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SOKAN KÍNLÓDNAK
Úiazó kellemetlenségektől teljesen meij

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL-t
, az arczon, hajközötti bőrbaj és kiütéseknél, ó t var, végbél és lábközött gyakran előforduló feldörzsö; lések, kisebesedések és viszketési bántalmaknál, melegség által képződött kipállolt égető fájdalmaknál.
• a legjobb desinficiáló, hűsítő, erősen szárító szer.
i > \ 1 1 •» H . < i / * > f 4 1 L «-;/<>i*Í n l : kizárólagos (specifikum) ellenszer és azonnali fájdalomcsillapító hániorrhoidás
ll.VllcilKOZcitOK
bántalmaknálí aranyér ellen legbiztosabb szer.
a végbél-daganatot lohasztja, visszafejlődését gyorsítja, tü/esséyét elveszi, fájdal¬
Orvosi nyilatkozatok szerint: mát megszünteti.
összes bőrbajok kezelhetők feltűnő eredménynyel, anélkül, hogy bárminemű
Orvosi nyilatkozatok szerint az
utókellemetlenségek előadnák magukat.
összes sebeknél, kütegeknél, ótvarnál, nedves és száraz sömöruél, viszkelegségi
szerint: bőrbajoknál,
_Orvosi nyilatkozatok
_
ahol az összes szárító, gyógyító és desinficiáló szerekkel (zink, kar¬
ból, jodoforin, dermatol, xeroform, sublimat, praecipilal, Salicyl, Ichlhiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, ott a valódi
„ERÉNYI-ICHTHYOI>-SALICYL" összeállítása kitűnőnek és értékesnek minősíttetett.
A közönség részéről az elismerés oly frappáns és általános, hogy nem létesik oly nap, a mikor ilyen köszönőlevelek
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul közlünk néhányat ; az aláirást titoktartás meg őrzése végett kénytelenek vagyunk
mellőzni.
OrVOSÍ

Viszketeg vagy
EÖmör a fejbőrön,
arczon és testré¬
szeken
Izzadtságból szár¬
mazó feldörzsöléaek és tüzességij
fájdalmak

Száraz és
nedves sömör
Vegbélviszkető
fájdalmak
Lábszáron viszkető
sebek és fekélyek

Kiújuló
régi sebek
Aranyérfájdalmak
Egy külföldi tanár levele : Budapesti sógorom
révén az Erényi IchthyolSftlieyl híre ide is eljutott
és nagyon örülök, hogy ké¬
szítménye a hirdetett beteg¬
ségek ellen mindenkinél
szépen bevált. Magam is
mindig valami régi bőrbaj;
bán szenvedtem . és .most
nyoma sincs betegségemnek.
Nagyon szép dolog, hogy egy
magyar gyógyszerész ma¬
gyar készítményével ilyen
szép sikereket arat. Igaz tisz¬
telettel vagyok D r . N . D .

Köszönő levelek.
Tisztelt gyógyszerész ú r ! Soha se jutott volna
eszembe újságokban feldicsért gyógyszereket hozatni,
ha az orvosom nem ajánlotta volna. Minden frázis helyett
annyit juttatok tudomására, hogy egy 6 éves viszke'egséggel párosult sömörbajomtól teljesen meggyógyul¬
tam, melyben eddig nz összes létező szerekkel nem
lehetett segíteni. Tisztelettel
Dr. F . M. ügyvéd.
Tisztelt gyógyszerész úri A küldött .Erényi IchthiolSalicyl" szerét nyolcz napig használtam és egy igen
régi kisebesedett borbán talonj tol szabadultam meg.
Kérem sógorom részére Temesvárra is -egy dobozt kül¬
deni. Kész szolgája
M. M. adótiszt.
ifly Irt : Tekintetes
Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését.
Mióta az Erényi Ichthyol Salicyilt kenegetem fájdalmas
láb-sebemre, azóta a folyón megszűnik és a seb heged.
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬
jak bajomtól. Szivélyes üdvözlettel
H. K.
Egy vidéki földbirtokos levele: Oly szeren¬
csés összeállítású gyógyszert, mint az «Erényi íehthyolSalicyl» még nem tapasztaltam. Háraorrhoidás fájdul:
mámra rendeltem e«;y adagot és az telje* én megszűnt
V* tégely használása után. Feleségemnek kezéről fagy¬
tól visszamaradt kiütések és viszkető sebek voltak, mely
két nap alatt elmúlt, gyermekem arcza oly ót varos és
kiütéses volt, hogy alig látszottak a szemei és a kenőcse
oly szépen letisztította és beszáritottu, hogy feleségem¬
mel egyUtt nagyon hálásak vagyunk. Most egyebet se
teszek, mint a községben Erényi Ichthyol Sulicylt ren¬
delek polgártársaim részére. Ha Pestre megyek, szemé¬
lyesen fogom a gyógyszertárban felkeresni és köszö¬
D. A.
netet mondani. Igaz tisztelője
Tisztelt gyógyszerész úr! Miután személyes tapasz¬
talat után betegeimnél többszörösen meggyőződtem,
hogy az • Erényi Ichthyol - Salicyl • úgy acut, mint makacs
bőrbajoknál és a sömör minden fajánál, továbbá végbél•fájdalmaknál egy igen kitűnő fajdalom csillapító, szárító
s desinficziáló hatású szer, ennélfogva kérem házi
gyógyszertáram részére küldeni öt adaggal belőle. Min¬
denütt fogom alkalmazni a megfelelő esetekben.
Teljes tisztelettel .
. D r . F . R. orvos.
Egy vidéki erdész iyy I P : Tisztelt gyógysze¬
rész úr! Valahányszor közelgett a hideg idő, visz¬
kető bőrbajom mindég kínoz és előjön. Tavaly hozat¬
tam egy Erényi Ichthyol-Salicylt, ettől úgy meggyó¬
gyultam, hogy most semmi bajom, pedig ezelőtt már
november hóban is mutatkoztak a jelenségek. Azért
bizalommal fordulok önhöz és kérek a főerdész úr
részére ugyanilyen gyógyszert. Remélem, hogy neki is
úgy fog használni, Uilvözlettel ,
. I. T.
Tisztölt gyógyszertáros ú r ! Miután ügy halottam,
hogy a vöm hozatott öntől egy valódi gyógyszert,
mely meggyógyította a 16 esztendős pikkelyes sömörjét, ne sajnáljon nekem is küldeni egyet belőle. Az
árit a postán ki fogom szívesen fizetni, csak gyorsan
tessék szállítani. Igaz szolgája B. Z. uradalmi csősz.

Egy k ö r o r v o s l e v e l e : Tisztelt gyógyszerész úr l
A feleségem részére hozatott «Erénji Ichthyol-Salicylt»
egy végbél közötti viszkető acut bajnál próbáltam ki,
melynek eredménye oly kielégítő volt, hogy ezután
csakis az Ön szerét fogom betegeimnek rendelni. Tes¬
sék gondoskodni arról, hogy az itteni gyógytárból is
beszerezhető legyen. Szolgálatára mindenkor kész vagyok
tisztelettel
l)r. M. K.
Tisztelt gyógyszerész ú r ! Öt év óta olvasom hirde¬
téseit és c-ak a múlt héten próbálkoztam meg vele.
Cs.ak annyit irhatok a gyógyszerész urnák, hogy kár
volt mindjárt jiie<; nem hozatni azt a nagyszerű hatású
gyógy* műt, Jegatiliti -nem -psTrcsohiYm vuina vele öt
esztendeig és sok haszontalan pénzkidobástól is meg¬
menekülhettem volna. Kezelő orvosomnak megmutat¬
tam a maradványát és nagyon csodálkozott, hogy
lábszárfekélytől és kézfejemen levő csúnya sömörös
bajomtól is egyaránt és oly rövid idő alatt megszaba¬
dultam. Köszönettel, vagyok és üdvözli szívből
H. H. gazdálkodó.

Egy református pap levele. Még két év
előtt hozattam végbél tüzességi fájdalmam csillapítá¬
sára egy doboz Erényi Ichtyol-Salicylt. Néhányszor
használtam és azóta bajom vissza sem jött, a fájdal¬
mak sem mutatkoztak. A V» adagot, mely azóti még
megmaradt, odaadtam béresemnek, ki mindég szen¬
vedett fagyíistól visszamaradt afféle kiütéses sebekben.
Mondhatom, hogy ettől a fél tégelytől az a szegény
ember teljesen kigyógyult. Állandóan házamnál akar¬
ván tartani jó szerét, kérem küldjön még egy doboz¬
zal belőle. Kész hive
N. N.
Tisztelt patikáros ú r ! Kis leányom feje tele volt
ótvaros kiütésekkel és sebekkel, melyet sokszor vérig
felkapart.. Az uradalmi orvosunk adott egy kis kenő¬
csöt, mely már félig letisztította a sebeket. Miután
tőle hallottam, hogy ez a Diana gyógytárban kapható,
hát kérek belőle egy valódi porcziót. Az árát itt mel¬
lékelem bélyegben. Isten vele és vagyok igaz tisztelője
K. B . földmiives.
Egy vidéki járásorvos nyilatkozata: Szíve¬
sen konstatálom, hogy praxisomban az Erényi IchtyolSalicyl várakozásomat teljes mértékben kielégítette
minden egyes esetben. Betegeim, kik leginkább külön¬
féle bőrbántalmak és chronikns seb-bajuk kezelése
miatt fordulnak hozzám, nem győznek eléggé hálál¬
kodni e szer hatásán.
Egy bécsi bárónő levele (németből fordítva
szószerint). Budapesti barátnőm ajánlata folytán, ki
ügy maga, mint gyermeke mindég kiütéses volt ét
ezek teljesen kigyógyultak, rendeltem még a múlt
hónapban egy Erényi Ichtyol-Salicylt térjem részére.
Kérem tudomásul venni, hogy tökéletes gyógyulás
állt be és nevem megemlítése nélkül megengedem,
hogy levelemet az újságokban közzétegye. Azóta már
többeknek is ajánlottam és nem vallottam szégyent
nagyszerű készítményével.

Egyedüli készítő:

Diana-gyógyszertára
BUDAPEST, =

=

Károly-körúI 5.

Eredeti nagy doboz ára 3 korona, (Postai rendelések utánvét mellett aznap eszközöltetnek.)

Bőrbántalmak
Hámorhoidás
végbélbajok
Lábizzadás
Kezeken látható
sebek vagy viszkető
bó'rkütegek és sömörök
Elavult mindenféle
Kipállott vagy fel¬
dörzsölt viszkető
fájdalmak és sebek

Legmaka¬
csabb ótvar
Egy vidéki kereskedő
köszönő levele: Tekin¬
tetes gyógyszerész úr! Tes¬
tem és arczom tele volt
börküteggel, melyet az or¬
vosok nedves sömör név
alatt kezeltek eredményte¬
lenül. A fővárosban dolgom
lévén, elhatároztam, hopy
egy bőrgyógyászhoz fordu¬
lok undok betegségem ki¬
irtására. Orvosom felirt a
receptre egy Erényi Ich¬
thyol-Salicylt, melyet csak
akkor tndtam meg, a mikor
hazajöttem és a csomagot
felbontottam. Eleinte boezankodtam, meit ezt az új¬
ságból én is olvastam, de
nem volt bizalmam az újság
reklámhoz. De mikor láttam,
hogy 4-szeri bekenés után a
kiütések már alig voltak lát¬
hatók és á viszketés is meg¬
szűnt, nagy bizalommal va¬
ok a gyógyszerész úrhoz
kérem, küldjön egy Ichthyol-Balicylt, hogy bajom¬
mal teljesen végezhessek.
Hálás köszönetem nyilvá¬
nításával maradtam kiváló
tisztelettel
S. F .
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WAGNER SÁNDOR EMLÉKEZÉSEI.
művészünk, az alföldi magyar
népéleti képek, hortobágyi ménesek hír¬
neves és Európaszerte ismert festője most
vonult vissza tanári kathedrájáról, melyet a
müncheni festő-akadémiában 1869 óta töltött
be s melyen a Münchenben járó fiatal művé¬
szek pártolásával és a saját példaadásával .egy¬
aránt nagy szolgálatokat tett a magyar mű¬
vészetnek. Ez alkalomból az öreg mesterhez
fordultunk, hogy mondjon el egyet-mást pá¬
lyájáról, munkásságáról s ő a következő levél¬
lel válaszolt, a melynek egyszerű, szerény
hangjából mégis csak kicseng a pályájára
visszatekintő érdemes művész nyugodt önér¬
zete. A levél itt következik:
J E L E S ÖIÍEG

Igen tisztelt szerkesztő ú r !
Szinyei Merse Pál Heinemann műtermében
rendezett, általános tetszésben részesülő mün¬
cheni kiállítása élénken emlékezetembe hozta
művészi pályám kezdetét. A mai ifjéeégnak
alig lehet fogalma az akkori időről, alig lehet
fogalma a nehézségekről, melyekkel a kezdőnek
küzdenie kellett. Jelenleg rendelkezésére álla¬
nak az összes taneszközök és mesteriskolák,
míg a múlt század közepén művészeti életről
szó sem lehetett. Ily körülmények közt kül¬
földre szorultak a fiatal művészek, külföldön
remélték találni .azt, a mi után otthon hiába
sóvárogtak. A világhírű Kaulbach Vilmos neve
és I. Lajos bajor király nagyszerű művészi
vállalatai Münchenre vonták a figyelmet, s
többekkel én is követtem ezt az utat.
Szerencsémre épen akkor alakult Piloty is¬
kolája, kinél báró Eötvös József nővérének,
Vil e
' 8g .grófnőnek ajánlatára a legszívesebb
fogadtatásra találtam, s annak műtermében
készült 1859-ben első, a Szépművészeti Mú¬
zeumban levő, s az akkori idő szellemében
alkotott képem: Dúgovics Titusz, melynek
váratlan sikere a mostani nézetek szerint épen
nem érthető.
Bármilyen eltérő legyen azonban az általá¬
nos vélemény Piloty művészi tevékenységéről,
tanári működéséről, hálás kötelességemnek tar¬
tom megemlékezni azon hatalmas befolyásról,
melyet ő, ellentétben az idejét megelőző CorneHus és Kaulbach művészetével, mint új irány1
adó legtágabb értelemben gyakarolt. Meleg, sőt
indulatos természeténél fogva elragadta tanít¬

_ 16 korona.
Egész évre
Előfizetési l Félévre
_ _ __ 8 korona.
feltételek : \ Negyedévre — ._ 4 korona.

A «Ví/dglToníkd»-val
negyedévenként 80 fillérrel
több.

ványait lelkesítő szavaival, mindenkinek egyé¬
niségét kímélve, gyengébb tehetségekkel is vá¬
ratlan, meglepő eredményeket ért el.
Ez időben a győri születésű, fájdalom, korán
elhunyt Liezenmayer Sándor és Székely Ber¬
talan voltak tanulótársaim. Ezeken kívül Lenbach, Makart, Max, Defregger és másokkal

BUDAPEST, MÁJUS 1.
Külföldi előfizetésekhez a .postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

nyílt alkalmam barátkozni. Az első mint
egyszerű parasztfiújött faluról, de egészen
önállóan készült dolgozataival rögtön magára
vonta a figyelmet. Később eltérve első kísér¬
leteinek modorától s a régi mestereket tanul¬
mányozva Olasz- és Spanyolországban, a szel¬
lemi nagyok és mágnásvilág festője lett. Makart

WAGNER SÁNDOR ÖNARCZKÉPE.
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Nincs egyedül e kedves bajával.
szincsodáival lepte meg a világot, de fényes tanulmányok alapján készült. Ezen művem,
Százak, ezrek adósid neked.
sikerek után mint egy rövid ideig ragyogó mely jelenleg egy bajor műkedvelő tulajdona,
S költészeted zengő aranya
csillag, gyorsan letűnt. Max misztikus irányú a kiállítási bizottság által visszautasíttatott,
műveit sokan ismerik, a tiroli mester élet¬ mert szerzője már nem volt magyar hon¬
Dúsan őket még te fizeted;
képei pedig világhírűek. Azért említettem e polgár.
neveket, mert leginkább jellemzik ama kor¬
Egy szó, mint száz . . . nincs ily úr, hiába !
E váratlan tapasztalat oka annak, hogy a
szakot.
Bármi rang környezze s bármi mód.
budapesti műegyletből kiléptem, és hogy az¬
Te neked a királyok királya:
1806-ban Kaulbach igazgató a müncheni óta mint a magyar művészet egyik képviselője
akadémia tanárává nevezett ki, s nem csekély idegen gyanánt nem volt kedvem a hazai
Isten adta a donácziód'.
örömömre szolgál, hogy első tanítványaim közönség elé lépni. Csupán 1899-ben követtem
- Mérhetetlen áldott égi kincsed "
köat Szinyei Merse Pál nevét említhetem. Hock főtisztelendő úr szíves meghívását, s a
Nagy városra, kicsiny falura
Egy évvel később Munkácsy Mihály jelent meg Nemzeti Szalonban újabb műveim egy részét
Pazar szívvel oh, még soká hintsed :
nálam, Ligeti Antal régi barátom ajánló le¬ állítottam ki, melyek közül az «Alhambra
Magyar lelkek örökös ura !
velével. Szorult anyagi helyzetének daczára udvara* a kormány által váltatott meg.
Lampérth Géza
páratlan szorgalommal dolgozott, s a termé¬
Most pedig visszalépve a tanári működés
szet utáni tanulmányok mellett időt talált teréről, elfogulatlanul szemlélem a művészi
önálló művek alkotására is. A Szépművészeti körökben szokatlan, s eddig nem csökkenő
Múzeumban levő első képeinek egyikét nálam élénkséggel folyó vitákat, melyek nem csak
LATROK MADONNÁJA.
festette. A nyolczvanas évek elején Vágó Pál nálunk, de az egész művelt világon megszűnni
— Annié Vivanti. —
nyert akadémiai érmet egy nálam festett ma¬ nem fognak, a meddig művész és művészet
gyar tárgyú képével.
létezik.
Áll országút mentén, építve kontárul
München, 1910 április Ifi.
Magyar tanítványaim rsorából a következő
Eozoga kápolna,
Wagner Sándor.
nevekre emlékszem: Salamon, Pörge, Kardos,
Liliomok közt — ha ajtaja kitárul
Szobonya, Hrinyák, Áron, Modrovics, Csáry,
Szelíden mosolyog egy bájos madonna;
Neogrády, Gyulai, Bérezik, Weber Ferencz,
Karján
csecsemője.
Irinyi, Tölgyesi, Kern Ármin, Innocent, Gyár¬
MIKSZÁTH KÁLMÁNNAK.*
fás, Kozics. Jelenleg még Kálmán Péter dol¬
Napsugár s esó'csepp halvány arczát éri,
Hozok én is egy-két szál virágot,
gozik nálam.
Szegényes oltárán
Marmancsot, akáczot, ibolyát.
!S(i7-ben Kubinyi Ágoston, a Nemzeti Mú¬
Hervadt koszorú csüng; próbálja elérni,
S köszöntöm — apró lantos diákod —
zeum akkori igazgatója Erzsébet királynő arrzKét karját feléje hasztalan kitárván,
képének festésével bízott meg. Ő Felsége több
Mikszáthfalva örökös urát \
ülést kegyeskedett engedni, s a bécsi udvari
A kicsinyke Jézus.
A virágom "magyar földről téptem,
palotában természet után tanulmányt festet¬
Magyar szívből fakad a dalom.
tem e czélra, mely múlt évben az ErzsébetEz a szelid szűz a latrok madonnája !
Vedd, hallgasd oly hű hódolatképpen,
Múzeum számára vétetett meg. Kellemes meg¬
S oly édes, oly halvány . . .
A mily hűn hódolva én adom.
lepetés volt reám nézve, hogy a királynő, ki
Kacson át a napfény szűrődik le raja,
Ferenczy Ida udvarhölgy kíséretében jelent
Kezgő sugarával némán rámutatván
Tudom — s ez serkent dalos örömre —
meg, ülés közben a legnagyobb előzékenység¬
Megsebzett szivére.
Babérozzon
bár
a
nagyvilág,
gel magyar nyelven társalgóit velem.
S
himnuszozzon
harsonák
érczöble
:
18P>9-ben nehéz kérdés előtt állottam. A
Környékbeli falvak lakói beszélik,
Virágod a mezei virág,
müncheni tanári hivatal fentartatása a ba¬
Hogy
viharos éjek
S egy dajkadalt, halk mesehangjával
jor indigenatus megszerzéséhez volt kötve.
a latrok térdenállva kérik:
Idején
Mely száll . . . zsong faluról-falura,
Kinevezésem alkalmából nálunk általános elis¬
Nyújtson
üldözőik elől menedéket merésnek örvendett egy magyar művész ezen
Nem c-serélne száz rezes bandával
S
ott
nyugtot
találnak.
kitüntetése, melylyel ez mint idegen a világ¬
Mikszáthfalva dicső nagynrü.
hírű müncheni akadémián vezérszerepre ju¬
Még a latroknak is — mily szép gondolatnak IV
tott. Most azonban tanári állásom és a hon¬
Nines ily nagyúr több ma e hazában,
Van egy madonnájuk'. . .
polgári czim között kellett" választan óm. A ma¬
Földi kincse, rangja bármi nagy.
gyar kormányhoz hiába folyamodtam annak
A szent szűz s a gyermek reám mosolyognak,
Égi kincsek áldott birtokában
fentartása végett, és igy fájdalmas lelki tusa
Bűnöm tudatában esdve nézek rájuk,
Te a lelkek szuverénje vagy !
után elszántam magamat e nagy áldozatra.
S térdemet meghajtom.
Mint a nap, teremtő hővel, fénynyel
Ezen életemre nézve döntő lépést könnyítette
Uralkodik
mindenek
felett
:
ama gondolat, hogy hazai művészetünk fej¬
Oh, latroknak édes, halvány madonnája,
Bimbót pattant, kalászt zsendít, érlel
lődésére nagyobb befolyással lehet a müncheni
Kire
sirva nézünk!
A te napfényes költészeted . . .
tanár, mint a magyar honpolgár.
a szentékhez csak a jók imája,
Szálljon
Olasz- és Spanyolországot több izben be¬
Nekünk
gonoszoknak
Te vagy menedékünk:
Honnan
keltél
diadalmas
útra?
utaztam, s e tanulmányok alapján létesült
Mária, könyörögj érettem !
több nagyobb méretű képem. A? ismereteseb¬
Honnan hoztad csuda őserőd '?
bek egyike a nóiniii kocsiverseny a czirktm:
Fordította: Zoltán Vilmos.
— Nógrád földjén, ott kicsiny faludba'
maximumban, mely Londonba, második pél¬
Megállók egy sirhalom előtt,
dánya pedig Philadelphiába került, hol szá¬
Hova hű gyermekszerelmed, hálád
mos sokszorosításban jelent meg. Hasonló
Visszaszáll a dicsőség delén.
nagyságú volt a Spanyol posta, mely Ham¬
Enge'dd, hogy bokrétám első szálát
burgba került, s a De-la-Pag, Lajos Ferdinánd
- Fantasztikus regény a XXI. századból. Ez egyszerű sírra tegyem ón . . .
bajor herczeg spanyol születésű nejének bir¬
Irta Szemére György.
(Folytatás.)
tokában levő Pikador, melylyel a barcelonai
Hogvan jártad ? — Hogy ím ideérve
kiállításon érmet nyertem. Említem még a
XII.
Rózsák lepik tövises uhid.
toledói vásárt, mely Stefánia föherczegnő, je¬
Mialatt
Kont
vitéz
a
herczegnőnél volt, szkuplenleg Lónyai grófnő tulajdona.
- Sorsvezérlő csillagodnak fénye
stinává
szervezkedtek
a kaszinó urai. Jó öreg
Egy szerető, hű szívre mutat.
A nyolczvanas évek végén több hónapot
témájuk volt hozzá.
töltöttem Rómában, a régi Róma körképéhez
Lelked, kezed ha didergett, fáradt,
Hédery Gábris vitte a szót a vörös szalon¬
tanulmányokat gyűjtendő; e körkép NagyNyert új erőt annak melegén.
ban. A nagyősű, de aprótermetű férfiúnak olyan
Konstantin bevonulását s diadalmenetét ábrá¬
-Engedd, hogy az egész bokrétámat
borzas volt a parókája, mint egy dühös kandúr.
zolta az első keresztények idejében. A kör¬
Hódolva elébe tegyem én !
Minduntalan belemarkolt, hol lekapta, hol is¬
képet az itteni panorámatársaság megbízásá¬
méi föltette, irtózatosan izzadt alatta a kopasz
ból Bühlmann tanár rekonstrukcziója alapján
Hiszen tudom, hahogy talál benne
koponyája. Nem csoda, mert annyi fokra, mint
a szokott méretekben (15 méter magasság,
Egy-két ékes szirmot, levelet,
az övé, még aligha volt befűtve emberi fej.
120 méter körzet) 1889-ben fejeztem be, s ez
Mely néked is örömödre lenne : 7
itt Münchenben, valamint Berlinben, később
- Bárcsak maradtam volna hatökörnek, Holnap már asztalodon leled.
Londonban volt kiállítva, mig végre Ameri¬
szidta magát, — a mi csak arra kiváncsi, hogy
kába került.
S ha oda már nem fér, lesz gazdája,
mi van a vályújában s abban találja boldogsá¬
Legtöbb kedvein azonban mindig a magyar
A virágzó Mikszáthfaluba',
gát, hogy mennél kevesebbet húzza az igát...
élet és természet ábrázolásában telt. Gyakran
Nem, — nekem tudomány kellett, hülye tudo¬
Megkapja, ki szivednek is drága:
látogattam Debreczen környékét, s a horto¬
mány, mint Fausztnak! Nem elégedtem meg
A falu két daljás «kisura.»
bágyi pusztát. Első ezen tanulmányok alapján
azzal, a mit az öt érzékem meg tud emész¬
készült képemet, a J)elircc:i>ni csikósok lóver¬
teni, provokáltam az eget, hogy azonfelül árulja
így hát nagyúr, te szegény apródod
senyét egy hamburgi műkedvelő vette meg.
el előttem titkait is. Hát most itt van a ti¬
Magadnak im, semmit sem hozott.
Számos kisebb-nagyobb életképek felsorolása itt
tok
. . . Hej, — sóhajtott fel keservében, —
Volt és marad örökös adósod,
helyén nines, csak a müncheni új Pinakotekánem hiába mondja, mióta világ a világ, min¬
De porolni, tudom, nem fogod.
ban levő Alkony a pusztán czimű képet, és
den nép hitregéje, hogy az ördögé az az em¬
a nagyobb méretű Horíobáffyi lóterele'st aka¬
ber, a ki keresztül akarja magát törni a lét
A magyar hölgyek április
rom még említeni, mely az 1885-iki nemzeti
és
misztériumain! Még negyven éves se vagyok
** és már exekvál a pokol...
kiállítás igazgatóságának meghívására külön Urániában tartott **.th-nrn,epén előadott költeaány.
A kaszinó tagjai iszonyú hahotába törtek
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eltrüsszentette magát, Gyimóthy is¬
ki. De nem mindenki neveti
meretlen okból a mancsettáját fricsmóthy, Biinay, Kelen, Kantit s mind¬
kázta m e g . . .
azok, a kikre Kont vitéz ráijeszteít
ősi birtokai lajstromának felolvasásá¬
Kincses mester úgy tett, mintha
val, r: ;_•••''•.;••<: ősén savanyú képe, vág¬
erőszakkal lökték volna be az ajtón*
tak. Hiszen csak Kincses Károly ne
szinte bocsánatot látszott kérni az
szerepeit volna az odiózua ügyben,
uraktól, a miért egyáltalában élni
de a fránya fiskálist minden csoda;-?,
merészkedik. Senkit se szólított meg,
képesnek hitte a kaszinói közvéle¬
buksi főjét behúzta a vállába és a
mény.
s/emben fekvő ajtó felé döczögött.
Nyíltan azonban mégse lehetett
De Kanut nem engedte elillanni.
tőle ebben az esetben félni, ahhoz,
- Hová sietsz, föfiskus? Ülj le
a józanész Ítélete szerint, csak mégis
közénk.
túlságosan bizarr volt a vállalkozása.
Kincses megállót!
Egy birtokbahelyezési por 800 év óta .
- Nem zavarlak benneteket? Azt
elévült tulajdonjog alapján !
hittem, magatok közt akartok lenni, —
jegyezte meg szatirikusán.
Kamit meg is próbálkozott a tré¬
fával. ,
És körülnézett, úgyszólván min¬
— Én nem bánom, — mondta, dönkit megkérdezve a szemével, hogy
ha el is veszik tőlem a Kont révén
csakugyan nem alkalmatlan-e? S mi¬
rám származott birtokaimat, mert
után leolvasta volt az arczokról, hogy
busásan regresszálom magamat.
a pokolba kívánja őt az egész díszes
társaság, - - leült egy bőrzsöllébe és
- Hogy-hogy? — támadt rá Gáb¬
mulattatni kezdte a roszkedvű urakat.
ris, felcsapva parókáját, a mit ide¬
gességében a kabátja zsebébe gyűrt
- Debreczeni jogászkoromban tör¬
volt.
tént : egy vén aszuképű alakkal talál¬
- Úgy, hogy én meg a kirgizek¬
koztam a kollégium előtt. . . Épen
től és osztjákoktól fogom visszape¬
vasárnap volt. . .
relni azt, a mit Ungur, a hetvenhete¬
Gábrist elfogta a düh.
dik nagyapám nekik Ázsiában bátre •
- Tudjuk kérem, hová akar ki¬
hagyott.
lyukadni az adomájával, — szakította
félbe a körmönfont férfiút, - - elen¬
- Az nem analóg eset, — eszelte
gedjük a viczczeit.
mérgesen Gábris, a ki kínjában rég
kitanult a tréfából, — Kincses szerint
- Hová ? — kérdezte ez az őszinte
a rés derelikta elévül ugyan 32 év
csudálkozás hangján. — Mert eddig
alatt, de az én ükapám vagyona nem
még, becsületemre mondom, magam
tekinthető annak, mert nem a maga
se tudom.
jószántából nyakaztatta le magát.
Kincses mester hires volt a lódításairól. S büszke volt eme híressé¬
- Az én ükapám se a maga jó¬
Willinger berlini fényképe.
gére, mert füllentéseit a költészet
szántából távozott Dsungariából vagy
SZÖGYÉNY-MARICH
LÁSZLÓ
BEBLINI
NAGYKÖVETÜNK,
KIT A KIBÁLY
számlájára irta fel. Abból ő nem is
honnan, hanem mert kergették a
GRÓFI HANGRA EMELT.
csinált titkot.
kirgizek és tatárok vagy micsodák, - Becsületére mondja ! — S ide¬
vetette ellen Kanut holtkomolyan.
A hahota megismétlődött, a min Gábriska senkinek semmi köze hozzá, a magáét szidja, ges kaczajt hallatott Gábris gróf, azzal fejezve
irtó dühbe gurult,
de más ne merje az ő vére vérét aljassággal ki, mennyire taksálja a fiskális úr becsületét.
Az nem haragudott meg érte, olyan flegma¬
- Azt hiszitek, — rikácsolta, — hogy csak ti meggyanúsítani.
tudjátok nevetségessé tenni a mai jogrendet?
- 0 nem számít semmire se, — fakadt ki tikus természete volt ő kigyelmének: minden¬
Nem gondoljátok, hogy Kincses annak sokkal morczosan, — egy igazi úr egyáltalában nem kit megvetett, a ki haragudott; holott ő igen
sokra becsülte magát.
nagyobb mestere, mint ti? Jól tudom én, tud; számítani, azt a fiskálisára bízza.
- Becsületemre hát, — mondta aprókat kafolytatta, - - hogy jogász szemmel nézve őrült
Észre se vette, midőn kimondta, hogy ezzel
abszurdum az egész história, de vannak ám mindössze hogy átkente az ódiumot Kont vi¬ czagva. — Nem tartom én az én adomáimat
egyéb szempontok is — Aztán nem volt arra tézről Kincses uramra, de a dolog lényegére raktáron, azok úgy születnek meg a fejemben
exabrupto szervesen. Mikor az első szót kiej¬
még sohasem eset a világtörténelemben, hogy nézve Kelét nem czáfolta meg.
tem,
még nem tudom biztosan, mi lesz a má¬
a régi rendet, az igazságot, az erkölcsöket, a
Meg is jegyezte a sötét férfiú:
törvényeket szonika eltörölte a mob ? Emlékez¬
— Nem tökéletesen mindegy az, akár Kont sodik.
Az efajta Kincses-mondáson máskor nevetni
zetek a franczia forradalomra, a mely még a spekulál az erőszakra, akár a fiskálisa . . .
szoktak
az urak, de az egyszer csak Kanut ho¬
hónapoknak és a napoknak a régi elnevezését
Gábris fejbecsapta magát.
sem hagyta meg . . .
- Az ám! Kincses . . . Higyjétek el ne¬ norálta a mester szellemességét, az is csak
- Mondasz valamit, - - szólalt meg Gyi¬ kem, — s körülhordozta tekintetét a társasá¬ kényszerűségből, mert czélja volt a nagyfejű
móthy gróf, — Kontnak, tekintve az ő csodálatos gon, — nincs ásnál a ficzkónál nagyobb gaz¬ úrral.
- Hehehe . . . Jó kedved van, vén csont!
népszerűségét, ha visszaélne erejével, nem is ember a földtekén . . .
- Az van, hál' Istennek, különben rég meg¬
Sokan bólintottak, többen csak az orrukat
lenne nehéz egy kis forradalmat provokálnia.
ütött
volna a guta.
lógatták.
Jókedvű
ember
immár
egy
sem
akadt
- Nohát, - - üvöltötte Gábris, - - nem be¬
- Hogy-hogy?
az egész társaságban... Hja, nagy dolog a
szél ék én a levegőbe, tudom, a mit tudok!
- Úgy, — elménczkedett Kincses uram, —
A társalgás ezzel oly térre zökkent át, a revoluczió.
- Beszélnetek kellene azzal a fránya pró¬ hogy soha egy lépést sem gyalogolok.
melyen önkéntelenül is mindenki megragadt.
- S mi következik.ebből?
Még azok is, a kik nem voltak a kilátásba kátorral, - - vélte Belényessy gróf, - - a ki
- Az, hogy a testmozgást ilyen vérmes
még a hold változásától is féltette nyolczvanhelyezett perben anyagilag érdekelve.'
embernek, mint jó magam, pótolnia kell vala¬
- Az ám, -v morfondírozott az oligarcha ezer holdat kitevő uradalmait.
- Mondasz valamit, — helyeselte a javas¬ mivel, ha nem akar megpukkadni. Hát én
Belényessy gróf, miközben összeborzongott a
gerinczén végigszaladó sajátságos hideg áram¬ latot Kanut, — egy millióért talán békét hagyna azzal pótolom, hogy kutyngolás helyett jól ki¬
nevetem magamat; ez kényelmes dolog és ví¬
latoktól, — az ám, -erre senki se gondolt eddig. nekünk.
- Jó — jegyezte meg Gyimóthy, a ki olyan gabb is, mint a kutyagolás, hehehehe . . .
Eddig nem, de ezután meg egyébre se gon¬
- Hehehe, — ismételte meg nevetését Ka¬
dolt senki. Az urak kezdték magukat igen ké¬ fösvény volt, hogy még mindig gyalog járt,
nyelmetlenül érezni. Legnagyobb részük nagy¬ mert sajnálta a pénzt a repülőgépre vagy auto¬ nut, s oroszlánvadiisz létére nem sokat teke¬
birtokos volt, becsületes, nyugodalmas pár ezer mobilra, — jó, de hozzájáruljanak a millióhoz tóriázott, hozzáfogott terve végrehajtásáj.i<!fai.
Az volt ugyanis a szándéka, hogy 'sarokba
hold föld tulajdonosa, a minek, úgy vélte min¬ azok az urak is, a kik nem lesznek perelve.
- Én ? — fortyant fel Belényessy mérgesen, szorítsa a veszedelmes prókátort.
denki, legföljebb valami antidiluvialis arányú
- Van-e újabban valami hires pered? földrengés árthatna meg és íme, Gyimóthy és mint egy pulykakakas, — mikor egy talpalattnyi
kérdezte
leereszkedő elegancziával. Bevezetésül
földet
sem
örököltem
a
Kont
javakból?
Belényessy kipiszkálták az esélyek homályából,
- Igen ám, — eszelte Gyimóthy, — de for¬ jónak tartotta az elegancziát.
hogy biz az kicsúszhatik a talpuk alól földren¬
Kincses mester ellenben közönséges volt,
gés nélkül is. Csak egy második kiáltványt rö¬ radalom esetén nem azt fogja a paraszt nézni,
mint
egy falusi kántor. Fütyült az elegáns
hogy
mi
kié
volt,
hanem
azt,
hogy
mi
kié
mos/.
pítsen Kont vitéz világgá: «Népem, tied a föld,
Belényessy megaprehendált, mint mindig, mi¬ kérdésre s parasztos őszinteséggel felelt.
az urak nem méltók rá . . . a latifundium, a
— Hogy a manóba ne volna. Olyan per van
holt kéz eltöröltetik* és —kész a nagy slamasz- kor valaki fején találta a szöget és kiment
most a kezemben, a miért az egész úgyneve¬
vacsorázni.
tika, a revoluczió.
Az ajtóban majdnem összekoczczant egy zett jogászvilág a szemem közé fog kaczagni.
- Hátha épen arra számít Kont, — adott
- S ennek te örülsz? - - kérdezte Kanut
kifejezést az általános aggodalomnak Kelé, — gömbölyded férfival. Kincses volt. Egy Kontmalicziózus hangon.
a fönséges nép támogatására: arra a kényszer¬ féle dohánytorpedó füstölt az orra alatt.
- Örülök, mert meg fogom nyerni az egész
A társaság megmozdult és képet változtatott.
helyzetre, a melybe bennünket egy parasztláza¬
A keresztbecsapott lábak kicserélődtek, egyné¬ világ hahotája ellenére is. Hiszen épen ebben
dás beleszorítana ! . . .
De már ezt az inszinuácziót csak mégis meg- mely úr megköszörülte a torkát, mások meg¬ rejlik a pikantéria.
— Ejha ! . .
sokallta Gábris. Ö szidhatja az ükapácskáját, csavargatták nyakukat az inggallérban, Gábris
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Ezt nem egy ember mondta, hanem vagy
öt. A többi elkrákogta a véleményét.
Gábris a határtalan önbizalom eme merész
megnyilatkozása feletti mérgében újra pulykáskodni kezdett.
- Ne henczegjen, kérem, nyerje meg a pe¬
rét, ha tudja, taszítsa fel a jogot, a miből él,
tekerje ki az igazság nyakát, törölje el a törvé¬
nyeket, hypnotizálja meg
a bírákat, lazítsa fel a né¬
pet, — egyszóval nyerje
meg a .perét, de nekünk
ne henczegjen, mert ne¬
künk nem imponál.
— Hisz azt én tudom, mondta az agyafúrt férfiú,
ártatlan képet vágván, hogy gróf úrnak nem im¬
ponál az ész... jóllehet —
egyenlítette ki némileg a
gorombaságát, — jóllehet
egyáltalában nem lehet
róla elmondani, hogy eme
becses érték nélkül szű¬
kölködnék. Teszem azt,
azok a propozicziók, a me¬
lyeket nekem a perre vo¬
natkozólag tett, csak eszes
ember fejéből pattanhat¬
tak ki.
Ne dicsérjen ké¬
rem . . .
- Jó, nem dicsérem,
de követni fogom taná¬
csait, mert jók és teljesen
fedezik intenczióimat.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
ember vagyok. Ha mit kész vagyok nyélbeütni,
abból én titkot nem csinálok soha.
- Föl fogja taszítani a jogot? — szörnyül ködött most már Kelé is a fiskális czinizmusán. — S nem restelli azt bevallani ?
- Föl fogom taszítani a jogot és nem res¬
tellem azt bevallani...
A hallgatóságban meghűlt a vér.

18. SZÁM. 1910. 5 7 . líVFOLYAM.
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Általános szörnyülkőzés.
— Képes volna forradalomba kergetni az
országot?
• kérdezte Kamit, aránylag hi¬
degen.
- A forradalom tisztítja a levegőt, s az a
forradalom, a mi ennek a pernek a nyomán
tdmiiil hatna, olyan egészséges anyagcserét
idézne elő a nemzet testében, a mely annak
: örök időkre való meg¬
izmosodását eredményez¬
né . . . Remélem azon¬
ban, - - tette hozzá, el lehet érni ezt az anyag¬
cserét drasztikum nélkül
is. Mi ebben fáradunk.
Az anyagcseréből nem
értett senki semmit. A meg¬
botránkozás pedig sokkal
nagyobb fokú volt, mint
hogy eszébe jutott volna
valakinek annak értelme
felől felvilágosítást kérni.
Csak zúgtak az nyak, mint
a távoli zivatar. Összemoi-dultak s ököllé szorítot¬
ták markukat . . .
. . . Hiszen ez egy ve¬
szedelmes ember ! Forra¬
dalmár ! Rabló, a ki ide¬
gen tulajdonra tör, fegy¬
verrel, méreggél, tőrrel!...
Ezt a szörnyeteget föl kell
jelenteni, be kell záratni,
le kell fejeztetni!. . .
(Folytatása következik.)
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A PESTI DUNAPART l902-BEN.

TALIGA.

HORTOBÁGYI CSIKÓSOK.
WAGNER

Ez a szinte szemtelenül czinikus kijelentés
yégkép fölháborította a kényes urak erkölcsi
érzését. Egyben valóságos pánikot keltett, mert
hiszen a fiskális győzedelmes önbizalmáról, őserejéről tanúskodott. Gyimóthy fölpattant.
- Vannak dolgok, - - jegyezte meg epé¬
sen, — a melyeket nem illik kimondani: des
choses, qui se fórt, mais qui ne se disent pás.
Kincses belesuhintott a levegőbe.
— Bolondság, kérem, én becsületes magyar

SÁNDOR

MŰVEIBŐL.

- És kitekeri az igazság nyakát? — fortyant fel Szinay a társaság nevében.
- És kitekerem az igazság nyakát . . .
- És eltöröli a törvényeket?
- Ha szükség lesz reá, eltöröltetem a tör¬
vényeket.
- Meghipnotizálja a bírákat ? !
Azokat én mindig meghipnotizálom, azért
vaa több eszem, mint nekik.

IRINYITŐL A GYÚJTÓ-MONOPÓLIUMIG.
Arról a hetven évről, mely épen most záró¬
dik le, igen tanulságos dolgokat lehetne írni
fiatal magyar feltalálók olvasókönyvébe. Az
'-ik év tavaszán nyitotta meg gyújtógyárat Pesten, a mostani Reviczky-téren Irinyi
József, a gyújtó feltalálója. Ez a gyáralapítás
uzony a feltalálónak egy kis katasztrófája
után tortént s nyolcz év múlva anyagi össze-
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TANULMÁNYFEJ.
KUKORICZÁSBAN.

WAGNER SÁNDOR MÜVEIBŐL.
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omlással is végződött. Az első katasztrófa
nyomon követte azt az eseményt, hogy Irinyi
József, egy jogoí végzett magyar nemes ifjú,
kit a kémiához érzett kedve és tudásvágya a
bécsi politechnikumba vonzott, a c-sászárváros
egyik szerény hónapos-szobájának falán meggyujtotta az első szál kénes és foszforos gyúj¬
tót, a dörzsgi/ufát, melyet ő maga talált fel.
A í/ö-r^s-gyufa! A jelző, mely e szónak első
részét alko'.ja, az volt a fő ! Addig a gyújtót
külön üvegben tartott vitriol-olajba kellett
mártani, hogy meggyulladjon, a mi eléggé
veszedelmes és még sem eléggé biztos módja
volt annak, hogy az emberek rövid úton tüzet
gyújthassanak.
Irinyi, mondom, meggyujtotta Bécsben az
első döi'zsuyufút, melyet maga készített; meg¬
ismertette találmányát professzorával, a hires
Meissnerrel, beszélt róla egy másik barátjá¬
nak is, adott két szál magakészítette gyújtót
egy másik, Preschel nevű barátjának is; ezzel
aztán megelégedett, a többivel pedig nem
törődött. Annál jobban törődtek vele a ba¬
rátai. Azok felismerték a találmány roppant
jelentőségét, s az egyik futott egy kapitalistá¬
hoz, hogy besúgja neki, mit talált fel a ma¬
gyar kémikus diák, a másik - - Preschel pedig sietett Irinyi-féle Zündhölzlit gyártani

hatja." Erre aztán megegyeztek és Irinyi
hatvan peni/ií főműért eladta találmányát
Rómernek, ki tüstént szabadalmat vett reá,
1836-ban megalapította az első gyufagyárat,
s roppant vagyont gyűjtött belőle.
Irinyi pedig a hatvan pengő forinton haza¬
vitette magát ősi fészkébe, Vértesre, hol mint maga mondta - - «távol a világtól exerczirozla az apai szántókat."
Mégis négy év telt belé, míg — hirét hallva
Rómer felgazdagodásának is, — felismerte ta¬
lálmányának világraszóló jelentőségét. Akkor
aztán, 184(t-ben feljött Pestre s maga is gyujtó-

18. SZÁM. 1910. 57.

és kitenni a boltja ablakába. Igaz, hogy nem
sokáig dicsekedhetett vele, mert Eómer sietett
megszerezni Irinyi találmányát, sürgősen sza¬
badalmat is szerzett reá és Preschel úrnak
nyakára küldötte a hatóságot, le is foglaltatta
nála a jogosulatlanul gyártott gyufát. És a
következő napokon már forgalomba kerültek
az első bécsi Zündhölzli-csomagok, rajtuk a
gyártó neve: St. ftomer, a kit a bécsiek kez¬
detben valami hóbortos francziának hittek »
furcsa, de elég hamar népszerűvé vált talál¬
mányáért.
Rómer gazdag ember volt s hozzá ő maga
is Bécsbe származott magyar nemesember:
Kiienyecskei Rómer István, így elég hamar
megértették egymást Irinyivel, különösen azért,
mivel Rómer uram, bármennyire elszakadt a
hazától, Irinyivel mindig magyarul beszélt,
mindamellett nem állhatva meg a megjegy¬
zést a magyaroknak arról az £7««r/-járól, hogy
ha külföldön találkoznak is, mindig magyarul
beszélnek egymással. Tehát Rómer István, a
mint hirét hallotta az új találmánynak, sie¬
tett felkeresni honfitársát. Kérte, adja el neki
a találmányát, szabja meg ő maga, hogy mit
kivan érte.
Irinyit mulattatta a dolog s tréfásan azt
mondotta:
- Jól van, adjon hát érte három garast,
mert annyiba került a reá fordított anyag.
A mire Rómer azt felelte: «hogy ha valami
szegény családtalan ember meghal, vénasszo¬
nyokat fogadnak, hogy a temetésnél sírjanak,
pedig a halott annak semmi hasznát nem
veszi, - - ő pedig Irinyi találmányának hasz¬
nát fogja venni s így ingyen el nem fogad¬
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temettek volna el elevenen, mert a szeren¬
csétlen csak egy dörzsöt adott volna a gyufá¬
nak, hogy a láng lobogjon. Egy ilyen nem¬
régiben keletkezett gyufa-gyára van Irinyi
József úr hazánkfiának Pesten a Józsefváros¬
ban, az Ősz- és József-utcza aisó szegletén,
Tajnay-házban, honnan a legolcsóbb és leg¬
jobb gyufákat rendelhetni meg, sercze</őket és
zajtalanokat, a látogatóknak pedig szabadsá¬
gokban áll ingyen — czigaróra gyújtani. Ára
a különféle gyúszereknek :
5000 kénes gyufa _ l frt 15 kr. (Bécsben l n i 45 kr.)
1000 kénetlen
40 t ( «
50 « )
100 szerese vagy tapló 6 « ( «
10 « )

Ki ezen gyufákat veszi, a mellett, hogy
olcsóbbal és jobbal látja el magát, mint kö¬
zönségesen, még azon örömben is részesülend,
h°gy egy honi vállalatot segél elő.»
De a verseny és a reklám nem használt
Irinyinek, s gyára, melyet utóbb a Belváros
Városház-terére helyezett át, nyolcz év múlva,
1848-ban megszűnt. Irinyit ekkor "jobban von¬
zotta a szellemi világosság s a gyufa gyufá¬
nak maradt», - - beszéli ő maga, s Kossuth
Lajos meghívására a nagyváradi puskaporgyár
élére állt, utóbb, Haynau kegyelme után, a
debreczeni István-gőzmalom igazgatója lett.

MARK TWAIN.

NEUMAYER JÓZSEF, AZ UJ BÉCSI POLGÁRMESTER.
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CRISTEA MIRON, A KARÁNSEBESI ÚJ ROMÁN PÜSPÖK.

Aztán lassan elfelejtették s 1863-ban egy tu¬
dós ember, Zarzetzky József pesti nagy gyufa¬
gyáráról írva, azt találta mondani, hogy a
gyújtó feltalálója egy Rómer István nevű ma¬
gyar ember volt. Ekkor szólaltatta meg Pákh
Albert a «Vasárnapi Ujság»-ban magát Irinyit,
az igazi feltalálót. És e czikkében Irinyi el¬
mond magáról egy nagyon érdekes és jellemző
történetet. Nem sok idővel azután, hogy el¬
adta találmányát Rómer Istvánnak, együtt sé¬
tált Bécs utczáin gróf Teleki Sándorral. A Wiedeni-híd mellett ekkor már árulták a gyerkőczék
a gyufát. Társa arra az észrevételre fakadt,
hogy ezek az ő kliensei. «Arra kértem, — be¬
széli Irinyi, - - hagyjon már békét ezzel a
gyufával; mert ha én a chemia theoriájának
nem tudnám egyéb hasznát venni ezen ha¬
szontalanságnál, még ma kitekerném a nya¬
kamat. Ez, meglehet, nagy szó volt, de annyi
bizonyos,
hogy mindig untam, ha még azon¬
BJÖRNSTERNE BJÖRNSON.
túl is említette valaki a gyufát.»
Jóval később, 188ü-ban, midőn a lapokban
gyárat alapított a József-külvárosban. Régies halála
hirét keltették, mégis elmereng talál¬
magyar ember létére még mindig röstelhetett mányának nagyságán.
egy kissé ennyi élelmességet. Vörösmarty és
«Igaz ugyan, — mondja akkori felszólalásá¬
Bajza folyóirata, az Allifiincinn vette párt¬
ban,
- - hogy találmányom mellett kaiserlich
fogásába a magyar feltalálót, s az 1840 május
ausschliesslich
Privilégiummal, kis millionerré
huszonkettediki számban írták meg az első
lettem
volna,
de
inkább megnyugtat engem
magyar reklámot a gyújtóról, imigyen harczolva a netalán támadható előítéletekkel: az öntudat: hogy czélszerűt, közhasznút elő«Ne gondoljuk, hogy a vegytanár csekély¬ állítni képes voltam, s azért még halálom
séggel bíbelődik, midőn gyufákat gyárt: tudo¬ után is elismerőleg emlékeznek meg rólam,
mányát ő igen szépen és közhasznúan gyako¬ mint arról mai nekrológomból meggyőződtem.!)
És most, hogy magában Magyarországon
rolja, erszényének szinte úgy javára . . . Ha
negyvenhat
milliárd szál gyújtót gyártanak
Augustus és a rómaiak idejében gyufák lettek
volna, a szent tűz eJalvásáért egy szüzet se és nem sokkal kevesebbet fogyasztanak el
évente, midőn a gyáraknak milliárdokra menő

Hóvá lett Gál Magda ?

A néhai bárány.

jövedelmet hajt a gyújtó világszerte s a ma¬ őslakóit, magas kultúrájú románjait, szlávgyar állam is épen a gyújtó-monopólium be¬ jait mindjobban gyötri, szipolyozza.
Sokan küzdöttek hazánkfiai közül sok éven
hozatalával fogja fokozni jövedelmeit, eszünkbe
jut ismét Irinyi János, ki épen hetven évvel ez¬ át viszonyaink helyes, méltányos megértéseért
előtt alapította meg gyárát a régi ^Pesten, ke¬ s a múlt század végén némi reménységre jo¬
vés hittel és csekély szerencsével. És eszünkbe gosító csend állott be a támadásokban.
És ma ? Kettőzött mértékben folynak elle¬
jut, hogy a magyar zseni mily nagyra képes, s
hogy mily sok hasznot szalaszt el Magyarorszá¬ nünk ismét a támadások, de most már sok¬
gon az üzleti szellem hiánya. Irinyi János kal szélesebb körű érdeklődő közönség előtt,
találta fel a gyújtót s nem Kammerer, kit a a minek igen nagy mértékben az az oka, hogy
németek a gyújtó feltalálójának mondanak s nemzetiségeink az ellenünk folytatott küzde¬
nem egy más találmány van, melyről nem is lem támogatására oly embert tudtak meg¬
tudjuk, hogy egy hazánkfia leleményességének nyerni, kinek minden Írását türelmetlen érdek¬
köszönheti életét. Az üzleti szellem legföllebb lődéssel várta az európai közönség: Björnha a külföldön ihleti meg a magyar talen¬ sont.
0, ki élete második felének egész lázas
tumokat ; ennek köszönhetjük, hogy a gyújtó¬
nak nemcsak feltalálója, hanem első népszerű¬ munkásságát egy ideális erkölcs prédikálásásítője és nagyban való terjesztője is magyar nak szolgálatába állította, természetesen csak
ember volt: a Bécsbe szakadt és a külföld igazságos ügyet védhetett, róla fel sem téte¬
üzleti szellemétől áthatott Kis-enyecskei Ró¬ lezhető, hogy könnyelműen, hamis értesülés
Ballá Mihály. alapján támadott volna. Szavahihetőségének,
mer István !
irói hírnevének nagy erkölcsi súlyával lelke¬
sen, polemikus hangon kezdte meg támadásait
a csernovai zendülés után Magyarország ellen,
BJÖRNSON.
részletesen fölsorolva nemzetiségeinknek az
A magyar nemzetnek a múlt évszázad má¬ unalomig ismert vádjait. A támadásokat azután
sodik felében nem sok szerencséje volt a kül¬ minden felvilágosítás daczára az aggkor ma¬
föld rokonszenvének kivívásában. Ha lassan¬ kacsságával folytatta, s tönkretette így különö¬
ként eloszlott is az a nézet, hogy mindennapi sen Németország közvéleményében sok év fá¬
eledelünket, a nyers húst, gyorsan száguldó radságos munkájának eredményeit.
Folyó hó 26-ikán bekövetkezett halálának
lovaink nyerge alatt puhítjuk meg, a vadság,
kulturanélküliség vádja, ha enyhébb formában hírére lehetetlen, hogy elsősorban ne ezek a
is, a "Jogászén, Kanászen, Betjáren» jellem¬ keserű gondolatok jussanak eszünkbe, bár¬
zésben, melyet különösen az alldeutsch moz¬ mennyire tudjuk is, hogy ennek a nagy téve¬
désnek oka abban rejlik, hogy őt, ki lelkes
galom terjesztett, megmaradt.
Többi nemzetiségeink sem mulasztották el szabadságszeretettel minden elnyomást gyűlölt,
megtenni a magukét, hogy nemzetünket ott visszaélve naiv bizalmával, félrevezették.
Életének munkássága, jelentősége két részre
is diszkreditálják, hol évszázados rokonszenvek
éltek irántunk: Francziaországban, sőt a többé- szakad: egy költőire s egy szabadabb, egyé¬
kevésbbé indifferens Angliában is.
\? ^] nibb, emberibb erkölcsért való küzdelemre.
1832-ben született Norvégia egy vad, de a
A vád, a rólunk nyújtott kép azonban meg¬
változott : már nem a legelemibb kultúra hiá¬ mellett fenséges szczeneriájú vidékén. Atyja
nyával vádoltak, hanem politikai zsarnokság¬ parasztszülőktől származott, s protestáns pap
gal, nemzetiségeink vérszopó elnyomásával, volt. Björnson életének első döntő impresszióit
melylyel vad turáni fajunk hazánknak árja a fenséges természeti kép s a parasztság kör-

Jelenés az erdőben.
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nyezete adta. Első irodalmi alkotásai egyrészt
történelmi drámák voltak, melyekben hazája
hőseit ünnepelve, nemzeti drámát akart al¬
kotni, másrészt novellák a norvég parasztság
életéből.
Életének legművészibb, legköltőibb alkotá¬
sai ezek a paraszt-novellák. Egyrészt a ter¬
mészet jelenségeinek mély megérzése, másrészt
a kiváló jellemzés mindig jelentékeny helyet
fognak nekik biztosítani a világirodalomban.
Nagy szeretettel jellemzi alakjait, a paraszt¬
ság nála nem nevetséges, aljas, buta, hanem
sokoldalú, gazdag érzelmű, fejlődésképes. Ismer¬
tebb novellája: a «Halászleányka» is egy sze¬
gény parasztleány történetét mondja el, ki
hires színésznővé küzdi fél magát.
Negyven éves korában szűknek találta ha¬
zája szellemi életének korlátait, szűknek saját
nemzeties, vallásos világfelfogását, pár évre
a kontinensre utazott s mohón tanulmányozta
Európa kultúráját. Elvesztette vallásos hitét,
rajongó híve lett a politikai radikalizmusnak,
s a társadalmi életben individualista irányú
erkölcsiséget követelt.
Gondolatait művészi formákban törekedett
terjeszteni, tendencziózus drámákat, regénye¬
ket irt, melyekben több volt a naiv lelkesedés
és hit, mint a művészet. Egyes részleteket
néha mesterien irt meg, de a maguk egészé¬
ben e drámák, regények nem az élet művészi
megjelenítései, hanem morális prédikácziók.
Ibsen hatalmas drámai művészete mellett az
ő színdarabjai nagyon is a háttérbe szorulnak,
s még inkább feledés lesz a részük, ha az
erkölcsről bölcselkedő gondolatainak aktua¬
litása megszűnik.
F.

TAR MIHÁLY VÁLIK.
Elbeszélés. — Irta Oláh Gábor.
Mióta a nagy fiú hazajött Pestről, szokat¬
lan esöndesség borúit a Tarék házára. Addig
mindennap káromlással hasasztott hajnalt ma¬
gával sem békés Tar Mihály; esti lefekvőre is
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pogány átok feketeségével takaróztak. A nagy
leányt számkiűzte portájáról, mint hajdanta
elsőszülött fiát. Elszólotta tőle a kérőjét, a
leány szemére hányta, Tar Mihály kizavarta
a házából.
A nagy fiú hazatoppanása megzavarta a
rettenetes indulatú ember lelkét. Szégyelte ma¬
gát előtte, mint a hogy apa szégyenkezhetik fia
előtt. De köveket mozgató makacs erkö!<-.-e
hajthatatlan ágaskodott benne tovább is.
— Nem, nem törtök meg, ha ötezerén vol¬
nátok sem! Megmutatom, hogy vagy az én
akaratom áll ennél a háznál, vagy világgá
megy mind!
Zápult mérgével ment ki a szőlőbe.
Egy nyilas kis földjén rozzant nádas pajta
őrizte a határt. Az öreg csősz, Balog bácsi.
inkább őrizkedett, mint őrködött. Megüti az
embert az idő keze, belekornyad, a puska is
csak úgy fityeg a vállán, mint a kútostor a
pusztuló gémen. Sok a semmiházi, az éjjel
barangoló, még halálra bakkantanák szegény
Balog uramat, ha alkalmatlan időben bötyörészne a dűlők mentén. Orzötte hát otthon a
maga pajtáját. A többi pajták is örzötték a
maguk eresze alá tartozó földbirodalmat.
Nehézlelkű Tar Mihálynak a föld ad békes¬
séget. Mikor kidobog ide, a kis pofoncsapott
pajtába, s megáll a verécze ajtónál: úgy tekint
át nyilas szőlején, mint az ősz hadvezér tábo¬
rán. Végtelen egyedűlvalóság szakad sivár
lelkére. Sokszor erős cseppekben sajtolódik sós
könnye, sokszor megcsuklik erős melle és sir
a rettenetes ember. Elpanaszkodik Balognak,
a ki a szőlőjét motorászsza:
- Hej, a ki istenelte... megbántottak, meg¬
háborítottak. Mindent úgy kigondoltam magam¬
ban, hogy lesz jobb, mint lesz jobb, már uram bocsa' - - az Isten sem jobban, osztán
mégis! Mégis elgázoltak! A «tekintetes úr» is
hazajött. Hm. Az is rám támad. A "kedves
anyját* pártolja. Mind ellenem! Egy sincs
mellettem! Hogy fordíthatta úgy el az az
asszony tőlem gyermekeim szivét? Hogy fordít¬
hatta úgy el ?!. . . Kicsi korukban a karomon
hordoztam őket; most, hogy felnőttek, csak
nem imádkozhatok nékik ! Hát én hogy nevel¬
kedtem? Mint a kivert kutya. Az anyjok el;ényeztette, meghódította valamennyit! Hej,
" 'og uram, fáj ám ez nékem, azt csak én
;em.
Balog uram azt mondta, hogy nem szólt
íemmit. Pipált szakadatlan és lassú tempóban
kapálta a Tar Mihály nyilasát.
Tar Mihály a pajta előtt ül, faderékon. Zakla¬
tott lelke úgy imbolyog, mint a czélra nem
lelő iránytű. Elmúlt dolgokon hánytorog, a
mikre nehéz jobbító balzsamot találni. Első fia
szerencsétlenné lett, nem becsülte meg magát,
azért elvette kezéből a kenyérkeresőt. Most
ott nyögi a jármot a vasútnál. Szurtos, ron¬
gyos, mint a legutolsó munkás. Véres verejté¬
kével keresi kenyerét. Tar Mihály szíve egyet
facsarodik:
- Ezt sem így akartam én ! Nem így akar¬
tam én!
A legnagyobbik leány fiatalsága botlásának
hordozza gyötrelmes keresztjét. Nem élet az,
a mit társával él: égedelem.
Egy időben kitagadta az apai házból, de
azután - - lágyul a szív, hisz a kő is lágvul.
Visszafogadta, segítette is őket. Xem ér semmit !
Szerencsétlenné van téve teljes eletére. Tar
Mihály megint felsóhajt:
- Nem így gondoltam én. nem így...
Kocsijával járó fiatalabb kölykei is kirúgnak
a hámból, nem úgy járják az életet, a bogy
ő szeretné. Minek fiákeresnek a kravátlis ing?
Minek a nyakkendő? Tánczkolon? Ördög.
pokol? Hiszen az ő idejében még - - jaj. jaj !
csak száraz kenyeret ehettek volna napjában !
S ezek a nyomorultak, ezek a rongyosak, ma¬
gokra szednék az eget csillagostul! Megálljatok, mindenkinek megfizetek a maga érdeme
szerint!
- Eladom a kocsit, lovat, elcsapom azt a
két zsiványt. Élek a magam kedvére ! A Jehova
kárhoztassa lelkét akasztófára való kölykökért.
És az az asszony! A kivel harminczöt keser¬
ves esztendő törte össze ! Hát az is nem el¬
fordult tőle! A kölykeihez húz, nern hozzá.
Hányszor mondta pedig neki: vigyázz, meg¬
becsüld magad, velem tarts, nem bánod meg.
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Nem tetszett a jó tanács ? Jó. Keservéé lesz
még ennek a leve!
- Elválok attól az . . .
Tar Mihály lelke megint összefacsarodott.
Fiára gondolt, a tekintetes úrra. Ő csúfolta
így, pedig érdeme szerint illették ezzel a czimmel. Ez is hazajött Pestről, kitanulta rendre
az iskolákat, úr lett belőle. Elfajult az apjá¬
tól, csak az anyját dédelgeti, tutujgátja. Hm.
Hát ki által lettek a világra ? Csak én álta¬
lam. És mégis, mégis . . .
A nehézlelkü ember csatázott rátámadt lei¬
kével.
Ekkor a pajta ereszében megszólal egy kis
madár. Kis barna, okosszemü teremtés. Oda¬
fészkelt nehézlelkü Tar Mihály ereszébe, ott
gügyögött kis fiának édes altató, megnyug¬
tató hangokon. Vagy talán a magában hango¬
san töprengő ember szavára szól vissza? Talán
azért eseng, hogy ne bántsák kis bogarát, ne
verjék le piczi kis tanyáját?
Tar Mihály oda figyel. Szereti, a ki hozzá
húz. Szereti ezt a bolond kis madarat is, a ki
fészkelhetett volna tekintetes Binder tanár úr
szép lakásába is, és mégis csak a szegény Tar
pajtája ereszébe költözött.
Lám, ebben az oktalan állatban is van jó
érzés. Az ösztöne vezérli, s bizony nem roszra
vezérli! Ha Tar Mihály rósz ember volna:
rakott volna-e fészket pajtájába az a madár?
Nem, bizony nem! Ha annak az asszonynak
jó érzése volna, húzhatna-e máshoz, mint hi¬
tes társához ? Óh nem, bizony nem! Rósz lelke,
hamis lelke van annak az asszonynak ! Tanulj
ravasz fia, a tekintetes úr tanítja ki. Azóta
mer sarkat vetni Tar Mihály korlátot nem
ismerő akaratának. Néki! Az az asszony ! Hát
született a világra az Istennek olyan terem¬
tése, a ki vele ujjat merne húzni? Hol van
az ? Ki volna az ?
Tar Mihály fejét elöntötte a vér. Az a rette¬
netes, zuhogó folyású Tar vér, a mely vitte
akaratát, mint a dühös, bezárt gőz a szörnyű
vastömeget. Mit ? Hát hozzá volna ő lánczolva
ahhoz az asszonyhoz? Megesküdtek templom¬
ban. Eskü ? Mi az ? Szó, puszta szó. Annyiszor
törjük meg, ahányszor kiejtjük. Odakiált
Balognak :
— Hé, Balog! Ma idekint ebédelünk
Azután csak úgy maga elé dörmögte:
- Nem eszek többet annak az asszonynak
a kezefőztiből. Nem én, míg élek! Nem halok
én meg egy asszony nélkül.
Egészen nekivadult ennek a gondolatának.
Bemegy a pajtába, keresgél, kotorász a lengő
polczon, meg a nyílt hásziján, hol volna valami
harapni való. Tészta féle, paprika, só. A hé¬
ten hoztak ki mindent, kényét is. Nem hiába
szolgált erősnyaku Tar Mihály a Don Migueleknél, de megtanult katonásan főzni is. Tüzet
cserdit, a bográcsban vizet forral, sót, paprikát,
zsirt hány bele, azután a fehér szütyőből szá¬
radt tésztát. Olyan levest kavarít délre, hogy
Balog uram is kiveszi szájából szutyakos pi¬
páját és kanalaz belőle Istenesen.
- Ugy-i hogy jó ? —• kérdi fentjáró han¬
gon Tar Mihály.
Balog nem szól semmit, csak rásunyit a
fejével és halámol tovább.
Tar Mihály boldog:
Hehe ! Elválok az asszonytól! Magam
kenyerén is elélek hóttomig. Kocsit, lovat el¬
adok, a pajtát felépíttetem, kiköltözök, itt élek
a magam örömére. A tekintetes urék hadd
rágják egymás fülét.
"lÉs hetekig nem megy haza Tar Mihály.
Külön kenyérre kap. Mikor a heti készség
fogytán, legkisebbik fia, Jóska, a kit még
szivei, hoz hazulról ujabb rakodmányt: kenye¬
ret, oldal szalonnát, sót, paprikát, hagymát,
mi egymást. Csapnak erős lakzikat. Csak úgy
kojtol a kis boté kémény. A szomszédok is
suttogják: «Tar Mihály válik a feleségétől.*
Balog uramnak mindegy, ő csak eszik;
kiét, miét? Az neki nem fontos. Hanem egy¬
szer, unalmában, mégis kipöffentett ennyit:
- Énnye, be jó tiszta vöt ez. Ki gyúrja ezt,
Tar Mihály uram?
Tar Mihály rábámul. A tészta is kipottyan
kanalából:
- Ki ? Hát - - az asszony...
Balog uram nem szólt többet, csak böfögött,
mohogott befelé, a mit csendes kaczagásnak
szoktak mondani az indiánoknál.
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NEMZETKÖZI IMPRESSZIONISTA KIÁLLÍ¬
TÁS A MŰVÉSZHÁZBÁN.
Ezernyolczszázhetvenháromban Parisban afiatal festők képkiállításán egy tájkép az "Impreszsziók» nevet viselte. Egy élczlap munkatársa
erről a képről az akadémikusoktól eltérő fia¬
talság gárdáját impresszionistáknak nevezte el.
A név, melyen találó volta miatt épen a kigunyoltak kaptak leginkább, megmaradt, s
egyik legjobban gúnyolt, másrészt leglelkeseb¬
ben védett jelszavává lett a képzőművészeti
törekvéseknek.
A jövő műtörténetirója nyilván ezzel a név¬
vel fogja a művészetnek egy még napjaink¬
ban sem lezárult korszakát jelölni. Az epigonok, kik régen halott nagy
mesterek, eltűnt korok for¬
mavilágát festik, kik kör¬
nyezetüket régen elmúlt
világfelfogások és művészi
értékelések szemüvegén át
nézik, nem adtak az em¬
beriségnek semmi újat,
csak a régi nagyszerűnek
halvány s a nagy egyéni¬
ségek varázsától megfosz¬
tott utánzatát: modort, de
nem lelki élményt. Min¬
den kornak megvan a
maga művészi viJágfel fo¬
gása, megvannak meglá¬
tásának, művészi kifeje¬
zésmódjának szigorú kere¬
tei, törvényszerűnek lát¬
szó sajátosságai, különö¬
sen évszázados távolság¬
ból tekintve, midőn az
egyéniségektől tarkított in¬
gadozások jobban átte¬
kinthetők, midőn a régi
irányok haldoklása, újab¬
bak keletkezése inkább
megkülömböztethető.
Megvolt ez a zárt szi¬
gorú formavilága a gö¬
rög művészetnek, a rönaissancenak, a bárok¬
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nak, végtelen pregnánsan kidomborodva a roko¬ Vagy pedig vannak szálai, melyek n múltba
kónak is. S koránknak ne volna? Csak abból nyúlnak vissza, mint a legtöbb újnak látszó,
a tőkéből élhetünk, melyet előző évszázadok¬ tényleg pedig teák új erőre kapott emberi
nak munkája hordott össze, a nélkül, hogy életjelenségnek?
azok vállán állva egy új s ép oly karakterisz¬
Az impresszionizmusnak van belső egysége,
tikus művészeti irányt alkossunk, mint azok s vannak messzire, évszázadokra visszanyúló,
tették? Ezt az impresszionista mozgalom adta vele rokon előzményei. Az, a mit irányuk jel¬
meg korunknak.
lemzésére követői hirdettek, hogy nem aka¬
Vájjon mit jelent azonban az impresszio¬ démikus szabályok alapján, hanem szubjektív
nizmus? Csak jelszó-e, mely mögött egyéb egyéni meglátásuk után, a természetes látás¬
összekötő kapocs nem rejlik, mint az, hogy a hoz visszatérve akartak festeni, ha közelebb
legkülönbözőbb s egymással heterogén irányok hoz is e kérdéshez, csak annyit mond, a mit
szövetsége, lázadás az epigonság ellen? Vagy minden nagy művészet addig is megtett, hogy
pedig van valami belső egysége, mint a roman¬ a korszerűségen belül egyéni is törekedett lenni.
tikának ?
Ez csak reakczió, mely nem felel meg arra a,
Vájjon teljesen váratlanul, minden előzmény kérdésre, hogy miként ?
nélkül feltűnt jelensége-e a művészi életnek?
Az új, a karakterisztikus, a mit az impreszszionizmus megteremtett,
az, hogy az emberi látás¬
nak oly oldalára helyezte
törekvései súlyát, melyet
az addigi festészet vagy
egyáltalában nem, vagy
csak elvétve törekedett
visszaadni, de iránynyá.
épenséggel nem emelt. Vo¬
nalak, körvonalak, szín¬
foltok, mozgás, a levegős a szinek összeolvadása,
a fény mindent feloldó
s összefoglaló hatásai,
együtt adják látási kép¬
zeteinket. A festészet hang¬
súlya a modernek fellépé¬
séig ezek közül azon volt,
mely inkább az értelmi
abstrakczió, mint a köz¬
vetlen látás eredménye:"
a vonalon. Lassan a szín
is önállóbb eleme lett a
festésnek, de fényt, 'leve¬
gővel itatott színeket a
szinekkel itatott levegőt
nem adott, vagy ha néha
elvétve adott is, ai kép
kompozicziója elsősorban
vonalkompoziczió volt, a
szin, a fény csak tőbbékevésbbéjárulékos
elemek.
Munkácsy Mihály: Tájkép.
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Ezzel szemben'az impreszszionisták elsősorban a fény,
a levegő, a szinek összeol¬
vadó játékának költői akar¬
tak lenni, annak a szavak¬
kal soha meg nem közelít¬
hető, elemeire nem bontható
fénylő szinbenyomásnak, me¬
lyet egy napsütötte mező, egy
fák alatt rezgő árnyékok és
napsugaras fényfoltok válta¬
kozásán átlibegő, színes női
ruha kelt.
A vonalkompoziczió, me¬
lyet az akadémikus festészet¬
ben a szinek járulékosan töl¬
töttek ki, az impresszionis¬
táknál háttérbe szorult, vagy
néha teljesen el is maradt.
Míg a régi festészet alakjait
óvatosan a kép közepén töre¬
kedett elhelyezni valami geo¬
metriai figura alakjában, ad¬
dig a modernek szinimpreszszióik hangsúlyát helyezték
oda, látszólag nem adtak
semmi egységet, a miért sok
támadás érte is őket, pedig
az egység megvolt: a fény,
a levegő fátyolának kompozicziójában.
Ily egység keresésében az¬
után ismét egy változás ál¬
lott be festésük módjában,
új botránykövéül a megszo¬
kást kedvelőknek: a nagyvo¬
nalú festés, a szinfoltok áb¬
rázolása a keserves fáradsá¬
got adó s épen azért annyira
becsült detailfestéssel szem¬
ben. Az ő törekvéseik elé¬
résére nem volt szükséges
fonalról fonalra megfesteni
egy csipkegallér szálait, egy
birka gyapját.
Büszkén hivatkoztak az
újítók arra, hogy az ő fes¬
tési módjuk inkább megfe¬
lel a látás módjának; az

Puvis de Chavannes: Magdolna.

emberi szem első pillanatra
tényleg nagy egységet lát, a
kép, melyet egy tájról látunk,
nagy vonalak, nagy szinfol¬
tok összetétele. Büszkén hir¬
dették tehát, hogy az ösztön¬
szerű látást, melyet az érte¬
lem nem bontott még szét
elemeire, annak illúzióját
csak az ő modorukkal lehet
megközelíteni, így szerezték
aztán a naturalista elneve¬
zést.
A fényhatásoknak, a vib¬
ráló levegőnek ábrázolása
festésük technikáját is módo¬
sította. A palettán elkevert,
simán, porczellánosan felra¬
kott szinek intenzitása nem
elégítette ki őket, így jött
létre a széles ecsettel való
festés, a darabos festélífelrakás, a színeknek keverés
nélkül egymás mellett való
használata, melyek a comp- •
lementár szinek törvénye sze¬
rint azt a szint adják bi¬
zonyos távolból nézve, mint
a mit a festő régi időben
keveréssel nyert. Ezzel a
technikával, mely összes újí¬
tásaik között talán a legna¬
gyobb felháborodást keltette,
oly világító, oly levegőt lehellő képeket lehetett fes¬
teni, mint azelőtt soha.
Ha pedig a szin, fény,
levegő összefonódó fátyola
a modernek ideálja, akkor
könnyű megértenünk aztv
hogy a múlt század második
fele mért Velasquezt, Rem¬
brandtot, Turnert, s napjaink
legutóbb mért Grecót ünnep¬
lik, mint a múlt festészeté¬
nek legnagyobbjait, mert bennök látják az ő törekvéseik¬
nek első hordozóit. Menjünk
ki egy napon a Szépművé-

1

Claude Monet: Pihenés.
Raffaelli: A vén kocsis.
A MŰVÉSZZHÁZ NEMZETKÖZI IMPRESSZIONISTA KIÁLLÍTÁSÁRÓL.

Rippl-Rónai József: Gyermekarczkép.

Diaz: Leány.
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nét kiindult, ősrégi mozaikok, középkori kodexfestők modorának művészi eszményeihez.
Az a mozgalom, mely épen a naturalizmust
tűzte ki jelszavának, bennük annak ellentétévé,
stilizálássá vált.
A legnagyobb meglepetése a kiállításnak az,
hogy ezt a gazdag anyagot kizárólagosan ma¬
gyar gyűjtők állították ki, önzetlenül nyújtva
a közönségnek valóban ritka műélvezetet.
A gazdagon illusztrált katalógus, mely in
usum delphini készült, sok hasznos útmutatást
nyújt bevezető értekezéseivel.
Végül ismét azt hangsúlyozzuk, hogy a ki
csak a festészet után érdeklődik, ne mulaszsza
el e kiállítás megtekintését, mely bármely, a
miénknél sokkal hatalmasabb művészi életet
élő, nagyvárosban is feltűnést keltene tárgyá¬
nak érdekességével, anyagának gazdagságával.
Farkas Zoltán.

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

(Foiytitia.i

RÁKOSI VIKTOR.
BEVONULÁS.

•szeti Múzeumba s nézzük meg Greco ott függő
képét, s látni fogjuk, hogy bátran fel lehetne
függeszteni az impresszionisták kiállításán.
A mozgalom Francziaországban támadt, Turnerre, Velazquezra támaszkodott. Óriási hatás¬
sal volt hirdetőire a japán fametszeteknek a
hetvenes években beözönleni kezdő művészete,
mely azóta megtanította Európát arra, hogy
a karakterisztikus ábrázolásra a rajzban a
nagy vonal, az aquarellekben a színfolt sok¬
kal alkalmasabb, mint a minucziózus kézi¬
munka.
Jelszavai a mozgalomnak sokszor naivak
voltak, művelői között túlzók akadtak, kik az
eszközt czéllá tették, de ez abból a jelentősé¬
géből, hogy a mi korunk művészi meglátásá¬
nak, természetérzékele'sének egy új formáját
adta, hogy az emberiség lelkét egy sajátos
új éfl nagy formavilággal gazdagította, nem
vonhat le semmit.
Ennek a mozgalomnak áttekintése Magyar¬
országon, hol nyilvános gyűjteményben kevés
• a nyoma, majdnem lehetetlen volt, azok, a
kiknek sorsa nem engedte meg a külföld fel¬
keresését, vagy rósz háromszinnyomatokra,
vagy a mi róla még kevesebb fogalmat ad, czinkografiákra voltak utalva, melyek épen azt nem
adják, a mi e képeken a lényeges: a fényt,
a szint, a levegőt.
A «Művészház» igazgatóságának, különösen
dr. Eózsa Miklósnak buzgóságából fővárosunk
közönsége most ritka s ki tudja, mikor meg¬
újuló tanulságban gyönyörködhetik: egy kiál¬
lításban, mely a franczia impresszionizmus
majdnem minden fázisából s majdnem min¬
den nagy mesterétől hoz egy-két képet. Meg¬
ismerteti s összehasonlításként hozza a ma¬
gyar impresszionisták egynéhány képét, be¬
mutatja a mozgalom néhány külföldi és magyar
ősének alkotásait, franczia metszetekkel paral¬
lel japán fametszeteket is bemutat, illusztrálni
akarván a japán művészet nagy hatását.
Manet és köre: Monet, Eenoir, Degas, Baffaelli, Boudin, Sisley, Pizarro jól vannak kép¬
viselve. A nagy ellentétet a múlttal szemben
Monet ülő női alakja, s talán még inkább
Manet őszibaraczk csendélete ábrázolja. Kép¬
zeljünk e kép mellé egy hasonló tárgyú né¬
metalföldit, s azonnal látni fogjuk a festői
kifejezésmódnak óriási megváltozását.
Carriére, Toulouse-Lautrec, Forain, Steinlen, Puvis de Chavanne, Cézanne, Van Gogh,
Denis, Gaugin kiállított képei mind egy-egy
fázisát, nagy egyéniségét jelentik a franczia
impresszionizmus történetének, s ki ne látna
szívesen Goya, Delacroix, Daumier, Courbet,
Diaz, Monticelli képeket, ha a kapocs, mely
őket a modernekhez fűzi, nem érdekli is.
Különösen Monticelli képeire ügyeljünk, kit
csak a legutóbbi évtizedben kezdtek érdeme
szerint méltányolni;
És magyarjaink? Megállják a helyüket még
e nagyok társaságában is. Munkácsynak mind
a három képe, de különösen tájképe bámula¬
tosán jó, hiába, ő vázlatain s tájképein, midőn

A Louvre megmentése, a Tuileriák pusztulása.

lelkét sem nagy kompozicziók vágya, sem
müncheni emlékei le nem nyűgözték, a leg¬
nagyobb. Paál László, Szinyei Merse, Mészöly
Géza, kivel kora oly igazságtalanul bánt, méltó
ősei a magyar mozgalomnak.
Az élők, a küzdők, kik annyi gúnyos kaczajt, mellőzést arattak, mig elismerés, lelke¬
sedés lett részük, mind kiváló s jeles alkotá¬
sokkal szerepelnek. Ferenczy, Iványi-Grünvald
életet, napfényt sugárzó képei, Strobentz finom
légies árnyalású képe, Vaszary diszkrét szinpompája, Mednyánszky borongós lelke, Katona
Nándor képei most is csak úgy visszhangot
tudnak bennünk kelteni, mint a midőn elő¬
ször láttuk őket. Eippl-Eónai József, ki talán
a legtöbb vállvonogatást aratta, szintén kitűnő
képekkel szerepel.
Egy kis mellékszobában japán fametszetek
láthatók. Érdekes megfigyelésekre adhatnak
alkalmat, hogy látszólagos egyformaságukon,
nemzeti egységükön belül mily nagy egyéni
s korkülömbségek figyelhetők meg Hokuszai és
Utamaro képein.
A kiállítás a legújabb törekvésekről sem
feledkezett meg. Egy mellékteremben Klosofszkynak két dekoratív jellegű igen jó képe
látható.
Mit szóljunk azonban Picasso és Kernstock
itt függő képeihez? Vájjon ez volna a jövő
művészete? Ha az volna, akkor ez az irány
a művészet visszatérését jelentené oda, a hon-

A legnagyobb katasztrófát mégis elkerülte
Paris: a Louvre gyűjteményeit sifierült meg¬
menteni az általános pusztulásban.
Hogy mit jelent ez a szó: Louvre, azt czivilizált embernek nem kell magyaráznom. Talán a
világ legelső múzeuma. Csak a londoni British
Múzeum lehet különb. Mind a kettő az emberi¬
ségnek közkincse. Iskolája a tudatlannak, temp¬
loma a tudósnak. Ha a Louvre elpusztul, az
emberi czivilizácziót, kultúrát mérhetetlen vesz¬
teség éri. Ez a csapás szerencsére nem követ¬
kezett be. Még a legelszántabb és legeiveteme¬
dett ebb kommunista sem gondolt arra, hogy
a Louvret elpusztítsa. De az se jutott észébe,
hogy az általános gyujtogatásból a muzeumot
fenyegető veszedelem elháríttassék. Ha a versaillesi csapatoknak nincs gondjuk rá s nem
sietnek rögtön oda, a Tuileriák palotájának
lángja valószínűleg átcsapott volna s a gyűj¬
teményeket megsemmisítette volna.
A Tuileriák megsemmisítése a'kommunis¬
tákra nézve elvi kérdés volt. Népgyűléseiken
és újságaikban százszor hangoztatták, hogy a
zsarnokok bűnbarlangjának és kéjlakának el
kell hamvadnia. Ezt a fogadásukat végre is
hajtották oly alaposan, hogy az 1564-ben Me¬
dici Katalin rendeletére megkezdett, 300 esz¬
tendős palota, melyet Francziaország mind¬
egyik uralkodója bővített vagy szépített, s me¬
lyet • minden forradalom megkímélt, egyetlen
éjszakán porrá égett.
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A kommün, mely híveit igyekezett jó állá¬
sokba juttatni, többek közt teremtett egy hiva¬
talt, melynek ez volt a czíme: a Tuileriák ka¬
tonai kormányzója. Ebbe az állásba aztán ki¬
nevezte Dardelle vasúti tisztviselőt, a ki koráb¬
ban állítólag vidéki színész volt. Dardelle ele¬
gáns uniformist csináltatott magának, hosszú¬
szárú ránczos lakkcsizmával, gazdag asztalt
tartott, a mely körül barátait szívesen látta, a
házból nem igen mozdult ki, s a versaillesi
csapatok elleni harczban egyáltalán nem vett
részt. Pedig katonája volt elég, mert a nemzet¬
őrök ezt a posztot nagyon szerették, tudván,
hogy a pinczék tele vannak a legkülönbözőbb
fajtájú finom borral, a melyből, mint ncnizcli
vagyonból, mindenki kivette a maga részét.
Dardelle természetesen szintén törzskart
szervezett maga körül, melynek, valamint neki,
abszolúte nem volt semmi dolga. Ezek közül
legnevezetesebb volt Boudin, Dardelle had¬
segéde, a ki a gyujtogatásokban nagy szerepet
játszott. Megjegyzendő, hogy a Tuileriáknak a
császárság korából való rendes személyzete is
a helyén maradt és Dardelle felügyelete alatt
végezte kötelességét, a mi abból állott, hogy
ügyeltek arra, hogy minden ajtó zárva legyen
és a palotából semmi el ne tűnjék. Volt is ott
mit őrizni. Maga a palota igen nagy értéket
képviselt, de a berendezésének is nagy művészi
és történeti becse volt. Bútorok, függönyök,
szőnyegek, ezüst, arany és porczellán asztal¬
készlet, gyémántokkal díszített rendjelek, ék¬
szerek, díága fegyverek, drágakövekkel kirakott
régi órák s a Napóleon-család emléktárgyai
alkották a palota főgazdagságát. Többek közt
I. Napóleonnak egy igen értékes tubákos pikszis
gyűjteménye. A tűz miatt sohase lehetett ki¬
deríteni, hogy mi lett ezekből a tárgyakból, el¬
vitték, vagy ott pusztultak?
Május 5-ikén a Tuileriák szomszédságában
levő Louvre-muzeumot, mint a kommün által
kinevezett kormányzó, Benőt Viktor foglalta
el. Ez a Benőt, a ki tevékeny részt vett a
Haxo-utczai mészárlásban s most ezredesi ran¬
got viselt, a polgári életben mészároslegény
volt. Kormányozni valója különben neki se
sok akadt, mert a Louvre régi igazgatói, őrei
és felügyelői mind a helyükön maradtak és a
kommün alatt is teljesítették kötelességüket.
A kommün a Louvre igazgatójává Courbet-1,
a hírneves festőt nevezte ki, a kinek szerep¬
léséről a Vendöme-oszlop ledöntése alkalmá¬
val megemlékeztünk. Egypár művészemberből
álló bizottságot adtak melléje, mely néhány
ülést tartott és úgy tett, mintha a Louvre
ügyeit intézné, de tulajdonképen nem csinált
semmit.
A Louvre kincsei legnagyobbrészt ott marad¬
tak a palotában, csak a legnagyobb értékű fest¬
ményeket szállították a császárság első csata¬
vesztései után egy tengerparti kikötőbe. A milói
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Vénusz szobra, ez a világhírű remekmű, a
szeptember 4-iki köztársaság közoktatásügyi
miniszterének rendeletére, gondosan bepakkolva a rendőrprefektura palotájába vitetett, s
a zavaros idők elmúltával a leégett palota pinczéjéből sértetlenül visszakerült a múzeumba.
A Louvre személyzete a kommün uralma
alatt nem volt kitéve nagyobb megpróbáltatá¬
soknak. A veszedelem akkor kezdődött, mikor
a versaillesi csapatok benyomultak Parisba.
A gyujtogatók ugyanis ebben a városrészben
fejtették ki a legnagyobb tevékenységet. A pá¬
risi csapatok előnyomulására a nemzetőrök
úgynevezett katonai kormányzójukkal együtt
elhagyták a palotát. A magára maradt régi sze¬
mélyzet rögtön összeállt, szervezkedett s meg¬
esküdött, hogy a nemzetnek ezt a kincses pa¬
lotáját megmenti a tűztől.
Szerencsére a benyomult versaillesi csapatok
vezéreinek is eszébe jutott, hogy a nemzet e
féltett vagyonát nagy veszedelem fenyegeti s
kivételes intézkedéseket tettek oly irányban,
hogy minél hamarabb a Louvrehoz férkőzhes¬
senek, így történt, hogy mikor még jóformán
az egész városrész a felkelők kezében volt, s a
harcz minden utczában dühöngött: egy zászló¬
alj gyalogos vadász Bemardin de Sigoyer kapi¬
tány vezetése alatt megjelent a palotában s
hozzáfogott a fenyegető tűzveszedelem távol¬
tartásához. Csákányokkal lerombolták azon ház¬
tetőket, melyek a Louvreval érintkeztek, s vizzel locsolták a legközelebbi tűzfészkeket. A va-
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dászok mindaddig ott maradtak, míg a katonai¬
lag szervezett rendes tűzoltó-csapatok meg nem
érkeztek és át nem vették a védelem munkáját.
Csupán a császár könyvtára nevet viselő mel¬
léképületet nem sikerült megmenteni, s itt
nyolczvanezer kötet esett áldozatul, közöttük
világhírű ritkaságok, unikumok és inkunábulumok.
A Louvret tehát megkímélték, de annál ala¬
posabban végeztek a Tuileriákkal. Május 22-én,
a mint a franczia csapatok a város falain belül
megjelentek, a palotát őrző nemzetőrség egy¬
szerűen kereket oldott, csak mintegy 30 ember
maradt ott, a kik municziót követeltek, hogy
pozicziójukat védelmezhessék. A vezérek is las¬
sanként elpárologtak, még pedig állítólag nem
üres kézzel s Dardelle is előkészületeket tett a
távozásra, mikor ebben egy váratlan esemény
meggátolta. Délfelé, pergő dobszóval Bergeret
tábornok és csapatja vonult be a Tuileriák
palotájába, otthagyván a törvényhozó testület
palotájában elfoglalt főhadiszállását. Otthagyta,
mielőtt még a franczia csapatok megtámadták
volna. 0 általában azok közé a tábornokok
közé tartozott, a kik nem szerették a háborút,
s ennek a gusztusának tulajdonítható az is,
hogy a franczia katonaság közeledtének hírére
a sokkal biztosabb császári palotában ütötte fel
tanyáját. Bergeret lakásul a császárné lakosz¬
tályát választotta, ott helyezkedett el törzs¬
karával és egy asszonysággal, a kit többnyire
tábornoknénak neveztek. Nem akarjuk Berge¬
ret pályafutását ecsetelni, csak azért irunk róla
pár sort, mert a Tuileriák felgyujtásából az
oroszlánrész őt illeti. A míg a kommün rá
nem talált és nagyjai közé nem emelte, volt
katona (káplárságig vitte), s mikor innen eltá¬
vozott, mint utazóügynök kereste kenyerét.
Mondják, hogy a betűszedéshez is értett, sőt
a szinészkedéssel is kísérletet tett. Paris ost¬
roma alatt a nyolczvanharmadik nemzetőri
zászlóalj kapitányává választotta, 8 erélyesen
belevetvén magát a kommün mozgalmaiba,
karrierje meg volt alapítva. A kommün nem
találta őt túlságosan nagy katonai talentum¬
nak, s különböző kudarczok után egy tartalék¬
brigádot bízott rá, főhadiszállásul a képviselő¬
házat jelölvén ki. Itt barátai társaságában vi¬
dám életet folytatott s Varlin maga keservesen
panaszkodik egy levelében, hogy a tábornok
úr konyhájára két hét alatt ötvenezer frankot
fizetett ki.
Elhelyezkedvén a Tuileriák palotájában, egy
darabig úgy cselekedett, mintha védelmi elő¬
készületeket tenne. Támogatására odasietett
Benőt, a Louvre katonai kormányzója, a ki á
maga külön törzskarával fölajánlotta szolgála¬
tait. Ugyanezen a napon, vagyis május 22-én
Urbain, a kommün tagja és Eanvier, a jóléti
bizottság tagja látogatták meg, a kik egy ideig
tanácskoztak Bergeretvel, s távozásuk előtt lel¬
kére kötötték, hogy ezen a helyen mindenáron
tartóztassa fel a versaillesiakat.
Mielőtt Maximé Ducamp drámai erejű élbe-
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szélese nyomán a Tuileriák felgyújtását elmondanók, meg kell említenünk, hogy Bergeret
ezen a napon főbelövette Koch patikust, a ki
nem akarta megengedni, hogy boltja előtt tor¬
laszt emeljenek és három munkást, a kik
Kochot pár szóval védelmükbe vették. Bergeret
kimondta róluk, hogy árulók és versaillesiak,
és meg kellett halniok.
Maximé Ducamp a Tuileriák végső óráit így
irja le:
Ezt a palotát, mely egy jól kombinált barrikád-rendszer közepén állott, igen könnyű lett
volna védelmezni és sokáig megtartani, de nem
tagadom, hogy fölgyújtani még könnyebb volt.
Bár ez a palota a városházának a kulcsát ké¬
pezte s a kommün minden érdeke azt paran¬
csolta, hogy az ő kezében maradjon, ez a vé¬
delmi rész a vezérek közül senkit sem érdekelt.
Ellenben mindenkit izgatott az a gondolat,
hogy minél hamarabb lángok csapjanak ki a
palotából. Május 23-ikán Bergeret látogatást
tett a városházán, s mikor onnan visszatért,
híveit az udvarban haditanácsra hívta össze,
nem is annyira tanácskozásra, mint inkább
arra, hogy tudassa velük a jóléti bizottság pa¬
rancsát. Ez a parancs kategorikus volt: a Tui¬
leriák palotája elhamvasztandó és kő kövön ne
maradjon. Bergeret Benothoz fordult és így
szólt:
- Ezredes, megbízlak a kommün rendeletei¬
nek végrehajtásával.
— Vállalkozom reá, — felelt Benőt és ezzel
az ügy el volt intézve.
Öt és hat óra közt, mikor a Eivoli-, Boyaleés Lille-utczákból égfelé törő füstoszlopok hir¬
dették, hogy ütött a petróleum órája, öt kocsi
hajtott be a Tuileriák udvarára, tele puskaporos
hordókkal, petroleumos kannákkal, terpentines
üvegekkel, könnyen gyulladó szeszt tartalmazó
korsókkal. Benőt, Boudin és egy névtelen élére
állott egy-egy tíz főből álló csapatnak és elin¬
dult a palotát preparálni. Mikor Boudin a mun¬
kára indult, egy markotányosné megszólította :
«Tudja-e, kapitány, hogy nagy bűnt készül el¬
követni.* Boudin így felelt: "Törődöm is ón
vele, itt égnie kell mindennek !» Sajátkezűleg
beitatta petróleummal és spirituszszal a függö¬
nyöket, a színház farészeit, a kápolna oltárát
és orgonáját; azalatt Benőt a másik pavillon
termeiben a parkettet öntözte hasonlókép végig,
a nagy lépcsőházban és a marsallok szálájában pedig puskaporos hordókat helyezett el.
A petróleumba söprűt mártottak és úgy locsol¬
ták meg a falakat, a lőport pedig szótlapátol¬
ták a szobákban. Benőt Viktor fel s alá járt és
buzdította az embereket.
E közben leszállt az éj, mert a Tuileriáknak
sok terme van s a munka négy óra hosszat
tartott. Ekkor néhány ember égő fáklyákkal
látta el magát s a palota különböző helyein
fölhalmozott papirkupaczok előtt helyet foglalt.
Mielőtt azonban ez megtörtént, Dardelle, a ki
nyugtalanul sétált föl és le az udvarban, a pa¬
lota nagy lépcsőházába sietett s az izgatottság¬
tól remegő hangon kiadta a rendes személy¬
zetnek a parancsot, hogy ebben a pillanatban
hagyják el a palotát, mert az a levegőbe fog
röpülni. A személyzet gyorsan összegyűlt és
sietve távozott. Utánuk nemsokára Dardelle is
lóra szállt és eltűnt az éjszakában, körülbelül
abban a perczben, mikor a lángok a Bivoliutczai szárnyból égjelé csaptak. Tiz és fél óra¬
kor a 174. zászlóaljnak még ott lévő 300 em¬
bere is otthagyta a palotát. Bergeret és alvezérei
a kis diadalív alól nézték a tűz rohamos terje¬
dését és gyönyörködtek benne. Ekkor odalépett
a tábornok elé Kaveski «ezredes» s a főparancs¬
nokot és barátait hideg vacsorára hivta, nem
messze onnan, a régi miniszterelnöki palotá¬
ban levő lakására. A krónika följegyezte, hogy
az urak ott nagyszerűen ettek, még nagysze¬
rűbben ittak (mert bor és pálinka volt bőven)
és éltették az <?0/y»'V,;/,>x vildgköztársasdgot.
Bergeret indítványára a szivart a terraszon
szívták el, a honnan jobbaü élvezhették a fölségez látványt. Ott kényelmesen elhelyezked¬
tek. Éjjel negyed kettőkor a marsallok' termé¬
nek kupoláját az ott elhelyezett puskapor a
levegőbe röpítette. Vakító szikratenger szállott
az ég felé, a nézők tapsoltak és kiáltották:
• Éljen a kommün!» Bergeret hamarjában czerozával levelet irt s ebben tudatta a városházán
lévő kommüntagokkal a királyok liűntanyájának rombadőlését A levélvivő futárt a kommün-
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tagok bravó-kiáltással fogadták és borral kínál¬
ták, csupán Delescluze maradt néma és gond¬
terhelt arcza nem mutatott örömet. De a töb¬
biek valamennyien örültek neki s még utólag
is így imák róla : «Ezen az éjszakán a Tuileriák
ablakai fényesebben ragyogtak, mint bármikor,
bármely udvari ünnepség alkalmával. A tűz
megtisztította ezt a bűnbarlangot. Az erkölcs
és az igazság egyaránt parancsolta e tett végre¬
hajtását. Dicsőség a bátor polgároknak, a kik
végrehajtották.))
Bergeret tábornok elvégezte munkáját; úgy
találta, hogy a kommünnel szemben lerótta
minden tartozását és eltűnt. Benőt és Kaweski
nem voltak ennyire megelégedve magukkal s
elmentek résztvenni a Palais Boyal felgyújtá¬
sában is.
Csak a Louvre állt még érintetlenül a tűztenger közepén.
[Vége következik.)

A MAGYAR ÚSZÓDOKK.
Portoré, a Fiume közelében fekvő kis tenger¬
parti városka, a melyet hajdanta Mária Terézia
atyja az adriai kereskedelem és a hadi flotta
góczpontjává szemelt ki, rég nem látott ese¬
ménynek volt a színhelye. Az egykori Littorale Hungaricum szabad tengerparti városában
másfél századdal ezelőtt nagyszabású arzenált
létesített III. Károly király és az akkori hajó¬
építő telepen szorgos munkával készültek a
vitorlás óriások. A portoréi arzenál, hajósíkló,
dokkmű körül azonban nem sokáig folyt az
alkotó munka. A kis tengerparti városka csak
nevében örökítette meg régi dicsőségét, a mely
Károly királyról neveztetett el Királyrév-neb.
Portorót alkalmas fekvésénél fogva két esz¬
tendővel ezelőtt a Danubius hajógyár arra
szemelte ki, hogy a régi arzenál területén mo¬
dern és nagyszabású hajóépítő telepet léte¬
sítsen. Az új életre keltett telepen megindult
munkának első alkotását a napokban avatták
föl. A múlt szombaton bocsátották vízre azt a
hatalmas úszódokkot, a melyet a magyar állam
rendelt meg a Fiúméban járó hajók haszná¬
latára.
f. Tavaly januárban kezdték meg a 3750 tonna
emelőképességű dokk építését. Háromszáz em¬
ber dolgozott rajta, míg most elkészült a 75
méter hoszú, 27 méter széles és 14 méter
magas úszóalkotmány. E méretek egyben azt
is megjelölik, hogy mekkora hajó fér el ebben
a dokkban, a mely a víz alá merülve, magába
emeli a kijavítandó gőzöst. A másfél millió
korona értékű úszódokkal a magyar tengerészet
egy régóta szükségelt fölszereléshez jutott. Az
úszódokk a Danubius fiumei telepére kerül, a
hol fölszerelése után néhány hét múlva már
megkezdheti működését.
Képeink a vízrebocsátott dokkot a portorói
telepen mutatják be.
Harmath Károly.

A HÉTRŐL.
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zaklatok, az elvek küzdelmének css-í.uo-ére nem
valók, de — legalább ma — úgy láis;:,:v kínálunk
szinte elmaradhatatlanok. Díszeseknek ezek aa
indulatos kirobbanások, a melyeknek •
mini
akármilyen más explózióknak — akárhányszor
vér, könny és gyász jár a nyomukban, ssmmiképen
se mondhatók: de a háborúnak, tudjuk, megvan
a maga külön ethikája is — esztétikája is. És e
külön kódexek szerint a heves és izgalmas válasz¬
tásnál - megjegyezvén, hogy itt nem szólunk
azokról a durva exczesszusokról, a melyeknek a
választási harcz izgalma nem forrása, csak föl¬
használt alkalma —- a közömbös, a fagyos, a lel¬
kek érdeklődése és minden megmozdulása nélkül
való, szinte választástalan választás, még szomo¬
rúbb és lehangolóbb. Külömben azok, a kiket
elismerjük: nem érthető ok nélkül - - nagyon
bánt a harcz kíméletlen hevessége, vigasztalód¬
hatnak azzal, hogy a legerősebb forrású mustból
lesz a jó bor és ha már gőzölögnie kell az indu¬
latnak, jobb ha elgőzölög kunt, mint ha ott veri
ki magát, a hol már lehiggadtságra, világos Íté¬
letre és józan bölcseségre van szükség : a törvény¬
hozás csarnokában.
•K
A humor. Már megírták, hogy a humoristák
az emberiség jóltevői közé tartoznak. Nagyon igaz.
Mert a ki megnevettet bennünket, az jót tesz ve¬
lünk. De a humorista, a mellett, hogy az embe¬
riség jóltevője, még más is. A nemzeti léleknek
kiválóan beszédes karakterisztikuma. Alig van jel¬
lemzőbb az emberre, mint a viczcze. Az, hogy ki
min tud mulatni, milyen elmésséget mond és
szeret. Ez nem csak a műveltségét karakterizálja,
hanem egész lelki berendezésének is mutatója.
Külömben nem lehetne nemzeti és faji humor,
már pedig tudvalevőén van. Más színe, jelleme,
lelke van a magyar humornak, más a francziának, az angolnak, a németnek. Az a roppant tet¬
szés, a mely a munkáit, tréfáit fogadta a hazájá¬
ban, a most elhunyt Mark Twain-t nemzeti hu¬
moristának, vagyis az amerikai humor hivatott
képviselőjének hitelesítette a világ előtt. Tehát
alkalmassá tette arra, hogy belőle, a munkáiból,
megismerjük az amerikai humor jellemző voná¬
sait és igaz természetét. Egyúttal az amerikai lé¬
lek berendezésit is. A magyar humor -- filozófia.
Az igazi magyar élczben mindig van valami bölcseség. A természetes, világos okosságnak vala¬
mely törvénye. A mellett, hogy élez: tétel is.
A franczia élez vagy szójáték vagy csufolódás,
va
gy együtt mind a kettő. Fölényes, kápráztató
és ritkán van minden czinizmus nélkül. A német
elmésség, mint a németség egész lelki berendezése,
most forradalmi állapotban van, régi természetét
elhagyta, az újat még nem találta meg. Nem véletlenség, hogy a német irodalomnak most van¬
nak viczczelői, de humoristája egy sincs. Az ame¬
rikai humor, a hogyan a Mark Twain munkáiban
tükröződik: mentes a filozófiától, mentes a csufolódástól, távol van minden czinizmustól, igazán
csak azt mondhatjuk róla, hogy tisztára a jókedv
fantáziája. A mulatságos furcsaságok tömkelege
és a nemzetet, a mely oly nagyszerűen tudott
mulatni rajtuk, sehogy se tudjuk másként elkép¬
zelni, mint egy egészséges, ártatlan nézésű és pom¬
pás tüdővel harsogva kaczagó óriási gyermeknek.
Mert semmi se naivabb, mint a Mark Twain fortélyossága és semmi se ártatlanabb, mint az ő
jókedve. Irigylésre méltó nemcsak ez a kedv is,
a mely benne dolgozott, hanem az is, a mely
ebben a munkában oly elragadtatással tudott gyö¬
nyörködni. És ha igaz, hogy az utolsó évtizedek¬
ben Amerika már nem tudott úgy mulatni a
Mark Twain elmésségein, mint azelőtt, akkor
Amerika népe nemcsak Mark Twaint veszítette
el, hanem mást és - elmondhatjuk - többet is
elveszített. Egy darab gyermeki frisseséget.

A választási liarcz. Az úgynevezett alkotmányos
küzdelem, hála Istennek, Magyarországon soha
se nélkülözi az elevenséget és mozgalmasságot.
A polgárság soha se mutat olyan viselkedést, a
melyből azt a szomorú tanulságot kellene vagy
lehetne levonni, hogy már fásiútan vagy közöm¬
bösen nézné a dolgokat és tisztán a jelöltek bir¬
kózásának tekintené azt, a mi az elvek mérkőzése
kell, hogy legyen. Semmi se lenne nagyobb vesze¬
delem, mint egy ilyen elfásultságnak és közöm¬
bösségnek a bekövetkezése, mert Magyarországon
legfölebb csak a politikusok unhatják meg a po¬
litikát, a polgároknak, a mikor arra kerül a sor,
hogy nekik kell szólaniuk, nem szabad megun¬
niuk. Egy nemzetnek, a melynek még teljesületlen
nagy vágyai és törekvései, egész lételéről határozni
hivatott eldöntetlen kérdései vannak, nem szabad
se belefáradnia, se beleunnia a politikába. Ezért,
ha azt látjuk, hogy a választási harcz heves, talán
hevesebb is a kelleténél, ezen se megdöbbenni, se
Utczanevek. A közmunka-tanács rászánta magát,
fölháborodni, se elkedvetlenedni nem kell. Ez a
hogy
a főváros tizedik kerületének egy utczáját
harcz, ez a hevesség sokszor már nem is heves¬
megszabadítsa
a Tarnács névtől, a melylyel a jó
ség, hanem szenvedelmes féktelenség bizony nem
Isten
tudja,
miért
sújtotta és kevésbbé rejtelmes
egyszer produkál olyan jeleneteket és eseménye¬
nevet
adjon
neki.
Ezt
az elhatározást örömmel
ket, a melyek se nem szépek, se nem örvendete¬
üdvözöljük,
mint
annak
az elvnek az érvényesü¬
sek, sőt határozottan bántok, sajnálatosak, léleklését, a mely bizonyos logikát kivan az utczák el-

18. SZÁM, 1910. 57. KVFOU-A».

383

VASAKNAPI ÚJSÁG.

A dokk az építés alatt.

A dokk a vizrebocsátás után.

ÜSZÓDOKK ÉPÍTÉSE PORTORÉBAN. — Lorberer Jenő mérnök fölvételei,

keresztelésében. De ha már ez az elv érvényesü¬
lésnek indul, talán jó lenne, ha nem állana meg
a Tarnács, illetve most már Petrőczy-utczánál.
Tessék — beljebb is kerülni, mert nemcsak Kő¬
bányán van keresete. Nem először teszszük itt szóvá
a budapesti utczák elnevezését, de élünk az alka¬
lommal, hogy megint szóba hozhassuk. Mert ebben
a városban, a melynek a teljes magyarságáért
folytatott küzdelem már gyönyörű eredményeket
ért el, de még nincs teljesen befejezve, fontosnak
és kívánatosnak érzünk minden olyan törekvést,
á niely a tiszta magyarság tökéletes érvényesü¬
léséért dolgozik. És ezen a téren még van tenni
való. Budapest már bizonyára nem német, de a
magyarságában még bőven van, a mi nem magyar,
csak — magyarra van fordítva. Ha már az nincs
is módunkban, hogy lehetetlenné tegyük ezeket a
nyelvrontó germanizmusokat olyan publikus he¬
lyeken, a melyeket a cselekvési szabadság és a
tulajdonjog biztosítékai sánczolnak körül (a mi¬
lyen például a czégtábla), legalább ki kell küszö¬
bölnünk azokat onnan, a hol a közösségnek igenis
van hozzászólási és beavatkozási joga. A rejtelmes
Tarnács név a közmunkatanács szerint valamikor
az ősi magyar nyelv szókincséhez tartozott, a mely
azonban később kiveszett a használatból és már
értelmét, jelentését se tudjuk. Ha a közmunka¬
tanács a név-változtatással elismerte és elfogadta
azt az elvet, hogy utcza-névnek még az olyan —
állítólag — ősmagyar szó se való, a mely már
kiveszett a forgalomból, akkor ilyen használatra
még kevésbbé valók az olyan szavak, a melyek
nem kincsei se az ős, se a mai magyar nyelvnek.
És hogy ilyen szavak mégis szerepelnek Buda¬
pesten utczanévnek, ennek bizonyságáért nem
kell Kőbányára kifáradni. Az Örömvölgy-utcza
vagy Tavaszmezö-utcza például sokkal közelebb
vannak és a Pacsirtamezö-utcza sincs távolabb.
*
Hetven fillérért l Van egy momentum, a mely
miatt még egy perezre vissza kell térnünk a sze¬
gedi gyári szerencsétlenség rémségéhez. A kik ott
elpusztultak, szegény, kis darab sovány kenyéren
élő gyári munkásnők voltak. A napszámja a leg¬
többnek hetven fillér. Mostoha fizetség. Silány
díja egy, mint kiderült, veszedelmes munkának.
Csak a legnagyobb részvéttel gondolhatunk azokra
a szegény teremtésekre, a kiket így fizetnek. De
az az okoskodás, a mely oki összefüggést akar
teremteni vagy demonstrálni a hetven fillér és a
halál között, hamis és bántó. Ilyeneket írni vagy
mondani, hogy azok a szegény munkásnők hetven
fillérért haltak meg, nem igazság még akkor se,
ha a munkájuk ilyen díjazása szintén nem volt
igazság. Mert bizonyos, hogy ez a katasztrófa
akkor se lett volna kevésbbé megdöbbentő és ke¬
vésbbé iszonyú, ha azoknak a boldogtalanoknak
nem hetven fillér, hanem hét korona a napszámjuk. Ha meghalni hívják a gyárba, bizony a leg¬
szegényebb ember se megy se hetven fillérért, se
hetven, se hétszáz koronáért. De nem meghalni
mentek oda ezért a hetven fillérért, hanem épen

ellenkezőleg, hogy valamiképen mégis csak meg¬
élhessenek. Hogy szegényeknek el kellett pusztul¬
niuk, annak nem a hetven filléres napszám volt
az oka, hanem könnyelmű és lelkiismeretlen em¬
berek gondatlansága és lelkiismeretlensége. Ez
elpusztította volna őket akkor is, ha jobban fizetik
őket és akkor is épen olyan megsiratni való lett
volna az elpusztulásuk. Tehát ketté kell válasz¬
tani a dolgot. Az elpusztultak tragikuma a gon¬
datlanságban van, a mely a gondviselésük volt, a
mi tragikum a hetven filléres napszámban van,
az nem a halottaké, a kik már nincsenek rászo¬
rulva, hanem az élőké, a kik szegények rá van¬
nak szorulva. Hetven fillérért senki se hal meg,
illetve senki se megy a halálba. A halált nem
veszszük ilyen olcsón. Csak az életet adjuk ilyen
olcsón.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Mária látogatói. Kubos Ede még akkor lépett
be az irodalomba, mikor Európaszerte a natura¬
lizmus volt az uralkodó áramlat. 0 is benne eve¬
zett teljes erővel, a nélkül azonban, hogy fogé¬
kony és sok húrú egyénisége teljesen beleolvadt
volna a naturalista világszemléletbe. Alaptermé¬
szetében annyira impresszionista s annyi rejtett
lirizmus van egyéniségében, hogy meg kellett
volna tagadnia magát, hogy a Zola-féle értelem¬
ben vett objektív naturalizmusban tudjon élni.
Ebből egész munkásságára nézve bizonyos kettős¬
ség származik, a melyet úgy old fel magában, hogy
naturalista módon választja ki és állítja be témá¬
ját, de az előadásba belevegyíti a maga líráját.
Sajátságos líra ez, mintha szégyelné önmagát, az
érzékenységet, a szánalmat, melyet az emberi
nyomoruságok iránt érez, gúnyolódik, csipkelődik
azokon a dolgokon, melyek meghatják a szivét. Az
érzés a szarkazmusba takarózik, mert nem akarja
magát elárulni. Ha nyíltan nyilvánulna, fel kellene
lázadnia, vagy sírva kellene fakadnia, pedig épen
ettől óvakodik, semmi esetre sem akar kilépni a
maga tartózkodásából. Majd mindig a gyöngéket,
az élet mostoha gyermekeit rajzolja, a kik ki
vannak tagadva mindenből, a mi napfény, öröm,
szabad levegő, a kik elnyomottságban t'lnek, a
kiknek nincs erejük megküzdeni az élet nagy
harczát. Ezeknek a szánalomra méltó alakoknak
- szarkasztikus rajzával néha erősen meg tudja fogni
'szivünket, — máskor azonban észreveszszük, hogy
a hang, a mely eredetileg stílus volt, kevésbbé
kedvező órákban modorrá is válhatik. Új hatást
jelent új könyvének czimet adó .novellája : a Mária
látogatói, — ebben az Anatole Francé történelem¬
reprodukáló módszerét ismerjük fel; érdekesen,
szellemesen és finoman van alkalmazva, de mégis
csak mástól van eltanulva. v A kik Kabos Edét régóta figyelemmel kisérjük, nem találunk új könyvé¬
ben meglepő új dolgot, a mi az iró pályáján újabb
fordulatot jelentene, a régi Kabost találjuk meg,
sok jó tulajdonságával, hiányaival együtt.
Mikszáth Kálmán stílusa és nyelve. Azt min¬
denki tudja, hogy Mikszáth a legnagyobb magyar
nyelvművészek egyike, meg szoktak erről emlékezni
mindannyiszor, valahányszor szólanak Mikszáthról, a nélkül, hogy megvizsgálnák ennek a nyelv¬
művészetnek elemeit és természetét. Ezt a fel¬
adatot vállalta magára Rubinyi Mózes; nyelv¬
tudományi módszerrel igyekszik elemezni Mikszáth
Kálmán nyelvét, hogy így férkőzzön hozzá stílusá¬
nak titkaihoz. Az efféle aprólékos vizsgálat talán

pedantériának is látszhatik s fölmerülhet a kér¬
dés, vájjon egy nagy művészi dolgot úgy érti;nk-e
meg jobban, ha mikroszkóp alá teszszük; azt
azonban nem lehet tagadni, hogy az efféle elemző
nyelvi vizsgálatnak vannak érdekességei és tanul¬
ságai is, föltéve, hogy a vizsgáló megmarad a
maga korlátai között és nem akar több lenni,
csak megfigyelő és megfigyeléseinek összegezöje.
Rubinyi sorra veszi Mikszáth nyelvének saját¬
ságait : az ismétlés szerepét, a gondolatbeli és stilbeli ritmus eszközét, erről fejti le a stílus ritmikus¬
ságára vonatkozó megállapításait; Mikszáth fordu¬
latait, az élő beszéddel és a népnyelvvel való kap¬
csolatait, mondatainak rövidségét, a jellemzés stiláris eszközeit, aztán összefoglalólag mintegy gram¬
matikáját adja Mikszáth nyelvének. Végül Mikszáthszótárt ad, egyénies szavainak, szólásainak gyűjte¬
ményét, az olyan szavakat, szólásokat, melyek
bizonyos helyzetek, hangulatok jellemzésére gyak¬
ran, vagy megfelelő alkalmakkor mindig előfordul¬
nak Mikszáth műveiben, a melyek alak vagy je¬
lentés dolgában bizonyos átalakulást vagy fejlő¬
dést jelentenek nála eddigi használatukkal szem¬
ben s olyan tájszavakat, szólásokat, melyek Mik¬
száth használata re vén kerülnek bele köznyelvünkbe.
A mint látható, a könyv sokféle szempontból szedi
apróra Mikszáth nyelvét és stílusát s ha teljesnek,
mint az ilyen munkák többnyire, nem mondható
is, sok tanulságot ad. Szívesen is regisztráljuk
megjelenését, csak azt találjuk kissé különösnek,
hogy a kiadó a kötetet Mikszáth munkái között,
az egységes kiadásban, «Mikszáth Kálmán munkái*
czim alatt bocsátotta ki.
Petőfi-könyvtár. E vállalatnak, melyet Endrődi
Sándor és Ferenczy Zoltán szerkesztenek, három
új kötete jelent meg. Az egyiket Kacziány Géza
irta Petőfiről és mestereiről czimmel. Egy tanulmány
van a könyvben Petőfiről, néhány jó és helyes
megfigyeléssel, azután fíégésippe Morcauról és
Berangerről egy-egy kis tanulmány, egy bokrétára
valót le is fordít verseikből, végül Szerelem átka
czimen felsorolja a Szendrey Júlia családja sorsá¬
nak megrendítő adatait. A kötet érdekes és értékes,
de az ellen kifogást kell tennünk, hogy Beiangert
és még inkább, hogy Moreaut mint Petőfi meste¬
rét tünteti fel. A kapcsolat a magyar s a két
franczia költő közt semmivel sem teszi idokolttá ezt
az elnevezést. A sorozat másik új kötetkéjében Az
elzárt mennyország czimen Váradi Antal mond
reminisczencziákat a Petőfi-korabeli szinész-életröl.
A harmadik kötetbe végül Petiifi a ni<i</<,uj' költők
lantján czimen Endrődi Sándor és líuros Gyula
összegyűjtöttek egy sereget azokból a költemények¬
ből, melyekkel költőink Petőfi emlékének áldoztak.
Budapesti Czím- és Lakásjegyzék. Most már
huszonkettedik évfolyama kerül közkézre e hatal¬
mas műnek. A 2138 lapra terjedő kötet leghí¬
vebb tükre Budapest egész életének, pontos ada¬
tok alakjában megvan benne ez élet minden szerve
és jelensége. A Budapesti Czím- és Lakásjegyzék
sohasem hagyja cserben az embert, mert megtalálni
benne mindent, a mit keresünk: a főváros utczáit,
tereit, házait és telkeit, tulajdonosaik megjelölé¬
sével, az uralkodóház és az országgyfiKs tagjainak
névsorát, az összes állami, városi és egyéb ható¬
ságokat, hivatalokat, közintézményeket, társadalmi,
jótékonysági, közművelődési stb. egyesületeket és
testületeket, a nyilvános számadásra kötelezett
vállalatokat, mindenféle czégeket, orvosokat, i'gyvédeket, mérnököket, építészeket, művészeket stb..
hírlapokat és folyóiratokat, gyárakat, iparosokat,
kereskedőket, szóval minden olyan hivatalt, irodát,
vállalatot, üzletet, a melylyel az embernek valami.
dolga lehet. A ki pedig valami lakísczímet akar
megtudni, a Czím- és Lakásjegyzck több mint 1(500
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adatra terjedő lakáajegyzékében okvetlenül meg¬
találja — föltéve, hogy az illetőnek állandó lakása
van a fővárosban. Ez a lakásjegyzék maga egy szo¬
katlanul vastag könyvet tesz ki, s jóval több mint
másfélszázezer név és czím van benne, ábécé¬
rendben felsorolva, legmegbízhatóbb és legújabb
adatok alapján, úgy hogy bízvást elindulhat rajta
akárki. A Budapestre vonatkozó adatokat kiegészíti
Újpest külön fejezete ; az erre vonatkozó adatok
ugyanoly beosztásban s npyanoly pontossággal van¬
nak felsorolva, mint :i fővárosra voniitko/ók A Bu¬
dapesti Czím- és Lakaajegyzék eddigi évfolyamaival
olyaii általános bizalmat vívott ki magának, a nidv
a fővárosi élet, az emberek egymás közti t'rintkezésnek fontos szervévé tette. Az új évfolyam
még fokozza a megbízhatóságot ; mint évről-évre
az eddigi kötetek, ez is sokat nyert pontosság
dolgában azoknak az apró-cseprő hibáknak ki¬
küszöbölésével, a melyek az ilyen munkában el¬
kerülhetetlenek.
A «Jó Pajtás", Sebők Zsigmond és
Elek képes gyermeklapja május elsei számában
közli Endrődi 'Sándor versét, Pásztor József el¬
beszélését, Dörmöcfő Dömötör, a hírneves maczkó
utazását Sebők Zsigmondtól, Endrődi Sándor emlé¬
kezését gyermekkorára, Szabó Endre verses mesé¬
jét, Elek nagyapó apró meséjét, Vadász Miklós
pompás rajzát, Bihari Ferencz sportczikkét, a rajz¬
pályázat második díját nyert rajzokat, Benedfk
Elek székelyföldi útleírását, egy mulatságos tarka
történetet, Rákosi Viktor regényét, a rejtvényeket,
szerkesztői üzeneteket. A Jó Pujtás-i a FranklinTársulat adja ki ; előfizetési ára negyedévre 2 ko¬
rona 50 fillér. Mutatványszámot ingyen küld a
kiadóhivatal, (Budapest, IV., Egyetem-utcza 4 ) .
Új könyvek :
Mária látogatói. Elbeszélések, irta Habos Ede.
Budapest, Pallas.
Petőfiről és mestereiről. Irta Kacziány Géza. —
Az rlzárt mennyország. Irta Várady Antal. Petőfi a magyar költők lantján. Összegyűjtötték
Endrődi Sándor és liarus Gyula. Budapest, Kunossy, Szilágyi és társa.
Budapesti Czím- és Lakásjegyzék i'JM-re, kiadja
a Franklin-Társulat; ára 20 kor.

SAKKJÁTÉK.

korában Makón. — Noszlopi és somlói NOSZLOPY
EMIL, nyűg. pénzügyi tanácsos 63 éves korában
Budapesten. — Posfai TULOK BENŐ, volt ország¬
gyűlési képviselő Szombathelyen. — HAJNIK BÉLA,
fővárosi ügyvéd, Hajnik Pálnak, a 48-as idők rendőr¬
miniszterénekfia,58 éves korában Budapesten. —
BAKIÁN ATANÁZ, volt fővárosi ügyvéd, magyar királyi
pénzügyi tanácsos 65 éves korában Budapesten. —
AKADI ANTAL, budapesti ügyv. 73 éves korában Buda¬
pesten. — Nemesujfalvi SDMICHBASZT ANTAL ügyvéd,
földbirtokos, Trencscn vármegye törvényhatósági
bizottságának tagja, 66 éves korában Trencsénben.—
BABITZKY IJAJOS, magyar királyi állampénztár! tiszt,
idősb Babitzky Lajos pénzügyi tanácsosfia,37 éves
korában Budapesten. — STEIOEB ZSIGMOND bánya¬
főmérnök, aknaszlatinai főbányahivatali főnöksegéd,
megyebizottsági tag 52 éves korában Kárlszbádban.
Holttestét Máramarosszigetre vitték s ott helyezlek
örök nyugalomra. — POLIPKA JÁNOS, magyar allamvasnti felügyelő, Újpest város képviselőtestületének
t»gja, Munkács díszpolgára, 65 éves korában Új¬
pesten. — HOMICSKÓ ALADÁR, magyar királyi erdő¬
főmérnök, 43 éves korában Ungváron. — Primóczi
SZENTMIKLÓSSYBÉLA, Gömör vármegye tornalyaijárá¬
sának fó'szolgabirája, 54 éves korában Budapesten.—
Korompai STAÜT JÓZSEF, belügyminiszteri titkár 42
éves korában Budapesten. — ZELKY ENDRE, m. kir.
posta- és táviró-felügyelő, a keleti pályaudvari moz¬
góposták főnökhelyettese, Rákosszentmihályon. Temesi PÉTEBFFY JÓZSEF, székesfővárosi nyűg. tanító,
68 éves korában Budapesten. — GBEOUSS ALAJOS
\arosi tisztviselő, 52 éves korában Budapesten. HOLLÓST JENŐ székesfővárosi tisztviselő, 69 éves
korában Budapesten. — Kolosvári KOLOSSVÁRY LAJOS,
pásztói földbirtokos, 61 éves korában Budapesten.
Özv. KÖVÁRY FERENCZNÉ, szül. Haám Anna. 88 éves
korában Székesfehérváron. — Özv. ISÁKY JÓZSEFNE,
szül. Deésy Juliánná 67 éves korában Désen. — Özv.
SZAPPANYOS JÓZSEFNÉ, szül. Voith Mária, 64 éves ko¬
rában Nagybányán. — Özv. GEDEON JÁNOSNÉ, szül.
Nagy Krisztina 68 éves korában Nagyszebenben. —
MOLNÁR JANKA, 52 éves korában Budapesten. CZÁOÁS JÓZSEFNÉ, szül Sárváry Mariska 37 éves ko¬
rában Győrött. — KASTNER ETELKA, Kastner Miklós
és neje, szül. Huszovszky Etelka kétéves leánya
Győrben.

HALÁLOZÁSOK.

EGYVELEG.

Elhunytak a közelebbi napokban: SZÉLI, GYÖRGY,
volt 48-as honvédfó'hadnagy, Makó város egykori
po'gármestereés volt országgyűlési képviselő'84 é\es

* A fecske és póstagalamb helyérzékének és
repülési sebességének kipuhatolására érdekes
megfigyeléseket végzett az antwerpeni póstagalamb

Menyasszonyi ruha-selyem

minden színben, méterenként l K 35 {-151 feljebb. Bér- és
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyiijteményt postafordultával küld

H E N N E B E R G selyemgyáros Zürich.

klub. A klub u. L néhány póstagalambbal együtt
egy fecskét is küldött Compiégne-bo. B fecske a
klubhelyiség előtt fészkelt. Mikor Coinpiégne-ben
a galambokat s a fecskét is szabadon eresztették, a
a galambok egy ideig körben röpdöstek a levegő¬
ben s csak azután vették útjokat észak felé ; a
fecske ellenben nyilegyeuest haladt északnak s
körülbelül egy óra és hét perez múlva a 235
knmyire fekvő Antwerpenben volt. Az első galamb
"csak jó három órával később érkezett meg. (ü L)
Figyelemreméltó megemlíteni, hogy a jóliirnevü
és közismert Csángó Henrik bőröndös tízég a Múzeumkörűt 5. pzám alatt, utazó bőröndökben, sport, vadász
stb. finom bőráru készítményeiben üzletét tetemesen
megnagyobbította és ízléses áruival, modern kiraka¬
taival látványosságot nyújt a nagy közönségnek.
Felhívjuk szíves olvasóink figyelmét Löw Sándor
órás éj ékszerész, kam. szállító jelen számunkbin
megjelent hirdetésére.
A természetes színű fényképek után már rég¬
től fogva törekszünk. Semmisem bajosabb látvány,
mint ha azt a szimpompát, melyet szemünk lát, le¬
mezen megörökítve látjuk. Jaj annak, a ki szeme vi¬
lágát elveszti és életét örök sötétségben kénytelen
eltöltenie. Az Alig. Medicinische Zentralzeitung 1901. évi
15. száma egy fogbaj után bekövetkezett teljes megvaknlásról ad hírt. Csak rendszeres fogápolás egy ki¬
tűnő fogszerrel, mint a milyen a Sarg-féle Kalodont
tartja épségben a fogakat és óvhat bennünket beteg¬
ségektől.
Fehér és Bosán angol szabók •Figyelmeztetjük*
ez. -mai hirdetésére felhívjuk a t. olvasóink figyelmét.
Sírköveket művészies és modern kivitelben tart
raktáron az újonnan alapított sirkő-üzlet Boros és
Kohn, Budapest, VII., Dob utcza 1. Nagy választék,
olcsó árak.

Szerkesztői üzenetek.
A ló és a szamár. Fekete Márikó. Gyakorlott tollal
vannak írva, de nem érdekesek; lankadtak, nem elég
színesek.
Egyedül. Útközben. Középszerű dolgok; olvastunk
öntől jobbakat is, nincs semmivel indokolva, hogy
épen ilyeneket közöljünk.
Tavaszesti szellők. A routine, sőt az írói érzék is
meglátszik rajta, de azt az eredeti, művészi jelleget, a
mely igazán verssé teszi a verset, nem érezzük benne.
Elnémulás. Jóravaló igyekezet, sok gyakorlat útján
megszerzett ügyesség van benne, a mi mértékünket
azonban nem üti meg.
A hegedűm. Templomban stb. A másodikban van
valami: nem új, nem meglepő, nem is revelál egyéni¬
séget, de legalább kereken, formásán van megcsinálva.
A többi nem ér semmit.

m-m

Vegyen SVAIGZI SELYMET!

SOSBOkWfAPPAN

Kérjen mininkül tavaszi és nyári újdonságainkról ruhára
és blúzra : Oiag-onale, Crépon, Snrah, Moire, Crépe
de Chlue, Fouiards, Monssellne 120 cm. széles ínéle
reiikénl 1.20 koronától kezdve, fékeiében, fehérben, egy-

LEGFINOMABB PIPERE SZAPPAN
BŐRÁPOLÁSRA LEGJOBB
^ ELSŐRENDŰ SZÉPITÖSZER «
Kapható mindenütt.

gi

___

2690. saáinú feladvány Merényi Lajostól. Budapesten.
SÖTÉT.

Salvator

TCICCnW
m

b

o

mert anzonjok, leányok tiszta, fiatal,
ade arozot kapnak - « JL _ _., „ „ pár nap alatt, ha a tt » TffiftI 0 8 l

I « u r » ••éiithttl!
TlljMM UltUI

a n . é közönséget,hogy
a'legnjabb és legizlésesebb
fiú- és gyermekruhák ki¬
zárólag Fehér és Bosán
czégnél kaphatók. Mielőtt
e téren bevásárlásait esz¬
közölné, saját erdekében
kérjük meggyőződni az
áruk jó minőségéről éa az
árak olcsóságáról.

használják. Nem szabadna oly háznak lennie,

mármarosi

LILIOM -SZAPPANNAL
Hölgyek figyelmébe

mosakodnánat Kis tégely l korona. Nagy tégely
2 korona. Szappan 8 0 fillér. Liliom-púder (3 szín¬
ben) 1 korona 2O fillér. - Egyedüli készítő:

bőröndös és finom bőr¬
áru készítő kirakatait

Budapest, Vffi., Rákóczi-út 15.

angol tiri szabók, első¬
rangú férfi-,fiú-és gyer¬
mekruha áruháza Buda¬
pest, Mnzenm-körnt 7
Vidéki megrendeléseket
pontosan teljesítünk.
A meg nem felelő árukat
készséggel becseréljük.
J Telefon - szám: 86—13.

Dr. REISMAN ÖDÖN
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér II.
Portai rendelések még aznap ellntéstetnek.

fZ/
ne tétovázzék, hanem
===== használjon azonnal
migraint és fejfájást elmulassa. — j^ri
Kispesten. * *

»—•—•—^^^^__^^_^^^_

Bcrctvás pastillát
*f
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VILÁGOS.

'
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A BÚTORT VÁSÁRLÓ KÖZÖNSÉG SZÍ¬
VES FIGYELMÉBE AJÁNLJA. ÁLLAN¬
DÓAN 30-NÁL TÖBB ÉS MINDEN IGÉ¬
MEGFELELŐ BERENDEZÉS

118-80 l

SAJÁT V. ADOTT TKUVEK S/lilUNT. A
BERENDEZÉSEKHEZ TAUTÓZÓ ÖSSZES
MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LÉGELŐNYÖSEBB ÁR MELLETT TELJESÍTI.

A 2677. sz. feladvány megfejtése Berger Jánostól.
-1. Vc8-h3 . . . V e * * t (a, 1 . "
- ^
b, c)
2 d6*e7
Ff8xe7
3. Hfá-ei f matt.
3. Hfi-e* t matt.
b.
1.
._ Ve3xc3
\.
... — Ha3-c4
2. Vh3xe¥ t Ha3—c4
2. Vh3xe3 _- Hc4xe3
3. H t matt.
3. H t matt.

A 14-ik számban megjelent képtalány megfej¬
tése : A szabadság a béke legszebb virága.
Felelős szerkesztő: Hoitsy PA1.
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

A 2678. sz. feladvány megfejtése Dr. Gold Sámueltől.
1. Ve3-ol

- Ke5-d4
b, e)
2. Hd8xo6 t matt.
b.
i Váci—Í4 t matt.

(a, 1. __. _
„Fal-bi-c3
2. Vclxb2xc3 t matt.

Feketére fest * Hófehérre tisztit
hetenként sok 100 ruhát.
naponU átlag 20.000 zallért.ké/alői.
liiihíVlí vegyileg? tis^tittatnnU

HALTENBERGER ruhafestőgyárában

1. ___ . . . . Hf8-d7
=
2. V t matt.
Sakk-üzenetek. E. J. Ipolyság. Nincs igaza. A 2678. sz.
sakkföladványban 1. Ve2—c5 t még nem matt, sötét ugyanis
egész egyszerűen közbehúzza 1. . . . . . . — Fa2-d5; erre
aztán nem lehet a következő lépésben mattot adni. Tanul¬
mányozza át a feladványt a ma közölt megfejtés alapján,
abból látni fogja, mennyi mélység és mennyi ötlet van egy
sakkfeladványban.

KASSA.

Helyesen fejtették m e g : Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kört —
A iBudapeiti III. kér. Sakk-kört — Ladányi Antal. —
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. (Budapest). — Németh Pétéi
(Csongor). — Kintzig Bobért (Fákért.) — Mfiller Nándor
(Szombathely). — Hoffbaner Antal (Lipótvár). — Szabó
— A t Győri Sakk-kört. János (Bakony-Szentlátztó).

-

Alapítási év: 181O. =

250 cm. kertiernyő, =
95 cm, vasasztallal ára66K.
Egyéb kerti bútorokról, valamint vas- és réz— bútorokról árlapokat díjtalanul küldünk.

PÁPAI és NÁTHÁN
Budapest, VI., Audrássy-ut 2. szám.

8ÉWRSI1E&VEREN
UOflPEST-MELLETT

Heinyilt CSÁNGÓ
bőröndös és bőrdiszmű-készitő

Muzeum-körút 5. szám alatt levő megnagyobbított^ üzlete.
:: : : Nagy választék bőröndök, kézitáskák, pénztárczák, sport- és vadászczikkekben.

:: ::

Aczim
fontos!

(1f\

Q/errava/fa

Fehér és Bosán

Mieiatt_Jlivatos női kézitáskát vásárolna, kérem
- tekintse meg -_
=

PAPEK JÓZSEF

MIIMTATERMEIT

FIGYELMEZTETJÜK!

Húgyhajtő hatásul
Kaptató ánánirntítTtiktdíitkbrn tam a
ti Salratartorrát- Vállalatnál
tt, V. KwioV-Takpart t.

LAKÁSBERENDEZÉS! VÁLLALATÁNAK

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

éjjel-nappal, mert a tehéntej durva csomói felfúvódá¬
sokat okoznak a belekben. Ha a tehéntejhez «Kufeke»-t
adunk, ügy a tej megalvása finomabb pelyhü lesz, %
gyermek nyugodtan alszik és szépen fejlídik.

FELÜLfflüLeATATLM,

BUDAPEST, IV., VIGADÓ TÚR 1.
= = = = = (DDNAPAHT i c o n s o ) = ^ =

KIVITELRE

Sok csecsemő sir

kitűnő sikerrel hMználUtik
vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬
talmainál és köszvénynél.aczukorbetegségnél.az emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál.

DISZMŰ ARUK
CSILLÁROK »
SZŐNYEGEK ::

NYEKNEK

itt

• •

MÜASZTALOSOK SZÖVETKEZETE

===== ÁLL UENDELKEZÉSHE. =====

SelyemkiviteL — Királyi udvari szállító.
miHlllllllllllli Ilii !-:•

Székely Jen5. — Mészey József (QySr). -- A t Óborai
Tártatkört. — A • Kalocsai Katolikus-kört
Veöreöa
Miklós (Zvrcz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodiátujlak). —
A iDunafóldaM Egyentfaégi kört (Dunafőldvár i — Barcsa
Mihály (Biharudxari). — Csolnoki látván (Hajduhadhdfa.).
tí-tljeibicii Gazdasági KtuzM.t (Leibicz). — Lustyik Janóé
ús Szivak János (Alberti-Irta).—tCiengerí Katzinót (Cteitger).
Király Mihály (Zenta). — Knnz Rezső (Ttmctrékás). —
Budai Sakkozó Társaság (Budapest). — Patkó Imre (Talpas).

KÉPEK :: :: ::
TERRACOTTA
MÖKŐVÁZÁK:!
SZÖKŐKUTAK
RAKTÁRON ::

SCHWEIZER & Co,, LUZERN ü 23 (Svaicz.)

A Bor- és Lithion-tartalmú
vasmentes gyógyforrás

»*»•»<«!

_

magánosoknak bérmentve és elvámoíva a" lakásba.

Darabja 7O fillér.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

18. azJU. 1910. 57. KVFOLYAM.
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Buli* ÍM»b!
N»ponu
í
t UUBdlj t i 10 >rmnj- i> ttOiUrtm!
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Dús raktár remek kivitelű
ékszerekben, ezüst verseny¬
dijak, serlegek, evőeszköI dijaK, senegeK, evucs*.*"-

j zök és alkalmi ajándékokö Fensége József k fóhg, kim. száll. '

— bán. i^^zi^:^^:

LŐW SÁNDOR
Tele.'on 62-68.

ékszerész és órás

Dús raktár mindennemű $
chronograf, chronometer, t
Telefon 62 68. stoper-, ütő-, zseb-, utazó-,
álló- és fali órákban.
31. szám. Special stopwatches. i

Budapest,
VIH., József-kőrút
Fióküzlet fürdöidény alatt: Treneséntepliezen.

Telefon.

> •» «» »» •» ^ » »» +» »» »» *»

•»

386

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

MARGIT

ÚJ

GTÓG¥
FORRÁS

Beregrmegje.
gyomor, belek, húgyhólyag; a különösen a legcö•lerTcik hnrntos bántalmainál igen jó hátaid még
•. / . akkor ÍB, ha vérzé«eh ecete forog fenn. .'. .'.
Megrendelhető: ÉDESKUTT L.-nól Budapesten és
a forrás kezelöségénél Munkácson.

Köhögés SÍRKŐ

| rekedlaégel, hurutot, görcsös kö| högést gyorsan és biztosan roeg| szüntetnék » orvosilag kipróbált
.FÉLE MELL- ::
KAKAMELLAK ::
a három fenyővel.
bpOO hiteles bizonyítvány a biztos
sikerről tantiskodik. Csomag 20 és
40 fill. gyógytárakban és drogé¬
riákban. F r . K a i s e r Gregenz,
:: Vorariberg.
::

Kwizda aestitutioa • Fluidja.
Kwizda Hestitation-Fluidja
siójegy, czimkc é» csomagolj* tédce. Csak
íz itt látható védjogygyel valódi. Kaplialó
minden gyógyszertárain és drogériábin. —

Képes árjegyzékek ingyen és berni.
Tnrnlr L w s p f gyógyszertani Budapesten,

.

(SZATMÁR-MEGYE)

, vegycjtetl ti««tltó
Fióküzletek: IV., Eskü-úl 6, VI, AndnUxy-iil 16,1
VIII, Jcizx-r-kArrit 2, IX, Oalvln-ter 9, V, Hannin-J
rzail-utcza 3, VI, Teríx-kOrúI 39.

Nagyvárad mellett, Kernáts János fftrdőbérlö kezelése alatt.

Kényelmes közlekedés. Vasúton Nagyváradtól Vi, kocsin */» órai távolban. Május—augusztus
hónapokban naponta 12, vasárnap- és ünnepnapokon 16 vonat közlekedik Nagyváraddal. A va
anti állomás a fürdötelepen van.
Ai rar&pti blrfl 41* C. meleg természetes h é w t r janivá v»n: az izületek és izmo'f Olúioi
bántalmalnil. Idült a különösen savas Izületi loboknál, csonttörések és különösen
visszamaradt vastagodásoknál; köszvénynél és annak különböző alukIáinál; idegbajok
nál, melyek rbenmations alapon keletkeztek (ischlasuál); különböző bőrbajoknai, végre
női bajoknál; belsőleg-: heveny és idült g-yomorbaníalmakuál, májbajok é l vesekövet
eseteiben. Állandó fardöorroi: dr. S Agy Ifrnios.
A különböző igények szerint berendezett nagyszáma szobák napi ára l kor. 20 f. és 6 kor.
között váltakozik. Gyógyterem (Cnrsalon) hírlapokkal, zongora, könyvtár és tekeasztallal. Térraszok szép kilátással. Éttermek, czukrászda, sétahelyek a fúrdőtelepen és a mellette elterüld
őserdőben. Az erdőben jó tekepálya és Lawn-Tennis. üt tükörfördő és három kádfürdőn kiviil
mórfúrdők is vannak rendszeresítve. Újonnan épült uszoda uHzástftnitással és homok karával.
Fürdők 40fillértőll kor. 21fillérig.Elsőrendű, kitűnő, állandó zenekar. — Telefon¬
összeköttetés Nagyváraddal. Villanyvilágítás. A legszebb kirándulás és szórakozási hely
Konyha és vendéglő a bérlő saját vezetése mellett Prospektust kívánatra küld a
f ürdökezelősóe .

Keresse a nevét!!
Rendelje meg a NEVE mellett lévő

SZERENCSESZÁMOT!!

drininezukorkája j f i .

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

A véletlenség nagy szerepet játszik az életben éí éppen a szerencsés véletlen folytán köny
nyen megtörténhetik,, hogy az önt érdeklő név mellett lévő számban eltalálta azt a sors
jegyet, melyre nagy nyeremény j n t .
Adél
106985
Elek
3644
Jakab
4083
Ottó
34375
jnes
7620
Elemér
52338
Juliska
5468 i Ödön
52663
Adolf
9009
Emil
60048
János
4148
Paula
6503 í
agoston
1 1902
Endre
71832
Ji>i 6
642 1 Pál
89225
Anna
41916
Ernő
34364
József
16862
Péter
%977
Aladár
100663
Ferencz
17733
Kálmán
Ü1761
Piroska
4103
Albert
4392
Frigyes
9174IÍ
Klára
58013
Kegina
105966
Alfréd
(•izella
43646
Károly
6,201
Róbert
5'9B
Aranka
3644
Gábor
100681
Klotild
84351
Rudolf
4470IJ
Ákos
Gáspár
5483
Kornél
101924
Rozália
6302
Ambrus
8467
Gergely
7020
Kristóf
Salamon
41-24
András
66013
Géza
14129
Lajos
0565 J Sári
2429J
Antal
105398
Gusztáv
85125
László
94191 l Samu
35305
Árpád
17651
Gyula
9871
Lenke
101372 í Sarolta
40805
Berta
20293
György
Lipót
2730 j Sándor
51626
Blanka
105234
Hermina
24002
Lőrinez
105343 ! Szeréna
6251
Borbála
5483
Henrik
4019
Lujza
4019 l Simon
59399
Boriska
12324
Herinann 105307
Márton
6309
Tamás
6323
Bella
393*23
Hugó
4083
Mátyás
4103
Teréz
90965
Bálint
52578
Ilona
86078
Mihály
5596 í Tibor
37416
Béla
4148
Irma
63769
6251 ! Tihamér
Miklós
64-24
Balázs
17757
Ignácz •
36604
17331 i Tivadar
Margit
93196
Dániel
i Izabella
46686
8564 i Valéria
Miksa
46373
Dénes
46353
Irén
10172!)
18665
Mária
Viktor
38241
.Dezső
5635
Imre
103871
4124
Mór
Vilmos
66007
Emma
2730
István
5468 ! Vilma
Matild
92654
Ernesztin 10691 1
Iván
6565
17719
Nándor
Vincze
67192
Éva
51175
Janka
5835
:
18153
Olga
Zsófia
90963
Ede
8517
Jolán
42623
23001
Oszkár
Zoltán
69415
Erzsébet
11922
Zsigmond 38180
Rendelje meg a fenti számot postafordultával, miután ezek
gyorsan elkelnek.

Húzás már május hő 19-én

Vi sorsjegy 12 K, V*_ sorsjegy 6 K, 'A sorsjegy 3 K, ' - sorsjegy 1.50 K.
Az ered. sorsjegyek utánvéttel v. az összeg előzetes beküldése mellett rendelhetők meg.

TÖRÖK A. ÉS TÁRSA
Legnagyobb osztálysorsjegy-üzlet.

Budapest, Szervita-tér 3 c. szám.
FIÓKOK: VI., Teréz-körút 46., a nyugati p.-ndv. közelében, Telefon 24-27.
V., Váczi-körnt 4., a Deák-tér bőseiében. Tel. 11 58. Táviralczirn «Törökék Rpest

Legjobb szer láz, váltó¬
láz, malária ellen, külö¬
nösen gyermekeknek, a
kik keserű chinint be¬
venni nem képesek.
Valódi, 11468
ha minden egyes piros
csomagolópapíron
Rózsnyay Mátyás
névaláírása olvas¬
ható. 11266

Rozsnyay Mátyás
gyógyszeretára

gyógyszertára Budapest, VI..
Király-uteza 12. szám.

VII., Erisébet-körut 26. M,

gyógyfürdő
•

megnyílíK :
május 15-cn

átra-Vírágvölgy

Tátra lábánál, széltől és portól védett
— KLIMATIKUS GYÓGY- é s NYARALÓHELY —l
vizgyógj'inlézellel c* állandó fővárosi fiirdőorvossal, Poprád vá¬
ros közvetlen közeiéhen ; innen a Dobsinai Jégbarlang legrövi¬
debb utón érhető cl. Omnibusz közlekedés minden vonathoz.
Javalva: IJasedow-, nonrasthenia-, ^é|•szegénység-, sápkor-,
idegesség-, gyomor-, bolhájuk slb. betegségeknél. Állami hiva¬
talnokok az elő- és ulóidénybín szobaárakból 50°/o engedményt
élveznek. — Étkezés naponta a peusióban : véggel 2, délben 4
és e.Ue 2 fogás 4 kor. — Kívánatra prospektust küld :
TATBA-VIRÁGVÖLGY gondnoksága.

Láz ellen!
Nem keserű I

Hízás 0-8 hét alatt egész 31) fontig.
Szigorúan szolid, nem ámitiis. Számos köszönetnyilvá¬
nítás. Doboza használati utasí¬
tással 275 K. A pénz postautal¬
ványon beküldése, vagy utánvél
mellett, beleértve portó is. Hygienische Institnt Dr. Franz
Steiner & Co.. Berlin 57.,
Küniggriitzerstr. 66. Lerakat
Magyarország részére : Török J,

bntoriparosuál, BudapUSt,

PÁRAD
r

«BÜSTERIA» eröporunk ál¬
tal, arany éremmel kitün¬
tetve: Parisban 1900, Hamhurgban l'JOl, Berlinben 1903.

Sárkány J.

387

„VASÁÉNAK ÚJSÁG.

K á r o l y i MiJjfily g\M ;n!ajdoná, HevcBmegyében, vastimsós fiii dokkéi i s
hidegvizgyóg;
ógyényes kénes savanyúviz, természetes arzén és
vastartalmú vizek. Kivi', jú hatása i d e g - , vér-, g y o m o r - é s iiiéhbajokiial, gyeiigreségHél inn-rftes. Tiszta, enyhe hegyi levegő; sport; kirándnlások. Mudern kenj oleii'tuel berendezett szállodákban 173 szoba Ali a ven¬
dégek befogadásiul). Kitűnő élelmezés mérsékelt árak mellett. Évad május
15-től szeptember végéig: K főévad június hó 21-től augusztus 20-ig tart.

Fürdőkabinok és folyosók gőzfűtéssel vannak ellátva
P r o s p e k t u s s a l «;s bAnnineniií

IV'lvilagosltAsNal készségesen szolgál a

i'drdöigazgatósafr.
Az elő- és ntéévadban n lakások 50%-knl olrsóMiak az állandó vendégeknek.

a íördőigazgatóság.

Szép, telt testidumokat. iyönyőrii
kelilet nyerhet a törvényileg védett,

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

~.

Meleg ásványvizfürdők, szénsavas fürdők, hi¬
deg gyögyvizintézet, inhalátiú, 160 kényelme¬
sen berendezett szoba, vízvezeték, acetilén vi¬
lágítás. Vasúti állomás, posta ás távirda hely¬
ben. Prospektust és mindennemű felvilágosí¬
tást kívánatra készséggel küld

+Soványság.

BÚTOR

18. SSÁM. 1910. 57.

megnyitás május hő 15-én.

Csehország.

SZENT LÁSZLÓ (Püspök) Hévviz-gyógyfürdő

Bankház Részvénytársaság.

Valódi

IKSZDFRD

íohann Dörfler, Graslitz,

raktár: l O r O K Ű O Z S G I KÍraly-iii.-za Iá. Andrássy-uliS.

• . • * Ezelőtt. KBOHFDSZ. * * * *

(Károly-krtrut s rok. l Sír¬
kövek nftey választékban
egyszerű ő? modern kivi¬
telben a legolcsbbb árakon
kaphatók.

madarak.
Egészséges, síép
haogu nappali
énekesek ín, 12
kor. árban. Előcnekesek:l«,-20,
2,'i kor. Nősté¬
nyek : 3 és 5 kor. A legmagasabb
kitüntetések. Jótállás élő állapot¬
ban való megérkezésért. 14 napi
próbaidő. Utánvéttel. Kanári ma¬
dár-nagytenyésztő

MOSÓT it lorak számira, egy Üveg á r a K 2'Slt. — Udvari él
rerseny-istállókban több mint 4(1 éve használatban ; nagy fáradalm ak után újra erősít, az inak merevségét megszünteti és
a lovat traininglien kiváló ^épességfivé teszi.

LOHR MRIA

raktár
B O R O S és K O H N
Bud»pe8t.VII.,Dol>-n. 1.

horczi kunon

Párisi világkiállítás 1900: Grand Prlz.

F4-

18. SZÁM. li'ÍO, 5 7 .

Arad, Szabadság-tér.

i; ha csak egyszer is

* Csitáry-félo S A L 1 N I L T használja, n e m i z z a d
a nyáron a l á b a , sem hónaljnál a ruhája. A kellemetlen
szag azonnal megszűnik s a czipője, harisnyája és ruhája
nem romlik. Az egés/ségre teljesen ártalmatlan, nem reiieszti, száritja fel a bori, nem csíp, nem okoz fájdalmakat,
hanem b i z t o s a m m e g s z ü n t e t i a z i z z a d á s t és
könnyűvé, ruganyossá teszi a járási. Orvosilag ajánlva. Ára
kimeritő használati nlasiuissal K 1.10. Főraktár Török J.
Bpesi, Királv-u. ií. utánvéttel v. a pénz előzetes beküldése¬
kor franco. Küldő C s i t á r y gyógvsz. B e r h i d a Veszpr.m.

műhely és raktár.

-féleuíazasiczikkek

OLBRICH

Legtökéletesebb arctisztító- és s z éj) i tőszerek. Minden arczot üdít, frissít én
szépít a KRIEGNER-féle
•»

Akncio

eremé
púder
szappan

2 kor.
l kor.
l kor.

Törvényesen védve.
Hatása cindás.
Szeplőt, májfoltot, ránczol, pattanást biztosan eltávolít.
Nemcsak hazánkban, hanem az egész világon közked¬
veltségnek örvendenek. — Firaktár

gyógyszert

D£L

7. S

esetleg

A TVT A

egy millió korona,

La I* & JA.Öl. JA. :• védTe. ::

Csakis az a p á c z a v é d j e g y ű az igazi. A légzőszervek min¬
den megbetegedése, köhögés, vérköpés, rckedtség. hörghurut,
l'udőbaj, gyomorgörcs és más gyomorbajok, minden belső gyulladás
ellen, toraljba étvágytalanság, rossz
emésztés, székrekedés stb. rllen biz¬
tosan hat. Kiilsőleg, szájbetegségek,
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás
és különösen influenza ellen stb.
használ. 2 kicsiny vagy (i dupbiivpg,
vagy egy nagy családi üli üveg 5 K.
T H I É R R Y A . gyógysze¬
r é s z egyedül valódi C E N T I F O
L I A - K E N Ő C S E meglepő,
csalhatatlan és ulólérhelelten gyóvyitóhatásn még a régi, sőt rákos
sebeknél, sérüléseknél, daganatok¬
nál, gynladásoknál, kiütéseknél; oltávolit minden idegen anyagot, gcAlléin echf ér Balsam nyedést,
sokszor fölöslegessé teszi a
IU itt Sehuíi«njil-»poih«ki fá'jdalmas operáczióu 2 tégely 3'60K
Scbutzeng-el - A p o t h e t e
A.ThierryinPregrada Tzim:
des A. T b i e r r y in P r e g r a d a bei
biiAohltidi-Slutrbrunn.
Kuhitsch. Forakt. Török J. Budapest.

Teleion 80-ii. Arjegyz. mgy.

INGYEN

Korona-gyógytár, Bpest, Kálvin-tér.
l'ostai szétküldés naponta.
«»
Tbíerry A. T I A T

NT elsőrendttek !

Bpest. Terez-körút 6

ki nálunk részletfizetésre

ALAPÍTVA 1860.

gramofont

HECKENAST
EGUSZTÁVÉ

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

ZONGORATERMEI
Bpest, csakis Gizella-lér 2.
m l n n - z 0 N G 0 RÁ K
1D A V l i egyedüli képviselete

Magyar Cam éra-Ipar

::

Bpest, VII., Garay-n. 9. — Arjegys. ingy.

Telefon 169.

IBAtiH-zongorát játszanak és ajánlanak :

Backliaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Slefaniay slb.

fátyolt borit

arczára minden szeplős és pattanásos
nő, mert restelli, hogy arcza tele van

csúnya szeplővel és pattanással, holott Európában töl)b mini egy millió nő állítja, hogy a

BUDAPESTI
CZÍM- ÉS LAKÁSJEGYZÉK
KIADJA A

FRANKLIN-TÁRSULAT.

1910.
HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM.
Ara vászonba kötve 20 korona.
A kinek valamely hatósággal, hivatallal, kereskedelmi vagy
ipari vállalattal, czéggel, társulattal, egyesülettel van dolga,
a ki ügyvédet, orvost, mérnököt, gyógyszertárat, közjegyzőt,
gyógyintézetet, hírlapot, folyóiratot stb. keres, — szóval a kinek
bármi ügyes-bajos dolga van, nem nélkülözheti e 2138 lapra
terjedő óriási könyvet. Lalsásjegyzékében mintegy 180,000 czim
van felsorolva. Benne vannak külön fejezetben az Újpestre
vonatkozó adatok is. Adatainak pontossága és megbízhatósága
miatt évek óta a legteljesebb közbizalomban részesül.
Kapható:

LAMPEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE
(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaságnál
Budapest, VI. kerület, Andrássy-út 21. szám
és minden könyvkereskedésben.

Diana-Krém cs a Diana-szappan
lemossa a szeplőt és pattanást az arczról.
Tisztelt Gyógyszerész Dr l
Sokai hallottam már az ön Diana-szappanáról és eddig mindenütt csak dicséretet hallottam,
megpróbálkozom én is vele tehát. Tessék küldeni egy darab Diana-szappant, de olyat, hogy min¬
den szepló'm és pattanásom elmúljon tőle. Hí jónak Bizonyul a Diana-szappan, ügy sokkal töb¬
bel hozatok és ajánlani is fogom mindenkinek, ügy mint ahogy nekem is ajánlották. Kérem azon¬
nal küldje a Diana-szappant.
Kivitt tisztelettel N a g y I s t v á n n á .
Kedves Gyógyszerész úr l
Miután egyszerre elláttam magam Diana-crémmel, Diana-szappannal és Diana-puderrel hu¬
zamosabb időre, ezúttal nem kérek ugyan semmit, de szivesen írok önnek néhány sort azon vég¬
telen kellemes változásról, mit az Ön bőrápoló szereinek köszönhetek. Tudja kedves Erényi úr,
engem igazin egész boldoggá tett, mert valósággal szégyellem pír héttel ezelőtt társaságba menni,
olyan vörös volt az arczom és kezem tele volt s a bőröm pattanással, ma pedig minden elbizako¬
dottság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép a bőröm. Hazafias üdvözletét küldi
Mrs. Mary Smith.

Igen tisztelt Uram!
Eddig még mindég alaposan becsapódtam a sokai hirdeletl holmikkal, de az Ön Uianaszappanival végtelenül meg vagyok elégedve. Alig egy bele, hogy használom s minden csúnya
pattanásom eltűnt, söl az orrom sem vörös azóta. .Már számtalan szert kipróbáltam, de eredményleleniil. .Méltán nevezhetik a Diana-szappan l a szappanok királyának, mert tényleg csoda hatása
van. Nem mulaszthatom el, hogy ezeket önnel ne tudassam.
Nenschattel Clarisse.
Tiszteli Gyógyszerész nr l
Nagyon szívesen venném, ha néhány sorral megnyugtatna, hogy szállil-e Ön ide Abbáziába
Diana-specialitásokat, mert (élek nagyon az ulánzaloklol s azt hiszem, Önnek is előnye, hí a
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mini ax Önnél beszerzell Diana-szerek elhasználása
ulán bátran terjeszthetnek. Mindeddig remeknek bizonyult nálam és egész családomnál a Dianacrém és szappan, mióta ezekéi a kellemes illatú szereket használjuk, nincs szeplős arrz közöltünk.
Várom sorait s vagyok tisztelője
D r . S. J . - n e

DIANA-PÚDER
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen Iái h a t a t l a n ;
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékesszinü arczbőrnek. amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak.
Egy nagy darab Diana-szappan
l k o r . 5O lill.
Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli
használatra)
l kor. 5O fill.
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt
Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra)
(fehér, rózsa, vagy sárga szinben) l kor. 5O fill.
l k o r . 5O fill.
Kaphatő egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból:

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

.

IU.

18. SZÁM. Í3ÍO. 5 7 . ÉVFOLYAM.

VASÁBNAPI PJ8ÁG.
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111*.

LU.

LU.

'

alt.

: Valódi briinni szövetek

RÓZSATEJ

kitűnő teint-ápolószer
2K
fiatalos üdeaéget kölcsönöz a bőrnek.
balzsamszappan honi
BŐ t.

az 191O. évi tavaszi és üj Ari idényre.
l szelvény. 7 K
Egy szelvény
"l szelvény 10 K
3-10 méter hossza l szelvény 12 K

Kitűnő fogápoló száj.76, fogpor SS f.

elegen dő teljes férfirnhához
(kabAt, nadrág és mellény)

TANNINGENE
Hetekig megmarad és nem engedi festékét.
Sötétszőke, barnára és feketére.

::

::

szelvény-15
szelvény 17
szelvény 13
szelvény 20

K
K
K
K

Egv s»el»éiiyl fékeié szalonkabálhoz 2 O . — K-érl, éppugy felöliőszövotekel, luristalodent, selyi-mkamgarnl gyári árakon küld
'a mindenütt ismert mogl.i/.lialó és szolid posztógyári raktár

ANTON J . CERNY, Wien, levélczim
XVIII. Cári Lu dwl^str. 6. Lerakat I. Maxmilianstr .9.
Kaktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb.

Siegel-Imliof, Brünn 126

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

Kaliforniai
Fügeszörp.
Ize kellemes, hatása enylie
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 gyógyszertárban.
Nagy aveg 3 kor. Kis üveg 2 kor.

ára csak

l
l
l
l

A M A R G I T - C R E M E a főringu hölgyek ktdvcncz
síénitő szere, az égési világon el van terjedve.
Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bor
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 dobozt elfogadni, mert csak
ilven készítményért vállal a kfszilö mindennemű fe'elősséget.
A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, iegyiszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést kelteti
Ara l K. Margit-szappan 7O fill. Margit-pondéi-1'20.
G y á r t j a F ö l d e i K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n .
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-üzletben.

Minták ingyen és bérmentve.
Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬
letét direete a gyártás helyén Siegel-Imhof czéf;nélrendeli.Óriási forgalma miau állandóan a legnagyobb
választék a legújabb szövetekből.

••

Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás
Magyarországon grainmutonok és lemezekben
T Ó T H J Ó Z S E F grammofon gyári nagy r»kL
Szeged, Kimyök-ntcza 6.
!!! Kérjen ingyen árjegyzéket !!!
Viszontelárusitók kerestetnek.

SÖRGNAGYSZALLODA Dr, Gaspary-lele gépek
HÉVÍZ, Keszthely mellett, Zala-m.

75 száraz, nagyobb ás kisebb, minden kényelemmel
berendezett szobával. 5 perez alatt a fürdőtelep
gyalog is elérhető, ahova kocsiközlekedés egész | £
napon át fentartatik. Kitűnő jó konyha, var
lódi hamisítatlan balatonmelléki borok,
olcsó, előzékeny kiszolgálás. Lakások
penzióval és anélkül is kaphatók. Bő¬
vebb felvilágosítással és tájékoztató
prospektussal szívesen szolgál a
tulajdonos
:: Sortf Antal,
::::: Budapest-Kőbánya. :::::

EISA

SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK!. «»

Rármily megrendelés teljesítése szigorúan mintáim és figyelmes.

és gyártási rendszere mindenütt kipróbált és
mint elsőrendűnek ismeretesek. — Homok, kőbányahnlladékok, salak stb. ilyen anyagokból,
falazó téglák, tetőcserepek, padlólapok, csator¬
nacsövek, valynk és egyéb termékek előállítá¬
sához szükséges gépek és formák külömbözó
árban. :: :: Kérjük gyárnnk megtekintését.
::
328. számn általános jegyzék ingyen.
::

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

SOKAN KÍNLÓDNAK

19. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Heáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

SZERKESZTŐ

FŐMUNKATÁRS

HOITSY PÁL.

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Egyes szám
ára 40 fillér.

Tflnfivotí,: í Egész évre _ _ 16 korona.
\ Félévre _ _ _ 8 korona,
teltételek : [ Negyedévre _ _ 4 korona.

A i Világkronikáf-\al
negyedévenként 80 fillérrel
több.

BUDAPEST, MÁJUS 8.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj iá csatolandó.

Ma a rézmetszet géniusza düledezö várfalak lucziónak a jelen, kissé feminin puhaságból és
között aluszsza csipkerózsás álmait, várva, mely kolorisztikusan édes érzékiességből való talán
már emelkedő hulláma minden bizónynyal
Á C Ö Z E L M Ú L T és a jelen zűrzavaros művészi kor küldi majd feléje hivő szózatát, élesszemű,
forrongásain keresztül elmúlt nagy száza¬ aczélkezű ébresztő lovagját. Korunk bizony¬ újból a felszínre fogja hozni, mint független,
dokból szűrődik át hozzánk a grafikai mű¬ nyal iiem küldi el. Az impresszió művészének önteremtő műfajt. Ahitatoa, tiszta eszmeiségét
vészet fényessége. Ma, a mechanikus sokszoro¬ nincs ideje szemlélni, munkájába hosszasan épen a mindent átható japonizmus ellenértéke
sítások özönében persze nehéz visszahelyezked- elmerülni. A rézmetszet nyugalmas, befejezett gyanánt nehezen nélkülözheti ma is művésze¬
nünk azon időkbe, mikor ezrek szivében a fa¬ tökéletessége untatja, elvont eszmeisége fá- tünk. Bizonyos tünetek észrevehetők modern
metszet, a rézmetszet és a rézkarez egyedül hin¬ rasztja őt, ki szívesen fél lehetőségek határain grafikánkban: egy minden dekoráczió, minden
tették el a szépség magvát, mikor ők egyedül belül marad s akadályok virtuóz kerüléséből festői szinességtől ment puritán, fémkemény
gyújtották fel a sejtelmet s a vágyódást, mint szívesen alkot programmot. Ennek daczára a stílus, melynek gyökerei a jelen felszinességek
szent gyertyákat a művészet titokzatos oltá¬ rézmetszet magasztos különvilága még nem alatt mélyen visszanyúlnak a középkor for¬
rán. Vájjon mit jelenthetett kortársainak Dü¬ elmúlt, de szükségképen eljövendő fogalom. rásaihoz.
E komoly, szűkszavú stílus kezdeményezői
rer «Mária élete» vagy a «Nagy passzió* met¬ Általában sokszorosító szerepével, bár gyakran
tette
lehetővé
művészének
a
műfordítótól
az
(Legros, Strang, Hollroyd) azonban nem hasz¬
szetsorozata, mit jelenthetett nagyanyáinknak
csak a csöpp «Agláj a»-naptár, melynek min¬ ihletett interpretátorig való emelkedést, még nálják az éles vésö-aczélt, a rézmetsző szer¬
nem merült ki erejének legjava. Egy új evo- számát, ki azzal a rézlemez felületéből fáradden «Kupfer»-jét kis szonett magyarázta?

A GRAFIKAI MŰVÉSZET TECHNIKÁI ÉS HIVATÁSA.

meleg és nedves időben a viszketés! bőrbajban, sömörben és fagyási fájdalmakból eredő mindennemű kisebesedésekben szenvedők. Ilyenkor kiújulnak a régi bőrbántalmak, eccemák, az idült sebek. Akik elejét akarják venni az
ilyen kellemetlen és fájdalmas betegségeknek, akik bőrhámlás, bőrrepedezés és bármilyen régi bőrbajból szár¬
mazó kellemetlenségektől teljesen meg akarnak szabadulni, azok saját érdekükben rendeljenek egy eredeti doboz

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL -t
• a z a r c z o n ' h a i k ö z ötü bőrbaj és kiütéseknél, ótvar, végbél és lábközött gyakran előforduló feldörzsö' lések, kisebesedésck és viszketést bántalmaknál, melegség által képződött kipállott égető fájdalmaknál.

'

Orvosi nyilatkozatok szerint; a legjobb desinficiáló, hűsítő, erősen szárító szer.
(specifikum) ellenszer és azonnali fájdalomcsillapító hámorrhoidás
Orvosi nyilatkozatok szerint: kizárólagos
bántalmaknál; aranyér ellen legbiztosabb szer.
lohasztja, visszafejlődését gyorsítja, tüzességét elveszi, fájdal¬
Orvosi nyilatkozatok szerint: amatvégbél-daganalot
megszünteti.
OrVOSi n
•
Ol*VOSÍ n
. . . . .
ol, jodoform,

y i l a t k o z a t o k S Z e r i l l t : a ? , ö s f f e s bőrbajok kezelhetők feltűnő eredménynyel, anélkül, hogy bárminemű
*
utokellemellensegek előadnak magukat.
V Ü a t k O Z a t O k S Z e r i n t : í!- s l es , S1eb?,k»él, kötegeknél, ótvarnál, nedves és száraz somoméi, viszketegségi
!
•
.——
borbajoknal, ahol az összes szárító, gyógyító és desinliciáló szerekkel (zink, kar¬
dermatol, xerolorn,i. subllniat, praecipitat, Salicyl. Ichthiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, ott a valódi
„EREiN\I-ICHTHYOL-SALIC\L" osszealUtasa kitűnőnek és értékesnek minősíttetett.

A közöttség részéről a« elismerés oly frappáns és általános, hogy nem létezik oly nap, a mikor ilyen köszönőlevelek
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul közlünk néhányat; az aláírást titoktartás megőrzése végett kénytelenek vagyunk
mellőzni.
Köszönő levelek. • • • • • • ^ • • • • • • • ^ • • • • • • • ^ • ^ ^ I H

Egy külföldi t a n á r le¬
vele : Budapesti sógorom
révén az Erényi IchthjolSalicyl hire ide is eljutott
és nagyon örülök, hogy ké¬
szítménye a hirdetett beteg¬
ségek elén mindenkinél
szépen bevált. Magam is
mindig valami régi bőrbaj¬
ban szenvedtem és most
nyoma sincs betegségemnek.
Nagyon szép dolog, hogy egy
magyar gyógyszerész ma¬
gyar készítményével üyen
szép sikereket arat. Igaz tisz¬
telettel vagyok D r . N. D .

E g y legjv.ő i g y i r t : Tekintetes gyógyszerész úr !
Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését.
Mióta az Erényi Ichthyol-Salicyilt kenegetem fájdalmas
láb-sebemre, azóta a folyás megszűnik éa a seb heged.
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬
jak bajomtól. Szívélyes üdvözlettel
H . K.

Tisztölt gyógyszertáros ú r ! Miután ügy halottam,
hogy a vöm hozatott öntől egy valódi gyógyszert,
mely meggyógyította a 16 esztendős pikkelyes sömörjét, ne sajnáljon nekem is küldeni egyet belőle. Az
árát a postán ki fogom szívesen fizetni, csak gyorsan
tessék szállítani, ígaz szolgája B. Z. uradalmi csősz.

Egyedüli készítő:

Diana-gyógyszertára
.- BUDAPEST,

=

Károly-körúl 5.

fi nagy doboz ára 3 korona. (Postai rendelések utánvét mellett aznap eszközöltetnek.)
Fraoklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.

Egy körorvos levele:
Tisztelt gyógyszerész úr!
A feleségem részére hoza¬
tott .Erényi Iohthyol-Sali:
cylt» egy végbél közötti
viszkető aout bajnál próbál¬
tam ki, melynek eredménye
oly kielégítő vol^ hogy ez¬
után csakis az Ön szerét
íogom betegeimnek rendel¬
ni. Tessék gondoskodni or¬
ról, hogy sz itteni gjógytárból is beszerezhető le¬
gyen. Szolgálatára minden¬
kor kész vagyok tisztelettel
Dr M. B.
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