 
már a legelső magyar királyok idejében is híresek 
voltak, a régi okmányokban «aquae calidae supe-
riores* név alatt fordulnak elő. A török hódoltság 
alatt (1570. évben) Szolimán szultán és Szokoli Musz-
tafa basa nagyvezér nagyobbitották és szépítették. 
A mai gőzfürdő is ezen időből származó, eredeti tö¬ 
rök építmény. — Az itt levő kőoszlopok a most ro¬ 
mokban heverő egykori margitszigeti zárda kápolná¬ 
jának szentélyéből valók. Ez a fürdő a mai kor igé¬ 
nyeinek megfelelően berendezve, méltán nevezhető 
páratlan műremeknek. Buda város visszafoglalása 
után (1686) kincstári birtokká lett. 1702-ben a kincs¬ 
tártól Ecker (Egger) János vette meg, a kitől — több 
közbeeső tulajdonos kezén át — Marczibányi István 
és neje: Majthényi Mária tulajdonában került, a kik 
azt az 1806. évben örök alapítványként — tpro dote 
perpetuon — az Irgalmasrendnek adományozták azon 
rendeltetéssel, hogy a fürdő összes tiszta jövedelme 
szegény betegek ápolására fordittassék. Az irgalmas-
rend az emberbaráti ügyet szolgáló Császárfürdői 
kegyesalapitványt házilag kezeli. — A Császárfürdő 
ez idő szerint Budapest első és legnagyobb fürdője, 
melyben egyszerre több mint ezer ember fürödhet 
s külföldről is számosan látogatják. 

A magyar általános t aka rékpénz tá r részv.-
társaság évi rendes közgyűlését szerdán tartotta 
meg Poór Jakab igazgatósági tag elnöklése mellett. 
A takarókpénztár az elmúlt esztendő kedvezőbb üzlet¬ 
menetére való tekintettel, a tavalyi 34 koronával 
szemben 35 korona (7 százalék) osztalékot fizet, to¬ 
vábbá beválasztották az igazgatóságba Stern Ármin 
dr. főv. biz. tagot és végül a fővárosban felállítandó 
több fiók ügyvitelének ellenőrzésére fiók-felügyeleti 
tanácsot szervezett, melynek elnökévé dr. Vázsonyi 
Vilmos országgyűlési képviselőt választották meg. 
A közgyűlés végén Ihrig Lajos dr. részvényes mél¬ 
tatta az igazgatóságnak és a tisztikarnak munkássá¬ 
gát és indítványára a közgyűlés köszönetét és el¬ 
ismerését jegyzőkönyvbe foglalta. 

Ha ha l l a haja, használja a híres amerikai 
Brool tanár-féle Petrol-balzsamot. Egyedüli biztos szer 
hajhuHás és korpaképződés ellen. Az összes amerikai 
klinikákon állandóan rendelik. Nagy üveg ára 3 kor. 

SVAICI SELYEM "emlőik! 
Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ruhára 
és blúzra: Diagronale, Crépou, Surah, Moire, Crépe 
de CliLne, Fonlarda, Mousseline 120 cm. széles méte¬ 
renként 1.20 koronától kezdve, feketében, fehérben, egy¬ 
színűben és színesben, továbbá hímzett blúzok és ruhák 
batisztból, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemszöveteket árusítunk közvetlen 
magánosoknak bérmentve és elvámolva a lakásba. <» 

SCHWEIZER & Go„ LUZERN U 24 (Sraicz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

FELÜLPLHATATLM, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 
üde arezot kapnak •márma-pr tQÍ 
pár nap alatt, ha a U i a r m a r O S l 

LILIOM-ARCZREIteöT 
használjak. Nem szabadna oly háznak lennie, 
a hol este, reggel nem 
a csodás hatású -

LILIOM-mPPAMAL 
mosakodnának. Kis tégely l korona. Nagy tégely 
2 korona. Szappan 8 0 fillér. Liliom-púder (3 szín¬ 
ben) 1 korona 2O fillér. — Egyedüli kész í tő : 

Dr. REISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér H . 
Postai rendelések még aznap eliutéztetnek. 

ne tétovázzék, hanem 
===== használjon azonnal B ere t vas pastillát 
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Silány utánzatoktól óvakodjunk. Kapható Petrovics-
drogeriában, IV., Bécsi-utcza 2. szám. 

Diana sósborsw.twz mint házi szer kapható az 
egész országban. Köztudomású, hogy hedörzsölésekre 
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő Az összes 
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után 
arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmukat 
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden 
házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy 
üveg 44 fillér. 

A 2665. BZ. feladvány megfejtése Sohuster Zsigmondtól. 

1. Bf5-c5 . . . Kd3xe2 (a, b) 1. .L K lép ' 
2. Fb3-ol t. sz. 2. Fb3-c í t K-d4 
S. Bo5—e5 t matt. 3. I'f4—e3 t matt. 

1. . . . . . . . . Kd3—d4 
2. F(4-e5 } . . Kd4—d3 
3. Fb3—c4 t matt 

1. . . . . . . g3-g2 
4 Bd3xd4 t Kd5 c6 
3. Vdl-a4 f matt 

\ Kd5—c6 
2. Vdl-"a* - Ke6-d5 
8. Va4-b5 f matt. 

A 2670. ez. feladvány megfejtése Marble M.-től. 

Szerkesztői üzenetek. 
Egy ember halálára. Lendület nélküli, vánszorgó 

sorok, a legnagyobb jóakarattal sem lehet az ilyet 
versnek mondani. 

Találkozás. Hajlékonyság és ritmus nélküli nyel¬ 
ven mond el olyan dolgokat, a melyek még szépen 
elmondva sem hatnának igazan. 

Nem mondta ön, szivem. Akkor. Életem. Nem lá¬ 
tunk bennük egyebet, mint egyhangú, színtelen pró¬ 
zát : semmi muzsikája a nyelvnek s még kevesebb 
ritmusa a gondolatnak. 

Rab márczius. Efféle alkalmi verset ilyen időtáj¬ 
ban garmada-számra szoktunk kapni, de még nem 
fordult elő, a mennyire vissza tudunk emlékezni, 
hogy használható lett volna köztük. 

Pohár-dal. Gyarló csinálmány, a papírkosár se szí¬ 
vesen veszi be. 

SAKKJÁTÉK. 
2683, számú feladvány Marin V.-től. 

SÖTÉT. 

A 2666. ez. feladvány megfejtése Eriin Konrádtól, 
A feladványnak, eredeti állásában, sajnos, mellékmegfejtése 
van, amelyet Schuster Zsigmond a kiváló feladványköltö 
vett észre. A szerző ennek folytan a következő javítást tette: 

Világos Ka7, világos Be7 és h8-on sötét H áll. 

1. Bb2-g2 . . . Bh2«g2 
(a, b, c) 

2. Ha4-c5 . . . Kd5-c4 
3. Fc8—e6 t matt. 

1. . .. Vh3xg2 
í. FcSxfS . . . Kil5 ci 
3. Ha* - b6 t matt. 

1. Kd5-e4 
2. Ha4-c5 f Ke4—13 
3. Fc8—b7 t matt. 

1. . . . _ .'.. Fhlxg-2 
2. Fc8—b7 f Kd5-c4 
3. Ha4-b? t matt. 

Kc4-d4 (a,e) 
Í4xe3(e,f) c,d) 
Kd4-e4^,b) 

1. Ka7—b6 . . 
2. e2—e4 . . . 
3. Vei—e2 ._ 
4. Be8xe5 f f 

6. 
3. . . . . __ e5-e4 
4. Ve2-c4 t stb. 

2. . . . . . . . . Í4-Í3 
3. Bd7 t . . . Ko4 
4. Hxc6 stb. 

l BflxgS 
2. Bd7 Bxg6 
3. Ycl } 1 . t. sz. 
4. Vxfi f stb. 

2. _. -- Ko4 
3. etxf5 . . . t. sz. 
4. Vxe5 t v. Vxdi Btb. 

1. .'- Bf5-[6 
2. Be7xe5 Kc4 d4 
3. Hb4-d3 . . . t. sz. 
4. Vxd2 stb. 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Merényi Lajos. — (iáim 
József ée Btark Vilinos. — A tlludapeiti Sukk-kört — 
A iBuitapesti III. kér. Sakk-kórt — Ladányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. (Budapent). — Németli Péter 
iCiuniion. — Kintzig Uóbert (t'akrrt.) — Müller Nándor 
(Stombatliely). -- Hofibauer Antal i Lipótvár l. — Szabó 
Jánoti < Ilakony-Szriitláitló). — A *tíyöri Sakk-kört. — 
Székely Jenő. -- Mészey József ((iyrir). — A táborai 
Tanailtort. — A ^Kákicsai Katoiikut-kőrt Veúreos 
Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzdtujlak). -
A •liunattiltlvnri Egi/enlöiégi kort lDunafőldvárt — Barcík 
Mihály i'liihtiruitearii. — Csolnoki István (Uajduhadháia). 
A tLeihicti Oaidanági Kanzinó.t (Lfibiczi. — Lnxtyik János 
ég Szivak Jánoü (Alberti-Ina).—tCiengeri K'wzinót iCtenger). 
Király Mihály (üentai. — Kunz Rezső (Temetrfkáti. 

A 2667, sz, feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól. KÉPTALÁNY. 
Világos. Sötét. 

l Vb7—g7 Ke3—d4 
(a, b, c) 

2. Vg7—a7 f matt. 
i>. 

1. e5—e4 
2. Ííf6—d5 f matt 

Világot. a. Sötét. 
1. . . . . Ke3-f4 
2. Vg7-h6 f matt. 

1. ' fB—f 4 
2. Vg7-a7 f matt. 

A 2668, sz. feladvány megfejtése Berger Jánostól. 

1. Va4-b4 . Í5-Í4 (a,b) 1 . . . '.. Kd4-d5 
2. Hc4-b6 f K. t. sz. 2. Hc4-e3 t Kd5-d6 
3. Yb4—b2 stb. 3. Vb4—b8 f stb. 

b. 
í. _ __ _. e5—e4 
2. Hc5—e~6 t Kd4—d3 
3. Yb4—bl t stb. 

A 2669. sz. feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól. 

i b c a • l g b 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

1. Ba3-d3 . . . c4xd3 
2. Vdl—b3 f Kd5—c6 
3. Vb3-b7 f matt. 

1. e4xd3 
2. V d l - h l f g3-g2 
3. Vhlxg2 f matt. 

A 7-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Levonatból villamos. 

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

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

Az influenza és az úgynevezett 
meghűléses bajok elhárítása. 

Általánosan észlelhető, hogy az influenza jelentősége 
évről-évre fokozódik, és hogy nemcsak gyakoribb, ha¬ 
nem veszélyesebb is lesz. Főleg akkor, ha az első kór¬ 
tünetek elhanyagolása, illetve késői orvosi tanácskozás 
mia't a betegség átterjed a légzőszervekre (bronchusok, 
tüdők stb.). 

Ezen utóbetegségeket nagyon elősegíti az az influen¬ 
zával járó általános legyengülés és a vele legtöbbször 
kapcsolatos emésztét-i miiködészavar, mely étvágytalan¬ 
ságban stb. nyilvánul. 

Ha már most az erőbeli állapotot bő táplálással 
emelni óhajtjuk, az sokszor azon akad fenn, hogy a 
naüködésképességükben csökkent emésztőszervek a fo¬ 
kozott tápszerbevitelt nem tudják kihasználni, hanem 
azt megterhelés gyanánt érzik. 

Ezért a testi erő megújításának előfeltétele az emész¬ 

tési szervek normális munkaképességének helyreállítása. 
Ily esetben egy alkalmas táp- és erősitőszer haszná¬ 
lata, mely az emésztő csatornát nem terheli túl, ha¬ 
nem kíméli és az étvágygerjesztés által, valamint a 
különben bevitt tápanyagok alaposabb kihasználásával 
a gyors erősbödést lehetővé teszi, igen ajánlatos. 

A Gruajacose oly készítmény, mely a fentemiitett 
követelményeknek megfelel és a légzőszerv! megbete¬ 
gedésekre különben is kitüuő hatással van. 

Czélszerü összetételben egyesíti a régen bevált 
Somatose étvágygerjesztő erősítő hatását a Guajacol 
antiseptikus, gyógyító tulajdonságával, a mely itt a leg¬ 
előnyösebb alakjában nyujtatik. 

Ámbár a Guajacose előrehaladtabb esetekben is sike¬ 
resen alkalmazható, az eredmények természetesen a 
legkedvezőbbek, ha a szert azonnal a megbetegedés 
kezdetén használjuk. 

Ezért ajánlatos mindjárt az első kóros tüneteket 
(pl. fázékonyságnál, általános bágyadtságnál, kezdődő 
lázas tüneteknél stb.) figyelembe venni. Éppen akkor 
érleli legszebb gyümölcseit a Guajacose használata az 

orvos felügyelete alatt, a kitől nemcsak előrehaladot 
esetekben kell tanácsot kérni, hanem bármily csekély 
észlelésnél. 

Egészen elvetendő az orvos megkerülése és az ön-
kezelés oly szerekkel, melyeket gyakran hirdetnek túl¬ 
zott dicsérgetéssel, de melyek gyakorlatilag értéktelenek. 

Ezekktl ellentétben a Guajacose czélszerü összeté¬ 
tele és sikerei alapján az orvosi körökben folyton nö¬ 
vekedő elismerésnek örvend. 

A Guajacose hatása többnyire az étvágy fokozódá¬ 
sában, jobb táplálkozásban és az egész test erősbödé-
sében, az izomzat fejlődésében, súlygyarapodásában, 
továbbá a köhögés csillapodásában, a köpet kevesbe-
désében és a többi kóros tünet elmúlásában mutat¬ 
kozik. 

A készítmény üvegenként 4 koronáért az összes 
gyógyszertárakban megkapható, illetve gyorsan be¬ 
szerezhető. Tessék a védett névre és az eredeti csoma¬ 
golásra ügyelni. 

KÍNA BORA VASSAL 
Hygieulkus kiilUtas 19O6. I,e?ma?asabb ki 
Erősitőszer gyengélkedők, vérszegények e 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, itteg-
I"'öti6 erősítő és verjavitó szer. 
K Hiinö Ix. (iimO-nél több orvosi " l e - m - i ^ 
I. Serravallo, M. és kir. odtari siáiiitó Ineste-Barcoia. 

\ ásaruiliató a gyógyszertárakban félliu-res üvegekben 
K 2.BO, literes üvegekben K 4.80. 

Feketére fest * Hófehérre tisztít 
hetenként sok 100 ruhát. naponta átlag 20.IXH) ?allért.k«/«löt. 

1-iithn.lí 

BALTEABEHW rnhafestőgyárában 
= KASSA.. Alapítási év: 181O. ===== 

SZÉITTÖSZEREK KIRÁLYA 
A „LISZKA"-FÉiE MOSDÓV1Z 

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

a mely minden kenőcs és erem 
használata nélkül az arcznak min¬ 
dennemű tiszlátlanságát, szeplőt, 
májfoltot stb. már rövid idő alatt 
eltünteti, kellemes üdévé teszi s an¬ 
nak bársonyfinoiuságot kölcsönöz. 

Kapható egyedüli 
készítőjénél :::::: Ara 2 korona. 

LESZNKR ALFRÉD ARANYSAS GYOGYTÁHA 

NAGYVÁRAD, SZT. LÁSZLÓ-TÉR. 

Világot uraló két elválaszthatatlan fogalom női szépség és a 

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

Hasonlóan, híres jelzések: 
L e i o h n e r Ih'rmelinpu-
derje M. 3 és 1.3(1. A-pa-
sia-puderje M 4. M i n ¬ 
dig csak Leiohner-
felepuaert kérjünk 
Kapható zárt dobotokban 
minden ülalszernzlelben 
s a gyárban : Leich-
icr L. Berlin SW. 

SehiiluuinuM .U. 

KALODONT 
LEGJOBB 
OG-KRE1A 

6O Fillér 

• D 

jyőngéd. puha bdrl 11 remi él Hull. uepltltl menles a r c l l t l 
íoijyalltá* sok millió darab! Naponta eli*m«ró iratok.'̂  

2 illamdlj ét 10 arany- ét etQtUrcm: 
Fessék pontosan figyelni a névre és vcdöjegyre: Steckenpferd 

-
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A GÁBOR FIU-INTERNATUS a nagy vakácziót 

MARGIT GYÓGY-
FUKKÁS 

Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag B különösen a légiő-
• tervek huruton bantalmitmul igen jó hatású még 
.'. .'. akkor is, ha vene«ek eiete forog fenn. .'. .-. 
Megrendelhető ; É D E S K U T T L.-néi Budapesten és 

a forrás kezeloaégenél Mnnkaoaon. 

Téli f ürdökura. 

fl ButfDi ft Nagr-szá l lodájában é« Thcrmal - szá l lo -
dájában lakás teljes ellátással naponkint 10 
kurouától feljebb. Mmden szobától fűtött fulvo-
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetes 
forró-meleg kénes források, iszapborogatások. 

Prospektust küld a 
Szt.-LukáenfürdS Réizvtnytán. Budapest, Budán. 

AB elókelő hölgyek ónak a 

PARK- CRÉME :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POUDER :: 

'SZAPPANT 
h a u n á l j á k . Kőraklir B A Y E R A N T A L gyógytíra Buda¬ 
pest, Andrássv-át HÍ. n. — Kapható atonfeliil KarlschmirofT. 
— Lm, Nfrnda. Molnár ín Moier és Uusi utMa driiRuenikban. — 

Halovánf hölgyek és urak a 
Grolich-féle Rydyol 
(ezelölli elljevrzése GrfllU'h-féie Riizsaharmat) használata állal 
gyengéd rózsa-arrzszint nyernek. Egynéhány csöppet I H szivars-
kára kell önteni s az arczon szétdörzsölni. Kjry-zcn használit útin 
gyengéd róuaszin keletkezik a/, arczon. Többszöri használat alán 
ez a szín erősebb írsz s különösen esle érvényesül kitáló módon. 
Módjában áll tehát tetszés szerint világosabb vagy erősebb arc-z-
szinl viselni, anélkül, hogy 
legkrvésb é is félnie kellene, 
h»gy a Grolioh-fele R y -

a bőrt megtámadná, 
feltétlenül ártalmatlan, 

i 

A Őr öli eh féle Rj dy< 
tartós s rsák mosással távo¬ 

liiható el. használatban prdi? kiadói, \astrlasnil 
tessék a czégre ligtelni, mert máris vannak silány után-

utók. Egy zöld pechéin eredeti fiveg ára K 1.80 (portó külön). 
Szélküldési helv. a hová a megrendelések küldendők : 

J O H A N N G R O L I C H vegyi-kozmetikai laboratóriuma a 
•fehér angyalhoz") Brt inn. 

Főraktár Budapesten: Török József, Kirily-utrza. Egger Nádor-
(TjóíMára Viczi-kdriit 17, Molnár és Moser drogéria, Korona-
herczeg-iilna 11.. Delsinyi Károly drogéria, V., FürdS-Dlcza 10., 
::: l.ut Mihály drogéria, IV., Múzeum-kőrút 7. sz. ::: 

KÜLÖNLEGESSÉGI GÉPEK 
Ceminttetőcserepek Cementürtőmbök 
Cementlapok Cementfalazótéglák 
Cemental»gcsöv«k Camentaalaktég-lált 

-- előállításúra. 

Vizvtietékcsövck 
Kctitésosilupok 

FORMÁK 

elöállitására. 
Ablakkereteiesek 
Határkövek stb. 

Különlegességi gépgyár 

Dr. GASPARY & Co. 
:: MARKRANSTADT Leip.ig mellett. :: 

Levelezés minden nyelven. 

888. .E. ári«gy,«> tMaMtmmm*. 

Héleafazásiczikkek 
Vf elsőrendtiek ! 

Bpest, Teréz-körút 6 
Telefon Sü-íí. Arjegyz. ingy. 

Megvizsgál ta Bool t a n á r és rendelte a közvetlenül 

.Teri.? Pétről-Balzsamot 
mely 3 üveg elhasználása útin végleg megszüntette a hajhullást, 
korpaképződest; a hajat birsonysimává és hullámossá tette. Száraz 
és zsíros hajnak. Egy nagy üveg a r a 3 K. — Kapható: 
P E T R O V I C S D R O G É R I A Budapes t , I V . kér . 
0000 Béesi -utcza 2. szám. 0000 

TÖRLEY, 
.PEZSGŐ 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

STELLA-HAJYIZET 
mert ez nem hajfcstő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 
ZOLTÁN BÉLA gyógyszertára, 
Bndapest, V/49. Szabadság--1 ér, Sétatér- n. sarok. 

flEKÁSMEtveREN 
UDflPEST-MEUETT 

SOHA 
czélszerübb újdonságot nem láttam! tíáit fel 
minden háziasszony ki a 

Hamurostát 
kipróbálta! — Tiszta, 
gyors, kényelmes, tűz¬ 
biztos és óriási időmeg¬ 
takarítást jelent. A fuj-
tatás, lóbálás felesleges; 

amit eddig két napig 
vasalt, ezentúl egy nap 
:: alatt elkészül. :: 

Kérjen képes leírást 
ingyen és bérmentve 
Miíller H -tói, Bnda¬ 
pest, Aranykéz-n. 8. 

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

SZŐ JLÖ O LTVÁNY, 
szó'lővesszőró'l és borról nagy í r i rn ron ^s Wrmenlve küldöm meg 
képes ár jegyzékemet u i & J c u a ki czimét t u d a t j a . 
Gzea könyvel még ti is kérje, a ki rendelni nem a k a r , mert 
ebből meg tanu lha t j a a szőlőtelepí tés t s e mellett sok 
szöló'kép van benne. Szőlőoltváuyokuól ej más egyéb európai és 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű D e l a w a r é -
ból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Tjbhezer 
el ismerőlevél , közié több liflrc/.egi ésgróli uradalomtól. Czim : 
SZ1.CS SÁNDOR F I A s/olőtclppe B iha rd iószeg . 

vá¬ 
lasztékban kapható 

Divatos női 

kizárólag jobb mi-
.'. nöségben .•. 
böriindös és finom 
bőráru készitünél 

JBudupeat, VIII., lial.6ey.i-ut lő. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. •» 

Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás 
Magyarországon grainiuof'iiiiiik és lemezekben 
TÓTH JÓZSEF srammofon gyári nagy rakt. 

Szeged, Köuyök-ntcza 6. 
! ! ! Kérjen ingván árjegyzéket ! ! ! 

Viszontelárusitók kerestetnek. 

A A O 
ll)-OS 

s e r e t e s automata Ismétlő fegyver megjelent és belőtt példányok gyári áron 
legjobban nálam szerezhetők be. 

Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
Vowotny I. Prága, Holland 
& Holland, Purdey Scot slb. 

Sport is utazási cikkek 
rendkívül nagy választék bán 
a megszokott szolid arak mellett, 
: : legjobban beszerezhetők : : 

B l ZI1 UH. JFJini-itaiZS. 
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B L Ú Z O K * RUHÁK 
FALÜDI LÁSZLÓ 

oostnm és pongyolák 

Üxletáthelyezés miatt 
rend kívül olcsó árak 

CSÁNGÓ bőrön dösnél 
IV., Mnzenm-körút 3. 

Üzletem f. é. május 1-én tete¬ 
mesen megnagyobbítva a szom¬ 
széd házba, 5. szám alá he¬ 
lyezem át. A czim fontos ! 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

, ilró angyal11 

• gramofon « 
:: gépek és lemezek. :: 

SCHMID HŐVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. „r;;*^. 
Választ 5kküld«mények, kedvező lemezesére fölvétel. Ár- és 

lemezjegyzék lufryen és bérmentve. 

INGYEN 
esetleg 

egy millió korona, 
ki nálunk részletfizetésre 

gramofont 
és hanglemezt vásárol, mert 

minden vevőinknek ingyen 

egy sorsjegyet adunk. 

Magyar Camera-Ipar 
Bpest, VII., Garay-n. 9. -- Arjegyz. ingy. 

A M A R G I T - u R E M E a főrangú hölgyek ktdvencz 
szépítő szere, az ejtesz vilá(;uD el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozi elfogadni, meri csak 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű (e elősségel. 

A M A R G I T - C R E M E ái-talmailan. zsirtalan, vegy¬ 
tiszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett. 
Ára l K. Margit-szappan 7O fill. Margit-ponder 1'2O. 

Gyá r t j a Fö ldes K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és droitua-üzletben. 

: : Kitűnő! : : 
Miczi. Ugye mikor reggel 

fölébredsz, legelső gondolatod 
én vagyok. 
Báró: Nem édesem! Leg¬ 

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

MÜASZTALOSOK SZÖVETKEZETE 
DISZMO ÁRUK 
CSILLÁROK ii 
SZŐNYEGEK:: 
KÉPEK : i :: :: 
TERRACOHA 
MÜKÖVÁZÁK:: 
SZÖKŐKUTAK 
RAKrÁRON :: 

TELEFON 
: 118-80 : 

BUDAPEST, IV., VIGADÓ-TÉR 1. SZÁM 
= = = ( | > U N A . P A R T I C O R S O ) = = 

LAKASBERENDEZÉSI VÁLLALATÁNAK 

MINTATERMEIT 
A BÚTORT VÁSÁRLÓ KÖZÖNSÉG SZI-
EVS FIGYELMÉBE AJÁNLJA. ÁLLAN¬ 
DÓAN 30-NÁL TÖBB ÉS MINDEN IGÉ¬ 
NYEKNEK MEGFELELŐ BERENDEZÉS 
===== ÁLL RENDELKEZÉSRE. ~ 

KIVITELRE 
SAJÁT V. ADOTT TERVEK SZERINT. A 
BERENDEZÉSEKHEZ TARTOZÓ ÖSSZES 
MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LKG-
ELŐNYÖSEBB ÁR MELLETT TELJESÍTI. 

;: Legjobb, legbiztosabb 
orvoslás lábak részére a 

BÖLGYEKJÓLTEVÖJE 
legjobb szerkezetű 
::: haskötő! l ::: 

llvpenikus és kozmetikai sikerei fe-
liiliniilhatalliniik. Támaszt uynjt és 
egyszersmind kellemes nyomással ösz-
szeszoriija a hasfalakat, miáltal az erős 
fűzéstől eredő és mindeu egyéb alte.-ti 
bajukat orvosolja. Áldásos a viselése 
gyomor- és bélbajosoknál, hasműtétek 
után, viselős állapotban és szülés 
után. vándorvesében szenvedőknek ; 
kiválóképen ajánlható nagy, r»gy lógó-
hasuaknak (kiknek csinos karcsúbb 
alakot formál). — Yértékv télre 
hölgykiszolgálat! - Ú J D O N ¬ 
SÁG !! l iuininihari«nyák varrás nél¬ 
kül (egyenletes kellemes nyomá>). 
ilörrsiT, dagadt láb, izületi csuz, meg¬ 
vastagodott izületek és egtéb lábhajok 
ellen. Képes kimerítő árjegyzéket in¬ 

gyen és bérmentve kaid: _• 

KUI P T I l o r v o s i műszer és tcstegvenesito „ 
IVbLLll *• pék Ryára Budapest, IV., Korona-
herczeg-utcza 17. szám. Telefon 13-76. Alapítva 1878, 

Dr.Hőgyes-féie 
impregnált asbest talpbetét 
aczélrugóval, db 4 márka, aczél-
rugó nélkül I. 2 mk., II. l mk. 
Szétküldés utánvét mellett. — Az 
arzélrugóra egy D r . Hogyes-
féle a s b e s t t a l p van feszítve, 
miáltal a láb kellemesen és bizto¬ 
san nyugszik. A járást rugalmassá 
teszi és a kitartást járást közben 
növeli. Lúdtalpnak részére nélkü¬ 
lözhetetlen. W i e n , I., D o m i -
«» n l k a n e r b a s t e i 21. «» 

Párisi világkiállítás 19OO: Grand Priz. 

Kwizda Restitation-Fluidja. 
Mosóvíz lovak számára, egy Üveg ára K 2'80. — Udvari és 
verseny istállókban több mint 40 éve használatban ; nagy fá¬ 
radalmak után újra erősít, az inak merevségét megszünteti és 

a lovat traininghen kiváló képességűvé teszi. 

Kwizda Restitution-Fluidja 
szójegv, ezimke és c>omagolás védve. Csak 
az itt látható védjegygyi'l valódi. Kapható 
minden gyógyszertárban és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és berni. 

Fő- TnrnV Tni7Q»f gyógyszertára Budapesten, ^ É H 
raktár: J-U1UÜ. UUZiDCl Rirály-iitcza H, Andrássy-uti5. ^ S S S 

KNUTH KÁROLY 
:: MÉRNÖK ÉS GYÁROS :: 
Cs. éa ttr. fensége József főher-
:: cieg- ndvari szállítója. :: 

- Gyár éa iroda: ===== 

Budapest, m , Saray-n. 10. 

Központi TÍZ- és gőzfűtések, légBzeez- éa 
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, 
szivattyúk, vizerőmüvi emelőgépek stb. stb. 

Tervek, költségvetések, jövedelmi elöirány-
:: zatok gyorsan készíttetnek. :: 

LOHR MÁRIA 
Cilpke-. vegyéBietl tjgitlto él fe»té«icti 
Intéiete. Gyár̂ : VIII., Baro«»-.ntoia^ 

* * * * Ezelőtt 

FiókOzIeWk: IV., R>kfl-ut B. VI.. Andraixy-iii 16. 
\ ill_ J.íi«i'f-kílriil 2, IX, Cülvln-t^r 9. V, Harmln 

.— rzail-iitrxa 9, VI.. Tpríi-kflnil 8O. 

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

Étrendi szer, kitűnő hatása van a különösen nehezen emészthető ételek föloldására, 
valamint az általános emésztésre és így a teát táplálására és erősítésére is. Naponta kétszer 
használva, evés után egy kávéskanálnyit téve a nyelvre s a szokásos itallal leöblítve, kedvező 
befolyást gyakorol a hiányos emésztés következtében föllépő jelenségeknél, minők : gyomor¬ 
égés, nyálkaképződás, székrekedés, aranyeres bántaímak, altesti pangás etb. 

Ásvánjrvii-SJÓgjrmödnál mint elő- vagy utókora, vagy egyidejűleg a 
gyógymóddal kitűnő hatást fejt ki. 

Minden doboznak dr. Gölis pecsétjével éa a bejegyzett védjegygyei kell lezárva 
lenni a mindenkor határozottan dr. Gölis-féle emésztő-por kérendő a vétel alkalmá¬ 
val. Egy nagy dobos ára 2 K 58 fillér, egy kis dobos ára l K 68 fillér. 

Dr. Gölis-féle egyetemes emésztő-por központi szétküldése: Bécs, I., Stefann-
plats 6. (Zwettlliof). — Főraktár: Tőrük J ó i . e f gyógyszertára, Budapest, 
Király-ntosa 12. és Amdrássy-nt 26. ssám. 1271 

•AlYARHOM O 8 6 , IfBHAflYOBB É8 LE8J08B HWMEYU OBAUZLETt. 

- v ssa 

RÉSZLETFIZETÉSRE 
árleoyzék Mnnatv*. JavttáMk pontaiu MiUzUtttMk. 

Ezennel közhírré tétetik, hogy a Magyar Kir. Szabadalmazott Osztály sorsjáték (XXV. sorsjáték) 6. osztályának 
— x j „ „ v A »•» *.-.i . i , . , ! i ;« ».A *>1_i„ tartatnak metr mífir nndiu a következfi nanokon Hirdetmény. húzásai folyó évi niárczins hó 23-tól április hó 2L-ig tartatnak meg, még pedig a következő napokon: 

. márczius 23, 24, 26, 29, 30, 31, április 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. 15, 18, 21-én. 
*****98&r' ^ húzások a négy első napon V» 9 órakor, a többi napokon 9 órakor kezdődnek és a magyar királyi ellenőrző hatóság és királyi közjegyző 

jelenlétében nyilvánosan történnek a M. Kir. Szab. Os/.tíUysorsjáték huzási termében. A sorsjegyeknek a 6. osztályra való megújítása a játékterv szerint, 
minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt 191O. évi márczius hó Itt-ig eszközlendő. 

Budapest, 1910. évi márczius hó 6 án. Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Tolna}/. Haxay. 
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Gyorsgőzmosógépek.ruhamangorlók, facsarok 
ntólérhet-llenek minőség és teljesítőképesség lekin-
imében ! Legolcsóbb árak. Katalógus ingyen és 
bérmentve Képviselők kerestetnek. 

TITANIA-MÜVEK, WELS 9 Ob.-Oest. 
Migyarorsiági vpzérképvisslö : Takirs Oszkár, Budapest. 
; : ' VI., .Vagymező-ulcza 49. s/.ám. :: 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, U rtlfl 
fektet elsőrendű faj-
tiszta anyagra 

6YÜIÖLCSFACSEIETEK 
yttk dlnoierjik, tnlevelfiek, kerl-

tésnöv«ny»k, bo^yoíTfimölcsnek stb. «tb. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I sima áru) európai t s amerikai »lma 

" " " * (Oktató di.»árjeffyZ.k 
kívánatra ina-yen.i 

FISCHER é>~^ 
Faiskolák és szblboirvanytelepeK 

tanyay Pcpsin bora. 
Kellemes ictt, kiváló jó hatása szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor-

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a ffyo-
morterlielétttől. Egy üveg ara 

8 kor . 2O HU. 

12293 Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

Telt kebel elérésére. 
Szép keblet szerez¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pei titkot a hólfry-
TÜáfr előtt, a mióta 
a i P i l u l e s O r i -

eo la l e s i (ke -
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a pilulák 

ralitaa 
azon tulaj¬ 
donsággal 

hiroak, 
hogy a 

keblet kifejlesztik. mcgszilárditjU 
és iijjáalakitják. ép agy a nyak és 
vállcsontok Sregcit megs/.nnletik 
az álul, bory a keheinek kecses 
lellséget kölcsönöznek a nélkül. 
hogy a derekat kibővítenék. A 
kefet l p i l u l á k főleg keleti nö-
rénykÍTonatokbol készülnek l íz 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
tek. Hatását nem szabad hasonló 
czéU uás külső fagy belső hasz¬ 
nálatra szolrálo szerrel összelé-
refiteni. Egy több mint 21) éri 
eredmény a IMIules O r i e n t a -
l e s hírnevét megerisiletle annyi¬ 
ra, nugy ágy a liatal leánynak, 
mint ax asszonynak az egyediili 
eszköze arra, hogy telt s szilára 
kebelre legyen szert Könnyá és 
•liskrét keulés. tartós eredmény 
már 2 Inti használat után. Egy 
ÜTeicei'tk* haaznála'ti utasítással 
K.4.') kor., iitántéltelH.75 kor. Ki-
raktár Hiidapnlen Tírök József 
VI., K irály-iiu-za' 14 Prágában 
[•'r U'i|i«|[ A (Vi. Wa«HT(MM> t" 

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

Sárkány J 
butoriparOBnál, Budapest, 
VII.. Erisébet-körnt 26. sí. 

műhely és raktár. 

Szép. telt tístidomokat. gyönyörű 
kehiét nyerhet l törvíoyilefc védett, 
eBÜSTÉRIA" eröporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban l'.MIO, Ham¬ 
burgban liHll, Kcrlinbi-n l!«i:{. 
Hízás ''-H hét állít egész 31) fontig. 
Szigorúan szojid, nem ami-
tag. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. li«bo/» használati utasi-
táisal 275 K. A pénz poslautal-
vinvon beküldése, vagy utánvét 
meliíll, beleérne portó is. Hygie-
nische Institat Ilr. Franz 
Steiner & Co.. Berlin 57., 
KiiniggriitzerNtr. 60. Lerakat 
SI»irv«riirsi4K részire : Töl'iik J, 
gyrirvszertara limlaiicst. VI.. 

' Király utcxa 12. szám. 

Valódi briinni szövetek 
az 1910. évi tavaszi és nyári idényre. 

II 
II 

szelvény 7 K 
10 

15 
17 
18 

Egy szelvény 
3-10 méter hosszu. 
elegendő teljes férnrnháuoz 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 
Eev szelvényt fekete szalonkaháthoz 2 0 . — K-órt, éppugy fel-
őltoszövetekél. luri-talodehi, selyrmkamgarnt gyári árakon küld 
a mindenütt ismert megbr.ható és szolid positógyán raktár 

Siegel-Imhof, Brünn 126 
Minták ingyen és bérmentve. 

Nagy e lőnyére szolgál mindcnkmek, ha s/övetszii'rséR-
letél d i r e c t e a g y á r t á s h e l y é n S i e g e l - I m h o f czég-
nél rendeli. Óriási forgalma mi.t' állandóan a l e g n a g y o b b 

vá la sz t ék a Icgnjabb szövetekből. 
«i SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK! «» 
Pármily megrendelés teljesítése szigorúan minlahü és figyelmes. 

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

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁRCZIUS 20. 

Szerkesztőségi iroda: IV. liealtanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Etetési l 
feltételek : { Negyedévre 

16 korona. A « Vi(dgírronílttí«-val 
Z 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

' 4 korona. tol>b. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

kellemes, hatásos hashajtószer 
felnőtteknek és gyermekeknek 

egyaránt. 
Enyhe és biztos hashajtó, ^hatását orvosok 
többszörösen kipróbálták, s ezért a „Califlg1" 
néven ismert Kaliforniai FügesZQrp tisz¬ 
tasága és rendkivül jóJiatásu tulajdonságai¬ 
nál fogva állandó vagy niuló székrekedés, 
emésztési zavarok és étvágytalanság esetén 
orvosok által ajánlott/szivesen használt szer. 
Különösen kell ügyelni a „Califig" védjegyre. 

k Minden gyógyszertárban kapható. Nagy üveg 3 kor. Kis ilveg l kor. 

szeplös hölgyeKet 
kik arczukról egész egyszerűen lemossák az összes szeplőt éspattarást a DUNA szappan és DIANA krémsegítségével, 

MalljuK 
ama 

KÖSZÖNŐ LE V K LE K: 

Igen IK/trll Gyógyszerész úr 
Ne vesse meg m én elismerő levelem, de nem tudom mnskéiit meghnIAInl nzt, 

ln>cy « I'iíinn crcmj<> minden szeplnmel elmuliiiutloltn. Különben nem volt semmi 
s/rpsegliibn r;iji:nn. dt- nz n sok s/eplo egészen eltnrzitolta az arczomnt s azt hK/i-ui 
a ló n. egy nőnél, hngy nz iinvhnn- sima és fehér legyen. Egéol élelemben hi'ilnsnn 
fogok Önre gondolni, l'dvözli Kazui Or»t» Singerin. 

Tekintetes ERÉNYI uram 
lla lelii-l. kiildjnn utánvéttel 4 darnli Dlaiia-.Hinppant, mert mar elfogyott a inAsIk 

S dandi és eirmiiiyirii mffuokUni miir n Dlnnn s/nppnnl. hngv nem ll tudnék más 
•zappnnnal moaakodnl, Dloaérvtrrc >iilhnl ez a srappnn. mert muitn ív/el mnsaks/nm, 
nincs egyetlen urpUtra sem rs líriehér Ml ár nuvom. Amikor n l>lnna-krémet kezd¬ 
tem naunalnl, először nngynn megl|e<ltrm, mert egészen lehnmlotl n bőröm, de utiínn 
nnnnl s/elib lett n/ arc/mii. HlndenEIoek örömmel ajrinloin a Uiuna-szrreket. Azonnali 
nilliláM kér I . l emenné . 

Tisztelt ERÉNYI úr 
Szívesen terjesztem az ön Dlana-szappannt és Dinna-crémjét, mert végtelen örömöm 

van, mióta ezen szereket használom. Ahnnyszor a lükéibe nézek, minnég áldom erl, 
hogy ilyen csodalatosán eltnnlek a szeplnim és pntlanásnim. Kérek ismét 6 darab Di¬ 
ana-szappant eb 3 Dlana-cn met nappali használatra. Tisztelettel Schlesing-er Gertrnd. 

Tisztelt ERÉNYI úr! ' 
Az Itteni gyógyszertárban nem knptam Diana-púdert, Ón pedig azt Írja. hogy ta¬ 

nácsos gyengén brpuderezni az nrc/ol, küldjön tehát 2 iloboz fehér púdert szarvesbörrel és 
miután úgyis egy a portó, lessék hozzácsoniagolni 3 dnrub Dinna-sznppanl is. Ha van 
valami jó milesser-irlnjn, ügy küldjön nzl is, de csakis'Erénvi-lele ligvenésne kc-rül-
iön többe 2 koronánál. Megint csak azt mondom, hogy a legjobb szepfö elleni szeraz 
Ön Ulnna-erémje és Diana-sznppnnjn, mert az én szepiős' arczomat valami bámula¬ 
tos módon megszépítették az Ön szerei. 

Teljes tisztelettel Lndwlg- Sarolta. 

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

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

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

Egy nagy darab Diana szappan l kor. 5O till. 

Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
(fehér, rózsa, vagy sárga szinbeu) 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 fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 

' 

AUGIER. MAUPASSANT. CHOPIN. 

GOUNOD. WATTEAU. 

PÁR ISI SZOBROK. 

HUGO VIKTOR. 

Franktin-Társalat njomdájs, Budapest, IV.. Egyetem "utoza 4. szám. 


