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borára készitiinél
Budapest, Vili., KAköczi-tit lí>.
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Árjegyzék ingyen és bérmentve.
«>

Thlerry A.
gjógjBzerísz
Csakis az a p a c s a védjegyű az igazi. A léirzöszervek min¬
den megbetegedése, köhögés, vérköpés, rekedtség, hörghurut,
tüdöbaj, gyomorgörrs és más gyomorbajok, minden belső gyulladás
ellen, továbbá étvágytalanság, rossz
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬
tosan hat. Külsőleg, szájbetegségek,
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyiialas
és különösen influenza ellen stb.
használ. 2 kicsiny vagy ti duplaüvrg,
vagy i-irv nagy családi ntí üreg 5 K.
T H I E R R Y A . gyógysze¬
rész elvedül valódi C E N T I F O L I A - K E N O C S E meglepő,
csalhatatlan és utolérhetetlen gyógyitóhatásu még a régi, sőt rákos
sebeknél, sérüléseknél, daganatok¬
[ICH DIENJ
nál, gynladásoknál, kiiité-eknél; el¬
minden idegen anyagól, geAlléin echf ér Balsam távolít
nyedést. tok-zor fölöslegessé tenzi
Hl dít Sekutzeniil-ifitheki a fájdalmas operáczióu 2 tégely
3.6O k o r o n a . Czim : SclmtzA. Thierry in Prejrada engd-Apotlieke (les A. Thierry
in Prcgraila bni üniniM-ii.
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BALZSAMA

K

elegendő teljes férfirnhAhoz
(kabát, nadrág és mellény)

5 K

Sótétszöke, barnára és feketére.

TVJ'I

Valódi briinni szövetek

II
II

R Ó Z S AT E J

A M A R O I T - C R E M E a főrangú hölgyek kbdvencz
siépitő szere, az egész világon el vau terjedve.
Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bor
azonnal felveszi és kiváló hálása már pár óra lefolyása alalt
Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, meri csak
ilyen késiitményérl válla'l a készítő mindennemű felelősséget.
A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegyiszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett.
Ar» l K. Margit-szappan 7O fill. Margrit-pouder r2O.
G y á r t j a F ö l d e s K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n .
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-üzletben.

Őr, Gaspary-féle gépek
éa gyártási rendszere mindenütt kipróbált és
lomok,
mint elsőrendűnek ismerete
ilyen anyagokból,
bányahnlladékok, sala
falazó téglák, tetöcserepek, padlólapok, csator¬
nacsövek, vályúk és egyéb termékek előállítá¬
sához szükséges gépek és formák külömbözö
árban. — 328. száma általáno
Kérjük gyárunk megtekinté sét.

Br. GASPARY & Go.
:: MARKRANSTÁDT, Leinzig mellett. ::

Minták ingyen és bérmentve.
Naev előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬
letét d i r e c t e a g y á r t á s h e l y é n S i e g e l - I m h o f czégnél rendeli. Óriási forgalma miatt állandóan a l e g n a g y o b b
választék a legújabb szövetekből.
«, SZABOTT, LEGOLCSÓBB A R A K ! «•
Bármily megrendelés teljesítése szigorúan mintahii és figyelmes.

Korszakalkotó találmány! ! !

Sérvben
szenvedők különös
figyelmét felhívom
cs. és kir. szab. pneu¬
matikus p e l o t t á val ellátott sérvkö¬
tőimre. Ezek az egye¬
düli kötelékek, melyek
teljesen
fájdalom
nélkül
viselhetők,
mert a pneumatikus
pelotta a legerősebb
rugó nyomását is
érzéktelenné teszi
és a legrégibb és a legnagyobb sérvet is fáj¬
dalmatlanul és teljes biztonsággal vissza¬
t a r t j a . Ezernyi elismerőlevél a legelőkelőbb orvo¬
soktól és tanároktól. Képes árjegyzéket ingyen
és bérmentve k ü l d :
1

,

.
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13. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) |
Szerkesztőségi
Kiadóhivatal:

iroda: IV. Reáltanoda-utcza 5.
IV. Egyetem-utcza 4.

SZERKESZTŐ

HOITSY PÁL.

Egyes szám
ára 40 fillér.

FŐMUNKATÁRS

MIKSZÁTH KÁLMÁN.
6

l o

Pl -fi >• • ( Ég**' é " ~ korona:
A • Világkroníkái-val
{ Félévre , „ ^ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel
feltételek : [ Negyedévre _ _ 4 korona.
több.

BUDAPEST, MÁRCZIÜS 2 7 .
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó.

TZ TT T TT T T T cs. és kir. szab.
I V Hí l^i JtL J
«i . sérvkötök gyára

Budapest, IV., Koroiiaherczeg-ü. 17.
Alapítva 1878.

Telefon 13—76.

Piros arcz. Piros orr. Piros kéz
•f

.

.

.

sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbán talmaktól a szeplő és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt. : : : :
8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér, tiszta
és finom legyen.
Csakis a híres bőrápoló szerekhez:

Diana krém-, Diana szappan¬
hoz kell fordulni, akkor nem lesz többé piros orra, piros keze, piros arczbőre.
Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt.

DIANA-PÚDER
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlanamennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósáqa a kékesszmu arczbornek. amely szín olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak.
50 , m
r. 5O HU.
Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra/
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt
kor. 50 fill.
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l k o r . 5O fill
Ite Európában a gyógytárakban, drogériákban é, parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje megakízpontböl:

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5.
(A legkisebb megrendelés is fordnlópostával utánvéttel eszközöltetik.)
A M E G V Á L T Ó . —KazcianyÖdönfestménye.
Franklin-Társul.* nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.
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HÚSVÉT.
Hogy a keresztre vont igazság
Sírjából föltámad, kikel:
Ha a hivők mind el is fogynak,
Minekünk, szegény magyaroknak
Remiim, hinni kell!
Mi századévek óta éljük
A nagyhét bús történetét.
A Pilátusok, Kajafások,
A vérünkből való .ludasok
Minekünk nem mesék !
A
A
A
S
A

mi sorsunk négyszáz év óta
nagypénteknél szomorúbb...
gúny palástja csiigg lelkűnkön,
viseljük náddal vert fejünkön
mártirkoszorút!

Halk hívás csendül olykor a szivembe,
Mint messze-messze csodakürt ha szólna:
Ébredj! Nagy útra indul egy hajó...
Szerencséd hí, a tovasuhanó . ..
Új üdvök partját keresők hajója...
Hallgatom félig alva, félig ébren . . .
Az a hajó bárhova is suhan,
Már jártam o t t . . . Mi nektek új, úgy érzem
Mind r é g i . . . Véget ért u t a m . . .
Isten hozzád, szép emlék, csodakürtszó !
Telekes Béla

A KONT-ESET.
- Fantasztikus regény a XXI. századból. Irta Szemere György.

(Folytatás.)

IX.
Lehetséges, sőt valószínű, hogy annak a va¬
rázsnak, a mely a Kont személyéből kisugár¬
A ruháinkra koczkát vetnek.
zott s hovatovább az egész nemzet szellemének
s fejlődési irányának delejtűjévé lön. —lehetsé¬
És leköpdösnek a gazok.
ges, hogy ennek a varázsnak a kútfeje az em¬
Krisztussal járunk... A hitünknél,
beri hatóképesség határán kívül álló okokban
Gyalázatunknál, türelmünknél
volt
keresendő : a vitéz misztikus genezisének
Az Oyé sem nagyobb !
szuggesztív hatásaiban, abban a hitben, a mely
erejét épen annak köszönheti, hogy perhorreszNekünk látnunk kell szebb világunk
kálja a bizonyítást s az emberi elmének meg¬
Újjá épülő templomát.
foghatatlan tételeit isteni eredetűeknek, megS Golgotánkon túl hinni fennen,
vitathatatlanoknak tartja; viszont azonban az
S bízni bennetek rendületlen,
is bizonyos, hogy eme nimbusz megtartása
Húsvéti szent csodák!
és fejlesztése a Kont egyéniségének, hatalmas
Szabolcska Mihály. képességeinek számlájára volt írandó. Annyi¬
val is inkább, hogy apránkint kiszorult a közérzésből mind az az elem, a mi a Kont-problemában a transzczendentáliák körébe tarto¬
HEGYI BESZÉD.
zott s a vitéz fasczináló emberi vonásai azoktól
Bizony mondom néktek, emberek:
teljesen függetlenül, szabadon kezdtek kidom¬
Szivetekben nincsen szeretet.
borodni.
Ha mi van is, csak úgy félig az,
Egy pár makacs tudóson kívül teljesen olNem melegít, inkább fénylik az.
ejtette, szinte elitélte a társadalom a Kont is¬
teni küldetésének feszegetését, annál inten¬
zivebben foglalkozott a vitéz cselekedeteinek,
Bizony mondom néktek, — halljátok:
magatartásának elbírálásával.
Botorok, csak egymásl marjátok,
És miután évszázadok óta sem akadt férfi.
Holott szivetekből vér csepeg
a ki jobban értett volna ahhoz, hogy szárnya¬
S ezer sebtől ég a lelketek . . .
kat adjon a kiéhezett, eszményekre éhes nem¬
zeti szellemnek: természetes, hogy pompás
Bizony mondom néktek, - nézzétek :
kvalitásai, lángesze révén apránkint minden
Csak úgy lesztek, mintha élnétek.
különczködés ellenére is a nemzet halványa
Holott örök gyilkos hajszába
lett. Vagy talán épen azoknál fogva. Hogy a
Kergetitek egymást halálba . . .
nép lelkületével teljes harmóniában voltak em¬
beri hibái is. Talán az adta meg egyénisége
hatásának azt a közvetlenséget, a mely nélkül
Bizony mondom néktek,
lássátok :
a lángész sem lehet el.
ünsirotok egyre ássátok
S önkezetek gyúrja a rögöt,
Midőn a gróf halála után váratlanul akuttá
lön a Kont vitéz képviselővé leendő megválasz¬
Mi vádlón majd rátok dübörög...
tatásának kérdése, számot vetett eme körülmé¬
t
nyekkel a kabinet is. A törvények értelmében
A nagy halált félve-félitek,
nem
volt Kont választó, következésképen vá¬
Kis éltetek' még sem élitek.
lasztható sem s annak ellenére nem mert a
. . . Nincs bennetek bizony, emberek,
miniszterek pártja ellene még csak jelöltet sem
Bölcseség se, nemhogy szeretet!
állítani. Érezte, hogy a saját népszerűségét
Lampérth Géza. teszi koczkára, ha a Kont tekintélyével, a nép¬
érzülettel szembehelyezkedik . . .
Természetes, hogy ilyen viszonyok között
egyhangú lett a belvárosi választás. Az elnök
EMLÉKEK.
reszkető kézzel ndta át Kontnak a mandátumot
Emlékezel régi kis fészkünkre, édes?
s remegő hangon mondta el üdvözlő beszédét.
Ks első együtt-útölt májusunkra?
Mintha érezte volna, hogy a történelem egy
És a folyamra ablakunk alatt?
fordulópontja előtt .áll, midőn a törvényhozás
tagjává avatja a vitézt...
S a sok hajóra, mely ott elhaladt ?
Kont a népbizalmat csak egy pár napóleoni
Ki tudja, honnan és hova, ki tudja!
szóval köszönte meg. Magasra emelte megbízó¬
S emlékszel, — a nagy hajnali csendben
levelét s jobbkeze két ujját rátapasztotta, úgy
Mily kürtszó búgott át a folyamon?
esküdött:
Mint hallgattuk mi félig imetten
- Esküszöm, hogy méltó leszek reá.
Elhaló hangját, angyalom?
Leírhatatlan volt a lelkesedés, a mely ez után
Az a kürtszó mily csábos, mily mesés volt T
a pár szó után végig tombolt a választó gyüle¬
kezeten. Az egész választó tábor levette kalap¬
8 emlékszel-e, a piros pitymallatba
ját. Az odakeveredett vénasszonyok és gyer¬
Mint súgtuk akkor egymást átölelve:
mekek letérdeltek, s százezer ajakról zengettMost indul, surran a tündérhajó
orgott a hymnusz szép melódiája, hogy bele¬
reszketett a város, az ég, a föld
Tündérszigetről, vagy tündérszigetre. ..
S emlékszel-e, mint súgtam mosolyogva:
A választást persze senki se merte megamadm. Erre a czélra a magyarok sorából
Jöhet, mehet m á r . . . Nem kell már nekünk,
talán fegyenczet se kapott volna a kabinet
Akárhol simulsz te az én karomba,
A
Ház igazolt képviselőnek jelentette ki Kont
Ott a mi tündérszigetünk ! . . .
vitézt és megéljenezte, midőn elÖBzör a tanács¬
S igaz volt, üdvünk ma is oly mesés még..
terembe lepett. A többség fel is állott a tiszte¬
letere. A miniszterelnök eléje ment és mialatt
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mélyen meghajtotta magát, rövid istenhozótttal üdvözölte.
Kont kezet fogott vele.
- Remélem, — mondta szintén röviden, egy hajóban fogunk evezni.
Nagy szó volt ez. Fontos nyilatkozat. Mert
hiszen eddig még nem vallott szint a vitéz.
Szavait könnyű volt a miniszterelnöknek arra
magyarázni, hogy azok a kormánypárt táborába
való betelepedését jelentik.
Kiváló szerencsémnek tartom, - hálál¬
kodott boldogan a nagy úrnak, — hogy helyes¬
led a politikánkat.
Bezzeg nem sokáig tartott a boldogsága,
Kont vitéz könyörtelenül a nyaka közé zuhintotta a hideg vizet.
Nem úgy értem, öcsém, — józanította ki
a vérmes férfiút, — hogy én megyek utánatok,
hanem úgy, hogy ti fogtok utánam jönni . . .
A kvalitásos miniszterelnök politikai esz¬
közei között mindenha első helyen állott a
kapaczitálás, kikészítés és megnyergelés fogal¬
mai alá eső műveletek intenzív gyakorlata.
A kemény diót meg kell törni, a nagy szájat
be kell tömni, az éhes embert jól kell lakatni!
Ezek dogmák, a melyek nélkül Magyarorszá¬
gon mindezideig egy kabinet sem lett volna
képes megélni.
A miniszterelnök tehát kötelességének tar¬
totta, hogy megkísértse a hatvágást Konttal
szemben is. Kicsalta a vitézt a miniszteri
folyosóra.
- Itt — indokolta meg merészségét, — za¬
vartalanul tárgyalhatunk, s ha meg tudjuk egy¬
mást érteni, bizonyára én leszek a nyertes.
- Az bizonyos, — állította Kont határozot¬
tan, de minden nagyképűség nélkül.
A miniszterelnök zavartan mosolygott.
- Hehehe, kedves uram, hogy is mond¬
jam . . .
- Tegezhetjük egymást, — segítette ki Kont
a zavarból, - - ezentúl magam is azon leszek,
hogy megtanuljam a mai szokásokat.
- Hehe, megtisztelsz, kedves barátom, bá¬
tyám . . . Tehát szabad-e tudnom, van-e már
valamelyes kialakult politikai elved?
Kont egy kicsinylő mosolylyal fitymálta le
a kérdést.
- Nem jöttem én ide játszani. Ha mulatok,
biz én kirúgom a korcsma falát, de a temp¬
lomba és az Országházba levett kalappal s
megtisztult szívvel járnak a Kontók.
- Úgy értem, — mentegetődzött a minisz¬
ter tájékozatlanul, —választottál-e már pártot?
Kont megrázta fejét.
- Mondom, hogy nem azért jöttem ide.
A pártok betegek. Maguk sem tudják, mit
akarnak, vakok . . . Azért vagyok itt, hogy ki¬
nyissam a szemüket s hogy új pártot csináljak.
No hát ezt kín volt hallani is. A miniszter¬
nek legalább az lehetett, mert igen szedegette
a lábát, valamint a tüzes pléhen tánczoló
medvebocs és a dörmögése is meglehetősen
bocsszerű volt, midőn azt kérdezte Konttól:
- Kérlek ássan, muszáj az az új párt? Nem
lehetne valamelyiket a régiek közül kijavítani ?
— Például a tieteket! — tréfált vele Kont.
- Igen, igen, épen azt akartam neked java¬
solni : ha valami kivihető terved van, mi szivesen belemegyünk.
Kont összeránczolta az orrát, mint egy öreg.
Tudomásul veszem, de nem hiszem.
- Miért, instállak? - - kérdezte a minisz¬
ter, — mi haladók vagyunk.
- Azért, — világosította fel a vitéz — mert
cserébe azért, hogy felveszitek a műsorozatba
az én eszmémet, nekem is lesz rajtatok némi
követelni valóm.
— Mi?. . .
- Az, hogy el kell törülni az egész eddigi
rendszert, mert az én pontjaim el nem férnek
a ti pontjaitok között.
- Tréfálsz, kérlek ? . . .
- Nem én, újra kell kezdeni az egész Ma¬
gyarországot. Élűiről.
A miniszterelnök nem mert mosolyogni, csak
befele nevetett. (Hisz ez a naiv antik úr egy
tökéletes analfabéta a politika mezején. Ez
csinálhat ugyan némi felfordulást, de pártot
soha.)
- íszen, - - mondta most már inkább leereszkedőleg, mintsem komolyan, — ha hozzá
lehetne nyúlni az alkotmányhoz !
Kont kinevette a státus térfiút.

- A világért sem, öcsém, a csontot nem
szabad összetörni, mert arra jön a hús, vér és
izom . . .
— Nini, — gondolta magában a miniszter, —
mégsem olyan egyiigyű ez az antik ember !
- Hát akkor — kérdezte, — mit értesz az
eddigi rendszer eltörlése alatt?
- Azt, — világosította fel Kont, - - hogy
ezentúl alulról felfelé építsük a tornyot. Még
világosabban: először nyélbe ütjük a feltétele¬
ket, a miktől a siker és eredmény függ, n he¬
lyett, hogy eredményeket provokálnánk, s az
égtől várnánk a mannát: a hozzátartozó fel¬
tételeket.
- Még így sem értelek egészen, - - bátor¬
kodott a miniszter megjegyezni, — hézagot ér¬
zek a szavaidban.
- Kitömöm azt is, ide figyelj! . . . Ti eddig
ide s tova már háromszáz év óta nem csinál¬
tatok egyebet, mint közjogot. Védtétek az alkot¬
mányt, őriztétek a kincseskamrát. De arról nem
gondoskodtatok, hogy a kamra tele legyen.
A kincseskamra kincseskamra, véltétek, ha üres
is. Hát ez bolondság. A kincseskamra, ha üres,
annyit sem ér, mint egy jókora spájz, hiába
látjátok el ezerféle pánczéllal. Mert a spájzból
legalább kikerül az az anyagi és fizikai erő, a
mi a kincs megszerzéséhez és a kamara megvédelmezéséhez szükséges, de mit csináltok, ha
a koplalásban meggyengül az erőtök s a kamra
épületét sem vagytok képesek az ostrommal
szemben megvédeni?
- Mi következik ebből ? - - kérdezte most
már érdeklődéssel a miniszterelnök.
- Az, hogy ezentúl nem pártokat fogunk
csinálni, se szerződéseket idegen népekkel, se
egyéb parádés játékokat nem játszunk a világ
piaczán, egyszóval nem űzünk magas politikát,
valameddig versenyképesek nem vagyunk, ha¬
nem a magunk kúriáján fogunk gazdálkodni,
csendesen és bókében, míg meg nem telik a
spájzunk. Aztán mikor már erőre kaptunk s
jól megszedtük magunkat, a felesleget beviszszük a kincseskamrába és azt mondjuk: no,
most már gyere német, próbáld megostromolni
a házunkat! Lesz mit védelmezni és lesz miért.
Hazafiság, zászlók, trombita se kell hozzá, csak
emberi természet (önzés), hisz a magáét fogja
védelmezni minden egyes magyar.
A miniszter egy nagyot sóhajtott.
Egyszóval, - jegyezte meg, - köz¬
gazdaság és kultúra. Hisz ezek régi jel¬
szavak.
- Ép az a baj, hogy csak jelszavak, — hurrogta le Kont, — s azok lesznek, valameddig a
politika az összes erőtényezőket benyeli. Ezen¬
túl büntetni kell a politizáló embert, nem jutal¬
mazni.
- Igen, - - s bólintott a miniszter, — de
mily távolság az elmélet és gyakorlat között!
Ki fogja újjáteremteni a magyar nép lelkét?
- A friss kenyér és az új bor, — vágta ki
Kont. - - Az erő és a jókedv. Panem ét circenses! A Táplálkozástól függ minden, az csinálja
a vért v a szervezetet.
- És — liczitált a miniszter, — ki fogja a
kenyeret előteremteni? Hisz ez a magyar hu¬
musz oly keveset terem.
- Megnyitjuk a földet a humusz alatt is
és kivájjuk alóla az aranyat, vasat, a szenet
és márványt, a drágaköveket.
- A pénz, a pénz ! — nyafogta a minisz¬
ter. — Hol a pénz hozzá?
- A pénz magamagát csinálja, csak tudni
kell, hol kamatozik? És tudni kell számítani
is. Néha a legnagyobb pazarlásnak legdúsabb
a kamatja . . .
A kőrmányférfiú kifordította tenyerét.
- Isz. isz . . .
Egyéb ellenvetést nem tudott kitalálni, de
értett Kont ennyiből is.
- Azt akarod mondani, hogy hiszen régi
dolgok azok, a miket én elmondtam. Igazad
van: azok. Csakhogy mindezideig roszúl lettek
elmondva. Igen kevés ember értette meg. És
nem volt a theoriáknak semmi nyele. Pedig ez
a fő. Majd csinálok én nekik olyan nyelet, a
mit a minisztertől kezdve az utolsó nap¬
számosig mindenki meg fog fogni tudni.
- Akkor — mondta a stáfusférfiú, — te le¬
szel a nemzet reformátora, a gondviselése.
- Ebben — jelentette ki Kont, — senkinek
sem szabad kételkednie. A bizalom ereje a leg¬
főbb hajtóerő . . .
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nem keresi a test vonalainak bájosságát. Fel¬
áldozza a vonal páthoszának nem egy helyütt
magát a valóságot is, ha úgy tetszik épen
stilizáltnak is nevezhetjük, mert az élet for¬
máitól elvonatkoztatott. S az egész képre, an¬
nak minden részletét egybekapcsolva s egy
na
g j egységes impresszióba fűzve, ezüstösen
fénylő vibráló levegő borul. Mentői tovább
nézzük, annál inkább hat reánk, ámde annál
jobban távolodik is el lelkűnktől: különös
halványsárga, szürkéskékes pathetikus álom
e kép.
Festője Greco, ki inai nap Spanyol és Francziaország, de még inkább Németország mű¬
vészeti érdeklődésének középpontjában áll, egy¬
két évtized előtt ismeretlen volt még a mű¬
történettel foglalkozók, s pár éve a kultúráért
rajongó közönség előtt is, nevét csak legújabb
keletű kézikönyvekben találhatjuk meg. Nap¬
jainkban a helyzet teljesen megváltozott. Vala¬
mint a múlt század elején felfedezték Rem¬
brandtot s a közepén a praerafaelitákat, majd
később Turnert, szintúgy fedezték fel Grecót
is, s ünneplik őt a felfedezés öröme keltette
lelkesedéssel s annak túlzásaival is.
Greco, igazi nevén Domenico Theotocopuli
a 'XVI. század közepe táján Kréta szigetén
született. Fiatalon került Velenczébe, hol akkor
Tizian és iskolája szabtak a festői ízlésnek
Szinnyei József, lelkes bibliográfusunk, kinek 80-ik irányt. Festőnk első képein az ecsetkezelésben
születésnapját most ünnepelte a Nemzeti Múzeum.'
szinpompás ábrázolásban Tizian, majd képei
tárgyának megválasztásán s a tömegek elren¬
- A tekintélyed határtalan, - - hizelgett a dezésében Tintoretto hatása látható. Rómába
is eljutott, hol Michelangelo képeinek hatal¬
miniszter.
- Azon leszek, - - fogadta Kont, - - hogy mas taglejtésű páthosza, mely oly rokon volt
még nagyobbra nőjjön. Majd ha a nemzet ke¬ a lelke mélyén akkor még csak szunnyadozó
világfelfogással, mély hatással volt fejlődésére,
zébe adtam a nyelet!
a minek emléke a bécsi udvari képtárban őr¬
- Az lesz — jezsuitáskodott a miniszter a legnagyobb konczepczió, a mi ember fejéből zött képén felismerhető.
Festői egyénisége a maga hatalmas egyol¬
valaha kipattant.
- Dolgozom rajta, egy héten belől készen dalúságában csak, ezután új hazájában Spa¬
nyolországban fejlett ki, hogy 1575 táján köl¬
leszek _a tervrajzzal.
— És? — kérdezte a miniszter, szinte ágas¬ tözött. Toledóban telepedett le s itt élt feje¬
delmi módon 1614-ben bekövetkezett haláláig,
kodva a kíváncsiságtól.
— Megkapjátok valamennyien, - - válaszolt s miként Leonardo da Vinci, nemcsak festő,
neki Kont, — tanuljátok meg, mielőtt törvény¬ hanem szobrász, építész, zenész, író is volt.
A renaissance életörömöt lehellő világfel¬
erőre emelnétek.
fogását, művészetét e korban már egy mély,
(Folytatása következik.)
pathetikus, a túlvilági életre irányuló világ¬
felfogás kezdi felváltani, egész Európán a földi
élet hiúságait megvető, nagy vallásos reakczió
GRECO.
vonul át, a tűnőiéiben levő kor naiv bájos¬
Színes képmellékletünkhöz.
ságát már Michelangelo festészetében haragos
fenség váltja fel.
A Szépművészeti Múzeumnak spanyol termé¬
A vallásos pathosnak legigazibb hazája ez
ben egy jelentéktelen, sőt hamis páthosza miatt időben épen Spanyolország volt, papi hierar¬
bántó kép s egy életerős realizmustól duz¬ chiával átszőtt életében, a vallásos rajongás
zadó Goya között, a képtárnak kevés látoga¬ külső kifejezésében legjellegzetesebb városa
tójától észrevetten s még ritkábban találva, pedig épen Toledo. Greconak itt alkotott képei,
megértőkre, lóg a gyűjtemény egy újabb szer¬ melyek vagy vallásos tárgyú ábrázolások, mint
zeménye : egy Greco-kép.
a mi Greco képünk, vagy arczképek, bámula¬
Egy-két év múlva, midőn a külföld lelkese¬ tosán adják vissza spanyol környezetének jel¬
dése lassan át fog csapni mi hozzánk is, sor¬ lemét.
sát nem fogja elkerülni: egyideig alighanem
Arczképeiről hideg és mély aszketa szemek
a képtárt látogató közönség érdeklődésének tekintenek reánk, végtelen komolysággal és
középpontjában fog állni, bármennyire távol nyugalommal róva meg minket vilagias konyáll is az élet realizmusától elvonatkoztatott nyelműségünkért, vagy oly ijedtek e szemek,
művészete a nagyközönségnek naivul realista oly mélységesek, befelé tekintők, mint a mi
lelki világától.
képtárunk Greco képének szemei: melyek nem
A kép egy Mária Annunciatát, angyali üd¬ tudják félelem, borzadás nélkül elviselni a túl¬
vözletet ábrázol. A Madonna imazsámolyon világ véghetetlen rejtélyes mysteriumait.
térdepel, és ijedten, a világtól régen elfordult
Vallásos képein rendszerint nagy tömegek,
szemmel, átszellemült arczczal tekint hátra a szenvedélyesen az égre törő kuszáit kompozimögötte megjelenő, felhőn lebegő angyalra, cziók láthatók, melyeken mindenki az életet
ki bal kezében liliomot tart, jobb kezével pe¬ elhagyni, átszellemülni vágyik, alakjai mind
dig az égre mutat. A háttérben szürkéskékes megnyúltak, nem földön járó 1 emberek, kísér¬
felhők gomolyognak, középen meghasadnak s teties jelenségek, kiknek alföldi élet csak
belőlük halvány czitromsárgás fény közepette siralomvölgye, tekintetük az égre van irá¬
galamb alakjában a Szentlélek száll elő. A kép nyozva : a legnagyobb ellentétei a német¬
jobb alsó sarkában a kompoziczióban maradt alföldi festészet zömök, a földhöz s rögéhez
űrt egy kosár s egy virágos váza töltik ki.
ragaszkodó életvidám alakjainak.
Ez a kép, már színezése miatt is, első pil¬
Mindez a korszerű művészetében s bármily
lanatra feltűnően elüt környezetétől. A szürkés nagy és jellemzetes is ő a páthosz kifejezésé¬
halványkék és fakó czitromsárga színből fes¬ ben, vagy jellemző arczképeiben, mint a Pratett háttéren a Madonna ruhája halvány tompa dóban látható öreg ember képén avagy a ha¬
violaszin, az angyal fehér szárnyán fekete vo¬ sonló tárgyú toledói képen, ez még nem ma¬
nalak ágaznak szét. A kép tónusa, daczára e gyarázhatja meg azt a nagy lelkesedést, azt a
nehezen egyeztethető színeknek, nyugodt, sor¬ rajongást, melylyel Greco művészete iránt a
dinált, teljes harmóniában egybeolvadó, mégis művészet legmodernebb irányának apostolai
valamint képének tárgya: nem ebből a világ¬ viseltetnek, hiszen a multak kultúrájának szem¬
léletekor a korszerűért nem mint olyanért lel¬
ból való.
E festmény nagy vonalak és szinhatások kesedünk, hanem azokért az elemeiért, a me¬
összetétele, részleteknél meg nem áll, nem örül lyekben a saját magunk lelke vágyainak, törek¬
az anyag, így például a bársony szépségének, véseinek nyomát felismerni véljük.
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A Grecóért való lelkese¬
dés oka nem művészetének
tárgyai körében, nem is lel¬
kének pathetikus taglejtésé¬
ben leli magyarázatát, ha¬
nem abban, hogy művészi
meglátásának, nemkülön¬
ben festésének módja is
igen közel állanak a mo¬
dern festői törekvések esz¬
ményeihez : melyek nem
vonalat, vonalkompozicziót,
hanem levegőt, tónust, szint,
szinkompozicziót, nem analytikus felsorolását a kép
tárgyainak, mint az például
a praeraefalitáknál látható,
hanem synthetikus nagy
impressziókat keresnek.
A Tizián iskolájában ta¬
nult széles ecsetkezelés év¬
ről-évre könnyedebbé, szé¬
lesebbé válik képein, a rész¬
letek eltűnnek, már csak
nagy vonalak, csak nagy
színfoltok maradtak meg.
A színek, melyekből gyak¬
ran, épen mint a mi Greeoképünkön is, a legnehezeb¬
ben összefoglalhatók van¬
nak összehangolva, nem él¬
nek képein önálló czélt,
életet, szindus képei nem
szinpompásak is. Nem ra¬
gyogó színharmóniát ad¬
nak, hanem egységes színimpressziót : képeire fény¬
től áthatott csillogó levegő
borul, melynek fátyola egy
nagy benyomás szolgálatá¬
ban állva felemészti a szí¬
nek önállóságát.
A fénynek, ennek a s/ineket összekötő és fel¬
emésztő fénynek a pathetikus tárgyakra még integ¬
ráló hatása van: anyagias¬
ságuktól még inkább meg¬
fosztott, még légiesebbé vált
alakokat varázsol elénk.
Nézzük a mi pesti ké¬
pünkön, melyről Greco öszszes képeinek nagy művészi
tudású, bár ellenséges ismerője - - Kozma An¬
dor - helyesen jegyezte meg nekem, hogy
egyike legtypikusabb képeinek, nézzük szóval
a Madonna violaszinií ruháját, mint fakul el
az teljesen a fényben, a fénytörő hajlásokon fehérré válván. Ez nekünk már oly ter¬
mészetes, de nem volt természetes és magától
értetődő az ő korában; merész újítás volt
akkor, midőn senki sem festett szinimpreszsziók után.
A szinimpressziók s rájuk boruló fátyolos
levegőnek játékai uralkodnak Greco összes ké¬
pein, Spanyolországban maradt nagy alkotá¬
sain, II. Fülöp álmán, Szent Mauriczius képén,
Orgaz grófjának temetésén, még pedig azzal a
különös színösszetétellel variálva, mely oly
meglepő a Szépművészeti Múzeum képén is:
a szürkéskék és czitromsárga színek össz¬
hangjával.
A modern törekvések egy másik jelszava,
hogy a zavaró részletek, melyek úgysem felel¬
nek meg az emberi látás összefoglaló módjá¬
nak, az egységes hatás miatt mellőzendők a
festészetben, szintén érvényre jut az ő művé¬
szetében. Nézzük meg figyelmesen a Madonna
palástját, mily kevés vonallal, ámde mégis a
leglényegesebbekkel ábrázolja a meglepetés
mozdulatát izgatott esése.
E törekvésekkel való összhang, másrészt a
velük párosult hatalmas művészet tették egy
csapásra híressé Grecót, ezekben rejlik a mind¬
inkább fokozódó lelkesedés magyarázata. Mint
mindenkor, midőn a knlturember új bálványokat emel érzelmeinek, döntögetni kezdi
ugyanakkor a régiek szobrát, most is (ireco
nagyságának felismerése oly komoly s korunkízlésére oly nagy hatást gyakorló aesthetikust
is, mint Maier Graefét Velazquez nagyságá¬
nak megtámadására készteti. Velazquez eléggé
sohasem hangsúlyozható nagyságán az, hogy
Greco némely tekintetben megelőzte, síit, egyes
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vonatkozásokban meghaladta öt, nem fog so¬
kat változtatni, viszont nem oszthatjuk azt a
nézetet sem, mely Greco rajongó tiszteletében
kényelemszeretetből csak eltévelyedést lát: va¬
lamint az összes nagy művészeti felfedezések¬
nek, úgy ennek is, habár túlzásaitól megfosztva,
lecsiszolódva is, meglesz az a maradandó
érdeme, hogy a múlt egyik legnagyobb festő¬
jének műveivel gazdagabbá tette a kultúra lelkét.
Farkas Zoltán.

A DEBRECZENI CSORDÁS.
Elbeszélés. — Irta Móricz Zsigmond.

13. SZÁM. -910. 57. KVFOLV.íM

tanító mégsem örült neki.
Megfordult az ágyban oda¬
bent az ablakon belől 3
dohogva, álmosan szólt :
- 'Kasszának fel a nevednapján.
Nem is íudott többet el¬
aludni, csak hallgatta inge¬
rülten a távolodó tülkölést.
Miska egész délelőtt azon
gondolkozott, hogy nem
hiába nézte ő ki már ré¬
gen azt a lyányt, de mégis,
nem utolsó szivű lyány: nem
hagyta a gazdáját szidni.
Az urát se hagyná ! . . .
Másnap reggel, a hogy a
szép szőke tehén, fiatal jó¬
szág, megint kikarikázott a
tanító nagy, zöld, boltoza¬
tos kapuján, Miska azt kér¬
dezte a leánytól :
Honnan is került
maga Debreczenbe?
--Hogy tudja, hogy nem
vagyok idevalósi?
'Szén van szemem.
Ertek én a jószághoz.
- Majd értek én is a . . .
Szabólcsmegyei jány va¬
gyok én.
- De fel van. Én meg
debreczeni csordás vagyok !
- Meghiszem.
- Pég a csordásnak nem
utósó, mer annak mindig
jó. A pásztornak csak nap¬
pal, mikor a jószág mel¬
lett hever; a czivisnek csak
icczaka, mikor az asszony
mellett melegszik. De a
csordásnak éjjel-nappal jól
megy dolga. Hát még a
debreczenyi csordásnak, mer
a kedve szerint tülköli fel
az urakat !
Tréfásan kacsintott hozzá
és ott hagyta a lányt.
Ez utána nézett egy ki¬
csit, aztán egyet perdült s
beszaladt a kapun.
Jávor Miska kapta a tülökjét, s visszatrombitált
neki. A tülök szava épen a tanító ablakának
vágott s kegyetlenül megreszkettette az üveg¬
táblákat.
- Tu-tú! Tu-tu-tu-túúú !
A tanító, a ki tegnap egész nap mérges
volt s az egész iskolát megpüfölgette, a mért
reggel nem tudott aludni, ijedten ült fel az
ágyában.
- Ó a pokol fattya ! Az Isten némítsa meg
a tülködet.
Jávor Miska csak annál vígabban fújta,
ebbe öntötte bele minden örömét, hogy olyan
J öl megmondta a lyánynak, a mit akart. '
Harmadik reggel még nem volt kint a lyány
: utczán, mire ő a kapu elibe ért. Nosza
kapta magát s hatalmas jóreggelt fújt ki neki.
Csakugyan jött is a lyány. Eltalálta, hogy
neki szólt a nóta, mert igen nevetett.
Na mit szól a tülkömhöz ? - - mondta
neki Miska. - - Magam csináltam a suta bika
szarvából.
A lyány nevetett.
Jól szól, de jár ide egy huszár, annak
reztrombitája van, mikor erre mennek, úgy
rajjá, mint az égzengés.
Jávor Miska csendesen megpederte a baj¬
szát s csak annyit mondott, hogy:
- Hm.
Azzal a lány is bement, ő meg csak beleiujt a szaruba, mint a ki nem hagyja cserbe
hűséges jószágát. Ez való a csordához, nem
mbita Iszen trombitás volt ő a bakáék¬
8
1S
gának e
^ J'0 trombitát,
de

Jávor Miska csámpásan baktatott a csor¬
dája után. Az állatok sorba kifordultak a
kapukon s kinek milyen a természete, a sze¬
rint oszlott be a csordába. A mester-utczai
tanítóék tehene nagyon vig volt, a mi nem
tetszett Mihálynak ilyen jókor reggel.
- Az ördög tánczoltasson meg a gazdád¬
dal együtt! - - kiáltott utána hetykén és hozzá
sózta a nagy botot.
Nem volt ugyan semmi kár abból, hogy a
Szőke sorra dörgölődik a többi tehenek közt,
a gazdájával meg épen semmi baja nem volt
Miskának, mert az öreg tanító mindig első
volt a csordásbér fizetésekor, de a lyány előtt
akarta mutatni a Jávor-fiú, hogy ki ő.
A lyány ránevetett a legényre s azt mondta:
- Majd megtánezoltatum én magát, csak
a gazdámat piszkolja.
A csordáslegény ránézett s nem szólt.
A lány vidáman sarkonfordult és beszaladt
a kapujukon. Mikor azt becsapta maga után,
Miska csordás előkapta a tülöktrombitát s
vigan belefújt:
De már akkor nyilt az ablak s az öreg ta¬
nító rövidre nyirt kerek feje bújt ki rajta.
- Tu-túuú! Tu-tu-túúú!
- Hogy az ördög tutújja meg a lelkedet,
A hang igen szépen rikoltott, de az öreg
te czudar te! Elmenj az ablakom alól azzal

kisérheti a
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MIKOR A HARANGOK RÓMÁBAN VANNAK. (NAGYHETI KEREPLŐ.)— (GarayÁkos rajza.
az átkozott tülköddel, mert darabontokkal vi¬
tetlek be a város tömlöczébe.
Azzal már be is csapta az ablakot.
Jávor Miskának még a szava is elállt a
méregtől. Hogy őt, a kiszolgált katonát s a
debreczeni csordást egy rongyos tanító, a mi¬
lyen hatvanhárom van a nemzetes városban,
így meri lerondítani.
- No megállj, rektor! Ha kevés a tülök¬
szaru, holnap elhozom a réztrombitát... Leg¬
alább az a jány is hadd tudja meg, ki vagyok.
Mindjárt el is szalajtotta érte a kisbojtárt
s egész nap azt fényesítgette és gyakorolta a
mezőn.
Közben pedig folyton azon járt az esze,
hogy nagyon derék lány lehet az a jány, hogy
egy ilyen gazdát sem hagyott volt szidni!
Másnap reggel gangosán lépkedett végig a
Mester-utczán.
Mikor a tanító kapujához közeledett, a lány
már kinn állt a szép szőke tehénnel; ez biz¬
tosan megint bika után bogárzik !
- Hát hogy vagyunk ? - - kérdezte Miska
a lyánytól.
- Lehetősen! - felelt ez rá másvidéki
szóval.
— Hanem azér hogy maga szabólcsmegyei
ján, — mondta Jávor Miska, — én meg debre¬
czenyi csordás vagyok! Igaz-e?
- Aszongyák.
- No hát meg is mutatom, ha aszongyák.
Kacsintott, nevetett s elővette a felkötött
szűre alól a réztrombitát, a melyik szebb volt,
mint az arany.
Azzal az ámuldozó lány szemeláttára a szá¬

jához illesztette s olyan riadó marsot fújt ki
rajta, hogy majd megrepedt a lány füle tőle.
De nyílt az ablak.
A tanító úr kinézett.
- Jöjjön csak barátom közelebb. Ezt már
szeretem ! A trombitát. Ez igen kedves hang¬
szerem, különösen ilyen jókor reggel. Fogja,
itt egy pohár szilvórium érte.
Miska egy perczig sem csodálkozott ezen.
Elvette a poharat és lehajtotta a finom szilva¬
pálinkát.
- Hanem barátom, - - szólt jámborán Bo¬
ros bácsi, a tanító, - innen nem hallom jól,
mer a félfülemre süket vagyok, oszt épen itt
van az ágyam e! Hát álljon oda a sarokra,
szembe, akkor hallatszik be jól nekem. Hát
fújja el még egyszer!
Miska borzasztóan büszke volt. Odaállt a
szemközti sarokra s egy fertályóráig fújta a
sorakozót, meg a takarodót, meg még nótát
is, a körösi lányt.
Az öreg úr szemmel látható gyönyörűség¬
gel hallgatta s mikor behúzódott, ezt dünynyögte a szakáilába.
- Megállj, nem soká lesz kedved itt trombitálni a fülembe.
Másnap reggel újra elhozta Miska a trom¬
bitát. Kissé csodálkozott rajta, hogy a tanító
nem siet a pálinkával Mikor jól kiharsogta
vele magát, végre nyilt az ablak s az öreg úr
vereslő szemmel intett neki.
- Ez a magáé, ez a pohár pálinka. Ej, be
szeretem a trombitaszót, - - mondta neki álnokul, látva, hogy már most is sértve érzi

magát a legény, mert későn kapta s mert
hitványabbnak érezte az italt.
De azért Miska sokszor gondolt rá, hogy
nem csuda, ha az a jány nem hagyta szidni
a gazdáját, derék ember az! Vigasztalta ma¬
gát ezzel, a reggeli rósz érzésért.
De harmadik reggel nagy boszúság érte.
Hiába trombitálta tele a világot, kétszerháromszor is elfújta a riadót, a sorakozót,
nem nyilt meg az ablak. Miska utoljára el¬
unta a kuncsorgást.
- Hát lesz valami, vagy nem ? — mondta
s közvetlen az ablak alá állva, beletrombi¬
tált, hogy reszketett az üvegtábla.
Úgy tetszett neki, mintha az öreg tanító
bent állana s figyelne.
- Ejha ! — kiáltott fel, — potyára? ! Majd
ingyen fuvogatom neked itt a trombitát.
Közé vágta a botját a szőke tehénnek s el¬
ment a csordával.
A jány ott várta másnap reg-;el H nevetve
szólt:
- Mi lesz a trombitával?
Haggyon nekem békét egy szabólcs¬
megyei j á n ; a ki az ilyen kupczihér fösvény
álnok rektornak pártjára tud állani!
A lány elbámult.
— Hej pedig! Pedig kár vót velem kikez¬
deni. Mert nem tudják azt Szabolcsban, mi a
debreczenyi csordás! . . . Mer a debreczenyi
püspök is valaki! meg a debreczenyi kántor!
hát még a debreczenyi csordás! . . . Hanem
hát persze hogy annak mán lefújtak ! De le
bizony. Le annak!
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Mán tudnillik annak, hogy debreczeni csordásné legyen egy szabólcsmegyei lányból . . .
S Jávor Miska ott hagyta a jánt is, a gaz¬
dáját is, még egy tülkölésre se méltatta őket,
csak a tizedik háznál fújt bele dühösen a suta
bika szarvából csinált tülökbe, hogy:
- Tu-túúú ! Tu-tu-tu-túúú!

fellendülésnek a menete, a mely Németország¬
ban az utolsó harmincz év alatt lejátszódott.
A germán fajok haladnak előre számban és
súlyban egyaránt. A germánok ma megint a
hódító faj, a mely elözönli az egész világot
mindenfelé és hódító faj lévén, erősebbnek
mutatkoznak azoknál, a melyekkel szembe¬
kerülnek. A mérleg kezd ellenkező oldalra
billenni. Egészen a XIX. század elejéig FrancziaLATINOK ÉS GERMÁNOK.
ország abszolút vezető szerepet játszott mind¬
abban, a mi az emberiségnek intellektuális
Bocsánatot kérek az olvasótól, ha egy nagyon életére vonatkozott. Túlsúlya megingathatat¬
is egyéni momentummal kezdem. Azt hiszem lannak látszott és ezt a túlsúlyt biztosította a
azonban, hogy ez az egyéni momentum kívü¬ számbeli arány is. Francziaország lakossága
lem még sokaknál is megvan és nem lesz tel¬ a szá/ail elején kompakt egységes tömegben
jesen idegeiiszerű, a mit mondani akarok. Vissza¬ harmincz milliót tett ki, Angliának alig volt
emlékezem rá, hogy régebben milyen csodálat¬ busz millió lakosa, a németség ét volt töre¬
sz
tal voltain eltelve Parin és Francziaország iránt dezve, Amerika pedig még számba
jött.
és milyen lelkesedéssel tudtam fogadui a latin A franczia nyel\ dominált mindenfelésem
az
egész
kultúrának és a latin czivilizácziónak minden
alkotását. Azt hiszem, ezen az érzésbeli stá¬ világon. Kgy század alatt ez a helyzet gyöke¬
diumon kívülem még nagyon sokan keresztül¬ resen megváltozott. Csaknem száz millió angol¬
mentek. Ez volt az iiz idő, mikor ragyogó lal és hetven millió némettel szemben ma van
ködben láttam lezajlani a frauczia forradalom¬ negyven millió franczia és úgy látszik, hogy
nak minden mozzanatát, mikor őszinte csodá¬ a belső erő, a mely a tömegeket mozgatja, a
lattal tudtam szemlélni a renaissance Olasz- germánoknál erősebb, mint a francziáknál és
országának ex a cinquecentónak magasfokn a többi latinoknál. Az angol nyelv pedig még
művészi kultúráját és mikor csak azt láttam,
hogy mindig a latin fajok állottak az előtér¬
ben, mikor az emberiségnek az ügyét, a hala¬
dást előre kellett vinni egy lépéssel.
Azóta sok mindent láttam és tapasztaltam,
a mi, ha nem változtatta is meg egészen M
volt-mén; vmei, de minden esetre módosított
rajta. Módosított épen úgy bizonynyal mások
véleményén is. A latin fajok élete bizonyos
mértékig a stagnálás periódusába jutott, velük
szemben pedig óriási mertékben mennek előre
az észak szőke germánjai. Ha csak a külső
jelenségeket nézzük, csodálatos ez az előre¬
haladás, a melyet az utolsó száz év folyamán a
latinokkal szemben Anglia. Amerika és Német¬
ország tettek. És ha szembeállítjuk azt a fel¬
bomlási proc/esszust. a mely a latin államok¬
ban mindenütt mutatkozni ke/d. azzal a szilárd¬
sággal, belső renddel, társadalmi erők összehatásával. a mely a germán világban rnindeniüt
jelentkezik, akkor rokonszenvünk kezd bizonyos
mértékig ezek felé fordulni. .Hogy Amerikát, a
földnek ezt a hatalmas erővel berendezkedő
új társadalmi területét csodáljuk, az egészen
természetes, természetes az is. hogy a gondol¬
kozó ember előtt rokonszenves az angolok pél¬
dája is, a kik hagyományos konzervativizmu¬
sukat össze tudják egyeztetni a haladás r , !t
liberalizmus szellemével. l>e ezen még tulmegyünk. A milyen kevéssé Miit rokonszenves
előttünk régebben, mikor a lelkesedés szem¬
pontjából néztük azt, a mi a világ színpadán
lejátszódik, Németország, annyira elismeréssel
A JUSTH-PÁRT FÖLVONULÁSA
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idegen nemzetek körében is erősen hódít a
franczia rovására.
Népszaporodás tekintetében Francziaország
nemcsak abszolút, hanem relatív értelemben is
teljesen lemaradt és törvényhozási intézkedé¬
sekkel, társadalmi akcziókkal nem tudnak ezen
segíteni. Hiányzik a belső erő. A vagyon meg¬
tartásának ösztöne, a gyermekek jövőjétől való
félelem erősebb tényező, mint bármi más. És
míg Anglia és Németország új generácziójának
fölöslegét bátran kibocsátja a világba, hogy
idegen világrészekben új Angol őr szagokat és
Németországokat alapítsanak, a míg Ameriká¬
nak nem csupán a bevándorlás, de a belső
szaporodás révén is van elegendő embere, hogy
a reá váró nagy feladatokat elvégezze, addig
Francziaországban már kezd hiányozni a legbecsesebb anyag: az ember, a mely hivatva
van, hogy súlyát, jelentőségét a jövőre is biz¬
tosítsa és hogy a fekete földrészt Francziaországnak tényleg is megszerezze.
A napokban olvastam egy magyar szoeziológusnak sorait, a melyek a franczia népesség
csökkenését úgy állították be, mint a leg¬
magasabb fokú kultúra természetes következ¬
ményét. Szerinte a magasfoku kultúránál az
anya megszűnik tulajdonképen anya lenni és
inkább gondos nevelő lesz a gyermeke mellett.
Ez természetesen akadálya volna a népszaporo¬
dásnak, a mi azonban csak előny lehet, mert
így egy jobb, gondosabban nevelt faj jön létre.
Alig hiszem, hogy helyes volna az, a mi ezek¬
ben a sorokban meg van írva. A nagyobb szám
mindenesetre nagyobb energiát rejt magában
és több biztosítékot nyújt a fenmaradásra nézve.
Malthus teóriája angol eredetű, de úgy látszik
a preventív rendszabályokat vele szemben a
francziák vették alkalmazásba. Az erős fajok
nem félnek a jövőtől, mert biztosak benne,
hogy valamiképen majd boldogulnak, ha más¬
ként nem, másoknak a rovására.
Még egy titka van a germán fajok rohamos
előrehaladásának. Ez a türelmetlenségük min¬
den idegennel szemben, a mi nagyon kevéssé
tette ugyan őket rokonszenvessé a történelem
folyamán, de végeredményben mégis nekik adott
igazat. Sehol azt a lenézést idegenekkel szem¬
ben nem lehet tapasztalni, mint Angliában,
Amerikában és Németországban. Az amerikai
nem ismeri el egyenrangú embernek a négert
és kínait, megveti a déli államokba beköltözött
olaszt, a ki hajlandó a négerekkel való keve¬
redésre, a német pedig minden eszközzel irtja
ki azokat, a kik hatalmi törekvésének, terjesz¬
kedésének útjában állanak. Soha a germánok
az egyenlőségi eszmét sem faji, sem társadalmi
szempontból olyan mértékben és úgy nem
tudták felfogni, mint a latinok. De épen ez a
kifelé irányuló türelmetlenség volt az, a mely

hódítókká tette őket és a mely rohamos elöhaladásukat, sikereiket biztosította.
Más-más jellegű az angol és germán világ¬
ban a társadalmi és állami élet berendezése is.
A latin világ népei mindig végletek között
mozognak, átmeneteket alig tudnak teremteni.
Nagy nekilendülések, nagy visszahanyatlások,
ingadozások a legnagyobb szélsőségek között,
ezek jellemzik Európa három latin államának,
Franczia-, Spanyol- és Olaszországnak egész
múltját. Spanyolország hihetetlenül rövid idő
alatt lett vezérlő állama egész Európának, de
épen olyan gyors volt a leromlása is, Franczia¬
országban az emberi jogokért vívott forradal¬
mat minden átmenet nélkül követte a czózárnak az uralkodása. És így megy ez az egész
vonalon időben és térben egyaránt.
Kétségtelen, hogy a szocziális megújhodás¬
nak a korszakában vagyunk ; erre mutat az a
nagy bizonytalanság, a mely világszerte minden¬
felé uralkodik. A germánoknál azt a törekvést
látjuk megnyilatkozni, hogy ebben a megúj¬
hodásban a multak hagyományainak meg¬
semmisítése a konstruktív munkával egyidejűleg
menjen végbe; a latinoknál mindenütt csak a
bomlási proczesszust látjuk, a melyet talán
csak később, egy nagy fellendüléssel kapcsolat¬
ban fog az új rend megalkotása követni. Mind¬
három latin államban az új irányzat valóság¬
gal kettészakította a társadalmat, két részre

A K0SSUTH-PÁRT A MAUZÓLEUM ELŐTT.

épen olyan erős, mint bármelyik más társa¬
dalmi osztályban, vagy bármelyik politikai
pártnál.
Ugyanezen eltérőségek szerint alakulnak ki
a morális fogalmak is. A morál kérdéseit a
francziák merték leghamarabb megszabadítani
béklyóikból és náluk aránylag könnyen úsz¬
nék a nyilvánosság elé olyan kérdéseket, a
melyeket másutt nyíltan tárgyalni nem szabad.
Én meg vagyok győződve róla, hogy Paris —
és pedig különösen a francziák és nem a hote¬
lek és idegenek Parisa, - - egy cséppel sem
erkölcstelenebb, mint a Spree parti német
metropolis, csak a híre roszabb. Talán van
benne valami igazság, hogy hipokritizmus el¬
titkolni olyan dolgokat, a mik tényleg meg¬
vannak, de viszont nem lehet eltagadni azt
sem, hogy vannak morális, vagy immorális
jellegű dolgok, a melyeknek destruktív ereje
akkor jelentkezik igazán, ha nyilvánosság elé
kerülnek.
(Mindezek a felsorolt körülmények egyet
mutatnak, hogy e germán világban a fejlődés
az egyenes, mérsékelt emelkedés vonalában, a
latin világban ellenben nagy leromlásokkal tar¬
kítva inkább fellendülésszerüleg történik. Ma a
latinok a hullám lefelé menő oldalán vannak.
A KOSSUTH-PÁRT LAKOMÁJA A HUNGÁRIÁBAN.

A MAUZÓLEUMHOZ.

KOSSUTH LAJOS HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA.-Jelfy Gyula fölvételei

osztotta a nemzetet, a melyek csaknem ellensé¬
gek gyanánt állanak egymással szemben. Szinte
azt lehet hinni, hogy az a türelmetlenség, a
mely a germánoknál kifelé nyilvánul meg, a
latinoknál befelé jelentkezik; ez pedig kétség¬
telenül a türelmetlenségnek a veszedelmeseid)
formája. Mikor Eodley, egy angol megfigyelő
megírta könyvét Francziaországról, úgy tűnt
fel neki, hogy Francziaországban a radikálisok
épen olyan türelmetlenek, sőt talán még türel¬
metlenebbek, mint a klerikálisok, a kiket ezzel
megvádoltak. A végleteknek a latin világban
való ez a találkozása teszi azt is, hogy a köz¬
társasági Francziaországban még ma is sokkal
erősebben élnek az arisztokrata hagyományok,
és az ország egész berendezését tekintve sokkal
kevésbbé demokratikus, mint a konzervativiz¬
musáért hihetetlenül sokszor megvádolt Anglia.
Ha tovább megyünk, még a társadalmi hala¬
dás szélső irányát képviselő szoczializmusnak
is jelentékeny eltérései vannak a szerint, a
hogy az latin, vagy germán talajból nőtt ki.
A latinoknál a szoczializmusnak számtalan
olyan árnyalata van, a mely a germánoknál
nem ismeretes, és a latinok szoczializmusa
nagyon hajlandó átcsapni az anarchizmus
szélsőségébe. A germánoknál ellenben, különö¬
sen Németországban még a szocziaíizmus is
azon fogalmak szerint alakul ki, a melyeket
tulajdonképen megdönteni akarnak. A fegyelem,
szervezet, és tekintély, szóval a régi rendnek
a szentháromsága a német szoczializmusban
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Boross János, a gyűlés előadója és Tóbiás Ádám billédi földműves, a gyűlés
egyik szónoka.

A magyar földművesek távozása a gyűlésről.

A FŐVÁROSI VIGADÓBAN MÁRCZIUS 19-IKÉN TARTOTT VÁLASZTÓJOGI G7ŰLÉSRŐL.

Mi az oka a fejlődésben és a fajok életében
megnyilatkozó különbségnek? Egy szellemes
francxia iró erre azzal a megjegyzéssel vála¬
szol, hogy vannak női és férn4 jellegű fajok, a
latinok az előbbi, a germánok az utóbbi klaszszisba tartoznak. Az előbbiek ideálokkal vezet¬
tetik magukat, és ha nincsenek olyan ideálok
előttük, a melyek után nagy hévvel töreksze¬
nek, akkor a belső romlás proczesszusa éri
utol őket. Az utóbbiak a pozitívumokra építik
egész berendezésüket, és ez adja meg azt a
szilárdságot, a mely alkotásaikban megnyilat¬
kozik és ez juttatja a megtartó konzerváló
irányt túlsúlyra. Kzért van az i*. hogy a latin
fajok összes szereplése erősebben hat a kép¬
zeletre, erősebben kap meg bennünket, rnint a
germánoké. De ezért van az is. hogy mikor
ax ember higgadtiin. nyugodt ítélőképességgel
nézi a dolgokat, akkor a germánok erősebbek¬
nek, komolyabbaknak és az ('létre képesebbek¬
nek tűnnek fel. A kultúrában mindig a latinok
képviselték a hajnalt, de a nappal munkáját
a germánok végezték.
Tiilajdonképeii mi is a kultúra? Alkalmaz¬
hatunk kétféle meghatározást. A kultúra lehet
azoknak a dolgoknak az összesébe, a melyek
az emberiségnek a szellemi életére vonatkoz¬
nak, másik értelemben a kultúra magáim fog¬
lalja mindazt, a mi egy korszaknak az e//«!sr
életére vonatkozik, vagyis ebben a meghatáro¬
zásban körülbelül fedi a czivilizáczió fogalmát.
Ha az előbbi meghatározásból indulunk ki,
akkor a kultúra erősebb és becsesebb a lati¬
noknál, ha ellenben a másik meghatározási
tekintjük, akkor úgy látjuk, hogy a germánok¬
nál a czi\ ilizácz.ii'i kezd mélyebb és intenzivebb
lenni. Olyan dolgok ezek, a melyek szinte
kölcsönhatásképen kiegés/itik egymást, de a
melyek végeredményben az alapvető különb¬
ségekből erednek. Xálunk nem rokonszenves p
germánok dicsérete, mert a germán szoba a
köztudat rendesen német, sőt speeziálisan
osztrák mellékizt szokott belekeverni. Tényeket
azonban eltagadni nem lehet. Bizonyos, hogv
ma a germánok azok. a kik a társadalomban
a rendet és haladást képuselik. mert a latinok¬
nál beállott • reméljük, hogy csak ideigle¬
nesen
a stagnálás állapota. líánk nézve a
germán befolyás sohasem volt kellemes, sőt a
legtöbb esetben ártalmunkra volt. Ha ellenben
a mi sajátos, külön álláspontunkról felemel¬
kedve, egyetemes világtörténelmi szempontból
nézzük a dolgokat, az i«az>á^rot megtagadni
tőlük nem -zaK-ul.
Tontlli Sándor

OSTROM A LEVEGŐBŐL HATVAN
ÉVVEL EZELŐTT.
Az Uchatiua testvérek léghajói.

A léghajósás és a repülés irodalma roppant
arányokat ölt. ujabb m,.g újabb könyvek, füze¬
tek, czikkek foglalkoznak bőségesen a levegő
meghódításának technikájával és történetével
a Horatius ünnepelte Archytas galambjától
Blériot repülőgépéig, s az első Mongoltiertől

Zeppelin kormányozható léghajójáig. Megemlé¬
keznek róla, hogy a hadvezetők kezdettől fogva
reávetették szemöket a léghajóra s hogy már
1797-ben kémlelő eszközül használják a Fleurus
melletti csatában ; szerepet adnak neki az ameri¬
kai szabadságharcéban s méginkább a poroszfranczia háború idején Paris ostroma alatt,
csak egyről, a hadi léghajó legérdekesebb al¬
kalmazásainak egyikéről nem tudnak: a két
Uchatius testvér hadiballonjairól, melyek nem
kémlelni, hanem bombát és golyót szórni, meg¬
jelentek 1849-ben, az <; ztrákok által ostromolt
Velencze fölött.
Azt szokták mondani a régi osztrák had• eredről, hogy e^y ötlettel mindig tne,* szokott
késni. Kzúttal az ötletben nem volt hiba, mert
a két Uchatins testvér találmánya, a léghajótechnika fejlettségének akkori fokát tekintve,
valóban elmés, sőt bámulatot keltő és csak a
hadvezetőség rövidlátásán múlt, hogy meglepő
sikert nem lehetett elérni vele. Tessék elkép¬
zelni: a két Tchatius, József és Kerencz (az
utóbbi a nevéről elneve/elt ágyú és lövedék
nagyhírű feltalálója) kezében tartotta a siker
minden feltételét, készen állt Trientben száz¬
húsz badiballonja, csak épen egy hajót nem
kaphattak a hadvezetőségtől semmi kérésre és
rimánkodásra, hogy ballonjaikat Velencze elé
szállíthassák. De még így is a történeti tények
közé vehető, hogy az osztrákok 184í)-ben hadi
ballonokkal lövöldözték Velenczét.
A két Uchatius - - akkor mindketten tüzérfőhadnagyok - a hadügyminiszter engedelínével és parancsával indították meg léghajóexpedicziojukat s találmányukat akkor bomba¬
vető ballon (Bombenballon) néven emlegettek.
Kzek a bomba vető ballonok szövetből ké¬
s/ült nagy Mongolfier-féle léggömbök voltak;
kosarukban ember nem szállt fel s a leve«őt
» halion alatt elhelyezett tűzhely, illetőié.;
ro>.té|\- ritkította melegével. A tűzhely alá volt
erősítve a bomla és adott pillanatban egy ra¬
kétaszerű készülék választotta el a bombát a
léggömbtől. Ez a rakéta puskaporral megtöl¬
tött eső volt, melynek é«ési idejét másod
percznyi pontossággal előre meg lehetett hatá¬
rozni.
Mielőtt útnak indították volna a bombavető
léggömböt, kis próba-léggömböket bocsátottak
előre, megfigyelték szállásuknak idejét s a
szerint szabályozták a puskaporral megtöltött
cső hosszát. Ha ez a rakéta végig égett, az
utolsó pillanatban meggyujtotta a bombát és
egyúttal elválasztotta a léggömbtől.
A százhúsz ballon kisebbik részét bomba he¬
lyett nagyszabású puskacsövekkel szerelték fel,
melyeknek mindegyike puskaporral és nyolczszaz ólomgolyóval volt megtöltve. Ezek is csak
akkor sültek el, midőn már elváltak a lé<*gombtől az ellenséges tábor kiszemelt pontía
fölött.
És most adjuk át a szót Uchatius József
^hadnagynak, a feltalálók egyikének, ki eoy
leveleben'Jgy mondja el léghajó-expedicziójának törtenetet és viszontagságait: «És mi lett
végül az eredmény? - - i r j a . — Csak az, hogy

százhúsz léggömb helyett csak négyet küld
nettünk Velencze fölé, a többit pedig vissza
kellett vinni Bécsbe. De hogy igazságot szol¬
gáltassak az új fegyvernek és nem kevésbbé a
mi számításainknak, ki kell jelentenem, hogy
nem múlt sem egyiken sem másikon, hogy
négy helyett nem százhúsz, sőt annál is több
bombát és gyújtótestet nem küldhettünk lég¬
gömbjeinkkel a dogék városra fölé. Annak, hogy
nem történhetett így, az volt az oka, hogy nem
álltak megfelelő eszközök rendelkezésünkre.
Röviden megemlékezem itt tervünk sorsáról,
csak azért, hogy bebizonyíthassam fenti állítá¬
som valóságát.
Megérkeztünk a rettentő módon összelövöldözött Malgherába, nagy várakozást keltve az
ostromlást vezénylő gróf Thurn altábornagyban és szinte még nagyobbat bajtársaink közt,
kik megszabadítóik gyanánt üdvözöltek ben¬
nünket, abban a boldog reményben, hogy most
már végre megszabadulnak majdnem hat hetes
ütegszolgálatuk kimerítő és veszélyes fáradal¬
maitól. - - De az erőd kaszárnyáinak ormán
lengő tengernagyi lobogó és feketesárga zászló
már kezdetben sem biztattak bennünket semmi
jóval, - - mert velünk, az érkezőkkel szemközt
lobogtatta mindkettőt a szél — vagyis Velencze
felől a szárazföld irányában, s négy napon és
nó
£J éjjelen át egyetlen egyszer sem akartak
ellenkező irányba fordulni, 'ily kevéssé biztató
körülmények közt mindenképen ajánlatos volt.
a tenger felől folytatni tovább kísérleteinket
Két nap múlva a Vtilcano nevű hadi gő¬
zősön a hajórajhoz érkeztünk, B a kísérleti
ballonok röptének iránya már másnap való:v.inüvé tette előttünk azt a lehetőséget, hogv
felszállhatunk és megkezdhetjük működésünkét.
De minthogy flottánk nagyon szegény volt
rendelkezésünkre bocsátható hajókban, külö¬
nösen pedig gőzhajókban s a Vulccmo-i is sajnos - - mindenféle másnemű szolgálatokra
kellett felhasználni, hat nap alatt csak két
ízben vált lehetségessé számunkra, hogy a
hajó, rövid időre bár, rendelkezésünkre álljon
kísérleteinkhez.
Eredetileg csak tizenkét ballont vittünk ma¬
gunkkal az előkisérletekhez, mert a váratlanul
kapott parancs idején épen csak annyi volt
készen; de már elutazásunk előtt hozzáfogtak
Becsben a nagyobb arányban való gyártáshoz,
s ezeknek a ballonoknak is meg kellett érkezniök már Triesztbe.
Mi tehát, az öcsém meg én, tengerre szál¬
lásunknak hetedik napján egy nyomorusáhad! trabacolón Triesztbe vitorláztunk
ott találtuk a már meg is érkezett küldeményt,
; egyenlő részre osztottuk, melyeknek egyikét
öcsém rakta fel és visszatért vele a flottá¬
hoz én meg a másikával visszatértem Mal<rheraba, hogy készen álljak minden eshetőségre,
" l , m e A u e m l e h e t e t t f ö l t e n n i ' h °gy » szél¬
nek kezdetben megfigyelt járása meg ne változhassek.
^Sy teh** m ° 8 t m á r két oldalról álltunk
izulten Velenczével szemben, de a nélkül
hogy csak egyetlen egyszer is kedvező szelet
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kaptam volna, míg öcsémnek kedvezett a szél
iránya, de nem kapott hajót; mert annak a
gőzösnek, mely Triesztből meghozta, továbbra
iá őrjáró szolgálatot kellett tennie, s öcsém¬
nek csak néhányszor sikerült megragadnia egy-'
egy szabad pillanatot és a Lidóhoz közeledve
négy ballont bocsátania Velencze fölé. E bal¬
lonok ketteje bomba helyett golyós csövekkel
volt fölszerelve.
A másik két ballon bombát vetett alá, me¬
lyeknek egyike állítólag szétrombolta egy ellen¬
séges gőzös jobb kerekét, feltéve, hogy iga¬
zat mondott az a Velenczéből hozzánk elju¬
tott plakátum, melyet saját szememmel láttam.
Az előbb említett két ballon a Szent. Márk
terén tette meg kötelességét. Ott hullott le a
golyós csövek néhány töltése s. a két tűzhely,
melyekkel a gömböket fűtötték. Egy angol és
egy görög kapitány, kiket nem nagy idővel az¬
után, Velenczéből jövet, flottánk feltartózta¬
tott, egybehangzóan azt mondották, hogy ez
a két ballon páni rettegést keltett a város
lakóiban; mindenki a házakba menekült.
Magam is azt hiszem, hogy ha külön hajót
bocsátottak volna rendelkezésünkre, s így za¬
vartalanul működhettünk volna, sikerült volna
elérnünk valamelyes eredményt mind a száz¬
húsz ballonunkkal, mert e fegyvernek erkölcsi
hatása sokkal nagyobb a romboló hatásá¬
A KÉPVISELŐK TÁVOZÁSA AZ ÜLÉSRŐL
nál, s amazt fokozza még az a nyomasztó
érzés, melyet az emberekben kelt, kik védte¬
lenül kiszolgáltatva érzik magukat, a nélkül, mily véget ért vállalkozásunk. Öcsémnek a flot¬ visszatért Bécsbe, a nélkül, hogy egyetlenegy¬
hogy képesek volnának hasonló értékű fegy¬ tától, hogy szénről gondoskodjék, másodízben szer is módja lett volna, - - a szél kedvezőt¬
is Triesztbe kellett mennie, a mely üt jó gő¬ len járása miatt — a szárazföldi oldalról ope¬
vert szegezni e fegyver ellenében.
De az utóbbi időben léggömbjeink nélkül zösön öt, legfeljebb hat óra alatt elvégezhető. rálnia léghajóival. Velencze meghódolt augusz¬
Közben erős bóra kerekedett, s mire vissza¬ tus 22-ikén. És ezzel végéhez ért az Uchatius
is elég roszul ment sora a szegény velenczeieknek; huszonnégy fontos golyóink és har- tért a flottához, a Vulcano a ballonokkal testvérek vállalkozása, melyet feszült érdeklő¬
mincz, sőt hatvan fontos gránátjaink egyné- együtt eltűnt; két álló napig kereste a 'filézte déssel kisértek Európaszerte. A két ifjú tiszt
melyike 5200—6000 lépésnyi roppant messze¬ nevű gőzös, melyen öcsém visszatért Trieszt¬ terve kitűnő volt, hadiléggömbjeik szerkezete
séget repülve át, elérte Szent Márk terét is. ből s a melynek továbbra is fedélzetén ma¬ czélszerű és valóban elmés, de mit ért, lm
Ennek következtében a lakosság kénytelen radt ; lementek egészen a Po torkolatáig, az¬ nem érhettek el annyit sem, hogy egy külön
volt odahagyni a városnak Malghera irányába tán átkanyarodtak az isztriai partokhoz, végig¬ hajót, csak egyetlenegy hajót is bocsátottak
eső fele részét, a gazdagabbak a Lidóhoz kö¬ hajóztak mellettök alá s fel egészen Trieszt volna rendelkezésükre ! A régi osztrák had¬
zelebb eső épületekbe vonultak, de a szegé¬ kikötőjéig, hol nagy csodálkozásukra meglel¬ viselésnek ez egyszer módjában lett volna,
nyebbeknek a közeli szigetekre kellett mene- ték a Vulcano-i, mely, mint ekkor kitűnt, ön¬ messzire megelőzni korát, - - de győzött a
külniök s ennek következtében tízezer ember hatalmúlag elszakadt a flottától, horgonyt ve¬ czopf és a maradiság, s a két Uchatius testvér
—u.
tett a trieszti kikötőben s ki is rakta már a zseniális leleménye kárba veszett.
hajléktalanná vált.
Bármily roszul volt körülzárva a város és ballonokat és mindent, a mi hozzájok tarto¬
bármily szerencsével űzhették a kicsinyben zott. Öcsém tüstént felkereste Dahleruk altenAZ ELLENFORRADALOM TÖRTÉNETÍRÓJA.
való csempészetet, a velenczeiek mégis nagy gernagyot, ki gyöngélkedése miatt épen Tri¬
szűkében voltak az élelemnek, a mi hogy esztben volt, és másik hajót kért tőle, de azt
Helfert József Sándor báró.
mily roszul eshetett a gazdagabbaknak, bi¬ a kedves választ kapta, hogy ballon-kisérleteizonyság reá az a tény, hogy a város meghó- hez nem bocsátható rendelkezésére több hajó —
Ferencz József király ismét elvesztette egy
dolása előtt főhadiszállásunkra küldött két kö¬ a szolgálat érdekében.
régi emberét. Mondhatjuk úgy i s : az utolsót
vet nem szógyeit azzal a kéréssel állni elő,
Ily körülmények közt nem tehetett jobbat, legrégibb hivei közül. Most balt meg Bécsben,
hogy engedtessék meg délebédre nálunk ma- mint hogy csomagolt, engem pedig értesített túlélve korát, a régi Ausztriát és önmagát is,
radniok. Gróf Thurn altábornagy nemcsak arról, hogy bevonult Bécsbe. Levele lázas be¬ Helfert József Sándor báró, a Ferencz Józsefhogy megengedte azt, hanem meg is hívta tegen talált egy velenczei villában, Mestre rend kanczellárja, a történetíró, Schwarzenberg,
őket asztalához.
közelében.»
Stadion, Bach és Thun kortársa, fegyvertársa.
így szólnak Uchatius József főhadnagy fel¬ A király, kinek mindig jellemző vonásai közé
E kis eltérés után most már nem maradna
hátra számomra más, mint hogy elmondjam, jegyzései. Augusztus 10-ikén már ő maga is tartozott a mélységes ragaszkodás régi hívei¬
hez, kik mintegy kapcsolatot alkottak közte
és szülei, valamint a trónon való elődei közt
(ki ne hallott volna arról a szinte fiúi ragasz¬
kodásról, mely egykor Eadeczkyhez, az agg
hadvezérhez kötötte?), nagy részvéttel kisérte
Helfert báró halálküzdelmét s elküldötte sze¬
mélyének képviselőjét a temetésére.
Helfert báró tiz évvel volt idősebb, mint a ki¬
rály. Ő kilenczven éves volt, Ferencz József király
augusztusban lesz nyolczvan. Egykor, egy tör¬
ténelmi nevezetességű napon, hatvankét évvel
ezelőtt, egész életre szóló közösség támadt
közöttük. Olmützben, 1848 deczember 2-ikán
a tizennyolcz éves Ferencz főherczeg Ferencz •
József névvel, a forradalom viharai közt a
császári trónra lépett, és Helfert e nagy jele¬
net tanuja, utóbb történetirója volt. Azontúl
is hűséges híve maradt császárjának; akkor
is, midőn az események már széles medret
vájtak közöttük, s míg ő kitartott a régi oszt¬
rák politikusok merev czentralizmusa mellett,
a császár, — mint a magyar képviselőház egy¬
kori elnöke mondotta: — felismerve az ese¬
ményekben rejlő tanulságot, Szent István biro¬
dalmának királyává koronáztatta magát.
De legyünk igazságosak e férfi emléke iránt.
Mint történetíró - - s e minőségében rejlik
életének értéke és jelentősége - - a becsületes
tárgyilagosságot tűzte czélul. Ha mégis elfo¬
AZ ÜLÉS LEZAJLÁSA UTÁN.
gult szemmel nézi gzabadságharczunk esemé¬
nyeit s a kiegyezést, nem jó szándékán múlik,
hanem érzületén. Ez az érzülete pedig már
A K É P V I S E L Ő H Á Z UTOLSÓ Ü L É S E MÁRCZIUS 2 1 - É N .
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de érzékiségét is. A humor mint éltető szel¬
negyvennyolczban az ellenforradalomhoz, s
lem,
mint szuverén magatartása az Írónak,
utóbb is a reakczióhoz húzza.
mint
életeleme
az alakoknak, az angol iroda¬
A forradalom, oh, az nagyon sértette Hellom
törzsökös
vonása. A magasból ontja
fert kényes ízlését. Nehéz volt elviselnie a
a humor napja sugarait és világos lesz tőle
barrikád-hősöknek a kifogástalan modorral oly
minden, néha reggeli hűvös világosság, néha
nehezen megegyeztethető magaviseletét. Pedig
meleg őszi fény. Angol végre annak a prob¬
ő maga is megértette az idők intését s ott¬
lémának formálása, mely a mi darabunknak
hagyva a krakkói egyetem kathedráját, szülő¬
is czenlruma, a férfi önzésének a nő odaadá¬
hazájában, Csehországban, képviselővé válasz¬
sával való harcza. Darabunkban sok a szt-szétatta magát a birodalmi gyűlésbe, jogokat kö¬
lyesség, furcsaság és konvenczionalitás is, de
vetelt népének, sőt megszavazta a jobbágyság
mert
ez az egységes angol szellem hatja át,
fölszabadítását is. De tovább nem ment s még
szinte a stílus magaslatára emelkedik és a
alig egy évvel ezelőtt megjelent történeti
közönség majd minden rétegének szerzett gyö¬
munkájában is felháborodással említi azokat
nyörűséget, habár nem mindegyikének egy¬
a «fiatal urakat», kik a bécsi egyetem aulájá¬
formát.
ból vitték ki az utczára a szabadság eszméjét,
Indulni a darab azzal az angol furcsaság¬
és Kudlich «studioHus»-t, ki a jó ízlésbe nagyon
gal indul, hogy John Shand, a ki télen diák,
is beleütköző hangon szólította fel a paras/tonyáron nagy szegénysége miatt vasúti hordár,
kat, hogy ne fizessenek robotot, hanem eresz¬
kétszer hetenkint éjjel a jómódú Wylie házába
szenek bajuszt, olvassanak újságot és alapít¬
sanak egyesületeket. Oh, ez nehezen elvisel¬
lopózik, hogy könyvtárában tanulhasson. Egy¬
hető letörése volt minden fegyelemnek és jó
szer azután rajt érik, de midőn megtudják a
erkölcsnek. Hát még a barrikádok! E rémes
tényállást, megindulást éreznek és segíteni
napon, - - május 26-án — uram bocsa', mnég
akarják tanulmányaiban. Ezt az emberi érzést
tisztességes nők is puskásán jelentek meg az
azonban egybekapcsolják azzal a praktikus
utczán!»
gondolattal, hogy John Shand kösse le magát,
közjegyző előtt, hogy öt év múlva nőül veszi
Helfert bárónak egészen más felfogása volt
a ház leányát, Maggiet, ki eddig nem tudott
a szabadságról, mint ezeknek a barrikádhősökférjre
szert tenni és már 27 éves. Hat év után
nek. Érezteti ezt történeti munkáiban is. Múlt
HELFERT JÓZSEF SÁNDOR BÁRÓ.
John Shand member of parliament. Nőül
évben kiadott könyvében (Az osztrák forrada¬
fogja-e venni Maggiet, ki most 33 éves, míg
lom az 1848—1849-iki középeurópai mozga¬
lommal való összefüggésében, II. kötet.) ezt mos, Károly Ferdinánd és estei Ferencz fő- ő 27? Az okos Maggie a döntő pillanatban
a jeligét irja egyik fejezetének élére: «A né¬ herczegek mind meghaltak már; tragikus vége föloldja kötelezettsége alól. Eészint mert meg¬
pek : gyermekek; időnkint játékszert kell ne¬ szakadt régen a boldogtalan Ferdinánd Max szerette Johnt és nem akarja lehúzni, részint
kik adni, melyet aztán utóbb elszednek tőlük.» főherczeg életének i s ; elköltöztek a minisz¬ mert ha van'mód őt lekötni, akkor nagylelkű¬
Még egy mottó e könyvből: "Századunknak terek s Hübner, Windischgrátz, Jelasics, — meg¬ sége az. Ez Parisban lehetetlen ügy volna,
jutott a világon talán párját nem lelő látvány, halt mindenki, a ki a nagy történelmi jelenet talán Budapesten is, de John Shand nőül
hogy az eszmék vetették elénk a barbárságot tanuja volt. Közülök csak Helfert báró élt veszi Maggiet. John Shand azt mondja: Alku :
s a fegyver juttatta ismét jogaihoz a czivili- még hírmondónak. S most elvitték őt is szülő¬ alku. Az üzleti becsületnek is van heroizmusa.
zácziót. *
hazájába, Csehországba és koporsója már ott John Shand különben annyira el van foglalva
A gondolatok ily körében élve, Helfert báró áll a pottensteini családi sírboltban, régebben karrier-jével, hogy semmi egyéb iránt nincsen
még nyolczvankilencz éves korában sem fog¬ elhalt fiának koporsója mellett. Az olmützi érzéke. Végül pedig John Shand, ámbár na¬
lalkozik szívesen e barbár korszak erőteljesen trón foglalásnak immár csak a főszereplője él, gyon el van foglalva magával és karrierjével,
cselekvő hőseivel. Annál nagyobb előszeretet¬ a nyolczvan éves király. Hatvankét év előtti mégis kell, hogy megindulást erezzen e kis
tel veszi tollára a negyvennyolczas idők csá- híveitől elhagyottan, egyedül.
nő előtt, ki hősi türelemmel várt hat évig,
szárhű alakjait és udvari anekdotáit. Prágá¬
közben megtanult francziául, stenografiát (ez
ban a hetvenes évek elején kiadott nagy mun¬
fontos, mert hasznos), mindent, a mit meg
kája is (Ausztria története az 1848-iki bécsi
lehet
tanulni, és a rniv-el hasznára lehet majd
SZÍNHÁZAK.
októberi forradalomtól fogva), különösen pedig
férjének. John Shand meg van elégedve a
annak Ferenc/, József császár trónfoglalásáról A mihez minden asszony ért. J. M. Barrie vígjátéka maga nagylelkűségével és ez az odaadás is
szóló kötete, gazdag az ilyuemíi t'ölje»yzések- a Nem/.eti Sxinliá/.lian. Az obsitos, línkonyi Károly hizeleg férfiúi öntudatának.
ben, s nemcsak szerzője írhatta le nagy elég¬ és Kálmán Imre s/injátéka a Vígszínházban. — Roz¬
Hogy folytatta volna német író ezt a témát ?
tétellel, hanem a későbbi kor gyermekei is marin néni. Vajda Ernő vígjátéka a Magyar Színház¬
Johann
Sand szégyelte volna feleségét, sokat
élvezettel olvashatják a leírását annak az elő¬ ban. — A nagyapó. Szigligeti Ede felújított vígjátéka
filozofált
volna és végre megszeretvén valamely
kelő színekkel megfestett kora reggeli jelenet¬
a Nemzeti Színházban.
ideális
fiatal
leányt, a halálba kergette volna
nek, mely bevezetője volt ax olmüt/i trónfog¬
kis
gyámoltalan
feleségét, Franczia író szirén
lalásnak :
A/ érzelmesség szele M végig a színházak karjaiba vezette volna Jean Sandot, talán több
«Félnyolczkor a nagy tróntetvmbe nyíló műsorán. Véletlennek tekintsük-e, vagy az idők
helyiségek lassan-lassan megnépesedtek perc/- fordulása jelének? Az igazgatók spekulácziójá- szirén karjaiba, felesége elvált volna tőle, Jean
röl-perezre növekvő sokasággal. A fekete frakk, nak? Mert az érzelmesség tulajdonképen fölül pedig belepusztult volna szirénjeibe. Vagyoni
a papi talár s MZ egyenruhák minden neme áll a divaton, arra mindig biztosan lehet szá¬ dolgok nagy szerepet játszottak volna az ügy
festői tarkasággá vegyültek. Minden are/on mítani. Közönséggé tömörülve az emberek jó- lefolyásában. Barrie is fiatal ladyt szabadít
meglátszott :i kíváncsiság s a feszült várako¬ szivüek, igazságosak, optimisták, könyörülete- rá Johnunkra, csakhogy az okos és most már
zás, s a legtöbben azok felé tódultak, kiket sek és könnyen megrikathatók. Ha pedig sír¬ teljesen kiművelt Maggie nem esik kétségbe,
jobban értesültnek hittek, holott azok ép olv nak, megkövetelik, hogy könnyeiket föl is hanem bátran megindítja a küzdelmet a szép
kevéssé tudtak a bekövetkezendökröl. mint szárítsák. Ibsennek a nagy közönség kegyet¬ lady ellen. Alapföltevés: se a lady ne sze¬
ők maguk. A kezdetben szakadó/ott és halk tár¬ lenségét nem bocsátja meg. A nagy tragédiá¬ resse igazán Johnt, se John a ladyt, mert
salgás mind élénkebbé vált, úgy. hogy a kama¬ ból csak a könnye omlását szereti. A rezig- különben minden hiába. Ez kitudódhatik,
rásoknak kellett csöndet intelliök, nehogy át- náczió vagy a kétely jelével végződő darabok ha néhány napig reggeltől estig együtt van¬
hallassék a zaj a s/oms/éiios trónterembe. nagy nyugtalanságot hagynak a szívben. Nem nak, persze megbízható őrizet alatt" (ez Ang¬
Oda csak keveseket bocsátottak be az érkezet¬ i- a közönség magatartása nevezetes, hanem liában is szükséges!). A próba sikerül. A la¬
tek közül : a föherozegekot és föherczegnöket. az íróké. Hogy annyira szeretnek az érzelmes¬ dyt csak fantáziája vitte a fürtbe, a mely¬
de kíséretük nélkül, a minisztereket (Helfert ség húrján játszani! Fáradtságot jelent-e ez? ből hamar kiábrándul. De hogyan ábrándul
John? unatkozik a lady mellett. Miért
mint a közoktatásügyi miniszter helyettese és Mert az órzelmeBsógben van valami nyugtató,
első alállamtitkár volt jeleni. Windjsehgrátzet valami hódító, a mi a nyugtalanságot osz¬ unatkozik? Mert nem találja meg mellette azt
és Jelasicsot. driinne grófot. Hübner követ- latja. A megindultságban kiegyenlítődik min¬ a mit Maggtenál talált, a hű odaadást a díszsegítséget, a teljes megértést. Mert Mag¬
ségi tanácsost. Kz egy tintatiirtóvnl fölszerelt den, a gondolkodás nyugalomra tér és az em¬
asztal körül tett-vett, a hol nyilvánvalóan ber meg van elégedve - magával. Művészi gie több neki, mint maga sejtette. Magdiénak
koszom sikereinek nagy részét. John visszaszerep várt reá. A oásznri ház tagjai közül tekintetben kissé hátrálunk és lejeb'b
ereszmegjelentek : Mária Dorottya főherezegnó, Jó¬ kedünk. Meglehet, erre következik
Maggiehoz, kissé megszégyenülten, kissé
majd új megalazottan, mert megismerte magát, me^zsef nádor ö/vegye és Erzsébet főherczegnö nekilendülés, emelkedés.
az estei főherczeg neje. j,ztán Ferdinánd Max
ismerte Maggiet és meglátta, mily magasan
Az angol Barrie darabja bizonyára a loo-- áll az fölötte. De ezt meglátván, fölemelkedett
Károly Lajos, Károly Ferdinánd, Vilmos Jó¬
zsef és estei Ferdinánd föherczegek. De ezek ertékesebb; ennek van talaja, angol talaj és Maggiehez. A végén mindketten na^y szent
maguk is teljességgel tájékozatlanok voltak levegője, angol levegő. Ez, bár mesterség dol¬ nevetésben egyesülnek. Kinevetik egymást és
abban a tekintetben, hogy miért is hívták gában a francziákra emlékeztet, csak Angliá¬ magukat, a humor magaslatán egyesülnek,
őket. Károly Ferdinánd főherczeg megszólí¬ ban teremhetett. Külsőségek: Angliában min¬ ^z a darab az okos nő apoteozisa. Megval¬
totta a hadügyminisztert: «Ugyan mondja meg dennapi dolog, hogy jómódú leány még i>7 éves lom, ritka élvezetet találtam a darabban a
már, mi történik itt ma, hogy már nyolcz korában hajadon; a statisztika bizonyára meg- ^ í h e Z , ™™}is mértékben hozzájárult a darab
órára ide rendeltek bennünket ?» — «Méltóztas- erositi hogy ott a házasulok átlagos életkora
utuno előadása. Alszeghy Irma nem lehetett
sék csak egy pülanatig türelemmel lenni csá¬ nagyobb, mint a szárazföldön. Angol vonás a ugyan az a jelentéktelennek látszó asszony
szári fenségednek, azonnal megtudjuk."
szív jóságának praktikus megnyilatkozása, üz¬ kiből azután ez a nőiességében szuverén nő
esz de magát ezt a szuverenitást a legfénye¬
Ferdinánd király s a jó Mária Anna királyné, letnek és szívnek csodálatos egybefonódása
igol az az energia, melylyel az ember czélja sebben megjátszottá. Más hangnemben ugyan¬
Zsófia főherczegnő, Károly Lajos, József, Vilfele tor és ennek .alárendel mindent, érzését
oly szuverén volt Eákosi Szidi, mint Maggie
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barátnője, és ez a duett szopránban és altban
a legritkább élvezetek egyike volt.
Most tessék jó mélyen leszállni, következik
az Obsitos, muzsikaszóval, érzelmes dalokkal,
kuplékkal és megfelelő képtelenségekkel. A kúplék szépek és a kisérő zene határozottan jobb,
mint a kabaretban. A kabaretről érdemes
volna ebben az összefüggésben szólni, de más¬
korra is maradjon valami. A kabaretrész te¬
hát igen jó volt és a közönség valósággal
őrjöngött. A kabarét a színházban határozottan
nobilisabb, az ember kényelmesebben élvezi,
füst és sör nélkül. Egyébként is finomabb, noha
itt zsidó zsargonban kell élvezni. Mire nem
jó a zsidó és a zsidó zsargon! Előbb a nép¬
színműben desszert volt, a Velenczei Kal¬
márban és változataiban fekete mumus és
most a kabarétben főétel. De hagyjuk már a
kabaretet az Obsitosban, melylyel különben is
csak térileg kapcsolatos. A kabarét egyébiránt
szemtelen kis ficzkó, mindent megkaparint,
az operettéből valamit, a hallétből valamit,
egészen újmódi tánczot, és most a jó Tapolczainak tánczolni is kell. Lám, nem birok
szabadulni a kabarettől. De ha annyira meg¬
lepett ! Hogy tudhattam én, hogy színjáték¬
ban kabarét is van? De most már fejest beleugróm az Obsitos cselekvényébe és elmondom,
hogy a nemzetes asszony várja a tizenöt év óta
Olaszországba került katona fiát (1851—1860)

;
Andris (Hegedűs): Édes anyám! (I felvonás.)

Százszorszép (Tapolczai): Piroska (Komái Berta): Tihamér (Sarkadi): Oh milyen, oh milyen finomak vagyunk ! (II. felvonás.)

és midőn a háborúnak vége és az obsitosok
mind hazatérnek, az egyikben fölismeri fiát,
a ki nem meri kiábrándítani a szegény öreg¬
asszonyt, mert ő az, kit a csatatéren ma¬
radt fiú agóniájában megbízott, hogy anyjá¬
val közölje hősi halála hírét. Később mégis
kitudódik az igazság, de a hírvivő közben
beleszeretett a nemzetes asszony leányába és
a darab így sírva-vígadva, magyarosan, vég¬
ződhetik. (Hol van itt a kabarét? De hiszen
mondtam, hogy ez csak betét! Ne tessék többé
ilyet kérdezni!) Egy igen szép jelenete van
a darabnak. Az egész falu együtt van és min¬
denki tudja már, hogy az obsitos nem a nem¬
zetes asszony fia. Vádolják, hogy csalta az
öreg asszonyt, szándékosan, hogy a leányt
megkaparintsa magának. Az obsitos azt mondja:
Én csaltam? No lássuk, kinek van szíve az
igazságot megmondani neki, itt jő. És kilép
a nemzetes asszony, fehér selyem ruhában,
régi módi főkötővel, hogy minétet tánczoljon
leánya eljegyzésének ünneplésére, (kit most
kellene a szomszéd fiával eljegyezni). Ki merné
ezt az anyát kiábrándítani ? A zene gyönyörű
menuetre gyújt rá és az öreg asszony boldog
mosolygással tánczra perdül. Ez a jelenet méltó
a szép zenéhez, ez drámai jelenet, de kinek
van érzéke a kabaretdalok után ezt élvezni?
Ez a darab nem az, a mit Bakonyitól vártunk.
Rozmarin.néniről még ennyi jót sem mond¬
hatunk. Van némi báj az egészben és fino¬

mabb érzés a részek összehangolásában, de
a Zsokke-novella, melyből a vígjáték ké¬
szült, ráfeküdt a darabra és többet rontott
rajta, mint bármiféle művészettel jóvá lehe¬
tett tenni. Csak a korrajzi háttér ér valamit
benne. Az első felvonásban megtudják a sze¬
replők, hogy az abszolút ártatlanság, Zsuzsika,
más állapotba került, a nélkül, hogy sejtené,
mibe került és hogyan került ebbe a mibe.
Az interrogatorium, a mely most megindul,
inycsiklandozva, de német alapossággal folyik,
persze sikerre vezetvén, t. i. egy fiatal báró¬
hoz, mint a baj okozójához, a ki először
nem akar kötélnek állani, de meglátván az
abszolút ártatlanságot, beleszeret, elveszi, az¬
után válásra kényszeríttetik, de nem válik és
végül megszökteti nejét a közben megszüle¬
tett fiával. Excusez du peu. Csinos krinolinok,
frakkok, jó játék.
Még szebb frakkok díszítik Szigligeti Nagy¬
apóját. Általánosságban szólva, abszolút érte¬
lemben, nem vágyódtunk a Nagyapó után. De
meglátván őt, kedves emlékek keltek lelkűnk¬
ben és a Eozmarin után és az Obsitos után
bizony mulattunk vele, mellette, rajta. Hogy
mikép kerül meg valami elveszett unoka, azt
tegnapról mára bizony már megint szerencsé¬
sen elfelejtettük. De Eózsahegyi mint diák
kitűnő volt, Kovács mint inasa másfajta komi-

Malcsika (Sz. Varsányi Irén): Olvassa Becirker úr, itt az obsitja (II felvonás.)
«AZ

OBSITOS"

ELŐADÁSA

A V Í G S Z Í N H Á Z B A N . —JelfyGyulafölvételei

368

13. SZÁM. 1910. 57. ÍVFOLYAM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

MAKK KIRÁLY.

VÖRÖS ALSÓ.

VÖRÖS DISZNÓ.

VÖRÖS NYOLCZAS. (A gyártás évszámával)

VÖRÖH ÖTÖS.

VÖRÖS HATOS.

(A

NYOMDAI

ZÖLD HÁRMAS.

MAKK ALSÓ.

TÖK HATOS.

VÖRÖS KILENCZES.

JEGYZÉKKEL), MAKKALSÓ
TÖK ALSÓ.

A L E G R É G I B B M A G Y A R KÁRTYÁK.
kumaval jó összhangot adott, Molnár nagy¬
apója is regi jó ismerősünknek bizonyult és
• regi magyar világ felől kedves hangok csapango
TÁK motr fíilíi^l™*
T_l_- •• i
.f
ták meg fülünket, ízlésünk ma más, m t
Szigligeti idejeben volt és Szigligetinek ez a
drámája már hatvan év előtt is gyöngének
tetszett, sőt talán elavult volt; de a magyar
rög erős illatából mégis jutott neki valami
Hej ha valaki azt a régi világot a mai művé¬
szet erejével föl tudná eleveníteni! Bakonyi
nem tudta, vajda még kevésbé. De legalább
kívánságunkat fölzaklatták.
Alexander Bernát.

A

L E G R É G I B B MAGYAR KÁRTYÁK
Máig még eldöntetlen kérdés — s talán

S H k n V ? ™ * ' - ' - h 0 g y h o 1 - mikor
Itak fel a kártyajátékot? Annyi bizonyos,
középkorban már általánosan elterjedt
volt, innen a gyakori tiltórendeletek. Olasz2 T & l * e T t 0 r 8 Z á g ^átkoznak az első^
olott.legvalószínűbb azonban, hogy az
olaszok voltak Európában az első

pique és tréfle feketék. Minden színben van
négy úgynevezett figura : az ász, király, dámé
és va ét (Bűbe), továbbá kilencz számozott
kártyalap (tíztől kettőig), vagyis összesen 13drb
A franczia kártya whist néven is szerepel, ha
pedig a 2 - 6 számú lapok hiányoznak belőle
a piquet kártyát kapjuk.
A német kártyában is megvan a négy szin
úgymint a makk, zöld (levél), vörös (szív) és
sárga (eredetileg Schelle, csörgő). Minden I ínben van négy figura: ász, király, fölső, alsó
~

Az olasz kártya is négy sorozatból állott,
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úgymint a kardos, filléres, serleges és botos
rajzából. A szintén olasz eredetű tarokk 78
lapból áll, a hol a figurák közt a lovast is
megtaláljuk s azonkívül 22 római számmal
ellátott úgynevezett tarokkot (köztük a pagát
és skiz).
A legrégibb ismert magyar kártyákat itt
mutatjuk be. Egy nagyszombati XVI. század¬
beli rövidárú kereskedőnek a városi levéltár¬
ban lévő számadáskönyve tábláiból áztattam
ki ezeket a kártyalapokat. A számadáskönyv¬
ről még csak annyit jegyzek meg, hogy az
az 1571—1575-ig terjedő évekről tartalmaz
üzleti bejegyzéseket, s hogy gazdája valószínű¬
leg Bécsben, a hova árúkért ment, készen,
bekötve vette. Az pedig szintén ismeretes do¬
log, hogy ebben a korban a könyvkötők a
táblákat régi értéktelen kéziratokkal és nyom¬
tatványokkal töltötték ki. Igaz, hogy ez bar¬
bár eljárás, de viszont mi ennek a barbariz¬
musnak köszönjük több régi ősnyomtatványunk
fönmaradását.
A kártyalapokat kezdet óta ivekben nyom¬
ták, még pedig olyanformán, hogy a rajzot
fatáblába kimetszették s erről kék (vagy ké¬
sőbb fekete) festékkel lenyomatokat készítettek,
melyeket azután kézzel kifestettek, s több
papírlap összeragasztása által megvastagítot¬
tak, s miután az egymintájú hátsólapot is
ráragasztották, darabokra vágtak. A kézi fes¬
tést később az úgynevezett patronfestés vál¬
totta fel. A mi lapjaink közül csak egy van
kifestve, de ez sem teljesen, a levél zöld színe
és a makk sárgasága még az áztatás után
is elég jól kivehető. Sok gondot okozott azon¬
ban az ívekről a vastagon reákent csiriz
(kleiszter) levakarása, s habár némelyik lap¬
nak felsőrésze erősen meg van rongálva, mégis
sikerült legalább az egyik fajta kiadású kár¬
tyának összes rajzait összeállítanom.
E kártyalapok legnagyobb részben Hans
Zeller bécsi nyomtató műhelyéből kerültek
ki. Ugyanis, míg a kisebbeket és régibb minő¬
ségűeket egy táblára vésték és egy ívre nyom¬
tatták ki, később, mikor az egyes lapok na¬
gyobbak lettek s finomabban is dolgozták ki,
csak 16 rajz esett egy fatáblára, s egy ívre
S2. A két tábla közé eső tiszta helyre azután
a nyomtató keretben nagy betűkkel odavésette
a nevét. Igaz ugyan, hogy ez a nyomdajelzés
a szétdarabolásnál elesett és így nem került
a kártyalapokra, de mivel itt még az ívek
jóformán teljes állapotukban megvannak, a
nyomtató neve is még elég jól kivehető, ha¬
bár a könyvkötő épen ezt az írást vágta ketté.
Szól pedig ezen felírás eképen:
HANS ZELLEB ZV WIEN
és valószínűleg az évszám is ott van, de azt
már nem lehetett kibetűzni. Hogy azonban
jelvénye a lapokon is rajta legyen, arról is
gondoskodott Zeller uram, mert a piros ha¬
toson ott találjuk pajzsba foglalt mesterjegyét
és mellette nevének kezdőbetűit:
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úgy, mint a mai kártyánál, a melynek két
feje van. A lapok száma még teljes, vagyis 48.
Ugyanis mind a négy színben van négy úgynezezett figura: a zászló (az egyszem), király,
fölső és alsó ; továbbá nyolcz szám a kilenczestől kettőig, összesen tehát minden színben
12 drb. 4x12 = 48. A négy szin négy zászló¬
aljat alkot, minden csapatnak megvan a maga
külön zászlója, vezetője (a király), tisztjei (a
fölső és alsó) és közemberei. A kártyajáték
tehát tulajdonképen hadiformát, harczjátékot
példáz, erre mutat különben az ú. n. figurák¬
nak támadó állása, kivont kard, fegyver, stb.
Ezen 48 lapból ma már csak 32 maradt: a
zászlóból (egy szem) lett a tizes, a kétszemből
a disznó (ász), a hatos, ötös, négyes és hár¬
mas pedig elmaradt.
A négyes beosztást különben minden kártya¬
játékban - - úgy a régiekben, mint a mos¬
taniakban - - feltaláljuk. A négy. színnek ere¬
detét pedig úgy magyarázhatjuk, hogy az ere¬
deti olasz négy alapformából: a cupi (serleg),
spadi (kard), denari (pénz) és bastoni (bot)
lapok stilizálásából keletkezett úgy a franczia
tréfle (a kardból) és carreau (a botokból), mint
a német makk (a serlegből) és tök (a dénár¬
ból), habár átmenetek is találhatók. A magyar
kártya pedig teljesen a németnek az utánzata,
mint azt alább látni fogjuk.
Azok a kártyalapok, melyekről itt szólunk —
összesen tizenegy
- többé-kevésbé elég jó
állapotban, négy típust tüntetnek fel. Az első
nagy féliven (melynek másik fele nincs meg)
A Z-ben az I valószínűleg juniort jelent. öt sorban, egyenes vonallal elválasztott kere¬
Ugyancsak a vörös nyolczas lapon alul ke¬ tekben a zöld és a makk szin szemes lapjait
retben az 1562 évszámot látjuk, így tehát e tünteti fel, a sárgából csak a fele van meg.
kártyák egyrészének nemcsak nyomtatóját, ha¬ Az egyes lapok nagysága 69 : 45 mfm. A mak¬
nem a nyomtatás idejét is ismerjük, a mi min¬ kok és a zöld levelek szép sorban stilizált,
denesetre igen fontos körülmény, tekintettel gyökeres, ágas és kocsányos fára vannak he¬
arra, hogy a legrégibb ismeretes kártyáknak lyezve, a sárga szabadon áll. A kevesebb számú
igen sokszor sem készítőjét, sem nyomatásuk lapokon állatokat látunk, melyekkel az üres¬
séget töltötték ki, így a makk kétszemnél egy
idejét nem ismerjük.
Nagyon valószínű tehát, hogy legrégibb kár¬ kutyát, a zöld kétszemnél egy koczát alkal¬
tyáinkat külföldön, s elsősorban Bécsben ké¬ mazott a metsző. Egy máshelyt ismét játékszítették. A mi különben könnyen meg is koczkákat, a tök négyszemen pedig a következő
magyarázható, először abból a körülményből, nyomtatványjegyet veszszük észre:
E jelvény eltér a fönnebb bemu¬
hogy maga az egész kártyatudomány külföld¬
ről jött hozzánk; s másodszor a hazai nyom¬ tatott Hans Zeller-féle jelvénytől,
dák &z egész XVI. században csak tudományos joggal feltehetjük tehát, hogy e
és különösen hitvitázó iratok nyomtatásával kártyalapok nem az ő nyomdájából
voltak elfoglalva, s még ezt sem győzték, úgy¬ kerültek ki. Erre mutat különben a rajz kez¬
hogy Íróink sokszor voltak kénytelenek mű¬ detleges volta is, melyeknek alapján kimond¬
hatjuk, hogy e lap a legrégibb, s körülbelül a
veiket külföldön nyomatni.
Az első, a mi ezeknél a kártyáknál sze¬ XVI. évszáz első feléből való, valószínűleg
münkbe tűnik, az, hogy csak egyoldalúak, szintén bécsi termék.
A második típust két elvágott féliv kép¬
vagyis minden egyes lapnak van feje és lába,
az alakok egészen ki vannak rajzolva, nem viseli, melyeknek felső része már lemállott.

Mind a kettő figurákat mutat be 69 : 45 '%,
nagyságú négyszögekben, sajnos, hogy a zász¬
lós (egyszem) lapok teljesen tönkre mentek, de
a többi tisztán látható. Mivel a rajz nem egy¬
forma, világos, hogy két külön fatáblával nyom¬
ták. A királyok felkantározott lovon, díszruhá¬
ban, sarkantyúsan, kormánypálczával kezükben,
fejükön koronával vannak ábrázolva. Az alsók
között ott látjuk a fuvolást, a tábori dobost,
egy alabárdos és egy kardos katonát az ak¬
kori viseletben, valamint a tánczoló bohóczot.
A felsők szintén kardos, alabárdos és puskás
vitézt ábrázolnak spanyol-német eostumeben,
az egyiknek kezében ott látjuk a jellemző ser¬
leget is. Az alakok köpenyben, föveggel vagy
a nélkül vannak föltüntetve s részben idősebb ;
szakállas, bajszos, részben ifjabb • - csupasz
képű - katonák. A rajz itt is gyönge és
nyomda-jegy nincsen.
A harmadik típusból csak töredékek ma¬
radtak, az egyes lapok nagysága 65 : 41 '%,.
Itt a rajz már finomabb, tisztább, a makk
kétszemen látható disznó már egészen termé¬
szetes, ott van még a kakas, rák és szarvas
is, továbbá egy csomag kártya és koczka. Az
egyik töredéken oldalt Hans Zeller neve olvas¬
ható, ez tehát már ismert nyomdából került ki.
A negyedik típus a legérdekesebb, nemcsak
mert rajta van a nyomtató bélyege, neve és
az évszám, hanem mert kisebb hiánytól el¬
tekintve, az egész sorozat teljes. Az egyik lapon
a 16 figura, s más két lapon a négyszin sze¬
mes kártyái vannak. Az egyes lapok 77 :47 "$»
nagyok. Az alakok rajza nagyrészben meg¬
egyezik az előbbiekkel, de a rajz fmomsága:és
tisztasága tekintetében csak az elébb említett
harmadik típus fogható hozzá, mint a mely
vele egy nyomtató műhelyből került ki. Az
alakok közül különösen csak egyet említünk
föl, a makk alsót, a mely magyaros motívu¬
maival a többi közül erősen kirí: a tollas
kucsma, a vágott ujjú és prémes mente, az
övvel átkötött zsinóros dolmány, görbe kard
és ránczos csizma (habár a nadrágféle érthe¬
tetlen is) teljesen magyar öltözetre vall. Az
állatok közül ott látjuk a stereotip disznót,
továbbá ott van a szarvas, a medve botra tá¬
maszkodva, a bölény, a hosszúnyakú menyét,
az egyszarvú, a kutya, a róka zsákmányával,
látunk végül még egy söröskancsót. A vörös
négyszemen egy czímert is találunk, melyet
én, miután a kereszt karjai a paizs oldalai
is érik, olasz czímernek tartok:
Ez is különben arra mutat, hogy
a német kártya olasz minták után
indult. Hogy pedig a magyar kár¬
tyát svájczinak is szoktuk nevezni,
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az onnan van, mert később a magyar kár¬
tyákon nagy előszeretettel ábrázolták Teli Vil¬
most és vitéz társait.
Ismeretes dolog továbbá az is, hogy a régi
kártyákon sokszor szerepelnek czímerek, így
többször a magyar is, valamint azt is tudjuk,
hogy voltak kártyák, melyek az egész állat¬
világot szemléltették. Innen maradt hagyo¬
mányképen az a néhány állatkép a mi kár¬
tyánkon is, melyről föntebb szóltunk. Sőt
bizonyos állatok bizonyos kártyalapoknak ál¬
landó kísérői lettek, így a disznó a kétszemnek, mint azt a negyedik típusnál tapasztaltuk,
s ebből fejlődött ki a magyar kártyának úgy¬
nevezett disznó figurája. Régebben még csak
«kétszem» volt a neve, ma már állandóan
disznó. Ilyen reminiszczenczia az is, hogy a
bohóczot ott találjuk állandóan a figurák kö¬
zött, különösen a tök kíséretében, hiszen (a
mint már említettük is) a tök eredetileg nem
egyéb, mint a bolondnak csörgője (Schelle), a
mely csak a magyarban lett tökké vagy a színé¬
ről sárgává. Ott iáttuk végül egyhelyt a serleget
is, mely az olasz kártyában állandó sorozat volt.
Végül még néhány szót a kártyagyártás
kultúrtörténeti fontosságáról. Már 1384-ben
ismertek voltak Nürnbergben a kártyafestők,
Ulmban pedig már 1402-ben működött a
kártyagyártók czéhe; míg a legrégibb famet¬
szet 1432-ből való. Tehát világos, hogy a
kártyagyártók használták a fametszetet először
illusztrálás czéljaira, s hogy a kártyagyártás¬
ból fejlett ki a fametszés művészete. Hasonló¬
képen tudjuk, hogy a miniátorok a kártyák
kifestésével is foglalkoztak, továbbá, hogy a
XVI. században nem kisebb művészek, mint:
Hans Sebald Beham, Flöttner, Virgil Solis és
Gimzer Etelka: Klári arczképe.
Jóst Amman készítették a kártyák rajzait.
A nürnbergi Germanisches Múzeum és a bécsi
Ambras-gyűjtemény egész sereg ilyen művészi
rajzú kártyát őrzött meg, melyeknek értéke a
középkori kéziratokéval és az incunabulumoHárom kiállítás egyszerre a Nemzeti Szalon
kéval vetekszik.
épületében. A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata,
A bemutatott kártyalapok rajzai nem oly a Magyar Képzőművésznők Egyesületének és
művésziek ugyan, de nem is az utolsók közül a Magyar Grafikusok Egyesületének kiállítása.
valók, s ránk nézve különösen azért is érde¬ O'hildnt tavasz, rügyfakadás, a kékellő égen
kesek, mert a magynr kártyu cgvik ősét kell kósza fehér felhők, ifjúság, új élet kezdete,
látnunk bennük.
Dt: Gyárfás Tilxnnéf. tfgy, hogy sok rteménynyel, vágygyal lépünk
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be a kiállításba, honnét csalódottan, nagyon
is vegyes impressziókkal távozunk.
Alig-alig láttunk eddig ily gyenge színvonalú
tárlatot Budapesten. Szerencsére a derék grafi¬
kusok képeit néztük meg utoljára s az ő finom,
intim művészetük enyhítette az emeleti ter¬
mek szomorú benyomásait. Conrad Gyula szines fametszetei, Levy-Lénárd Róbert végtele¬
nül bensőséges kis rézkarczai, Nagij Sándor
bizarr, de a mellett teljesen egyéni alkotásai,
Raab Ervin nagy rajztehetséget s poetikus
meglátást eláruló karczai, ha nem keltenek
is lelkünket mélyen megragadó illúziókat,
mégis örömmel emlékszünk reájuk vissza.
Utoljára hagytuk a legtehetségesebbet, Kubim/i
Sándort, kinek sejtelmes tárgyú, végtelenül
finom, álomszerű íinoleummetszeteit, különö¬
sen a «Fürdőzők»-et, aligha fogjuk elfelejteni.
Ezeknek a képeknek legtöbbjét azonban máimás kiállításokról ismeri a közönség, mély¬
nek pártfogását grafikusaink, bármily naivul
bombasztikus előszót irtak is katalógusukhoz,
a legteljesebb mértékben megérdemlik.
A Szalon tárlatában 155 kép között nem
egy lóg, melyet szemérmesebb s jobbizlésű
úgynevezett műkereskedő is visszautasítana.
Miért állít ki ily képeket a Szalon vezető¬
sége? Nem használ ezzel sem a közönségnek,
melynek úgyis oly kevés ízlése van még ná¬
lunk, nem használ a tehetségtelen festeni
törekvőknek sem, mert hamis reményeket tá¬
maszt bennük. Mit keresnek Kacziányi Ad¬
rienne «Holdas Velenczé»-je, Heyer A. képei
és sok más próbálkozás egy komoly igények¬
kel fellépő tárlaton? Azt, hogy megkeserítsék
a jó képek keltette impressziókat?
Raab Ervin egy olajfestménynyel s három
pasztellel szerepel. Festménye, az «Európai
néger D, érdekes, rikító színeiből összerótt
szinkompoziczió, melyen az arjziifejezés bra¬
vúrral van megfestve. Három pasztellje s kö¬
zöttük a (íTéli táj», sokkal sikerültebb, bámu¬
latos finoman ábrázolja egy téli tájkép vég¬
telenül szindús és szindússágában mégis oly
monoton poézisét. Ezeknek a lehelletszerűen
könnyed rajzoknak szomszédsága meglehető¬
sen árt Cscrna Rezső S. arczképpasztelljeinek

A Franklin-Társulat nyomása saját háromszin rend szer fi lemezeiről.

Greco festménye a Szépművészeti Múzeumban.

ANGYALI ÜDVÖZLET.

Kátén Károly: Takarítónő.
Góth Móricz: Öreg asszony otthon.
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melyekről nagyon sok erőlködés és kevés
eredmény tekint le reánk.
Góth Móricz a tárlat legtehetségesebb kiál¬
lítója. Mind az öt kiállított képe megállja a
helyéi «Varrónői)-jé s különösen az «0reg
asszony otthoni), komoly, tehetséges, meglátni,
ábrázolni és illúziókat kelteni tudó művészet
alkotásai, melyeken finoman fátyolos levegő
öleli át a tárgyat, s a melyek egységes szin¬
tetikus benyomásokat keltenek.
Jobb képekkel jelentek még meg- Lechner
Ödön, kinek egy szép csendéletén egy czinóber-vörös kendő, egy sötétviolaszin bársony¬
darab s egy fénylő fehér cserépedény meleg,
derült szinhatássá olvadnak össze. Wollemann
széles ecsettel odavetett, könnyedén ábrázoló
«Páholyban" czimű képét állította ki. Fenteiéi
Molnár János közvetlen hatású, mély realiz¬
mussal festett meg egy darab nyers húst,
zöldségek közepette, s bizonyságát adta ismét
annak, hogy még a csendéletnél is mily szük¬
ségtelen a festői hatás elérésére a részletező
minucziózus felsorolás. Plányi Ervin képe, a
«Lámpafényben», szintén figyelmet érdemel,
Kató Kálmán, Klimó István, Kövér Gyula egyegy képe ha nem kelt is sok reményt, de leg¬
alább boszúságot sem kelt.
Az idősebbek közül Baditz Ottó nem tett

Vámossyné-Eleöd Karola: Mese.
jére, nagyon különös eredményekre jutnánk,
így csak azt kérdezhetjük, mi szükség van a
női festők külön tömörülésére a művészet
szempontjából?
f. z.

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

(Folytatás.)

RÁKOSI VIKTOR.

XI. FEJEZET.
A dominikánusok felkouczolása.

Vajda Zsigmond: Apacheok.
ki túlságosan magáért. Markó Ernő ismét meg¬
próbált tájképeket festeni.
És a női kiállítás ? Mintha egy fiatalon meg¬
öregedett nő kaczérkodva limonádéval kínálna
meg ebben a két teremben. Nem, ennek a kiál¬
lításnak eredményeire nem fognak büszkén
hivatkozni feministáink. Nagyon kevés mű¬
vészi tehetség tekint le a falakról reánk,
hiányát nem egy helyütt kaczérkodó bájosság
vagy affektáltság pótolják. Mégis tisztelet a
kivételeknek s elsősorban Kalliwoda Katónak,
kinek mindkét képe komoly tudásnak, erőtel¬
jes tehetségnek s főleg pompás szinérzésnek
tanúsága. Schultz Ilona képe : «A Quartier La¬
tin kedvenczei) is jogosít némi reményekre, s
Gimzer Etelka jól leste el egy kis leányka
meglepetten tekintő szemének sejtelmes együgyű sugarát. De ehhez az ügyes portraithez
mily édeskés fejlődési vonal vezet báró Braunecker Stina, Benkő Ilona, Csorna Ilona, Stark
Teréz, Podwinecz Erzsébet arczkópein át. A fes¬
teni tudást édeskésségben keresi Klammer Ma¬
riska s Vámossyné Eleőd Karola is. Dafftnger
Anna aktja a sikerültebb képek közé tarto¬
zik, a mit Kazacsay Gerőné szép modellről
festett aktjáról nem mondhatunk.
Sok csendélet is van a nők kiállításán, kö¬
zülök egyedül gróf Pejachevich K. monotípiája
emelkedik ki a Schmücke dein Heim művé¬
szet kereteiből.
Ha ebből a kiállításból akarnánk következ¬
tetéseket levonni a magyar női festészet jövő-

A párisi tizenharmadik kerület korlátlan urát
a kommün alatt Sériziernek hívták. Foglalko¬
zására nézve bőrmunkás, de a politikát a mes¬
terségénél jobban szerette. A császárság alatt
már üldözésben részesült, mely elől Belgiumba
menekült. Szeptember negyedikén aztán viszszatért Parisba, hol a kommün mozgalmaihoz
csatlakozott. Heves temperamentuma, népies
modorú ékesszólása, erőszakos természete ret¬
tegett és ismert alakká tették a párisi munkás¬
nép előtt. Május elsején a tizenharmadik légió¬
nak volt parancsnoka s ily minőségben tizen¬
két zászlóaljat vezényelt. Főhadiszállását a
tizenharmadik kerület szomszédságában, a Bi-

Unlló MarisKa : Családi kör.
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A DOMINIKÁNUSOK FELKONCZOLÁSA MÁJUS 25-ÉN.
« A párisi gyujtogalók» czimű közleményünkhöz.

cetre erőd közelében ütötte fel és nem igaz¬
gatta a városnak és a kültelkeknek reábizott
területeit. Ő maga Piacé marki kastélyát fog¬
lalta el. Ennek a kastélynak tőszomszédságá¬
ban volt a tanító dominikánus szerzetesek
Nagy Albertről elnevezett iskolája. Ezek a ba¬
rátok meglehetős rósz szomszédságba kerültek,
mert intézetük jóformán a lázadók előörsi vo¬
nalának kellő közepére esett. Paris ostroma
alatt iskolájukat kórháznak rendezték be s ezt
a rendeltetését a kommün alatt is megtartot¬
ták. A kommün utolsó idejéig nem is volt
egyébben mint inzultusokban részük, rongyos
csukások, butaságokkal kereskedőknek nevez¬
ték őket, de egyébként nem volt személyes
bántódásuk. A háznak az volt a híre, hogy
gazdag s hogy reakczionárius. Érthető tehát,
hogy a kommünárdok meglehetősen gyana¬
kodó, ferde pillantásokkal kisérték őket Sérizier abból a kastélyból, a melyet elfoglalt, épen
a dominikánusok kertjébe látott s barátaival
jóformán mindennap megegyeztek abban, hogy
ezek a papok egyébre nem valók, mint arra,
hogy kiirtassanak a föld színéről.
Mikor a franczia csapatok Issy erődöt elfogtalták, Sériziernek egész serege kénytelen volt
visszavonulni és a dominikánus klastrom körül
lányát ütni. Ettől kezdve a barátok helyzete
súlyosabbra fordult. Május tizenkilenczedikén
Sérizier két zászlóaljjal körülvette az iskolát,
letartóztatta az egész személyzetet, még pedig
hat dominikánus pátert, három tizenöt éves fiút
és tizennyolcz alkalmazottat, a kik mind a
kórházban segítettek s valamennyit a Bicétre
erődbe kisérték. Természetesen özönével zúdult
rájuk mindenféle szóbeli injuria, de tettleges
bántalmazásban nem volt részük. Május i2-én
és 23-ikán azonban egy falat ennivalót sem
kaptak. Május 24-ikén Meillet Leó kommüntag
vezetése alatt nemzetörök vették körül a domi¬
nikánus klastromot, feltörték az apát által le¬
zárt és lepecsételt ajtókat és leltároztak. Va¬
gyis tizenkét tüzérszekeret és nyolcz rekvirált
kocsit tele raktak bútorral, szőnyeggel és fehér¬
neművel és elvitték. Találtak ott vasúti obligácziókat is tizenöt-tizenhat ezer frank érték¬
ben, melyek valami alkalmazottnak privát tu¬
lajdona voltak. Ezeket is nemzeti vagyonnak
nyilvánították és elvitték. Úgy szólt a parancs,
hogy a leltározás után fel kell gyújtani a ko¬
lostort. De ettől megmentették az intézetet a
pinczéi. A pinczéi ugyanis tele voltak rakva a
legfinomabb borokkal. A nemzetőrök belekós¬
toltak és elhatározták, hogy ott maradnak, a
míg a bor tart. Ez mentette meg a klastromot
az elpusztulástól.
Május 25-ikén a versaillesi csapatok köze¬
ledtek a Bicétre erődhöz. Elhatározták tehát,
hogy ezeket a kezeseket biztosabb helyre viszik.
Előbb azonban két fiatal gyereket és két belga
nemzetiségű szolgát elbocsájtottak. Egy pap
pedig, a kinek sikerült czivilrahát keríteni,
megszökött. A többit, szám szerint húszat, elő¬
ször a tizenharmadik kerület polgármesteri hi¬

vatalába vitték, onnan pedig az Avenue d'Italie
harmincznyolczadik szám alá, a hol a tizen¬
kettedik légiónak a börtöne volt és ide bezár¬
ták őket. Itt is Sérizier volt a főparancsnok s
mellette a főhadsegédi szerepet Louis Bőin,
ismertebb néven Bobéche játszotta.
Alig heveredtek le börtönüknek puszta föld¬
jére, valahonnan a nemzetőröknek egy küldött¬
sége érkezett, mely azt kérte, hogy a papokat
rendeljék ki barrikádot építeni. Bobéche helyet¬
tese, Bertrand, megsajnálta a barátokat, úgy
tett, mintha a kérést roszul értené s helyettük
a fogságban tartott nemzetőrség közül bocsájtott egy csomót a küldöttség rendelkezésére.
Ekkor egyszerre megérkezett Bobéche, leszidta
Bertrandot, hogy kiméli a papok vérét s Írás¬
ban kiadta neki a rendeletet, hogy a húsz ke¬
zest azonnal küldje a torlaszokra. Erre kinyílt
a fogház ajtaja és Böbéébe bekiáltott: «El őre,
rongyos csuhások dolgozni, a barrikádokra!»
Mikor a papok kint voltak az utczán, észrevet¬
ték Sériziert egy fegyveres szakasz élén. Azt
hitték, ütött utolsó órájuk. Cotrault atya, öreg
dominikánus, Sérizier elé lépett és így szólt
hozzá:
- Nem megyünk messzebb; mi a béke em¬
berei vagyunk, vallásunk megtiltja a vérontást,
mi nem foghatunk fegyvert, nem megyünk a
torlaszra; de betegápolók igenis vagyunk és
még a golyózáporba is elmegyünk, hogy össze¬
szedjük sebesültjeiteket és ápolni fogjuk őket.
Ekkor Sérizier így szólt: «Hát megígérik,
hogy ápolni fogják sebesültjeinket?« - - Igen,
megígérjük, felelte a prior, a mit különben
eddig is megcselekedtünk ! Senzier jelt adott
Bobéchenek, a ki erre visszavezette a barátokat
a tömlöczbe. De ezek tisztában voltak vele,
hogy mi sors vár rájuk s meggyóntatták egy¬
mást.
Sérizier most egy szomszéd bormérésbe vo¬
nult s gyors egymásutánban több pohár pálin¬
kát hajtott fel. Minden oldalról rOsz hírek ér¬
keztek. Ekkor tudla meg, hogy a versaillesiak
elfoglalták a Pantheont, a Santé fogházat és
agyonlőtték Milliéret. Előre látható, hogy nem¬
sokára őket is meg fogják szorítani. Tanakod¬
tak, hogy meneküljenek-e, vagy még ellentálljanak? Sérizier nagyokat ütött öklével az asz¬
talra és így kiáltott: «Eh, véget kell vetni a
dolognak, előre!»
Felugrott, kiszaladt az avenue d'Italiere s
így kiáltott az ottlévő nemzetörökhöz: «Gyerünk, néhány önkéntesre van szükségem, a
kikkel meglékeljük a plébánosok fejét!» Né¬
hány szövetkezett nemzetőr csatlakozott hozzá
A csapat élén két asszony haladt, kik közül az
egyik így szólt Sérizierhez : «Ereszd le a pus¬
kám kakasát, ni)i,-s erőm hozzá.* Az öleshez
azonban volt ereje!
Sérizier a tömlöcznek az avenuere nyíló aj¬
taja elé állította a nemzetőröket, előhívta baátját, Bobéchet és halkan tanakodtak A nyu¬
gati szemhatár teljesen eltűnt az égő házak
istjeben, az ágyúdörgés oly erős volt, hogy a
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föld remegett. Készen vagytok ?
•' kérdezte
Sérizier. — Az asszonyok egyike felelt: Készen
vagyunk, kezdhetjük l Bobéche kinyitotta a
tömlöczajtót és bekiáltott: Rajta, papok, me¬
neküljetek, legfőbb ideje!
A dominikánusok felemelkedtek és kifelé indul¬
tak, követve a Nagy Albert-iskola tisztviselőitől
és szolgáitól. Az egyik közülök visszafordult és
így szólt a többi ottmaradt fogolyhoz : Imád¬
kozzatok érettünk! Az egész napot kardlapok
és puskatusok közt töltötték, egy börtönből a
másikba taszigálva s tudták, hogy itt a vég.
A külső ajtónál egy csoportban megálltak.
Bobéche a gyalogúiról kívülről bekiáltott hoz¬
zájuk: Egymásután! Az első, a ki kilépett,
páter Cotrault volt. Alig tett három lépést, ha¬
lálos puskalövéstől találva, összerogyott. Páter
Captier erre társai felé fordult s szilárd han¬
gon így szólt hozzájuk: Előre gyermekeim,
a jó Isten nevében! Erre futva kirohantak az
utczára, hol egyik sortüzet a másik után bocsájtották rájuk. Az egyik asszony sikoltozva
ezt kiáltozta: Ah, a gyávák, menekülnek!
Valóságos embervadászat folyt. Az áldozatok
szaladtak, vergődtek, bukdácsoltak, falkiszögellések mögé bújtak, néhányan, a kiknek kedve¬
zett a sors, meg is menekültek a szomszéd utczákba jutva. Összesen tizenhármán estek el
ezen a helyen, köztük öt dominikánus.
Sérizier nem volt az eredménynyel megelé¬
gedve, mert folytatni akarta a mészárlást. Előbb
azonban egy vésztörvényszéket akart összeállí¬
tani s meghozott ítélet alapján folytatni a ki¬
végzéseket. Ekkor azonban odalépett hozzá a
nemzetőrségnek egy vén hadnagya s valamit a
fülébe súgott. Sérizier hirtelen eldobta az irat¬
csomót, a melyet a kezében tartott s beszaladt
az avenue d'Italie egyik házába, mely átjáró
ház volt s a melynek másik kapuja a Choisyavenuere nyílt. A vén hadnagy bizonyára azt
súgta meg a vezérnek, hogy a franczia csapa¬
tok már az avenuere értek, a lovasság sisakrostélyai már láthatók. A katonaság csakhamar
tényleg ott volt, de már csak holttesteket ta¬
lált. Az egyik holttesten harminczegy puska¬
lövést számláltak meg. Ducamp följegyzi, hogy
a konczolást végignézte Bobéche hat éves fia.
Sériziert utolérte végzete. Áldozatai közt
volt egy nemzetőr, a kit már korábban főbe
lövetett, mert vonakodott fegyveres szolgálatot
teljesíteni. Ez lett veszte. A nemzetőr felesége
ugyanis boszut esküdött s a kommün össze¬
omlása után mint egy vadászkutya, vetette ma¬
gát Sérizier nyomába. Sériziert a versaillesi
kormány legkitűnőbb spiczlijei nem tudták föl¬
verni, de a szerető asszony kitartása vesztére
lön. Az asszony pénzzé tette minden ingóságát
és tisztára a boszu munkájának szentelte magát.
Egymásután kikutatta az összes párisi bőr¬
munkát végző műhelyeket és mindenütt kém¬
kedett Sérizier után. Végre október tizenhato¬
dikán nyomára akadt. Október tizenhetedikén
már annyira biztos volt munkájában, hogy a
följelentést is megtette. Ugyanezen a napon
el is fogták. 1872 február tizenhetedikén a
haditörvényszék halálra Ítélte, nem tagadott
semmit, de kegyelemért folyamodott azon a
czímen, hogy márczius tizenkilenczedikén ő
mentette meg Chanzy tábornok életét. Kegye¬
lem kérésének hírére annak a városrésznek a
lakói, melyet a kommün alatt terrorizált, folya¬
modtak a kormányhoz s nemcsak a kegyelem
ellen tiltakoztak, hanem még azt is követelték,
hogy ott végezzék ki, a hol ő a barátokat fölkonczolta.
E specziális kérelemnek természetesen nem
adtak helyet, ellenben Sériziert Bobéchesel
együtt főbelőtték.
(Folytatása következik.)

A HÉTRŐL.
A képviselő. Magj arországon most egyszerre
üressé lett négyszáznál több igen előkelő hivatal,
állás vagy méltóság — igazán nem tudjuk, minek
nevezzük? — és mert a viselői közül, hála Isten¬
nek, egy se halt meg, előléptetés pedig vagy penzionálás ezen a pályán nincsen, ez a tömeges
megüresedés ugyanannyi faczérrá válást jelent. De
már most érdekes lenne statisztikát kapni róla,
hogy a négyszáznál több képviselő közül hány
lett valóban teljesen foglalkozás nélküli emberét
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azzal, hogy a mandátum kihullt a kezéből ? Hány
van közöttük, a ki seramiféle mesterséget nem
nyomathat a vizitkáríyájára. ha ezt nem nyomat¬
hatja rá, hogy : országgyűlési képviselő ? És talán
még érdekesebb lenne ebből a statisztikából meg¬
állapíthatni, hogy a mennyiben ilyenek is akad¬
tak - sokan semmi esetre se lehettek, - - valóban
ezek voltak-e a Icgképviselöbbch, vág; is az őr
gyűlésnek azok a tagjai, a kik a legbuzgóbb, a
legnagyobb és a legértékesebb működést fejtették
ki a törvényhozás munkájában? A csupán csak
képviselők voltak-e a legjobb képviselők? Ha a
statisztika, a mi azonban egy csöppet se bizonyos,
esetleg azt mutatná, hogy ezekből fejlődueit a
legjobb politikusok, ez magában a kérdés teljes
terjedelmű eldöntését nem jelentené. Mert a jó
politikus és a jó képviselő fogalma nem egészen
azonos. A kiváló politikus és a jó kt'pviselö kö¬
zött a viszony körülbelül az, a mi egy tudomány
fejlesztői, úttörői, művelői és hűséges, megbízható
szolgálói között. A politikussághoz specziális ta¬
lentum vagy génié szükséges, a jó képviselőséghez
a polgári képességek i's erények kiváló fejlettsége.
Értelmieké és jellembelieké egyaránt. Készség és
hajlandóság arra, hogy a polgári életben arány¬
talanul jobban kamatoztatható képességeket a köz
érdeke iránti lelkesedésből egy, ha hiven szolgál¬
ják, nehéz és mostohán dotált hivatal szolgálatába
szegó'dtessék. Mert a képviselőnek, ha ideálisan
fogja föl a hivatását, szakadatlanul kell tanulnia,
hogy egy ország életének számtalan fölvetődő
kérdésében a tisztjét nyugodt lélekkel gyakorol¬
hassa és erős jellemnek kell lennie, hogy a min¬
den hatalommal együtt járó kísértés ellenében a
közérdek zászlaja alul soha se tévedjen át a maga
érdekének zászlaja alá. És ha a képviselőség a
valóságban se olyan nehéz, se olyan mostoha
mesterségnek nem látszik, mint a milyen — le¬
hetne, ez nem azt jelenti, hogy ez a megállapítás
téves, sajnos, azt se, hogy a látszat csal, csak
azt, hogy az eszmény és a gyakorlat között ak¬
kora a különbség, mint ember és ember között.
Már pedig a képviselők is emberek, még pedig
nemcsak egymástól különbözők, hanem igen sok
még saját magától is, a szerint, hogy nincsen-e
meg a kezében a mandátum, vagy már a kezé¬
ben van !
*
A zászló. Most zászlós világ van és lesz még
néhány hétig Magyarországon. Budapest utczái
olyan képet öltenek, mintha egy igen hosszú nem¬
zeti ünnepet ünnepelnénk, a minek épen a fő¬
városban a megindult alkotmányos küzdelem mel¬
lett még az is magyarázata és tápláló forrása,
hogy Budapest liferálja a zászlót az egész ország¬
nak. Soha annyi új «gyár» nem alakul az ország¬
ban, illetve a fővárosban, mint ilyenkor válasz¬
tások előtt és ha ezeket a zászlógyárakat komoly
ipari vállalkozás számba venné a statisztika, ki¬
derülne, hogy van idő, a mikor Budapest nagyobb
gyárváros — mert több gyárral dicsekedhetik mint London, Manchester vagy Birmingham. Fáj¬
dalom azonban, ez a dicsőség igen nagyon mú¬
landó, hamarább leszakad rólunk, mint az a piros
rokolya, a mit a takarékos parasztasszonyok a
zászló, illetve az ászló kelméjéből a leánykájuknak
varrnak a követválasztás nagy csatájának lezajlása
után. Pedig az se tart sokáig. A dicsőség elmú¬
lását is sajnáljuk, de a lengő dísz elmúlását is,
a mely most olyan viruló elevenséggel ékesít falut
és várost. Minden más szempontot figyelmen kívül
hagyva is bizonyos, hogy a mi gyönyörű nemzeti
lobogónk viruló és égő színeinek hullámzása és
ragyogása erősen megszépíti Budapest kó'tömegeinek fakó rengetegét. Egy zászló, a mely a tavaszi
napsütésben ott villog és szárnyal a testes, súlyos
kőpalota ormán, maga könnyedebbé is elevenebbé
teszi az egész tömeget. A mi zászlónk az idegen
szemnek is szép, a mi szemünk és lelkünk szá¬
mára pedig külön kedves varázs árad ölelkező
színeiből, szeretjük is, édes és forraló melegséget
önt a látása a vérünkbe, mégse alkalmazzuk e
kedves és beszédes díszt olyan mértékben, a hogyan
tehetnök. Más nemzetek nagyvárosaiban, főként
Olaszországban, Németországban, Amerikában, de
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Ausztria tartományaiban is a nemzeti zászló kul¬
tusza sokkal erősebb, sűrűbb és állandóbb, mint
Budapesten. Legalább a középületeknek állandó
dísze az ormaikon lobogó zászló, míg minálunk
csak ünnepnapi ékesség. Pedig van torony Buda¬
pesten temérdek és annak az örökké rajtuk lengő
zászlónak szerepe is lenne, hirdetvén és demon¬
strálván valamit, a mit épen minálunk nem lehet
elég sűrűn hirdetni és elég erősen demonstrálni!
*
A nürnbergi diák. A szegény kis nürnbergi diák
három hónapon át éjjel-nappal magolt, tanult,
készült a vizsgájára, nem evett, nem aludt, lesoványodott és mikor azután szerencsésen letette
az exament — főbe lőtte magát. Egy rövid levél¬
kében meg is magyarázta tragikus cselekedete
okát, ezt Írván :
- Ha minden sikernek ennyi szenvedés, munka
és izgalom az ára, akkor nem érdemes élni.
Ma, a mikor muszka lett az egész világ annyi¬
ban, hogy a tépelődő hajlandóság szinte szenve¬
delme lett a lelkeknek és a ki egy keserű, lesújtó,
vigasztalan filozófiát tud megkonstruálni, úgy örül
neki, mintha a Kohinor párját találta volna meg,
a nürnbergi diák levélkéje bizonyára nem marad
visszhang és helyeslő kommentár nélkül. Nagyon
evidens a veszedelem, hogy bölcsrs? fogják avatni
a szegény szomorú kis halott gyermeket és tekin¬
télyes ősz szakállat ragasztanak a filozófiájára.
Hogy igazán «küzdelem»-e egy iskolai esztendő
tanítási anyagának a megtanulása és igazán
«siker»-e az, ha egy diák nem bukik el a vizs¬
gán, ezen ne okoskodjunk. Küzdelem minden, a
mi nehezen megy az embernek e's siker minden,
a mi a fáradozásának óhajtott eredménye, akár
egy ország meghódításáért fáradozott valaki, akár
a gimnázium ötödik osztályának elvégzésén. És a
kinek egészséges lelke van, az örül a sikernek,
annál jobban örül, mennél nehezebb volt meg¬
szereznie. Minden küzdelem, a mit megharczolnia,
minden szenvedi s, a mit kiállania kellett érte,
annál becsesebbé teszi a sikert és annál emelke¬
dettebbé az öm'rzetét annak, a ki kivívta. Csak
az a fáradtság ernyeszti el az izmokat és fosztja
ki a lelket, a mely sikertelen volt, meddő volt,
haszontalan volt. A ki nem tud örülni a sikernek,
mert keményen meg kellett dolgoznia érte, az
nem a küzdelemben fáradt el, az már fáradt lélek
volt, még mielőtt bármit is fáradozott volna. A ki
örülni nem tud, az élni se tud. Az a boldogtalan
nürnbergi diákocska nem egy érett c-s komor bölcs
volt, hanem egy szegény, szomorú kis csacsi!
*
Aviatikái telep. A ki megírja, hogy mely ko¬
rokban mi minden tartozott egy nagyváros föl¬
szerelésének teljességéhez, az körülbelül megírta

az egész egyetemes kultúrtörténetet. És bizonyára
nem túlozunk, de újat se mondunk vele, ha kon¬
statáljuk, hogv ennek a munkának a ma adja
idáig leggazdagabb fejezetét. Volt egy idő, a mi¬
kor egy szál deszka leszögezése a gyalogjárón
városi dísz volt és erős harczok dúltak egy-egy
emberi település vezetőségében, érdemes-e petró¬
leumot pazarolni azért, hogy az este hazajáró
lumpok az utczán egymásba ne ütődjenek. Ki
tudná a szerét-számát azoknak az új intézmé¬
nyeknek, a melyeket azóta jókelvén minden né¬
pesebb emberi település nélkülözhetetlen közszük¬
ségletnek állapított meg? A hol nincs például
vasúti állomás, ott ma már nem nincs, hanem —
hiányzik, egy nagy város pedig csonka a maga
fölszereltségében nemcsak akkor, ha a technikai
haladás valamely már használatba vett vívmányát
a maga organizmusába bele nem kapcsolta, hanem
akkor is, ha nincs olyan intézménye, a mely az
emberi haladásnak valamely közös czélra való
törekvését szolgálja, í m e : Budapestnek már avi¬
atikái telepe is van, külön Imrczoló és kis'rletező
területe azok számára, a kik az emberiség egyik
legnagyszerűbb és már félig megnyitott problémá¬
jának teljes megoldásáért csatáznak, új meg új
ostromló instrumentumokkal támadváp neki a
levegőnek. Ha az ember megáll ezen a telepen
és a gondolat szárnyán visszarepül az ősidőbe:
miért kellett az embereknek a természet erőivel
megharczolniuk, mennyit kellett küzdeniük és
hány csatát kellett megnyerniük, a ínig íme en¬
nek a problémának harczterére érkeztek el, nagy
és büszke meghatottság kell, hogy elfogja á szivét.
És ha elgondolja azt is, hogy ennyi temérdek
diadalt aratván, ime még mindig folyik a harcz,
még mindig nagyszerű küzdelmek hajnalfényében
áll az emberis'g, az elért sikerek büszkeségénél
erősebb és izgatóbb lesz lelkűnkben a kíváncsiság :
micsoda csodás ábrándok, álmok és vág ak szen¬
deregnek még az ember nyugtalan elméjében, a
melyekről ma még nekünk sejtelmünk sincsen?

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Népies politika. Hn<l<> Sámuel eg'szen m;inában álló genret művel: a politikai tárczaczikket,
a mely egy-egy érdekes parlamenti esettel kap¬
csolatban főj ti ki könnyed n, világosan, kelleme¬
sen valami politikai kérdésnek lényegét. Ehhez
megvan benne minden kellék: a parlamenti élet
ágaiban-bogaiban való jártasság, alapos politikai
tudás, könnyed, eleven írói toll s ezért czikkeit
szívesen t s tanulsággal olvasta az ember a lapok¬
ban s örömmel látja viszont könyvben összegyűjtve.
Ez a könyv nagyon jó, okos és szórakoztató könyv,
mindenki tanul belőle, a nélkül, hogy a tanulás
fáradságos voltából erezne valamit. Sok mindenfilcrcl tsik liniie szó: legtöbbször olyan politika
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jelenségekről, a melyekben a politikai kérdések halála, melyet dr. Nagy Iván fordított magyarra.
szorosabban kapcsolódnak össze társadalmi és A másik Szilasi Vilmos nagyobb tanulmánya
gazdasági kérdésekkel. A szoczializmus mai prob¬ Platómról, egy képzett és tehetséges fiatal író első
lémái, a hogy a mai politikai életben megjelentek, érdemlegesebb jelentkezése. Széleskörű irodalmi
az amerikai trust-problémák, az angol parla¬ ismerettel, önálló felfogással s írói érzékkel van
ment újabb történetének egyes érdekes és fontos megírva, jól tájékozódik és tájékoztat a Platonra
jelenségei, mint pl. az arisztokráczia küzdelme a vonatkozó kontroverziák tömkelegében. A harma¬
maga befolyásának megtartásáért az általános sza¬ dik mű Szinmjei József tanulmánya: A magyar¬
vazati jogon alapuló parlamentben, — a parla¬ ság eredeti nyelve és honfoglaláskori műveltsége,
menti korrupczió, a politikai morál, a választási kitűnő összefoglalása azoknak az eredményeknek,
költségek s efféle kérdések egész tömege kerül meg¬ melyeket a nyelvtudomán i kutatás e tárgyra
beszélésre, mind valami eset kapcsán, anekdota- vonatkozólag elért.
A i J ó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek
szer.i tárgyalásban. Igazi népszerű czikkek, nincs
bennük semmi teoretikus fejtegetés, minden a Elek képes gyermeklapja márezius 27-iki, húsvéti
valóságban mutatkozik, a hogy egy vagy más al¬ számában verset közöl Lévay Józseftől, Benedek
kalommal megesett s az ilyen esetekből szinte a Elektől, Endi-ödi Sándortól, verses mesét Móricz
magától értetó'dés könnyüségével fejlik ki a tanulság. Zsigmondtól, czikket Molnár Ferencztől, elbeszé¬
Rembrandt-fejek, lírnih/ Sándor hirlapi czik- lést Szemére Györgytől, Dőrmögő Dömötör, a hír¬
keit gyűjtötte legújabb kötetébe. Különböző dol¬ neves maczkó utazását Sehök Zsimondtól, czikket
gok tárgyra, terjedelemre, tárgyalási módra, tarta¬ az ugrásról Holits Ödön távolugró bajnoktól, ked¬
lomra. Legnagyobb részük arczkép-vázlat érdekes ves magánjelenetet Elek apótól, szép képet Baseli
emberekről, impresszionista módra megrajzolva Az Árpádtól, tarka krónikákat, tanulságos czikket
író mindig személyes viszonyba lép azokkal, a Srliöpfl'ni Aladártól, székelyföldi útleírást Benedek
kikről ír, olvasás közben ó' maga van előtérben s Elektől, regényfolytatást Rákosi Viktortól. A szo¬
csak a czikk általános benyomásából, szinte észre¬ kottnál jóval bővebb és gazdagon illusztrált hús¬
vétlent! alakul ki az arczkép, olyannak, a milyen¬ véti szám tartalmát a szerkesztői üzenetek és rejt¬
nek az író látta, így egyszerre két egyéniséggel vények teszik teljessé. Ebben a számban dől el az
foglalkozunk, az íróóval és azéval, a kiről ír s mi¬ óra-pályázat sorsa is. A Jó Pajtás a Franklin-Tár¬
vel Bródy Sándort lehet nagyon szeretni és lehet sulat kiadásában jelen meg minden vasárnap ; elő¬
gyűlölni is, de azt tagadni nem lehet, hogy egyike fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér. Mutat¬
a legizgatóbb s legérdekesebb egyéniségeknek, a ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal.
könyv elejétől végig izgat, érdekel, magához köt, Budapest, (IV., Egyetem-utcza 4.)
Új könyvek:
eltaszít, — csak épen unni nem tudjuk, közönbösek nem tudunk lenni iránta. A kötet élén egy
Népies politika. Irta dr. Radó Sámuel. Buda¬
Eembrandtról szóló czikk van, a legterjedelmesebb pest, Franklin-Társulat; ára 5 korona.
és bizonyára legerősebb is valamennyi között; nem
Rembrandt fejek. Irta Bródy Sándor. Budapest,
műtörténeti tanulmány, bár a művészet nagy Singer és Wolfner; ára 4 korona.
szeretete és igaz megértése sok értékes gondolatot
Az «Olcsó Könyvtári legújabb kötetei: Gróf
és megfigyelést diktált benne, — csupán benyomá¬ Tolsztoj Alexej: Rettenetes Iván czár halála.
soknak művészi formájú elmondása.' Annak, a ki Szomorújáték öt felvonásban. Dr. Kováts Ágoston
Kembrandtot ismeri és szereti, élvezet olvasni. közreműködésével orosz eredetiből fordította dr.
Vannak még a könyvben czikkek korunk néhány Nagy Iván; ára 80 fillér. Platón. Irta Szilasi
fejedelmi alakjáról, a magyar politikai élet néhány Vilmos; ára l korona 20 fillér. A magyarság
nevezetességéről, egykorú írókról és művészekről eredeti nyelve és honfoglaláskori műveltsége. Irta
stb. Valamennyi valami aktualitásból eredt; emlé¬
Szinnyei József; ára 60 fillér. Budapest, Franklinkezések, nekrológok, - állandó érdekességet az író Társulat.
különleges látási módja, eszmejárásának sajátságos
lendülete ad nekik.
Az «Olcsó Könyvtár* legújabb sorozatában
három különböző mű jelent meg. Az egyik gróf
Tolsztoj Alexejnek, a nagy regényíró fiának érde¬
kes, erős hatású tragédiája: Rettenetes Iván czár

EGYVELEG.
* 100,000 márkás jutalomdij. Carnegie, az ame¬
rikai milliárdos 100,000 márkás jutalmat tűzött
ki a pittsburgi Carnegie-intézut azon technológu¬

Menyasszonyi ruha-selyem

l SVAICI SELYEM

H E N N E B E R G selyemgyáros Zürich.
Kapható mindenütt, egy tubus ára öO fillér.

Saluator
kitűnő sikerrel haszniltatik
vesebajoknál, * húgyhólyag bán¬
talmainál ésköszvénynél.aczukorbetegségnél,az emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál.
Húgyhajtó hatésál
ItnntM!
Uujra ••étitttt*!
Ttljwan tliitt!
Kafkoti á»d*^ák^„ttdáMtn
tag, a
Statft-Lipóca Salratorfomú- Vállalauujl
B*dape.t, V. Rtdolf-rakvart 8.

Szőrmék szakszerű megóvása. _A mai hirde¬
tések között figyelemre méltó Cziring Ármin előkelő
szücsmester felhívása a szőrméknek nyári megóvá¬
sára. A czég jóval kibővített helyiségeiben a szőrmé¬
ket szakszerűen és felelősség mellett kezeli; tűz és be¬
törés ellen pedig biztosítja.
A női szépség titka, hogy a toilette asztalról
ne hiányozzanak a hírneves Kriegner-féle Akáczia
szépitőszerek, mint a páratlan Akáczia arczkenőcs,
Akáczia púder és Akáczia szappan, melyek kaphatók
a Kriegner Korona gyógyszerában Budapest, Kálvintér, Baross-utcza sarok. Postai szétküldés naponta.
Glóbus árukereskertelini R.-T. Budapest, VI.,
Teréz-körut 3. Szállít minden árfelemelés nélkül fegy¬
vereket, Clément, Pieper pisztolyokat, látcsöveket,
hangszereket, gramofonokat, czimbalmokat, chinaezüst evőeszközöket és dísztárgyakat, valamint angol
bőrgarnitúrákat kényelmes havi részletfizetésre. Ár¬
jegyzéket a czikkmegjelöléssel díjtalanul küld.
Női olvasóink figyelmét felhívjuk a lapunk mai
számában megjelenő «Liszka»-féle mosdóviz czimü

-nél jobb : :
nem létezik!

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

A Bőr- és Lithion-tartalmú
vasmentes gyógyforrás

sának, a ki először konstruál használható repülő¬
G L
gépet,
- Lakásunkat hogyan rendezzük b e ? Ez a
kérdés foglalkoztatja minden jegyespárt s azokat, a
kiknek erre szükségük van. — Sokan már keserűen
csalódtak s b'zalmatlíinok, mert véletlenül valamely
«kontár* becsapta őket és silány holmit szállított,
sokan pedig teljesen tájékozatlanok s cem tudják, ki¬
hez forduljanak, hogy lakásuk berendezésénél közre¬
működjék s azt ízlésesen s minden tekintetben kor¬
rektül állítsa össze. — A közönség legnagyobb része,
tmint a hogy az szokásos., bejárja az összes bútor¬
üzleteket s végre beletarad a sok keresésbe s hagyja
magát befolyásolni olyan egyénektől, a kik csupa
• frázisokkaU agyonbeszélik s mindenféle Ígéretek¬
kel halmozzák el, a mit be nem tarthatnak; ilyenek
a legveszedelmesebbek. — Ha tehát praktikusan aka¬
runk berendezkedni, úgy elsősorban ki kell válasz¬
tani olyan czéget, mely a legszolidabb alapon dolgozik
s forduljunk olyanokhoz, akik maguk állítják elő
készítményeiket. — Alkalmunk volt egy ilyen első¬
rangú lakásberendezési vállalatot megismerni, mely a
duniiparti Corsón «Müasztalosok szövetkezetei czég
alatt szerepel s már kívülről is elárulja, hogy itt a
legfinomabb ízléssel dolgoznak. — Jobban érdeklődve
a dolgok iránt megtudtuk, hogy itt egy sokoldalúan
képzett szakember — a ki több világkiállításon első
dijat nyert — művészi vezetése mellett néhány szin¬
tén világot járt kiváló müiparos a legmodernebb
munkamegosztással dolgozik. — Ezen vállalat arány¬
lag rövid idő óta a fővárosi és vidéki inteligentia
kedvelt szállítója. — Corsói mintatermeik valósággal
iparművészeti kiállítás jellegű, hol szerényebbtől a
legmagasabb igényeknek megfelelő berendezést lát¬
hatunk. — Ezen kiállítást a műértő közönség szives
figyelmébe ajánljuk.
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Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ruhára
és blúzra : Diag-onala, Crépou, Sui-ali, Hőire, Crépe
de Chilié, Fouiards, Mousseline 120 cm. széles méte¬
renként 1.20 koronától kezdve, feketében, fehérben, egy¬
színűben és színesben, továbbá hímzett blúzok és ruhák
batisztból, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis
garantált szolid selyemszöveteket árusítunk közvetlen
magánosoknak bérmentve és elvámolva a lakásba. o

SCHWEIZEB & Co„ LUZERN ü 24 (Svaicz.)
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító.

RUM

hirdetésre. Ez a szépitőszer bámulatos hatásával mél¬
tán kiérdemelte a közkedveltséget. Készítője Lesznei
Alfréd gyógyszerész Nagyváradon.
D i a n a KÓsborszexz toint háziszer kapható az
egész országban. Köztudomású, hogy hedörzflólésekrs
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hiisitó AK összes
fodrászüzletekben fejdörzsöléere és boroUáiliozás után
arozfecekendezésre az urak használják. A fájdalmakat
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden
házban csakis Diana aósborazoszt használnak. Egy
üveg 44 fillér.
K ö r ö n d ö k b e n és egyéb szíjgyártó iiiunkákbaD
elsőrendű specialista a jó hírnévnek örvendő 1875. év
óta létező szíjgyártó-, nyerges- és hőröndösmester
Olbrich L. Budapest, Teréz-kőrut ü., Ilinek hirdeté¬
sére felhívjuk az olvasó figyelmét.
Olvasóink szives figyelmébe ajánljuk jelen számnnk 276. oldalán megjelent Búkor Lajos tatatóvárosi
paprikatermelő hirdetését.

A 'VASÁRNAPI ÚJSÁG
57-ik évfolyama.
A «Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap,
évenként több mint. 130íven. s több mint
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink
e's művészeink közreműködésével jelen meg.
A « Vasárnapi
Újság» színes képmel¬
lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬
vitt képeket.
Előfizetési föltételeink:
A «Vasárnapi Ujságn negyedévre 4- korona, fél¬
évre 8 korona.
A «Vasárnapi Ujság» a «Világkrónika»-val
negyedévre 4 korona 80 fillér, félévre 9 korona
60 fillér.
Az előfizetések a «Vasárnapi Újság» kiadó¬
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

Altvater-likőr gyárából.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban : ZSARNAT PÁL
nyűg. vármegyei tisztviselő, 48-as honvéd Kas¬
sán. — KÁLDOK KÁLMÁN volt negyvennyolczas hon¬
véd 80 éves korában Simontornyán. - - OELBERG
GUSZTÁV lovag, bányakapitáoy, a zalatnai kaszinó¬

Az ideggyengeség tar¬
tós megszüntetése
nem képzelhető el a szervezet egyidejű általános crőfitése nélkül.
Az idegek a test kormányzó szeivei és ezért gyen¬
geségük befolyásolja az egész közérzetet. Viszont e;en
bt-nső kapcsolni folytán az idegek egyoldalú erősítését
az egész test kezelése nélkül kizártnak lehet tekinteni.
Az idegekre való hatás csak különböző más szervek
és testi folyamatok utján közvetíthető. Ezért közvetlen
idegtáplálás nem is lehetséges, banem csak közvetlen
idegerősités a közérzet javítása utján.

Ideges egyéneknél az emésztőnedvek elválasztása
rendesen hiányos; ezek nem ritkán az idegesség tulaj¬
donképpeni okai.
mert auionyofc, leányok tiszta, fiatal,
üde arozot kapnak _ , f. „ _., „ ,

SZÉPITŐSZEREK KIRflLYA W

pár nap alatt, h* a n i a r m a r o s i

LILIOM-iRCZKEMT

Feltámadt Jézus. A költőileg oly sokszor feldolgo¬
kör diszelnöke, az országos bányászati és kohászati
egyesület zalatnai osztályának elnöke, Ai*<>-t-V^r zott témába nem tudott bele vinni semmi olyat, a
vármegye bizottsági tagja, GG éves korában Zalíit- mi eredetinek, iíjmik. tehát érflake*nek hatna. A már
ismert motívumokat iű/.i újra s eldadásúbftn
náu. — DCNNEB EUDOLF, a 65. gyalogezred nyűg. ívijóia
sincs elép; lendület és szín.
főhadnagya 54 éves korában Munkácson.
];
Üdvözlégy. Elátkozva. Gyarló kis vcrsok, nőm érJJALAJTHY BKLA, magyar államvasuti fogai ín ív
.lemi's át etl"'l('vel bajlódni sem.
éves korában Aradon. — Csernólehotai dr. CSEBNÓ
KORNÉL doihai járásorvos, Máramarosmegx o tb. fő¬
orvosa. 41 éves korában Dolhán. — MÜLLER VILMOS
SAKKJATEK.
a dunai gőzhajós-társ ás ág nyugalmazott fopénztárosa 72 éves korában Orsován. — GERGELYI JAKAB
2685. számú feladvány Jespersen J.-töl, Svendborg.
székesfővárosi igazgató-tanító, az Óbudai Tornaegyesület alapítója és diszelnöke 68 éves korában
SÖTfef.
Budapesten. — Bogáti BOGÁTHY JÓZSEF földbirtokos,
a Ferencz József-rend tiszti keresztese, 60 éves ko¬
rában Budapestéit — Vasvári KÖNNYE VIDOR, a Ró¬
kus kórház nyűg. ellenőre 64 éves korában Péczelen. — Homorót szentpáli SZENTPÁLY KÁLMÁN kincs¬
HrK&l
tári erdőfőmérnök, 44 éves korában Dobrest köz¬
ségben. — HORNYÁÉ JÁNOS háztulajdonos 09 éves ko¬
rában Budapesten. - - BÜCZEK ARTÜR állami vas¬
gyári irodakczelő Vajduhunyadon. - - WALLANDT
ü
ERNŐ, a 68. gyalogezred zászlósa 22 é\ és korában
Budapesten. — DICK ANTAL fővárosi szcunagykeres¬
kedő Budapesten
Özv. NICZKY LAJOSNÉ grófné élete 74-ik évében Litvánd községben. — FODOR TAMÁSNÉ szül. Szecskó
Ilona 48 éves korában Budapesten. — Ö7V. BAUMANN
JÓZSEFNÉ 87 éves korában Budapesten. -— EREDICS
FEBENCZNÉ, szül. Tnschler Jusztina, a harmadik osz¬
tályú Erzsébet-rend tulajdonosa, 69 éves korában
Szombathelyen. - - Ozv. kisudvarnoki MARCZELL
SÁNDORNÉ, szül. Gyurtsy Apollónia, nyolczvannyolcz
éves korában Felső-Széli községben. — STILLER
MÓRNÉ szül. baranyavári Ullmann Sarolta, Stiller
Mór dr. ügyvéd és pesti hitközség elüljárójának a
felesége, jólelkú'ségéről ismert urinő Budapesten. —
Özv. KONDRÁK IMRÉNÉ szül. palásthi Paskay Gizella
40 éves korában Budapesten. — Özv. LUKÁCS JÁNOSNÉ, szül. Kelemen Karolina 75 éves korában
Budapesten. — Özv. SZABÓ MIHÁLYNÉ, szül. Petőcz
Zsuzsáana 72 éves korában Bana községben.

Szerkesztői üzenetek.

Az olyan szer alkalmazása, a minő a Somatose, az
ő étvágygerjesztő, erősítő tulajdonságaival különösen
ajánlatos, és pedig főleg a^ért, inert az ideggyengeség
oka kevésbbé rejlik tulerőltetésben, mint az életmód
egészségellenes voltában, mindenekelőtt azonban czélszerütlen táplálkozásban.

Gessler Siegfried, Budapest

Lelkem visszaszáll a múltba. De csak lapos üres¬
ségeket hoz ki belőle.
Hit. Öröm. TJton. Emlék. Remény. A csillagok.
Csupa szó, a melynek semmi magva.
A vágyak paripája. Szétfoszló, ködös az egész kép,
csak úgy távolból dereng ki belőle a gondolat. Nincs
erővel és hatással megalakítva.
A gyomornerlvelválasztás kedvező befolyásolása azon¬
ban a közölt tudományos dolgozatok szerint é.jpen
egyik főtulajdonsíga a Öomatosenak.
Méilegelni kell továbbá azt, hogy emésztési gyen¬
geség eseteiben a gyorsaság, melylyel a gyomor kiürül,
nagy szerepet játszik. — Minél tovább maradnak az
ételek a gyomorban, annál nagyobb igények támadnak
annak működésével, a nodvelválasztással és a motilitással szemben.
Ezért téves, ba valaki azt hiszi, hogy beefsteakkel,
tojással stb. az idegeket és a testet gyorsan helyrefillithatja. Sőt az erősítő táplálás mit sem használ, ha
az emésztőszerv gyengül; meit ilyenkor csak megter¬
helést képez. A gifornorntik megtöltése tudniillik még
nem táplálás, mert nem az a fontos, mit eszik az em
bér, hanem az, hogy rnit emészt meg.
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Világos indul és a második lépésre mattot nd.

KÉPTALÁNY.

A 0-ik számban megjelent képialány megfej¬
tése : A szivei megtörni lehat, de legyőzni nem.
Felelős szerkesztő: Hoitsy PÁL
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-n. 5.
Kiarlrihirntal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.
\ 7 » l í " l «í C r 7 c a í
Vaddús, jó vadászterületet
W c * t l c l ? » , A e l l . (főleg a).ro vaddal) óbajtok bérelni, vagy a jelenlegi bérlővel társulni. Aján¬
latok ' Vadászain czim alatt e lap kiadóhivatalához
Budapestre cimzendők.
IJa tehát a Kamatosét, mint hozzátételt az ételek¬
hez a szokásos takarékos adagokban nyújtjuk, akkor
rundszcrint az emésztési zavarok fokozatos javulása áll
be, jobb vérképződéssel és az egész test bővebb táplál¬
kozásával egyetemben. További kövt-tkezmény gyanánt
az idegek ujabb megerősödése és felfriseülése észlelhető.
Ezéit ideggyengüféguél, emíszti si zavaroknál, el¬
gyengülésnél, egyáltalán a közírxet összes zavarainál,
melyek czélszerütlen táplálkozásból erednek, sem a
káros alkoholos italokat, sem idegfluidnmokat, vagy
hasonló csodaszereket nem kellene használni, hanem
SomatOíeL
A Somntose, mely 15 év óta vált be, a/, összes
knlluráilaojokban ismert és az orvosi világ részéről
alaposabban van kipróbálva, mint bármely más ha¬
sonló készítmény, leginkább biztosítja alkalmazásának
sikeres voltát.

Feketére lest * Hófehérre tisztit
hetenként sok 100 ruhát.
naponta átlag 20.1)00 raliért.ké/qlöl.
Ií nlillU vo<4 v i l c y l !>•'l i l t Jl t 11:1 K

•:

KASSA.

— Alapítási év: 181O. =====

\ SS* ~ mármarosi

MÖASZTALOSOK SZÖVETKEZETE
DISZMŰ ÁRUK
CSILLÁROK :s
SZŐNYEGEK : :

BUDAPEST, IV., VIGADÓ TÉR 1. SZÁM
=

(|>PSAPAUT1 COI'.SO)=

LAKASBEHENDE7.ÉSI

=

VÁLLALATÁNAK

KÉPEK

Méltán megérdemli e nevel, mivel évtizedek
óta egyedül bevall és biztos hatású szer.
a mely mmdeo kenőcs és erem hasinálata
nélkül az arcznak mindennemű tiszlállaníágát. szeplöt, májfuhot stb. már rov;d idő
alatt eltünteti, kellemos üdévé leszi s an¬
nak bársonylinomságot kölcsönöz. j » r a
2 k o r . Kapható egyedüli késziiiijénél:

LILIOM-SZAPPANM

mosakodnának. Kié tégely l k o r o n a . Nagy tégely

Postai rendelések még aznap ellntéztetnek.

•

Gyengült emésztésű egyének részére tehát az a leg¬
alkalmasabb szer, a mely az emésztőnedvnek elválaczTennék :>—4 hetes kísérletet tenni, és a Somatose
tását természetes módon serkenti, épp ngy a gyomor kiaálii hatékony síi ttát kipróbálni.
és egj'általán az emésztőrendszer munkáját megkönnyíti.
A Somatose az összes gyógy l árakban és drogériákHa ezen szempontból indulunk ki, azt találjuk, hogy bm kapható, :iz ismert poralakon kivül az új folyékon'i
a kamatosé albumosei — könnyen emészthető, félig alakban'is, kétféle: «édes« és • tanyán Ízzel; ezen alak
bontott fehérjék - - a rendes fentemiitett fehérjeivel kényelmes adagilása miatt igen ajánlatos. Az erodeti
szemben határozott előnyben vannak. Nemcsak, hogy
üveg ára 3'75 korona.
a gyomortól kisebb és rövidebb idejii munkát kivan¬
nak meg, hanem az étvágy természetes fokozását is
képesek előmozdítani.

UfcTIIMMH roüafestőgyárában

199

használják. Nem szabadna oly háznak lennie

Dr. REISMAN ÖDÖN
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér 11.
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TERRACOTTA
MŰKÖVÁZÁK::
SZÖKŐKUTAK
RAKTÁRON : :

/'/

KÍNA BORA VASSAL

f

Hy?l«nlkus kiállitás 19O6 Leg-mag-aaabb kitűnt.
Erősitőszer gyengélkedők, vérszegények é*
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg*
líütiti
erősítő és vérjavitó szer.
Kitűnő íz.
(ftK)U-nél tűlib orvosi vélemény.

8 napi próbára

LE5SNER ALFRÉD

aki CSŰZ, kÖSSVény, iSChias bántalmai ellen már
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi
részlettörlesztésre. Ismertető könyv

flRflNYSflS -gyógyszertára/

NagyváradM-László-tér

I. Serravallo, M. M kir. idnrí miiiiú Trieste-Barcola.
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben
K 2.00, literes üvegekben K 4.80.

"W
TELEFON
:118-80:

MINTATÉR MEIT
A BÚTORT VÁSÁRLÓ KÖZÖNSÉC, SZIF.VS FIOYELMÉBE AJÁNLJA. ÁLLAN¬
DÓAN 30-XÁL TÖBB ÉS MINDEN IGÉ¬
NYEKNEK MEGFELELŐ BERENDEZÉS
= ÁLL 15ENDELKEZÉSKE.
KIVITELRE
SAJÁT V. ADOTT TERVEK SZERINT. A
BERENDEZÉSEKHEZ TARTOZÓ ÖSSZES
MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LEG¬
ELŐNYÖSEBB ÁH MELLETT TELJESÍTI.
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SZLAVÓNIÁBAN.

Elsőrangú fürdőhely nemzetközi nagy¬

légutak kurutos megbetegedéseinél, végül

géig heti 54 koronáért. Öt vendéglő. Út¬

világi jelleggel, 64° C. héwiz. Az egyetlen

hólyag-, vese- és epebajoknál. Ivókvirák,

irány: Budapest—Dugoselo (fiumei gyors¬

lúgos-sós jódtartalmú therma Európában.

fürdők és az összes fizikális gyógymódok.

vonat)—Lipik,

Páratlan gyógyeredmények alkati bajoknál,

Elsőrangú felszerelés. Elegáns szállodák.

Lipik, Nagykanizsa—Barcs—Pakrac —Lipik.

köszvény, csúz, czukorbaj, angolkór, vér¬

Télen-nyáron nyitva. Teljes pensió lakás¬

Prospektussal hét nyelven szivesen szol¬

szegénység, régi izzadmányok és mirigy-

sal és fürdővel együtt 60 koronától 120

betegségeknól, továbbá a tápcsatorna rs

koronáig hetenkint, októbertől április vé¬

tVALOQ

Szeged—Brod—Novska—

gál a fürdőigazgatóság.

a Kárpátok lábánál, széltől és portól védett
klimatikus gyógy- és nyaralóhely, vizgyógyintézettel és
állandó budapesti fürdőorvossal, Poprád város közvet¬
len közelében. Innen a Dobsinai Jégbarlang a legrövi¬
debb utón érhető öl. Javalva: Basedow-, neurasthénia-,
vérszegénység-, sápkor-, idegesség-, gyomor-, bélbajok
stb. betegségeknél. — Állami hivatalnokok az elő- és ntóidényben szobaárakból 50% engedményt élveznek. — Étkezés
naponta a pensióban : reggel 2, dólhen 4 és e»(e 2 fogás 4 kor.
= Kívánatra prospettnst küld r SAMSONY JÁNOS, Tátra-Virágvölgy béri.

PÁLMA

KAUCSUK
SAROK
YffE

•agyaróvári m. kir. mezőgazdasági vegykisérleti állomás

teluőttek és gyermekek számára • • •

Előkelő hölgyeink
sohasem látogatnak s/inliá/.nL hangversenyt, vagy nyilvá¬
nos helyei, nnélkfil, hogy tlöbb negomloskod'ik volna az
Mtiliör szépségének oly nagyon áilalmas kiilső behatások
távoltartásáról. Elismeri tény, hogy clóke!6 hölgyeink és
művéi/nöink legkedveltebb loaleltcz'ikke a siabail»lmazotl

Síi**'" Créme de Barguerite.
Az elismerö-levelek égési tömege igazolja, hogy használata
melleit az ár zbör z*iro« lapintala megüiimk, nőm fénjes,
a nap. levegő, szel és hideg nem leheliifk benne kárt. Az
arcz üde. liársonypiibasápn lesz tóié. börhámiás. kiiilés
m»jr„li. hömika, s/.eplö nem éktelenkedik rajta. ::

A Kriegoer-féle Créme de Marguerite
a legideálisabb szépitőszer és amellett tel¬
j e s e n ártalmatlan, miről >z alábbi hivatalos bizo¬
nyítvány tannskodik :
tétlen segítség nynjtatifc BŰ általam készített'és a
legelőkelőbb orvosok és tanárok által ajánlott ortho••
paed támasztófiiző alkalmazása által.
..

!!i\incsen löMé görbe testtartás!!
A hátgerinci minden deformáwióját teljessn elta¬
karja. Képes prospektust ingyen és bementve küld:
K E L E T I

t<!s te

encsit<i

J'* • pék
, gyüra
»
«.K^..

Budapest, IV., Koronaherczeg-n. 17.
Alapittatott 1878.

A Balaton északnyugati sarkától, a zalamegyei
Keszthely városától 6 kilométernyire, gyönyörű
tájképi részleteket mutató vidék egyik völgyében,
évszázados fáktól környékezve fekszik a hévízi tó.
Forrásai nagy mélységből erednek. A völgynek
legmélyebb pontját foglalja el a kb. 9 és Vs hold
terjedelmű tó, melynek nyugati oldalán fejlődött
ki a fürdőtelep, ezen oldalon van a fürdőnek ár¬
nyas, mérsékelten emelkedő, gondozott utakkal
biró, kb. 50 hold kiterjedésű parkja, mely részben
fenyvesből áll. A fürdőtelep védett fekvése, a ter¬
jedelmes park és a nagyfelületű viz oly szabályozó
hatású tényezők, melyek a klímát a legkellemesebbé
teszik s a klíma maga is gyógytényező gyanánt hat.
Hévíz páratlan jóhatásu gyógyforrása, mint erről
régi emlékek tanúskodnak, már századok óta szere¬
pel a közeli dunántúli megyék közönségének gyó¬
gyításában ; a legutóbbi néhány év alatt pedig
kiváló természetes gyógytényezői, valamint czélszerii berendezése által nyert országos híre már a
külföld érdeklődését is fölkeltette.
A magyar fürdőügynek egyik kiváló ismerője
méltán nyilatkozik nagy elismeréssel Héviz für¬
dőről, a következőket írván: «Rövid idő kérdése
lesz, hogy a még néhány évvel ezelőtt csak helyi
jelentőségű Héviz-fürdő a világfürdőknek méltó
versenytársa legyen, hisz ma sem ismer rá, aki
csak egy-két évvel ezelőtt is látta. Szükségesnek
tartom megjegyezni, hogy e fürdőhelyen, noha
megvan a legfényesebb berendezkedés, mindenütt
van alkalom arra, hogy a szegény néposztály is,
ügy lakás, mint ellátás és fürdőzés tekintetében
igénybe vehesse a gyógyító eszközöket.!)
kekben ^olvashatják'a --rendelkezésre bocsátott rnapi-t*f tómederbe ömlenek és ezen nagy területre kiterjedve
A fürdőtelepen kellő számú lakás áll a ven és hetilapokat 'a'/iirdőből kijövő, de még "egyenletes"''' is nyáron 37—39 fok G. meleggel táplálják a tó vizét.
ar/nTll1A betegek,
l^atoíralr kik
Irilr itt
iff lassan
l a a c a n loVl
iiHiatYiotr
A Vp«7ÍVlfi1ví
A
keszthelyi fnrrá.Sok
források frvÓÍJvVlfl.táSíi
gyógyhatása ÍÍS1Í7OS
csúzos bálltfl,!bántaldégek rendelkezésére, sőt vannak előszobával ellátott molom-G
melegre rszoruló
lehűlhetnek.
lakások egymásba nyíló több szobával, melyek a E teremből^ négy irányban ajtók . nyílnak " á négy makban, az anyagcsere bántalmaiban, lobos folya¬
matok után visszamaradt izzadmányok kezelésében,
családoknak különösen alkalmasak. Összesen 220 f irdőházhoz.
jól berendezett szoba áll jutányosán a közönség
'•Az 1909-iki •' évadban új gyógyterem (Kurszalon) a véralkat betegségeiben, bőrbajokban, a gyomor
betegségeinél és még sok más bajban páratlannak
rendelkezésére.
és^vendéglő, valamint olvasóterem -nyílt meg.
A fürdőtó közepén impozáns kupolák által már
Héviz gyógytényezői és gi/ógyjavalatai. Hévíz van elismerve.
A''legújabban végzett kísérletek szerint kitűnt
messziről kellemesen feltűnő, két nagy épület áll; gyógytényezői közt első hely illeti meg a tó'vizét
velenczei módra óriási pilótákon nyugvó faházak, és a tó fenekét képező korpaszerü iszapot, mely azon nagyjelentőségű tény, hogy Héviz vizének és
melyeknek szép és szerfölött helyes berendezése növényi, anyagainak nagy mennyisége és physikális iszapjának radioaktivitása az összes hazai gyógy¬
önmagát dicséri. A két épület'egymással és a par¬ sajátságai folytán lápnak is mondható. Ezen gyógy- vizeké 'között legnagyobb s a külföldiek közül a
tokkal széles fahidak által van összekötve. A díszes tényezők vegyi alkatuk, deVlegnagyobb mértékben gasteinival hasonlítható össze. A további tudomá¬
főbejárattól vezető hid észak felé védett és tetővel természettani tulajdonságuk folytán az évtizedeken nyos kutatásokat ez irányban még folytatják.
fedett, tulajdonképen kellemes, félig zárt sétahelyet át kipróbált gyógy erő vei bírnak.
A lakás és étkezés árai mérsékeltek.
képez. E hid egy nagy, a központban fekvő olvasó
Kimerítő tájékoztatót bérmentve szívesen küld a
A hévízi források, mint már említett ik, tekin¬
és pihenő terembe vezet, hol kényelmes karosszé¬ télyes mélységből fakadva, kb. 10 hold felszinii fürdőigazgatóság Keszthely-Hévízi'n.

:: Jaj, be jó! ::

-féleuíazásiczikkek

OLBRICH

Mentből fogszappan

WF elsórendiiek! ~*d

L kir. áll. Teerkisérleti állomás Bndanest.
Hivatalos bizonyítvány.
A budape-li m. kir. vpg\kísérleti állomás részéről
ezennel hivatalosan hizonyiiuiiik. hagy Kriogner Cyörgy
lyAgynurlári álU gyírtnU Créme de Margue¬
r i t e .irr/kenórs frmalkatrészekel. f>siek.iiivasul vairy
rjtyálliliban a szei vezi-lre ártalmas liain-u anvágót nem
Unalmai.
Liebermann dr.
a m. kir áll. vesykiíérleli áll. ve/elóje.

1088/910. szám.

Magyaróvár, 1910 márczins 9.

Telefon 80-41. Árjegyz. ingy.

Elemzési bizonylat.
Tek. Búkor Lajos úr részére Tatatóváros.
Elemzés tárgya : Paprika (átlagminta)
Csomagolása : 19 üvegpalaczk.
Pecsétjeik azonosak: t Komárom vármegye tatai
járásának foszolgabirája. lenyomatnak, sértetlenek
Az elemzés eredménye :

•créme
púder
szappan

Akadd

FALÜDI LÁSZLÓ

2 kor.
l kor.
l kor.

FOGAK

Törvényesen védve.
Hatása osndás.
Szepló't, májfoltot, ránczot, pattanást biztosan eltávolít.
Nemcsak hazánkban, hanem az egész világon közked¬
veltségnek örvendenek. — Főraktár:

ROZSHTfUP-bYUMOt

Korona-gyogytár, Bpest, Kálvin-tér.
«»
Postai szétküldés naponta.
«»

l SZf A15K 0 LA-TU W J DÓ
8ÉKHSME6VEREN
UDflPEST-MElLETT

„ n s ,
^.egyi vizspálat szerint fent jelzett
paprika féléinkből
muokevert átlagminta SP,,, idegen
a

kaíh*™- -;katreszekkel, sem idegen festőanyagok¬
tól,,^ T í ™ n i n ° 8 . e s e z e n szempontokból kifogás¬
talan tiszta paprikának minősíthető.
A m. kir. vegykiséiMi állomás vezetője
Pecsét.
A'ur/csón s. le.
Követeljen a kereskedőktől Bnkor czimmel sértetlen le-

Saját készítményt! női

A Kriegner-féle Créme de Margnerite kizaroUg a KORONA-gyógyszertárban kap¬
ható. B u d a p e s t , K n l v i n - t é r (Man.ss-ulc/a tani)
híy l'-jtoly ára 4 korona.
Postai azélköldés naponta

Telefon 13-76.

[LÓI MÁRIA
[ * * * * g»«lőtt. KBggpTJss. * * * *

*• fo«té.»eti
,
16 I
i. 2, IX, Calvln-t#r 9, V, Harminc»<l-utc« 8, VI, Téré. kflrút 39

Rendeléseknél szíves¬
kedjék lapunkra hivat:::;
kozni :;:;

gombos vagy fűzős, fekete vagy barna valódi
B evróbőrből,bőr 8 arokkal a legujfbbd™at szerint
10 korona.
======

MEZEI JENŐ Bpest, Kecskeméti-n. 13,

SORG NAGYSZÁLLODA HÉVIZÉN
KESZTHELY MELLETT.

BLUZOKe-RUHÁK

a legjobb fogtisztitó szer.
Aki egyszer megpróbálja,
costurn és pongyolák
annak más nem kell. Kap¬
ható gyógytárakban, dro¬
gériákban és illatszer-üz_
letekben, valamint a ké¬
szítőnél tíztraka gyógysz. Moholon, l kor.-ért. Fogorvosi- é s fogtechnikai műterem
Budapest, IV., Károly-körút 24}., 1. emelel

Bpest, Teréz-körút 6

Legtökéletesebb arctisztító- és szépitőszerek. Minden arozot üdit, frissít és
szépít a KRIEGNER-féle
<»

KORSZAKALKOTÓ T.IÜIJ.W f f f
"•

KESZTHELY-HÉVÍZ GYÓGYFÜRDŐ.'

r

^átra-VírágvöIgy

HAMEMÜGYH. «

277

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

13. SZÁM. 1910. 5 7 . ÉVFOLYAM.

tt

SS SS SS SS

ZALA.MEGYE.

és teljes fog¬
sorok szájszáj
padlás nélk.

Aranyfogkoronák, aranyhidat is mindennemö kaucsuk
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A g y ö k e r e k el¬
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- e« arany-tö¬
m é s e k . F o g h n i a s teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jolalliJsal. Vidé¬
kiek l nap alatt kielégittetnek, m e g v á r h a l j á k . — Mérsékelt arak.

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRTÁI
néhai dr. NVafeld D. fogorvos volt tochn. assistense. (Lift.)

A Balaton északnyugati sarkától. Keszthely városától
hat kilométernyi, gyönyörű tájképi részleteket mutató vidék
egyik völgyében évszázados fáktól környékezve fekszik a kö¬
rülbelül 9Ví hold terjedelmű hévízi tó. A tó közvetlen kö¬
zelében, a nagypáhoki országút egy dombján, az erdő közvet¬
len közelében, széltől, portól védett helyen fekszik a Sorg
nagyszálloda, melytől a fürdő,három perez alatt kényelmes
gyaloguton az erdőn át is elérhető. Minden kényelemmel
fölszerelt nagy szálloda ez, melyet Sorg Antal kőbányai építő¬
mester áldozatot nem kímélve, a legmodernebbül épített fel,
nagy gondot fordítva a vendégek kényelmére és minden hygienikus követelményekre, a vendégek kívánalmainak kielé¬
gítésére vezet. A szállodától a fürdőtelepig é • vissza egész nap
kocsiközlekedés tartatik fönn, ügy hogy a vendégek a fürdő
után a legnagyobb kényelemmel szállásukban pihenhetnek.
Keszthely-Hévíz környéke, mely a danánlali dombos
vidék legszebb részletei közelében van. bővelkedik tanulságos
és szórakoztató kirándulóhelyekkel. A Balaton közelebbi és
távolabbi nyaralóhelyei rövid vasúti és hajóutakon érhetők el,
maga Keszthely nyáron élénk parkjával és partjával kellemes
szórakozásul szolgál.
A Sorg nagyszálloda előnye a könnyű és jó közleke¬
dés : Budapestről déli vasúton 3 óra 50 perez alatt, •» magyar
kir. államvasutak Balatonfüredi vonalán Tapolczán át is könynyen megközelíthető. Kocsi minden vonatnál előleges bejelen¬
tés esetén rendelkezésre áll. A 75 kisebb-nagyobb szobával
biró szálloda nagy étkező termében kitűnő jó magyar és
franczia konyha, nemkülönben valódi balatonmelléki borok
mérsékelt arak mellett kaphatók; fedett verandái, árnyas vé¬
dett terasszá kedvezőtlen időben is a folyosókon át elér¬
hetők, akár kedvező, akár kedvezőtlen időjáráskor kellemes
tartózkodási helvlyé teszik. Bővebb felvilágosítással és tájét
tató prospektus'sal szolgál Sorg A n t a l túl. Bpest-Kö íja

\
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y- és iszapfürdő Melerc/ón, To¬
rontál várraegye, Délmagyarország.
Páratlan a maga nemében!
Magyarország leghatásosabb fürdője.

Csuzosok, köszvényesek, idegesek, neuralgiások,

scrophuloticusok,

egyaránt

menjenek

bőrbajosok

Ruszanda - fürdőre,

mert írj erőt, ép testet, életet kapnak.

D ÁLLÓ FF TEA
A fürdőn hírneves orvosok rendelnek,
vezetöorvos dr. Gyumics.
Négy

modernül

berendezett

szálloda

74 szobával áll a tis/telt fi írd ő vendégek
rendelkezésére.

Börbajok különböző fajai,

Használat előtt.
=

riasis kitűnő ercdménynyel,

tást Tomics Marko vendég¬

eczemák, a melyek minden

lős ad, kinek kitűnő jó és

kezeléssel

ízléses konyhája s valódi

daczolnak, itt

A fürdőtelep

vetekedhetik

A fürdővendégek szóra¬

ban szenvedők biztosan és

kozására czigányzene, zon¬

gyorsan gyógyulnak.

gora, tekeasztal
nyékos

tartalmu, ennélfogva kitűnő
PARKRÉSZLET.

Iszapja oly erős hatású,

indít és promptul gyógyít.
Gyermekek
bevált.

cositise

ellen igen jól

Budapesten, I.,Mészáros-atcza 58.sz,
Telefonszám 41—48. Siirgünyezim: Cartonage.
Gőierére berendezve.

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

és virágos

park,

sétautak kényelmes padok¬
kal áll rendelkezésre.

Kitűnő klimatikus hely, Délmagyar¬
ország legszebb vidékén.

Felvilágosítást és prospektust készséggel
s kívánatra díjmentesen küld

2-81
Adjuk a

jzíne éj pojztóruMliiit
CZIRING ÁRMIN
előkelő fővárosi szűcsmester

és teke¬

pálya, nagy kiterjedésű ár¬

Ruszanda-fürdö vize sós-

sist néhány fürdés után is sarjadzásnak

ív., DEÓK FERENCI u. 19.52.

Használat után.

doboz-, papírára- és szab. fámkapocs-gyára

acetylen-

neuralgiák-

hogy scrophnlás sebeket, csonttuberculo-

BUWPE5T

DÁVID KAROLY ÉS FIA

világitással van ellátva.

minden fürdővel, csúz- és

sósfürdő is.

HAM
, 5ZUC5HBTH1
TELEFON:

borai vannak.

gyógyíthatók.

köszvényesek,

Dr. Dalloő párisi orvostól, kövérség ellen.
Törv. védve. Félmillió csomag forgalom csak Parisban.
A Dalloff Tea a logbÍEtosabb e" s legártal• » matlanabb szer a kövérség ellen. <»
A hölgyek termetét iurcsBvá és elegánssá
változtatja. — Az arakat megszaauditja
«»
a terhes kövérségtől.
n»
A kövérség nemcsak kellemetlen, hanem idő
előtt öregít is. Hogy mindig fiatalok és harcsuk
lehessünk, igyunk naponta 1 — 2 csésze D A L ¬
L O F F T E Á T . Ez agy tiszta növénygyógymód
s vértisztitólag hat. Ára csomagonként 6 k o r .
Óvakodjunk utánzatoktól. Kapható minden gyógytárban.
Főlerakat Magyar- T A W O - T X 7 o p f Budapest, VL,
ország részére :
J-UrOK l) OZSbl K i r á | y „. 12 .

Lakásra való felvilágosí¬

különösen prnrigó és pso-

Európában

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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nagy nyári

Párisi világkiállítás 19OO: Grand Prix.

Ewizda Bestitnüon - Fluidja.

megóvás! intézetébe,

Mosóvíz lovak számára, egy üveg á r a K 2'80- — Udvari és
verseny-istállókban több mint 40 éve használatban ; nagy fá¬
radalmak után újra erősít, az inak merevségét megszünteti és
a lovat trainingben kiváló képességűvé teszi.

hol mérsékelt árak mellett pontos kiszol:: gálás és szakszerű kezelés várható. ::

Kwizda Hestitation-Flnidja
szójegy, czimke és csomagolás védve. Csak
íz itt látható védjegygyei valódi. Kapható
minden gyógyszertárban és drogériában. —
Képes árjegyzékek ingyen és benn.
F8
- , á r : T ö r ö k J ó z s e f f B e r t á r a Budapesten,
raktár:
1

Minden vonatnál olcsó kocsik várják
a fürdőveridégeket. Gyógyszertár, posta,

a fürdó'igazgatósdg.

távirda és telefon helyben.

KIMUTH KÁROLY
:: MÉRNÖK ÉS GYÁROS ::

Uurin és Klemen! H .
automobilok magyarországi vezérképviselete

Cs. és klr. fensége József főher::
czeg- udvari szállítója.
::

Központi TÍZ- és gőzfűtések, légszesz- éa
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések,
szivattyúk, vízerőművi emelőgépek stb. stb.

^==

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirány::
zatok gyorsan készíttetnek.
::

Gyár és iroda:

=

=

Budapest, VII., Garay-n. 10.

A szőrmék stb. tűz és betörés ellen
nagy összegekre vannak biztosítva.

Részletfizetésre

Hölgyek figyelmébe
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem
= = = = = tekintse meg =

PAPEK JÓZSEF
bőröndös és finom bőr¬
áru készitő kirakatait

Budapest, VIII., Rákóczi-út 15.

Budapest,
IV., Semmelweis-utcza 9. sz.

INGYEN
esetleg

egy millió korona,
ki nálunk részletfizetésre

Motorkerékpárok, voiturettek, luxuskocsik, omni¬
buszok, teherkocsik. :: Elsőrendű gyártmányok.

gramofont

Még a legdrágább izlap sem védi
rncg a ruhát a hónaljizzadáslól. üe
ha a Salinilt használja, ki van zár¬
va, ho|ry foltos l«gyen t nihája,
mert a S a l l n i l i megszünteli a

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

l I
l I

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

láb-, kéz- ::
és hónaljizzadást

és az ezzel járó kellemetlen szagot.
ArallOflllér.Kimeritó bssz
nálati utasitással. — Főraktár
Tőrök J. Budapest, Király-u. Iá
Utánvéttel, vagy a pénz előzetes
— beküldésekor franeo küldi : —

CSITÁBY gyógyszerész
Berbida (Veszprém-megye).

árfelemelés nélkül
a legjobb kivitelben kaphatók

ÁRU KERESKEDELMI

ttnitiniBMitih

BUDflPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 3.
L^ÉPES ÁRJEGYZÉKET - ^ a
• * kívánatra szívesen küldünk.
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Cs. és kir.

Piros arcz. Piros orr. Piros kéz

2*1

VASÁRNAP] ÚJSÁG.

és kamarai szállító

sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbántalmaktól a szeplő és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt. :: ::

l

8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér, tiszta
és finom legyen.
Csakis a híres bőrápoló szerekhez:
DIVATHÁZA

Diana krém-, Diana szappan¬
hoz kell fordulni, akkor nem lesz többé piros orra, piros keze, piros arczbőre.

Budapest, IV. kér., Kossuth Lajos-utcza 9. szám.

TAVASZI ÚJDONSÁGOK

Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt.
•

-"•

az összes helyiségekben.

DIANA-PÚDER

Népszerű osztály a SOUTERRAINBAN:

Földszinten:
Franczia ruhák és toalettek, angol kosztümök és kabátruhák, blúzok, pongyolák, zsuponok, kalapok eredeti
párizsi és saját modellek, ernyők, reticülök, övek, stb.

pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen l á t 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.

Félemeleten:

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli
Egy nagy darab Diana-szappan
l kor. 5O MII.
használatra)
l kor. 5O fill.
Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra)
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt
l kor. 5O fill.
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5 0 fill.
Kapható egész Európában a gyógy tárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból:

Külön leánygyermekruha és paleto-osztály, egyszerű és
elegáns kivitelben. :::: Fűzők mérték szerint készülnek.

I. emeleten:

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5.

Angol paletók, por- és utazó-köpenyek, kimonok, estélyi
paletók stb.

(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.)

Mértékrendelések saját műtermemben készülnek.

Korona
Iios-iztii.nl jó minőségű angol kelméből, divatos szabású, a ka¬
bát sálgallérja moirée-kelméből— —
- . — ... 3 3 . —
K o s z t ü m elsőrendű minőségű angol kelméből, alj mideres, ka
bálja modern szabású . . . .._ __.
4O.—
T v í m o n o angol kelméből... . . . „ . . . . . . . . . . . . . — . . . I S . —
I v i m o i i o fekete és kék posztóból
._
J3»*».—
A.lj divatos angol kelméből.- . . _ — ...
O.— é s S.—
S e l y e n i b l u z különféle színű
. . . IS.—
O s i p k e b l u s e különféle színű... . . . . . . . . . . . . .'. O . 5 O é s t>.—
JL.cánygry«rnr>elt-lial>at<>lt jó minőségű kelméből, O.— é s 13.—
i o s z t i i i i i ö l c elegáns kivitelben,-. . . .
1O.—
i i l i a l c tarti's an}ragból O . — , S . — é s 1 O . —
minden szinü... — — —.
— G.—

Az előző idényről:

kosztümök, aljak, pongyolák, blúzok és zsuponok
mélyen leszállított árakon.

t

MARGIT

0¥ÖOT
FORRÁS

Beregmegye.

ne használjon mást, mint s

K7omor, belek, hngjlióljKC • különösen a U K i ó •lervek hnrntos bántalmunál Igen Jó hatása méff
•. .-. akkor ii, ha vérietek esete forog fenn. .-. .-.

STELLA-HAJYIZET

Megrendelhető: É D E S K U T Y L.-nél Budapesten és
a forrii keaeloségénél Munkácson.

Lawn -Tennis

Ha őszül a haja,

raketek
és labdák
elsőrangú
angol gyártmányok,

mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer,
mely a haj eredeti szinétadja vissza. Üvegje 2 K .

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertára,
:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert ::

Budapest, V,49. SwbmdsAí-tér, Sétatér-n. sarok.

11

„író angyal
• gramofon •
:: gépek és lemezek. ::

SCHMID NÓVÉREK-nél
Budapest, IV., Kigyó-tér 1.

_ .,
.
TttMati k>«ld«xBéBj«k, kedvezi lemezesére filvétel. Ár • •
• . bérm.ntv..

SZŐLŐ OLTVÁNY,

Angol sportczikkek

könyvet meg n is kérje, l ki rendelni n e m a k a r , mert
' F " « * * » i a i l * * J « » s z ő l ő t e l e p í t é s t s e mellett sok
MM tan benne. Szőlőollváiiyokiiól *i mis egvéh európai h
nkai sírna és (tvókeres vessiökböl, a Tiltgliirú D e l a w a r é ból Illmditn többk milliól ökésilel
eladó, olrsó ír mellett Többwer
B tí« AílÍ b l ' llMI>7e « i «SK™Ü uradalomtól. Czim :
S Á N D O R F I A ^őlótrlep* B i h a r d i ó m e g .

Football, Golf, Póló, Groqnet.
Sport-czipök, sweaterek, sap¬
kák, stb. Testedzőjtornaszerek.

l

WESZELY ISTVÁN

Árjegyzéket bérmentve küld •

;: Legjobb, legbiztosabb
orvoslás lábak részére a

11 LESJOBB mmiEvű

t

Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás
Magyarországon gramnioionok és lemezekbe H
TÓTH JÓZSEF grammofon gyári nagy rjku
Szeged, Könyök-ntcza 6.
! ! ! Kérjen ingyen árjegyzéket ! ! !
Viszonlelárusilók kerestetnek.
Minták ingyen !

Dr.Högyes-iéii

impregnált a s b e s t t a l p b e t é t
tczélrugóval, db 4 márka, aczélrngó nélkül I. 2 mk., II. l mk.
•Siélküldés utinvél melleit. — Az
adélrugóra egy D r . H ö g y e s l é l e a s b e s t t a l p van feszítve,
miáltal a láb kellemesen és bizto¬
san nyugszik. A járást rugalmassá
teszi és a kitartást járást közben
növeli. Lúdtalpnak, részére nélkiilözhiteüen. W i e n , I., D o m i c> n i k a n e r b a s t e i 21. «»

CSÁNGÓ bőröndösnél
IV., Muzeum-körút 3.
Szabott árak !
Üzletem f. é. május 1-én tete¬
mesen megnagyobbítva a szom¬
széd liázba, 5. szám alá he¬
lyezem át. A czim fontos !

Okvetlen meglesz elégedve
ha nálam vásárul

vászon-pamutáru
ruhaszöveteket.
Szines ing és ruhazefirek 40 fill.-től 3 K 50
lillérig méterenként. Ralist, Szatin, Kiiper.
áfrynemiiek, damastgrállik, nanking, groi-ée,
Oxford, Chiffon, fél és tisz'a vásznak, ágylepedök, garnitúrák, kézi-, törlő-és zsebken¬
dők stb. Minden szaratolt, színtartó,
saját gyártmány, a legjobb minőségű
fonálanyagból szőve. Szállítás minden men¬
nyiségben közvetlen a magánvevőnek
C E J K A J Ó Z S E F szövödéje P o l i t z
a Mettan 23. Csehország, lliesengebirgl. —
. . . . .
. . . Kényelmes válaszlék otthon, vételkényszer
nélkül. Czégem szolid elveiről mindenütt évek óla ismert és kedvelt, amit
ások tovabbajánlás bizonyit. írjon mintákért vagy jegyezze fel a czimet

Divatos kézimunkák
és hozzávaló kellékek, függöny kongre, 11(1 széles mir. l kor.,
remek sodrodszalu kongre fotó v. m i l l i e n x kezdve, anyaggal 4 K.

Budapeat, IV., K o r o u a h c r c z e g - u t c z a 11. Harinnya
«• keztyü különlegesség. — li pár prima flór fekete térd nőihariínya 5 korona.
Képes árjegyzék ingyen és bérmenive.

minek folytán már most dús választék¬
ban kaphatók a legelőkelőbb sportgyárosok u. m. Slasenerer & Sons,
F. H. Ayres, John Jaques & Són
London, Mars & Co. Paris,

Hozzáadva biztonsági gyorsín fözönk eddigi előnyeit: :::

a jelenkor legszebb, legtartó¬
sabb, legbiztosabb és legta¬
karékosabb asztali tűzhelye.

G

Spaldinjf és
Forgran & Sohn

ÜRTÖMB, HOMOK ÉS SALAK-

B. Staub,
Zürich stb.

::

golf-különlegességei, S fegyver, vadászati, halászati és utazási czikkek

TÉGLAGYÁRTÓ GÉPEK ::

a legkülönbözőbb typusokban kézi vagy erő¬
hajtásra berendezve.

::

valamint

Bobért

rendkívül n a g y v á l a s z t é k b a n , a megszokott szolid árak mellett, legjobban beszerezhetők

::

Napi teljeBitmény 7-20000 darab falazótégla.
228. számú speciiális ajánlatok és utasítások díjmentesen.

HOnU.1

Bndapest IV., Várzi-otcza 28.

DP. GASPARY;&.CO.
:: MARKRANSTADT Leip.lg meU.tt. ::
Legnagyobb különlegességi gépgyár homok értéke.itésére.
férjük gytruntat megUtoeatni.

1910-es modellfinh újításai:

Intenzív lingzó ; gyorsan forral, kevés szeszt fogyaszt.
Erős alkatrészei kivehetők és tisztithatók, iűvészi galvanobronz kivitől.

Az idei sport újdonságok megérkeztek,

angol sport-, gummi- és acélárn-üzlet

Budapest, IY„ Yáczi-atcza 9.

Üzletáthelyezés miatt i
rendkívül olcsó árak

Legújabb árjegyzet
ingyen és bérmentve

Ha leidül, elalszik!

A szesz ki nem folyhat!

Ára Budapesten 4 kor.
R O P S Fémára Részv.-Társ.

Kapható minden szakmába vágó Üzletben.

Budapest, V. kér., Váei-ut 74 V.

KALODONT

LEGJOBB

FOG-KRÉM
6O Fillér

Vidéki képviselőket keresünk. Régi használt példányokat
K ffyár a K 5O fillér ráfizetéssel 191C-es modellre cserél át.

liirdetesek

felvétetnek Blockner l. hintotfirodájában, Bpest, IV^ Sütf-u. 6.

13. SZÁM. !»](>. 5 7 , ÉVFOLYAM.

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

282

283

VASÁBNAPI UJSÁQ.

13. SZÁM. 1910. 5 7 . ÉVPOWAM

A POZSONYI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
U. Életbiztosítási üzlet.

L Tűz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási üzlet

Negyvenhetedik évi zirszámla 1909 január i-től decz. ji-ig.
KIADÁSOK
BF.VÉTKLEK

Otvenkettedik évi rarszámla 1909 január i-től deczember J l-ig.
BEVÉTELEK
KIADÁSOK

Mérleg-számla 1909: évi deczember 3i-én.

VAGYON

Törlesztett kötvények dija
Visszaváltott kötvényekért _
Halálesetek után kifizetett kár¬
_ _ _ _ _ _
összeg
Lejárt kiházasitási tőkékért _
Kiházasitáai biztosításoknál ha¬
láleset következtében dijyiaszatérités
_ _ _ _ _ _
11213952l<) Függőben levő károk és díjvissza¬
térítések tartaléka _ _ _
Függőben levő kiházasitáni tőkék
tartaléka _ _ _ _ _
Éíjáradékokért _ _ _ _
Viszontbiztosítási dijak
_ _
Bélyegekért- _ _ _ _
100000- Irodai bér, postadijak, nyomt.itv.,
üti s egyéb költségek ... _
Tiszti flzetések _ _ _ _
Adóért
_ _ _ _ _ _
Onrosi dijakért _ _ _ _
11140754 Szerzési és dijbehajtasi költségek
Behajthatlan tartozások leírása
9785263 Kisorsolt biztositások tartaléka
Díjtartalék ez év végén _ 1909. évi nyereség _ _ _
302972,7
6700000-

M

t

^

i

4726053
3754216
65204
740795

94
VAGYON

106199734

Értékpapírok— _ _ 1U6.7-24.2Í9 80
ugyanis :
2764100 Kor. a. é. m. kir. 4°/o-os kor. jár
91-15 K-val
_ _ _ _ _ _ _ 25195683
280000
11.909,000 Kor. n. é. m. földh. 3'/a»/o-o
záloglevelek 83'50 K-val _ _ _ _ 994401514.635,000 Kor. n. é. m. földhit. 4«/o-o
talajjavítás! és szabály. zAlojíl.92'50 K-va 1.3534600 —
15.016,800
Kor. n. é. m. földhit. 4"/n-n
188488
kor. zlgl. 9Í 50 K-val_ _ _ _ ..
10.012,400 Kor. n. é. pesti m. kér. bau
1962995 4%-os kor. zlgl. 93'— K-val _ _ _
10 974,000 Kor. n. é. kisbirt. orsz. földh
4W/o z.-lev. 97-50 K-val
_ _ ii.713,100 Kor. n. é. m. orsz. közp. tki
4»/o-oa zálogl. (ápril) 93'—K-val _ _ 6143183
966136^ 493,100 Kor. n. é. m. orsz. k<>zp. tki
157760J8 40/o-os zálogl. (jun.) 9 3 - K - v J
991,000 Kor. n. é. m. orsz. közp. takp
4'/.°/o-os zlgl. 98-50 K-val
_ _ _
976135
6.858,400 Kor. n. é. egyes, bpesti főv. tkp
*"/o-o« zálogl. 93'— K-val _ _ _ _ 6373662
K. n. é. egye., bpesli fóv. tkp.
TEHER 1398,000
4'/l%-o»záloglrv-lei99S-va!
._ _
394020
685,000 Kor. n. e. belvárosi Ikpénztá
»'/.°A>-08záloglevél 98'50 K-val _ .
576225
10,665,800 K. n. *. pesti hazai első tkpt
egy. 4"/ r os ilgl. 93'— K,-val _ _ _
9919194
0 ái5,900 Kor. n. é. m. jelz.-hitelbank
4"/o-os záloglevelei 93 — K-val _
4878687
2.000000 K. n. é. m. jelz.-hitelbank
4*/«%-o8 korona záloglevelei 98'50 K va
1970000
360,000 Kor. n. é. m jelzálg-hitelbink
4Vi°/o-os zlgl. 98-50 K-val _ _ _
354600
1.000,000 K n. é. ni leszámítold é* p nz
váltóbank 4%-os záloglevelei 93 k-val
930000
Beszterezebánya • brezovai és piski-vajda
hunyadi vasúti cls. kötv
_
1055839 K
250,000 K. n. é. első horvát tpénztár
4'M'o-os záloglevelei 08-75 K-val
246875
440,000 K n. é. egyes, allauwd. 4Vlo%-os
ezüstjárad. (ápríli 97 Í5 K-val _
427900
7.870,000 Kor. n. é. tnest-parenzoi h. é. vl
40/o-oí elsőbbs. kötv. 99'90 K-val _
7862180
1.460,000 Kor. n. é. • Rudolfbahn> állam¬
adósság 4°/i>-08 k«tv. 95 10 K-val _
1388480998,000 Kor. n . é. Wiener V e r k e h r í
AnlagenA leih«4o/0-os kötv.95'— K-val
948100749,000 Lire olasz' 3-7J»/o-oa járadék és
kamatai _ _ _ _ _ . . . _ _
728993
Túlélési csoportok értékpapírjai:
176.800 Kor. n. *. m.k. 4°/o-o« korona¬
járadék 91-15 K-val _ .
16115320
635060
1909-ik evet illeti kamatok _
98887759
69510
Jelzálog-ktilcsönSk
24186181
6*17
Kötvény-kölcsöník _ _ _ _
3912699 —
W77
Viszontbizt. kötvénykölcsöndk
_ _
1519,95
940078
A közp. tartozása folyó számlán _ _
758595514
Vezér- és fóUgyuökségek és mások tar¬
7075
tozásai _ _.
4119840J51
Í1SK44679
13357498381
600000
Budapest, 1909 decz. hó }i-én.

12009074251

1054564083
9958495
466WO|58108>957

:::: MÁSODIK TANÉV ::::

79144130

BEÍRÁSOK: 1910 JÚLIUS 1-5 ÉS SZEPT. 1-3,
TANÍTÁS KEZDETE : 1910 SZEPTEMBER 5.

Minták ingyen és bérmentve.

A M A R G I T - C R E M E a főrangn hölgyök ktdvencz
szépitö szere, az egész világon el van terjedve.
Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alalt
észlelhető.
Mivd a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬
ják, tessék eredeti védjcgygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak
ilveii készítményért vállal a készítő mindennemű fe'elú'sségi't.
A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtelan, \egyiszta készítmény, a mely a külföldön általános feliniióst kelleti.

G y á r t j a F ö l d e s K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n .
* Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és dro^ua-iizletben.

Tájékoztató értesítőt kívánatra ingyen küld az
Pozsony, Bél Máíyás-utcza 13.

Díjtartalék:
132.536,065-63 K
levonva a viszonthizt. díjtartalékot
3711.64192 K 1288245Í361
Hiztossagi alap ... 529582907
KiházasitAsi tőkék
nyereménye_ ...
75234306
FUggőben levő károk
és díjvisszatéríté¬
74079512
sek tartaléka _.
FUggőben lévő ki¬
házasitási tőkék
tartaléka
30652801
Túlélési csoportok
16211086
számlája— _ _
Előre fizetett dijak
2639116
Fel nem vett nyere¬
mények 1908. évről
9320
Kisorsolt biztositá¬
8COOsok tartaléka _
Viszontbiztosító in¬
tézetek és mások
követelései _ _
168814 Dl
909 évi nyereség
1B657B

a vasalás, ha a szab.

SZŐLŐOLTVÁNYOK,

A Rozsiiyay-féle
vasas china bor
egyike a legelterjedtebb és leg¬
hatásosabb gyógyboroknak.
A külföldi készítményeket felül¬
múlja. Vérszegényeknek különö¬
sen ajánlható
12475

Kapható:
minden gyógyszertár bau.

Faiskolák és sznlbpll"ványfelepek

kényelmes,

jelent. A fujtatás, lóbáJás felesleges. Ha meg¬
kísérli, elragadja és to¬
vább ajánlja.
/ . .'
Vezérkégviselő Arak is
Fehér Bndapes t. VII T.
József körnt 33. szám.

BOTOR

Szép keblet szereini, ma már nem ké¬
pez titkot a hölgy¬
világ előtt,« mióta
> iPHuIes Orlenlalesi(keleli labdacsok)
csodálatos ha¬
tása ismeretes.
Ezek a pilulák
valóban
azon tulaj¬
donsággal
bírnak,

Sárkány J

asi
üzletben. Ára K 2.80.

bntoriparosnál, Budapest,

Postai szétküldés utánvéttel, v.
a pcnz előzetes beküldése ell.

műhely és raktár.

VII., Erisébet-kfirnt 26. sí

(1857 óta kereskedelmi czikk).
Etrendi szer, kitűnő hatása van a különösen nehezen emészthető ételek föloldására,
valamint az általános emésztésre és igy a test táplálására és erősítésére is. Naponta kétszer
használva, evés után egy kávéskanálnyit téve a nyelvre s a szokásos itallal leöblítve, kedvező
befolyást gyakorol a hiányos emésztés következtében föllépőjelenségeknél, minők : gyomor¬
égés, nyálkaképződéa, székrekedés, aranyeres bántalmak, altesti pangás stb.
Ásványvíz-gyógymódnál mint éld- vagy utókora, vagy egyidejűleg a
gyógymóddal kitűnő hatást fejt ki.
Minden doboznak dr. Oölis pecsétjével és a bejegyzett rédjegygyel kell lezárva
lenni s mindenkor határozottan dr. Qölis-féle emésztő-por kérendő a vétel alkalmá¬
val. Egy nagy doboz á r a 2 K 5 2 fillér, egy kis doboz á r a l K 68 fillér.
Dr. Qölis-féle egyetemes emésztő-por központi szétküldése: Béos, I., Stefansplatz 6. (Zwettlhof). — Főraktár: Török Jóisef gyógyszertára, Budapest,
Király-ntoia 12. éa Andrássy-ut 2 6 . » 4 m .

Továbbá a készítőnél:
Kozsnyay Mátyás gyógyszer¬
árában A r a d o n . Szabadság-tér.

Telt kebel elérésére.

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

Dr. Gölis-féle emésztö-por

Frank Henrik,
a központi könyvezés főnöke.
Az igazgatóság: Báró H a r k á n y i F r i g y e s , ' L á s z l ó Z s i g m o n d ,
Ottnody Vilmos, Szende Károly, gróf Zichy Nándor.
Bálában Adolf, aligazgató.
Gergely Tódor.
A fenti zarszamlikat és mérlegeket meg^izígilván, azokat a törvény¬
ben s az alapszabi yokban meghatirozorTTlvek szerint készülteknek
zok'rfek találtuk
" * * " é $ se ^ dl |önvvekkel .eliesen m ^ e
Budapest, 1910 február hó 23 An
A felüg>'elő-bizottság: Berzevic«y Albert,
Bnrchard-Bélaváry Konrád, Hajós József, N é m e t h T l t n s *
báró R a d v á n s z k y Géza.

Igen hatásos vérszegénység, sáp¬
kor, neurasthenia eseteiben. Egy
Vi literes [jttveg ara 3 . 5 O kor.

FISCHER

óriási időmegtakarítást

Steiner J e n ő ,
'életbiztosítási könyvvivö.

Rozsnyay vasas china bora,

(I. sima árut európai i s amerikai sima
gyökeres vesszők. (Oktató diszárjegyzék
kívánatra ingyen.)

használja. Tiszta, gyors,

l

«» SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK!
.
lí.-irinily megreodelés teljesítése szigorúan minlahü és figyelmes.

'GYDMÖLCSFACSEMETÉK
Sétinyfák, díszcserjék, tűlevelűek, keritésnö vény ék, bogry ó gyümölcsnek stb. stb.

tűzbiztos,

N a g y e l ő n y é r e s z o l g á l mindenkinek, ha srővelsziilsci;li'lót direete a gyártás helyén Siegel-Imhof rzégnél rendeli. Óriási furdalnia mi.t állandóan a l e g n a g y o b b
v á l a s z t é k a Irgnjabb s/ővelckliól.

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

Élvezet

hamurostát

l;
is

Siegel-Imhof, Brünn 126

Ára l K. Margit-szappan 7O fill. Margit-ponder l 2O.

TEHER

l'.

ára csak
•20
Kgy szelvényt fekete szalonkabálhoz 2 0 . — K-írt, éppúgy íelöltöszővetekel, lurUtaluuViil, selyemkamgirnl gyári arakon küld
a mindenütt ismert meghívható és szolid pusztógyári raktár

FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLÁJA POZSONYBAN

202371805

hogy •

keblet Kifejlesztik, megszilárdítják
és újjáalakítják, ép ügy a nyak és
vállcsontok öregeit megszüntetik
az által, hogy a kebelnek kecses
teltseget kölcsönöznek a nélkül,
hogy a derekat kibővítenék. A
k e l e t i p i l u l á k főleg keleti nö¬
vénykivonatokból készölnek s az
ártalmas arzéntől teljéién mente¬
sek. Hatását nem szabad hasonló
czélA más kölső vagy belső hasz¬
nálatra szolgáló szerrel összeté¬
veszteni. Egy több mint 30 évi
eredmény a P l l u l e s O r l e n t a l e s hírnevét megerősítette annyi¬
ra, hogy ágy a fiatal leánynak,
mint az asszonynak az egyedüli
eszköze arra, hogy telt s szilára
kebelre tegyen szert. Könnyű és
diskrét kezelés, tartós eredmény
már 2 havi használat után. Egy
üvegecgke használati utasítással
6.43 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fő¬
raktár Budapesten Török József
VL, Király-ulcza 12. Prágában
Fr.Witt«k * Co.Was«erga«se 19

ANGOL-OSZTKÁK-BANK.
Az Aiigol-Osztrák-Bank részvényeseinek

46. rendes közgyűlése
l'.MO. évi április hó 7-én este 6 és fél órakor
Bécsben, saját helyiségében (I., Strauchgasse 1.1 tartítik meg.

A közgyűlés napirendje:
1. A főtanács évi jelentése.
2. A számvizsgáló-bizottság jelentése az 190!) ik évi
zárszámadásról és e feletti határozathozatal.
3. Határozathozatal az 19 /!). évi tiszta nyereség hovaforditásá ól.
4. Főtanácsosi választások és a cooptált tagok helyben¬
hagyása.
5. Javaslat az alapszabályok módosítása tárgyában.
W Az alapszabályok 30-ik §-a értelmében 25 részvény egy
szavazatra jogosít
A szav»zatra jogosított részvényesek felkéretnek, hojy rész¬
vényeiket, a még le nem járt szelvényekkel együtt, f. év
márczius hó 31-ig bezárólag Bécsben, az Angol-Osztrák¬
bank 8zámfejtő=épéuél, Londonban az Anglo-Anstrian bank¬
nál, és Budapest, Anssig, Bodenbach, Briiuii, Grácz,
Linz, Prága, Prossnitz, Teplitz, Trantenan ésTrlestb e n ax Angol-Osztrák bank fióktelepeinél, továbliá P i l s e n ben Hoffmann & Kottlarzig bankbetéti társaságnál letétbe
helyezzék.
Az alapszabályok 27-ik §-« értelmében meghatalmazás csakis
szavazatra jogosalt részvényesre ruházható.
Bécs, 1910 márczius hó .14-én.
A főtanács.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

Bálokban, mulatságokban
kitűnő szolgálatot tesz. ::
Mindenült kapható. S ] SD Ara 6 fillér.

^

„ Ha fáj a feje

elegendő teljes férflrnháhoc
(kabát, nadrág e? mellény)

NO!

488989*091

Mérieg-számla 1909. évi decz. 31-én.

434264

K
' Hészvényalaptóke: teljesen belizelei
Illielyezett tőkepénzek Ukarékpénzlárak
ZOOO egész részvény á 1000 frt é
bankoknál
_ _ _ _ _ _ _ _ Klitllfl
teljesen befizetett fOOO fél rész
3134,000 K n. é. Magyar földhitelintézet
*»/»«• korona záloglevél _ _ a '.tí'50 2898060)vény áSOO frt _ _
Társasági tartaléktőke
l 836,000 K n. é. Magyar leszámítoló- és pénzváltobask V/t-os ialoglev«l_ _ á » • - *730480|- Kaiön t a r t a l é k * .
Jégbiztositási külön tartalék
1.740,000 K n. é. Kisbirtokosuk orsz. fűidhitelintézeti 40/o-os záloglevél _. a M 50 160950U|- Tűzbiztosát, díjtartalék készpénzben
a viszontbiztosított rész levonása
905,000 K. n. 4 . M. gyár jelz. hitelbank
Vlf/t-os községi kötvény _ .. á 98.EO 980076— val és minden megterhelés nélko
*• 6.700,000-—
'-154,000 K n. é. Pesti magyar l e i étkedéin)
bank *V«%-os küzségi kötvény
a W — 9*4460- Szállítmány-biztosítási
díjtartalék készpénz450,000 K n. é Aradi polgáii takarékpénz¬
tár 6«A>-os záloglevél _ . . ._ t « • - 43K600 ben a viszontbiztosí¬
tott rész levonásával
230,000 K n. é. Temesvári első takarékpénztár
4Vt%-os záloglevél
_ _ _ á 97.25 228676—1 és minden megter¬
helés nélkül _ _
400,000 K n. é. Kisbirtokosok őrsi. föld
hitelintézeti oo/j-os záloglevél _ á 100-— 400000 -légbiztositási készpénz-díjtartalék
11974 drb Magyar-fraaezia biztosító részvény¬
társasági részvény... _. _ _ * HXr— 2394800
viszontbiztosítót t
rész levonásával és
900 drb Bécsi elet- és Járadékbiztosító inté¬
zeti részvény _ _ _ _ _ » 740.— 666000- minden megterhelés
nélkül _
.
300.59709
630drb. «Secarítas« viszontbiztosító társ. rész¬
vény .... _ . _ _ . . _ _ . _ á 11W— 59360*
Betüreabizt készpénz599 drb Bécsi bizt. társasági részv. á 4 7 0 ' - 281530 — díjtartalék a vi¬
szontbiztosított rész
907 drb Hazai általános biztosító részvény¬
társasági elsőbbségi részvény _ á tOO'— 199400
levonásával és min¬
den megterhel, nélk.
340.000'l fenti értékpapírok s t b . után az év végéig
esedékes kamatok
_ . - _ _ _ _ 194*3010 Tüzbiitositáni filggo karuk tartaléka
Tisztviselők és szolgák nydijalapjának értékei:
Siállitmány-biit. fOggA károk tártai.
2.100,000 K n. é. Ki»birtokosok oraz. földhitel¬
Jégbizt. fnggS károk t a r t a l é k a intézet 5"/o-os láluglevél
* 1 0 0 - - 210000-J
lletörésbizt. foggft károk tartaléka
£ien értékpapírok utáo az év végéig esedé¬
hitelezők _ _ _ _
17600 Különféle
kes kamatok
_ _ _ _ _ _
Clóbbi évekről eddig fel nem vett
• Ormódi Ormody Amélie alapítványai ériekéi:
osrtalékok
_ _ _ _ _ _
60,600 K n. é. Kisbirtokosok orsz. földhitel¬
fisitv. és szolgák nyugdíjalapja •••
intézet 4'/i»/f ős záloglevelek
a 97-50
Az első magyar ált. bizt. társ. félAz év végéig esedékes kamatok _ _ _
száiados alapja . .
_
Első magyar álUUnoa biztosító társaság
Első m. ált. bizt-tars. -l.ov.iy alapi
•TAzoltók segélyalapja* értékei, letétben
-u-i- -ó E l s * "'Htyar által, biztosító-társaság íoooooa m. kir. állampénztárban:
MÓRaiirn
'Ezredéves a l a p í t v á n y ! . .
1000001i.enámitolt él visaleazántitolt váltók .
2013 Ormody Vilmos-alap _ _ _
100000!Táisasáci házak _ .
Ormódi
Ormody
Amélie
alapítványa
Bnula
különféle adósok:
Első magyar általános biztosító tára) Pénzkészlet és maradványok aképvuelősasá(t
'Totóitok
segélyalapja^
_
7364507
17 íletbittositási osztály folyószámlán
ségeknél—
_ _ _ _ _ _ _
758695514
ki Maradványok idegen bizt intézeteknél 96418563 9C9. évi nyereség _ _ _ _
3M79G725
55627277
Jégbiztosítást osztály folyó számlán _
11(187736
Központi pénziésilet_ _ _ _
Az idei hozzájárulásokkal 6.460,085
06 flU.-re emelkedik.
• Ás idei hozzájárulással 7.500,0110
K. — lill.-re emelkedik.
A roathematllcai mérlegben sze¬
replő kitiön alappal, valamint az iá i
J
hoízijAíUlással Í . 6 M . 4 * K. 55 (Ul.-re
íoj 11118 Hremelkedik.
11128

^

A m. évből áthozott
díjtartalék _ _
Befolyt dijak: ez év¬
ben kiállított köt¬
vények után —
az előbbi évek*
ben kiállított köt¬
vények után _
a biztosított tőke
emelésére fordí¬
tott nyeremények
Illetékek _ _ _
Kamatjövedelem
Múlt évi fUggőben
volt károk és díj¬
visszatérítések
tartaléka _ _
Múlt évi függőben
volt kiházasitási
tőkék tartaléka _

15008*1
2244468

Valódi brünni szövetek

;vz 1O1O. évi tavaszi és nyári idényre.
szelvény 7
:: E g y s z e l v é n y ::
ín
3*10 m é t e r h o s s z ú
12

NYILVÁNOS, HÁROM ÉVFOLYAMÚ

ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG BUDAPESTEN,

ti.
f.l
1. l ű z b i i t o s i i á i .
I. T n i b l i t o i l t á s .
Az IMMI. évről áthozott készpénz dijtar
K űzetett károk ta költiérek 10 366,811 09
(l
talék a viszontbiztosított rész levonása
levonva viszontbiztomtott
570312585] után és minden megterhelés nélkül
károk én költ»egek_ _ * 663.713
53505029 Tűzbiztosítások után bevett készpénz
Fllfrgóben maradt károk tartaléka
dijak és a f. évben lej. dijkötelezvé
Sienési költségek a viszontbiztosított
20&öO,t28'17
rész utáni bevétel levoná«4val _ _ 1223764361 nyék és diiváltók
32674461 lev. töri. dijak 2472.981-87
/5vedelmi adó é> bélyegül, itlrk _
Postaberek
- - - - - - - 12141203 viszontb. dijak e19800- díjrészletek 7.163 894'il 9636875-98
Adakozások közhuinn Melókra _ _
. Az 1908. évben ftlggóben maradt káról
l UUbiztositási (Illetet terheli igaiga167615633, tartaléka _
_ _ _ _ _ _
tá.i költségek
_ _ _ _ Behajthatlan követelések leírása, _ _
XX. S i á l l i t m k n y - b l z t o s i t á s .
i következő évek késipénz-dijtartaléka
Az 1908. évről áthozott készpénz díjtar¬
a viszontbiztosított rész levonása után
talék a viszontbiztosított rész levonása
fiTOOOOO
t* minden megterhelés nélkfll —
után és minden megterhelés nélkül
Szállítmánybiztosítások
után bevett készH. S i á l l i t m á n y - b l z t o i l t á s .
pénzdíjak
_ _ _
607.16Í-77
íi íteteti károk és költségek 275,791
levonva: törleszlevonva viszontbiztosított
1194094
tett dijak31,96153
károk és költségek _ _ 15fi
6951061 viszontbizt. díj. 303 7!fc-70
395,757'ffl
Függőben maradt károk tartaléka . _
Az 1908. évben függőben maradt károk
Szerzési és igazgatási költs, a viszontbiz¬
tartalék*
_ _ _ _ _ _ _
Z27752
tosított rész utáni bevétel levonásával
t következő évek készpénz-díjtartaléka
I I I . Jégrblxtositás.
a viszontbiztosított rész levonása után
Az 1908. évről áthozott díjtartalék
éa minden megterhelés nélkfll _ _
looooo Jégbiztosítások után bevett kéi/pénz3964,89879
dijak _ _ _ _
m . Jég-blrtoiitám.
levonva: törlesz¬
tiíietett károk és költségek 2.510,893-02
tett dijak _
477,643 99
levonva viszontbiztosított
károk és kSltségek _ _ 1.404.091-28 110680174) vlszonthizt. dij. 1.810,257-46 2.892,901-46
nggőben maradt karok tartaléka
_
666785 Az 19(8. évben függőben maradt károk
tartaléka _ _ _ _ _ _ _
l
Szerzési és igazgatási kulin, a viszontbizto¬
sított rész utáni bevétel levonásával 30194384
I V . Betöré«blitosltá,«.
4969.-, 98 Az 1918. évről áthozott készpénz díjtar¬
Bélyegilletékek
_ _ _ _ _ _
4*2274 talék a viszontbiztosított rész levonása
Behajthatlan követelések leírása _
A folyó évben lejárt több éves jégbizt.
l
után és minden megterhelés nélkül
esedékes tartaléka
. _ _.
198435 63 Betörésbiztosi tások után bevett kész¬
A következő évek díjtartaléka. _ _ 80059709 pénzdijak és díjrészletek
404 064-71
evonva: törlesz¬
IV. B»töré«bi«to»iUa.
tettdijak.
56.75449
Kifizetett károk és költségek 47,794 71
viszontbizt dij. 179.822-22
235.576-71
levonva viszontbiztosított
2281024 A z '*""• évben függőben maradt károk
károk és költségek _ _ 24,98448
_
_
_
_
tartaléka
2927780
Függőben maradt károk tartaléka
T. Bnrib bevételek.
S-ettéii él igazgatási költs, a viszontbiz¬
6729510 Szelvény .takarékpénztári, váltó és egyéb
tosított rész utáni bevétel levonásával
kamatok,
valamint árfolyam-nyereség
A következő évek készpénzdijtarlaléka
eladott értékpapírok és idegen pénz*
a viszontbiztosított rész levonása után
nemek
után_
_ _ _ _ _ _
él minden megterhelés nélkfll _ _
Társisagi házak tiszta jövedelme
V. 1009. é v i nyereség- izaonla.
A f. é. üzletből fenmaradt nyereségért 3447067.35
ÍÍ40813231
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Európában
miért tartják mindenütt a

DIANA-SZAPPANT
a szappanok királyának?

MFr"*"^

14. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda ; IV. Eeáltanoda-utoza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

SZERKESZTŐ

FŐMUNKATÁRS

HOITSY PÁL.

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Egyes szám
ára 40 fillér.

P , - , . , . • f Egész évre _ _ 16 korona.
\ Félévre _ _ _ 8 korona,
feltételek : ( Negyedévre __ _ 4 korona.

1. Mert a Diana-szappan minden tekintetben és minden családban megállj a helyét.
2. Mert a Diana-szappan tartalmazza a legdrágább alkatrészeket: tiszta, sűrű epét,
mézet és legfinomabb lanolint.
3. Mert ügy a francziák, mint az angolok által el van ismerve a Diana-szappan a
legfinomabb és legbájosabb illatú toilette-szappannak.
4. Mert a Diana-szappant urak és hölgyek nemcsak elsőrendű bőrápoló szappannak
ismerik, hanem el van ismerve mint a legártalmatlanabb szépitö toilette-szappan.
5. Mert minden gondos anya gyermekeit csak Diana-szappannal mosdatja és fürdeti,
tudatában annak, hogy a Diana-szappan epét, mézet és lanolint tartalmaz nagy menynyiségben.
6. Mert csak a Diana-szappanról győződtek meg a hölgyek és urak, hogy az arczról
lemossa az összes pattanást és a nedves, izzadt bőrből származó mitessert, '
/.Mert csak a Diana-szappan óvja meg az urakat attól, hogy a carbunculus és íurunculus ne képződjék egy-két lemosás által.

ról éi U n í l 1

Diana mppan és Díana créfll 8 na
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P alatt lemossa az összes tavaszi szeplőt az arczEdvi Illés Aladár: Kiskunsági szélmalom.

és

be

Üdvözlettel Charles Siemmouds.
f

"8 8zappMt61 ' ^^

1909 j ADHAT 22.

-

csak abban az esetben, ha

B töla
Teljes tisztelettel Lonise Riche.

Tisztelettel H. H.-né, mérnök neje.

A Diana-púder teljesen ártalmat¬
lan, az arczon gyffnyörüen és
egyenletesen tapad, szabad szem¬
mel teljesen láthatatlan, nagyon
kellemes és gyenge illattal bír,
éppen e:ért nemcsak hölgyek, ha:: nem urak is használják. ::

«
ERÉNYI BÉLA

gyógyszerész

Budapest, Károly-körút 5. s:

Bzárn.

"*•

A i Világkrónikáival
negyedévenként 80 fillérrel
tóbb.

A

BUDAPEST, ÁPRILIS 3.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

lyek közül különösen kitűnik «Szélmalmok"
czímű műve, nagy művészi tudással festett
borongós hangulatával.
Britek Lajos, ismert veterán festőnk, üde
színekkel festette meg egy németországi «Kas¬
tély irattárát», mely alkotása méltán sorakozik
kedvelt szalon-festőnk eddigi alkotásai mellé.
Szlányi Lajos, a szolnoki művésztelep kiváló
tagja gazdag gyűjteményes sorozatából legna¬
gyobbik alkotását mutatjuk be, a «Balaton»-t,
a melyen a művész pompás színekben örökíti
meg egy júniusi meleg nap hangulatát, kivá¬
lasztván e czélra a magyar tenger legfestőibb
részét, a badacsonyi hegy öblét.
Túry Gyula, ez a sokoldalú művészünk, ez
alkalommal kisebb képekkel jelenik meg a
tárlaton. «Tanyai udvarai) intim kis részlet
az Alföldről, hangulatos és magyaros.
Gergely Imre meglepő keleti tárgyú müvei¬
nek legjobbika a «Tuniszi vásár» czimű, a
mely a kelet színgazdag esti hangulatának
minden árnyalatát művészi megfigyeléssel adja
vissza, gazdagítva mozgalmas csoportokkal.

TAVASZI TÁRLAT A MŰCSARNOKBAN.
A

tavaszi kiállítása,
mely április 1-én nyílt meg a Műcsarnok¬
ban, 498 műtárgyból áll, a mely a magyar
művészek úgynevezett téli termelése. A kiállí¬
táson nincsenek ugyan nagyszabású művek,
de művészi színvonala bizonysága a magyar
képzőművészet haladásának. A kiállítás anya¬
gából a következő jelesebb műveket mutatjuk
be lapunk olvasóinak:
Magyar-Mannheimer Gusztáv egész falat fog¬
lal el színgazdag képeivel. Kedvencz tárgyát,
a római Campagnát örökíti meg számtalan
azingazdag tájképén. Mesteri alkotása "Ker¬
tünkben télen» czímű műve, a mely nagy tu¬
dással örökíti meg a tél finom, szürke színeit
és puhán adja vissza a friss hó pompásan
megfigyelt árnyalatait.
Kacziány Ödön meleg érzéssel festett hol¬
das hangulatai közül a legkiválóbb «Holdkelte
a tengeren* czímű műve. A holdas hangulatok
festését Kacziány oly nagy tökélyre vitte, hogy
e téren úgyszólván egyedül áll, úgy megfigye¬
lése finomságával, mint technikai tudásával.
Edvi Élés Aladár ugyancsak egész tájképeorozattal mutatkozik be. A Kiskunság szél¬
malmait örökíti meg valamennyi képén, me¬
KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁESÜLAT

Bruck Lajos: Kastély irattára.
A MŰCSARNOK TAVASZI TÁRLATÁRÓL.

