
284 VASÁRNAPI ÚJSÁG. IS. sz ia . ÍMO. j>7. ÉVFOLYAM. 

^ ^ 

Európában 
miért tartják mindenütt a 

DIANA-SZAPPANT 
a szappanok királyának? 

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 meny-
nyiségben. 

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 íu-
runculus ne képződjék egy-két lemosás által. 
ról éi U n í l 1 Diana"mppan és Díana-créfll 8 naP alatt lemossa az összes tavaszi szeplőt az arcz-

és 
be-Üdvözlettel Charles Siemmouds. 

1909 j ADHAT 22. 

f csak abban az esetben, ha 

"8 8zappMt61 ' ̂ ^ 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: 

MFr"*"^ "*• A 

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

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, ÁPRILIS 3. 
Szerkesztőségi iroda ; IV. Eeáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

P , - , . , . • f Egész évre _ _ 16 korona. A i Világkrónikáival 
\ Félévre _ _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

feltételek : ( Negyedévre __ _ 4 korona. tóbb. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Edvi Illés Aladár: Kiskunsági szélmalom. 

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 KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁESÜLAT 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 tájkép-
eorozattal mutatkozik be. A Kiskunság szél¬ 
malmait örökíti meg valamennyi képén, me¬ 

Bruck Lajos: Kastély irattára. 

A MŰCSARNOK TAVASZI TÁRLATÁRÓL. 

Bzárn. 
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Udvary Géza, a fiatal gárda egyik legjele¬ 
sebb tehetsége, «Heine» czimű alkotásával 
megint nagyot haladt kitűzött czélja felé. 
Lombok árnyában ül a halhatatlan költő, 
gondolatokba merülve. Egyöntetű zöldes han¬ 
gulat uralkodik a képen, mely mintegy álom¬ 
képpé varázsolja a művész sikerült alkotását. 

Murányi Gyula fiatal szobrászunk p» 
csoportjának * Kupaktanács» a czime, plasz¬ 
tikus illusztrácziója a falusi történeteknek. 
A sikerült alkotást Nógrádmegye adja aján¬ 
dékba a legkiválóbb magyar Írónak, Mikszáth 
Kálmánnak. /'. (!. 

VANNAK LEÁNYOK . . . 
Vannak leányok, remegő szüzek, 
Csókot nem adnak soha senkinek. 
Vágyuk fehér, miként az imádságuk, 
Őrangyal őrizi az álmuk, 
S tavaszszal, ha a hóvirágok nyílnak 
S ébred a kert: magukban sírnak. 
Ilyenkor szomorúk, halványak 
És vőlegényre várnak. 

Vannak asszonyok, szomorúk, szüzek, 
Csókot nem adnak soha senkinek. 
Vágyuk bíboros, mint az alkonyég, 
Szemükben hideg, szent csillaga <g 
Az eltemetett, elfeledett múltnak. 
Ritkán mosolygnak. Sok titkot tudnak. 
A szavuk zengő, mint egy régi óra 
Finom ütése. Kedves, szép halottak. 

Becsukott kertek . . . alvó paloták . . . 
Lelkűkben egy színes mesevilág 
Csodái múlnak és fakulnak . . . 
Fák, mikről ismeretlen, nagy virágok 
Himporos szirmai hullnak . . . 
Bennök minden áldás — és minden átok. 
Csak nagyon jót és nagyon rosszat láttak. 
Korán őszültek, korán elíYmuliiik. 
És búcsút mondtak a világnak . . . 

Vannak leányok, remegő szüzek . . . 
S asszonyok, a kik semmire se várnak . . . 

Krilön Renéc. 

ANNÁRA GONDOLOK. 
A csillagokra gondolok 
És Annára, ki elszállt búcsú nélkül, 
A boldog, néma csillagok ni. 
Melyek lenéznek mosolyogva 
Beám a babonás, bús téli égriil. 

A csillagokra gondolok. 
Melyeknek lángja régesrég kiégett, 
Csupán fényük ragyog 
S Annára gondolok, 
Ki rám ujjongva nézett 
8 egy csillagos ősz éjén elhagyott. 

A csillagokra gondolok, 
Kiégett, elsuhant, tört csillagokra, 
Annára gondolok 
S a könnyem úgy ragyog, 
Mint elhunyt csillagok, ha ég az éji pompa ! 

Juhász Gyula. 

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

Irta Szemére Györgry. 

Azzal megrázta a hatalmas úr kezét és sarkon 
fordult. Visszament a tanácsterembe és távol 
a pártcsoportoktól, az utolsó széksorban le¬ 
telepedett 

A miniszter ezalatt még egy ideig lógatta az 
orrát és fejét, aztán elcsípett egy elég eszes 
mamelukot. 

— Te Eusvaj! 
• — Parancsolj, kegyelméé uram ! 

- Láttad, hogy Konttal beszéltem ? 
__ Láttam. Jött ki belőle valami? 
— Jött. Ennek az embernek nagy 

vannak. 
A mameluk sunyin mosolygott. 

- Nagyok, tehát meg nem valósíthatok. 
\ miniszter csak vonogatta a vállát. 
— Én is azt tartom, de ha nem sikerül is 

neki az utópiája, a pártcsinálás sikerülhet neki 
És épen itt van a kutya elásva: felrobbanthat 
bennünket. 

A képviselő csavarintott a fején. 
— Csak nem fogunk utópiákat kergetni a 

kedveért, mi, komoly politikusok ! 
rpe n ű vagy, - mondta a miniszter¬ 

elnök, — de a többiek! 
— A többiek meg — vélte a mameluk, -

legalább is okosak. Húsz embert sem adok a 
vitéznek. Különben is - - te t te hozzá, - - m i t 
ért ő kigyelme a modern politikához! 

Többet ért hozzá, — mondta a minisz¬ 
ter, - - mintsem hinni lehetne . . . Különben 
majd kitűnik a programmjából. . . 

Ezzel széjjel ment a két jóbarát s természe¬ 
tesen széjjelvitte a legújabb politikai szenzá-
cziót is: Kont programmot ad, Kont pártot 
akar csinálni, Kont népboldogítónak csapott 
fel, Kont itt, Kont ott, Kont mindenütt. 

És csodálatos, a mily nagy volt egyebekben 
a vitéz nimbusza, a politika terén még csak 
komolyan sem vette a legőszintébb bániulója 
sem. 2001-ben annyira elposványosodott immár 
a közügyek tarlója, hogy szinte presztízsét vesz¬ 
tette, a ki raja lépett. (Szakasztott, mint Ame¬ 
rikában egy évszázad előtt.) Az volt a felfogás, 
hogy önzetlenül senki sem bolond magát ki¬ 
tenni annak a meghurczoltatásnak, a mi a leg¬ 
tisztább jellemet sem kíméli meg a kölcsönös 
acsarkodások klasszikus porondján, a politika 
czirkuszvilágában; arra legfeljebb azok vállal¬ 
kozhatnak, a kik csak nyerhetnek, mert nincs 
mit veszteniök: a kétségbe esett eksziszten-
cziák. Legfeljebb még egy pár rajongó fantaszta, 
de ezek nem számítanak, mert a fantaszták¬ 
nak nincs súlyuk. 

A képviselői körök -közvéleménye, miután a 
Kont vasjellemóben nem tudott kételkedni, ön-
kénytelenül (bár be nem vallottan) ebbe a kate¬ 
góriába sorozta a vitézt. . . 

Kont teljesen tisztában volt azzal, hogy pa¬ 
rázsba lépett, a mi az első lépésnél kissé meg 
fogja égetni a talpát, de a,zt ist tudta, hogy 
annál nagyobb lesz a hatás, ha látni fogja az 
ország, hogy miként a buddhista szentek, a 
végin mégis óplfózláb járja ez a tüzes mezőt... 

A második lépéshez már erős várakozásokat 
fűzött Kont. Azt tehát nem volt szabad elhamar¬ 
kodnia. Annak döntenie kellett további pályája 
sorsa fölött. Egy kiáltványon dolgozott mái-
hetek óta (csakugyan azért zárkózott be a vár¬ 
kastélya felszentelése után is). A tervezettel ré¬ 
gen elkészült, csak a klasszikus formáját nem 
találta még meg. E tekintetben számított a 
Lombos Keresztóly tudására és tapasztalataira. 
Úgy vélte, egy sokat szenvedett, hányatott em¬ 
bernek igazabbak és közvetlenebbek a kifeje-
zási formái, mert az olyan a leikével, a vérével 
ii. És közelebb áll a mások lelkének titkos 
rugóihoz is, mint az, a ki még nem érezte az 
élet tragikumát, örvényes mélységeit. 

Mielőtt azonban Lomboshoz folyamodott 
volna, még Kincses mesterrel akart beszélni a 
peréről. Hiszen jóformán a per subsztrátumát 
sem állapították meg. Meg sem állapíthatták, 
mert hiszen fel kellett azt előbb fedezni. Ki¬ 
kutatni régi családi levelekből, káptalanok le¬ 
véltárából, tudósok könyveiből... Általánosság¬ 
ban foglalkozott már a vitéz ezzel a témával, 
de hiteles okmányai nem voltak hozzá. Hát 
ezeknek a beszerzéséhez is jó hasznát fogja 
venni a hű nazarénusnak. Az majd összehordja 
az anyagot Kincses mesternek, feldolgozás alá • 
meg fogja állapítani azoknak a falvaknak jecry-
zékét, a melyek felett lefejeztetése előtt Kont 
a kemény vitéz, uralkodott. És levezeti a csa¬ 
ládfáját, hogy konstatálhatok legyenek a ma 
élő örökösök. Az alperesek ! 

Kont persze nem számíthatott arra, hogy az 
egész hagyatékot az örökösök kezén találja 
tszaz év után, azt is belátta, hogy az időköz¬ 

ii idegen kézre jutott javakat harmadik sze-
lelyeken keresni határos lett volna a komi¬ 

mai, de a mire eddigi kutatásai alap¬ 

ján számíthatott, az is roppant vagyonnak fe¬ 
lelt mef. A Gábor gróf húszezer holdas domi-
niuma csak egy kis hányada volt annak . . . 

Kincses uram a Kont hívására azonnal 
megjelent a várkastélyban s általános vonások¬ 
ban előterjesztette azt a merész tervezetet, a 
melyet a peres eljárás előirányzott mozzanatai¬ 
ról és esélyeiről felvett. 

A nagy uram szerencséje, - - mondta 
egyebek között, hogy preczedens nélkül 
áll a jogigénye. Csodák törvényhozásnak és 
jogszolgáltatásnak nem szolgálhatnak alapul. 
A°Kont-eset egyedülálló, törvények, döntvé¬ 
nyek által el nem határolt, teljesen szabadon 
álló joganyag, a melynek elbírálása ennek 
folytán csak analógia alapján kísérelhető 
meg s ennélfogva tág teret ad a törvény¬ 
magyarázatoknak, a bírói ösztönök és lelki¬ 
ismereti benyomások érvényesülési szabadságá¬ 
nak. Az ügyvéd feladata ebben az esetben 
úgyszólván a birák lelkiismeretének befolyáso¬ 
lásában, az ad hoc egyezség szuggerálásában 
merül ki. Mert hiszen abszolút igazság úgy 
sincs, következéskópen mindig az veendő igaz-
sá»nak. a mit az ember annak érez. A tétel, 
a 'melyből ki fogok indulni, - folytatta a 
híres ügyvéd: — élő embernek nem lehetnek 
örökösei. Következésképen az utódok kezein 
található Kont-vagyon nem hagyatéki tömeg¬ 
nek, csupán rés derelictának tekinthető. Alpere¬ 
sek ezzel szemben az elévülés jogalapjára fog¬ 
nak helyezkedni, a mi azonban a jelen esetben 
nem lehet perdöntő körülmény, mert az elévü¬ 
lés megszakításának vis major állott az útjá¬ 
ban. A vélelem józan ész szerint csak az lehet, 
hogy nagyuram, ha teheti vala, tiltakozott volna 
a jóhiszeműleg hagyatéknak minősített vagyona 
átadása ellen, de miután ezt természetszerűleg 
nem tehette, a mulasztás jogi következményei¬ 
nek súlyával meg nem terhelhető. 

- A tulajdonbiztonság jogbölcseleti elmé¬ 
lete — ismerte be Kincses mester, - - termé¬ 
szetesen tökéletesen felfordul, ha egy évszáza¬ 
dok óta háborítatlanul birtoklott s többizben 
bona fide átöröklött vagyon elüttetik a bir¬ 
toklók kezéről, de ezt az elméletet úgyis czél-
szerűségi szempontok pattantották ki s növesz¬ 
tették jogi dogmává, következésképen értéküket 
vesztik, mihelyest a magasabb czélszerűségi 
szempontokkal jutnak összeütközésbe. 

- Jogászi okfejtésemen kívül — jelentette 
ki Kincses, — főképen erre alapozom perünk 
kedvezd esélyeit. Negyven-ötven családnak jó¬ 
hiszemű birtokaiból való hirtelen kibcrítása 
mindenesetre óriási kavarodásoknak lesz a szü¬ 
lője és látszólag egy jogi infámia benyomását 
fogja tenni, sőt a jogszolgáltatásba helyezett 
közbizalom megrendülését vonhatja maga után, 
de igen nagy kérdés (sőt nem is az, mert én 
és minden ember, a ki ismeri a tömeg pszicho¬ 
lógiáját, biztosra vehetjük), nagy kérdés, mon¬ 
dom, hogy nem lenne-e még nagyobb zavar, 
esetleg valóságos államfelforgató forradalom 
okozója, ha a birák nem állapítanák meg nagy 
uram peres igényét. A jog és igazság fogal¬ 
mai — folytatta — a jelen században amúgy 
is egy erjedési, ujjáalakulási folyamatba ke¬ 
rültek. Az embernek (látván, hogy mindunta¬ 
lan változnak a felfogások igazságról, eszmény¬ 
ről), nincsenek többé megállapodott, kialakult 
képzetei; az emberek, mondom, ebben az ide¬ 
ges korban inkább hajlandók érzéseiket kö¬ 
vetni, a melyekben ritkán csalatkoztak, mint 
az eszüket, a mely minduntalan megcsalja 
őket. Már pedig - - konkludált Kincses, -
a tömeget kétségtelenül a nagy uram párt¬ 
jára hajtja a szive. Gondviselésszerű feltáma¬ 
dásának, úgyszólva isteni eredetének nim¬ 
busza (a mely a népnek immáron a vérébe 
ment át s onnan többé ki nem irtható) egy 
oly hatalmi tényezővé fejlődött, a melylyel 
az államnak s a bíróságnak is számolnia 
kell ha csak nem akarja az országot forrada¬ 
lomba kergetni. A nép, nagyuram, — jósolta 
a srofos eszű fiskális, — nem fogja engedni a 
kigyelmed jussát az erőszakkal szemben sem; 
a szazad és minden idők e leghíresebb perét tu¬ 
lajdonkénen nem is én, a nép fogja megnyerni, 
b ez renden van így, mert a legfőbb igazság a 
leplelek igazsága, az, a mi a kódexekben van 

teve, szükség-igazság, kisegítő eszköz csupán. 
A nagyfejű férfiúnak hatalmas dialektikája 

megtévesztő rabulisztikája bámulatra, de 
egyszersmind mosolyra ragadta a vitézt 

- Pompás ember kigyelmed, Kincses mes¬ 
ter. — mondta, — Megvallom, én csak a köz¬ 
érzésre, a népre számítottam, de kigyelmed 
jogi alapot is tud az eset alá kanyarítani. 

Kincses mester elnevette magát, csak úgy 
rengett a tokája, a midőn mondta: 

- Nagyuram, úgy látszik, nem veszi komo¬ 
lyan a birói kart. 

- Miért? — kérdezte Kont. 
- Ha egy olyan esetet bocsát az Ítélete elé, 

a melynek maga sem látja a jogalapját. . . 
- Azt nem látom, — ismerte be Kont, -

de azért ne tartson roszhiszemű perpatvar-
kodónak. Mert mi a jogalap, a jog? Ha társa¬ 
dalmakat reformáló, nemzetképző törekvések¬ 
kel és czélokkal kerül szembe? Az egyén igaza, 
magánhaszna a köz, a társadalom, az emberi¬ 
ség kárára. 

Kincses mester intett a fejével. 
- Úgy van. Minden emberi érték relatív. 

Az ember végczélja, a míg világ a világ, örökké 
az lesz: a sok értéktelen érték lehető legtöké¬ 
letesebb felbecsülése, hogy a sok rósz közül 
mégis a legjobbat választhassa ki . . . 

Ezután a részletek megbeszélésére tértek át 
Kont vitéz és ügyvédje. 

Kincses mester arra nézve, hogy összeállítsa 
a Kont-javak leltárát s a birlalók (alperesek) 
lajstromát, már megtette az első lépéseket. 
Genealogusai az Országos levéltárban, a so¬ 
mogyi, zalai, vasmegyei, veszprémi megyei 
székhelyeken, Nagyváradon, Esztergomban a 
káptalanoknak, mint régi hiteles helyeknek" 
archívumában megkezdték a pornyelő munkát. 

. . . Azonban — Ígérte megbízójának, — ad¬ 
dig sem fog pihenni, míg ez a munka tart: 
befejezi a negyven ivre tervezett igénykeresetet 
és egy kötetes essayt is ir a Kont-esetről, mint 
jogi unikumról, a melylyel még intenzivebbé 
szándékozik tenni a várható kedvező közhan¬ 
gulatot. 

A honoráriumra nézve Kincses, Kont tilta¬ 
kozása ellenére is, ragaszkodott első kijelen¬ 
téséhez, a mely szerint teljesen díjtalanul 
viendi a pert, sőt a magáéból előlegezi annak 
körülbelől 500,000 koronában előirányozható 
költségéit is. 

Egyebekben azt ajánlotta Kontnak, hogy 
senki előtt ne nyilatkozzék a per érdemében, 
ne provokálja a szkeptikusokat s térjen ki az 
olcsó kíváncsiságnak. 

Ezzel aztán ajánlotta magát Kincses doktor, 
hazament és folytatta, a hol elhagyta az igény¬ 
keresetet . . . 

A vitéz ellenben ismét bezárkózott egy napra 
s programmján törte a fejét. Akkor, úgy vélte, 
teljesen elkészült az anyaggal, hozzá lehet látni 
végleges megformulázásához. Magához kérette 
Lombos Keresztélyt. 

- Lombos uram, fogja ezt a dolgozatot, 
tanulmányozza mindaddig, a míg nem ment át 
a vérébe, aztán stilizálja meg olyformán, hogy az 
utolsó analfabéta is megérthesse. Bontsa fel a 
fogalmakat alkotó elemeire s a meghatározá¬ 
soknak csak essencialia propriumait használja 
fel, hogy a kifejezések világosságát és erejét 
ne zavarják meg homályos és fárasztó abstrak-
cziók. A hézagokat inkább példázatokkal töltse 
ki. És tegye bele a konczepczióba egész lel¬ 
két, valamint én is beletettem az enyémet. 

- Értem, - - mondta a nazarénus halkan. 
- Hát engem ért-e? - - kérdezte Kont vi¬ 

téz. — Sejt-e valamit az én lényemből? 
- Azt hiszem, - - válaszolt Lombos, • 

hogy immár meg is fejtettem azt a nagy prob¬ 
lémát, a mi körül tapogatódzva botorkál az 
egész világ, előttem nem titok többé a nagy 
uram gondviselésszerű kiválásának genezise. 

- És meg tudja érteni a multamat? 
-Meg. 
- Belát a jő vömbe is? 

— Igen. 
- Tudja, miért perelem a Kont-vagyont ? 
- Hogy elvegye azoktól, a kik nem tudják 

kellőképen megbecsülni s odaadja azoknak, a 
kiknek második Istenük a föld. 
~ Kont megragadta a nazarénus kezét. 

- Oh, mily jó, — mondta, - - hogy immár 
nem vagyok egyedül. 

(Folytatása következik.) 

Murányi Gyula: Kupaktanács. (Nógrád vármegye ajándéka Mikszáth Kálmánnak.) 
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VASÁKNAPON. 
Elbeszélés. — Irta Kortsák Jenő. 

Mihalcsik István, a szorgalmas kiskereskedő 
egy szép vasárnapi nap reggelén így szólt az 
ebédlőben egybegyűlt családjához : 

- Gyerekek, gyönyörű az idő. Ma kime¬ 
gyünk a Zugligetbe. Készítsétek az elemózsiát! 

A gyerekek, Pista és Milike tapsoltak örö¬ 
mükben, Mária asszony azonban aggódva azt 
kérdezte : 

Vájjon nem lesz-e eső ? 
Mihalcsik István kinézett az ablakon. A két, 

emeletes szomszéd - ház között egy tenyérnyi 
darab látszott az égből. Ez a kis darab ég 
gyönyörű, mosolygó kék színű volt. Arany 
napsugárháló ragyogott előtte és az aranyhálón 
időnként szelíd, lágy imbolygással puha toll-
vánkoshoz hasonló felhők úsztak át, aztán el¬ 
tűntek a magasabbik ház kéménye mögött. 
Utána hosszú ideig tiszta, erősen ragyogó kék-
ség volt az ég. 

Mihalcsik István sokáig nézte a kis darab 
eget, végre óvatosan, meggondoltan így szólt: 

- Az ég tiszta, de néha felhők szállnak 
a Kas-ház kéménye felett. Az eső mindazon¬ 
által nem bizonyos. Mindenesetre ne felejtsé¬ 
tek el az esernyőket. 

- Kitűnő lesz - - mondta Pista, a ki még 
sohse volt a Zugligetben, Milike pedig hosz-
szan és sokatmondóan az anyjára nézett. 

MihaU-sikné asszony megértette a lánya pil¬ 
lantását és kissé elfogultan és alázatosan így 
szólt megint. 

- Ügy gondolom, illendő dolog volna, ha 
Aczél urat is meghivnók. 

Mihalcsik úr kissé elkedvetlenedett. Egy ideig 
hallgatott, ismét kinézett az ablakon és ebben 
a helyzetben, félig elfordulva ezt felelte : 

- Megmondtam már, hogy nem nagyon 
kedvelem ezt az embert. Büszke és sokra tartja 

magát. De ti bátorítottátok fel, ha illő dolog¬ 
nak tartjátok, hívjátok meg. 
' És így Mária asszony Aczél urat is meg¬ 
hívta. Aczél úr az ebédlőből nyíló szobát birja 
bérben Mihalcsikéknál. Szőke bajuszú, zömök 
termetű, előkelőén öltözködő ember volt, fog¬ 
lalkozására nézve gőzmalmi tisztviselő. 

- Aczél úr, - - mondta Mária asszony, -
ha nem tud a mai napra kellemesebb szórako-
kozást, jöjjön velünk a Zugligetbe. 

Aczél úr könnyedén meghajolt. 
Kellemesebb perczeket nem tölthetek 

sehol a világon, mint az önök társaságában. 
És Milike előtt is meghajolt. 
Milike elpirult örömében. Ok már egy év 

óta szerették egymást. Reménytelenül. 
Mihalcsik úr kereskedőt szeretett volna vő-

nek, ő nem kedvelte az értelmi foglalkozáson 
levőket. Sokszor vitatkoztak arról Aczél Já¬ 
nossal. 

- Az önök munkája, mondta Mihal¬ 
csik - - gépies munka. Betöltik a rovatokat, 
aláhúznak és összeadnak. Mindenki meg tudja 
csinálni. A mienket nem. Ide ravaszság kell, 
emberismeret, sőt ismerni kell a világpiaczot. 
A ki ügyetlen, az elbukik. Az önök foglalko-
zását az ügyetlenek keresik, a kik a maguk 
lábán nem tudnak járni. 

Aczél János szelíden és elnézéssel szokott 
az ilyenre felelni. 

— A világ kezdete óta úgy volt, — monda — 
hogy az alantasabb társadalmi osztályon levők 
a felettük állókat becsinérelni, lebecsülni igye¬ 
keztek. Az irigység beszél önökből. A szellemi 
munka minden esetre magasabbrendű munka. 
Az arra való hajlam vele születik az ember¬ 
rel. Bennem már korán megnyilatkozott. Min¬ 
dig kerültem a nem szellemi foglalkozáson 
levők társaságát. 

Mihalcsik István nem kedvelte Aczél Jánost 
és bár sejtette a közte és leánya közt szövődő 
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Kacziány Ödön: Holdkelte a tengeren. 

- Pompás les/ odakünn - - lihegte Mihal-
csik úr, - mindig szerettein a természetet. 

Most' már a villamoson ültek. At-zél és 
Milike egy sarokba külön húzódva beszélgettek. 

— Ma jó kedve lesz apának, - - ma meg¬ 
kérem kezét — mondta Aczél úr szerelmesen. 

Műiké lesütötte a szemét, sóhajtott s így 
felelt : 

- Istenem, csak már túl lennénk rajta. 
Apának különös szigorú felfogása van az ér¬ 
telmi osztályhoz tartozók iránt. 

Aczél úr lovagiasan, de energikusan így 
szólt: 

- Milike nagysád, - - igaz, hogy a kegyed 
édesatyja utczájának, sőt a szomszédos kör¬ 
nyezetnek is első kiskereskedője, de elvégre -
tisztelettel legyen mondva - mégis büszke 
lehet, ha egy az értelmi pályán működő vöt 
fogadhat a házába. 

Milike büszkén és szerelmesen ragyogó szem¬ 
mel nézett Aczél Jánosra. 

Megint megcsodálta gyönyörű, gondozott 
szőke bajuszát, piros nyakkendőjét, illatos pö-
mádétól fényes haját. Meleg, szerelmes vér¬ 
hullám szökött a fejébe és pirosra festette 
fehér üde arczocskáját és parányi fülecskéit. 
Körülnézett és miután meggyőződött arról, 
hogy nem látja őket senki, beletette kezecs¬ 
kéjét Aczél kemény férfikezébe s halkan, el-
fosrultan így szólt: 

viszonyt, hivatalosan nem akart tudomást venni 
róla. 

A nők ellenben imádták Aezél Jánost. 
- Aczél úr, - - az ön Ízlése bámulatos -

mondta Mária asszony, mikor Aczél a kirán¬ 
dulásra felkészülve megjelent közöttük. 

Piros nyakkendőt viselt, fehér mellényt és 
pepita koczkás zsakettet. A bajusza, a szőke, 
sclymrs bajusza illatos volt és merészen, kato¬ 
násan felfésülve odasimúlt az arc/;ili<>/. líög-
töii Milike elé lépett és gáláns meghujlással 
felajánlotta karját. • 

- Végre megindultak. 
\/. ifjú pár elöl ínrnt, HZ öreg házaspár 

mögöttük lépdelt, mellettük gyalogolt Pista. 
a ki ax elemózsiával megtöltött barna gyé-
kénykosarat czipelte. 

Meleg nyári nap volt. Az etnherek tikkadtan 
pihegve, a házak árnyékát keresve, lustán, ál¬ 
mosan gyalogoltak, a/, idősebb urak és asszo¬ 
nyok apró papir-legyey.ökkel hűsítették kipi¬ 
rult arczukat. A villamos-kocsik tömve voltak 
színes, fátyolszerű ruhába' öltözött asszonyok¬ 
kal, szalmakalapos férfiakkal. A gyalogjárók 
mentén félmeztelen gyerekek szaladgáltak, ver¬ 
senyt futottak a' villamossal és zöldmázos 
korsójukból árulták a langyos, esőszagti vizet. Magyar-Mannheimer Gusztáv: Kertünkben télen. 

Udvary Géza: Heine. 
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• Meghalok, ha nem lehetek a maga fele¬ 
sége. 

A villamos zakatolva, óriási ugrásokkal ro¬ 
hant a Zugligeti-útón. Arany napsugarakban 
fürdő gesztenyefák, világos zöld színű halmok, 
piros fedelű házikók suhantak el az ablak előtt. 
Az utasok vágyódva, a hűs erdők felé sóvá-
rogva néztek ki az ablakon, s alig várták, 
hogy kijuthassanak, hogy eltűnhessenek a zöld 
bokrok közé vezető tarka kavicsos utakon, 
hogy virágot téphessenek és koszorút fon¬ 
hassanak. 

Mihalcsik István derűsen mosolygó szemmel 
mesélte a feleségének. 

- Úgy-e, húsz éve nem láttuk az erdőt ? 
bzep idő. De ma kiélvezzük. Mindig imádtam 
a mezőt, meg a fákat. Sajnos, városi embe¬ 
rek vagyunk. Vájjon elég lesz-e az elemózsia? 

Jókedvű volt és megelégedett. Húsz évvel 
italabbnak érezte magát. Eszébe jutott a 

fiatalsága és vidám, hunczut históriákat me¬ 
sélt egy komoly arczú úriembernek, a kivel 

ahány perczczel előbb megismerkedett. 
Aztán kiszálltak a fülledt, olvadt levegőjű 

kocsiból és kiléptek a sárga kavicsokkal tele-
nintett erdei útra. 

A fakó, verteién városi szín néhány pilla¬ 
nat alatt eltűnt róluk. Enyhe rózsaszin pir 
aontotta az arczukat, erősen lihegve, szuszogva 
másztak a tarka virágos, zümmögő, sárga Se¬ 
bekkel teh dombokat. Fürödtek a napsuk¬ 
ban, az erdő párás lehelletében, a lekaszált, 
szaradni kezdő, nedvekkel teli fűnek bódító 

l*. 8zA*. 1910. 57. 

illatában. Kegyetlenül csillogó 3zei»raeÍ letép¬ 
ték a gesztenyék levelét s koszorút fontak 
belőle. 

Aczél és Milike egymásba karolva, ruganyos, 
mókus-szökésekkel kúsztak felfelé a hegyen. 
Mikor felértek, vidáman, boldogan nevettek. 

Milike fehér kendőjével integetett az öre¬ 
geknek. 

Az öregek zihálva, puliogva másztál: a me¬ 
redeket. Az arczuk derűs volt, fiataloknak érez¬ 
ték magukat. 

- A virágok, ibolya, ha nem csalódoni, -
mondta Mihalcsik úr. - - A felesége lehajolt 
érte, leszakította és a férje gomblyukába tűzte, 
aztán a mellébe vágott. 

- Öreg bolond, - - mondta. 
Most elérzékenyültek és lassan, szótlanul 

kapaszkodtak a hegyre. Egymásba karoltak és 
kissé reszkető lábakkal, de nagyon boldogan 
közeledtek a tető felé. 

A fiatalok már várták őket. 
- Ma megkérem a kezét, — mondta Aczél 

úr határozottan. 
Izgatottan, türelmetlenül várták az öregeket. 
Pista felterítette a gyöpre a fehér abroszt, s 

nagy szakértelemmel elhelyezte, csoportosította 
az elemózsiát. 

Köréje telepedtek és enni kezdtek. Lassan, 
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Túry Gyula : Tanyai udvar. 

megcsókolta a lányát. Aztán megtörölte a szem¬ 
üvegét. Mihalcsikné boldogan zokogott. Pista 
nem tudta, hogy miképen viselkedjék. 

Szlányi Lajos : Balaton. 

jóízűen ették a hideg sültet és nagyot ittak 
rá a piros, kissé csípős izű borból. 

Mihalcsikné asszony jóságosán, biztatóan 
mosolyogva osztogatta a fehér kenyérdarabo¬ 
kat. Aztán intett a szemével Aczél úrnak. 

Aczél úr köhintett egyet és megszólalt: 
- Igen tisztelt Mihalcsik úr! 

Mihalcsik István megértette, hogy miről 
lesz szó. Feltette a szemüvegét. Nagy csend 
volt az erdőben. Fölöttük ragyogott a nap¬ 
fényben szikrázó égbolt. 

- Igen tisztelt uram! - - mondta Aczél 
János kissé sápadtan. - - Van szerencsém meg¬ 
kérni a leánya kezét. Már régóta szeretjük 
egymást. Tisztességes, művelt ember vagyok, 
a jövedelmem is elegendő. Tudom, hogy Mi¬ 
halcsik úr kevésre becsül, mert nem vagyok 
kereskedő. Elvégre miránk is szükség van. 
A lánya szeret és boldog volnék, ha a felesé¬ 
gem lehetne. 

Elhallgatott és zavartan kivörösödve várt. 
Az erdőben egy pintyőke énekelt. Az öregasz-
szony reszkető kézzel hajtogatta az asztal¬ 
kendőt. Pista szégyenkezve az abroszra sü¬ 
tötte a szemét. Műikének pityergésre állott a 
szája. 

Mihalcsik úr köhintett és gyors mozdulattal 
rendbeszedvén a bajuszát, így felelt: 

- Semmi kifogásom nincs, kedves Aczél 
úr. Sejtettem a dolgot. Tudom, hogy becsüle¬ 
tes ember és szeretni fogja a feleségét. Őszinte 
ember vagyok és bevallom, hogy jobb szeret¬ 
tem volna kereskedőt vőnek. Önök, a kik az 
értelmiséghez sorozzák magukat, nem tisztel¬ 
nek bennünket eléggé. Ez nem helyes... De 
ember tervez, Isten végez. Jól viseljétek ma¬ 
gatokat. Na! Szervusz! 

Kic-bit elérzékenyült, öreg, ránézés sztme 
elhomályosult. Kezet fogott Aozéllal éa kétezer 

Kis szünet után tovább ebédeltek. Boldo¬ 
gan, lusta lassúsággal fogyasztották az ele¬ 
mózsiát. Sokat ettek. Mihalcsik úr elbeszélte, 
hogy hogyan kérte meg a feleségét. Az öreg¬ 

asszony ellágyulva, mélyen megindulva hall¬ 
gatta. Az ifjú pár csöndben, megilletődve ült 
egymás mellett. Milike nagy karéj vajas ke¬ 
nyeret készített Pista számára. 

Az erdőből egyre hangzott a pintyőke szava. 
Aranytollú czikázó sárgarigók játszottak, ker-
getődztek a hegyes jegenyecsúcsok fölött. A vi¬ 
rágok pazar bőkezűséggel lehelitek kábító, édes 
illatukat. 

Mikor a fák sudara vörösödni kezdett, haza¬ 
felé indultak. Lassan, megelégedetten mende-
géltek. A jegyespár most már egymásba ka¬ 
rolva, szorosan egymáshoz simulva lépett. A szi¬ 
vük csordultig tele volt kitörni akaró szere¬ 
lemmel. Minden fordulónál megálltak, s ha 
az öregek nem látták, csókolództak. 

Pista tapintatosan félrefordult ilyenkor. 
Istenem, milyen gyorsan öregszik az 

ember, mondta Mihalcsik úr és hosszú 
idők után ismét felajánlotta a karját a fele¬ 
ségének. 

így mentek hazafelé. 
Ekkor váratlanul, mint a derült égből a 

villám, közibük furakodott a roszmájú véletlen 
és megbontotta közöttük a békés harmóniát. 

A villamoson egy úr nézegetni kezdte Mi-
likét. Vörös arczú, impertinens nézésű idősebb 
úr volt és kitartó, szemtelen nézéssel meredt 
Milike finom, zavartan piruló arczára. A ko¬ 
csiban ülő békés, fáradtan hazatérő polgárok 
valamennyien látták a vérlázító merényletet 

Gergdy Imre: Tuniszi vásár. 

A MŰCSARNOK TAVASZI TÁRLATÁRÓL. 
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és felháborodva, kissé megrémülve készenlétbe 
helyezkedtek. Kinos perczek teltek így el. 

Végre felállott Aczél János és keményen, 
élesen így szólt a monoklis úrhoz. 

- Üraságod gazember... 
— Igaza van mondta Mihalcsik úr, -

igenis, igaza van. - - És a többiek is, H bé¬ 
kés, jámbor polgárok, a nyugodt, álmos csa¬ 
ládapák egyszerre felébredtek fáradt, ernyedt 
állapotukból és görcsösen megmarkolva botju¬ 
kat, durván és kegyetlen haragtól csattanó 
hangon ismételték : 

- Igen, gazember ! 
A monoklin úr hidegen, megvetó'en körül¬ 

nézett s gúnyosan azt Kérdezte Aczél .Jánostól: 
- Számíthatok elégtételre? 

íme a névjegyem - - mondta Aczél úr. 
Szép szőke bajusza idegesen remegett. 

A vörös arczú idegen gőgösen, megsetöen 
körültekintett és leszállt a kocsiról. 

Ekkor kitöri a felháborodás 

Egy pillanat alatt jó ismerősök lettek mind¬ 
annyian. Gyűlölködő, elkeseredett hangon szid¬ 
ták az előkelő idegent, a ki aljas, vérlázító 
viselkedésével megzavarta a nyugalmukat és 
részvétteljes, bátorító Kzóval vigasztalták Műi¬ 
két, a ki sápadtaii, riadtan, szégyenkezve bújt 
az anyja oldala mellé. Piros szájacskája resz¬ 
ketett a rémülettel és felindulástól. 

Alávaló, - - mondta Mária asszony. 
Kzért fizetni fog, - kiáltotta Aczél úr 

dühösen. 
Ilyenek ők mind, az előkelőek. Azt hi¬ 

szik, minden az övék, - - mondta egy szánal-
masan vékonynyakii idősebb hölgy, a ki bibor-
uirös rózsákat viselt a kalapján. 

.Most még pari ajozni is akar, - - kiál¬ 
totta felháborodva egy nehezen lélegző, igen 
kövér úr. 

Állok elébe, mondta Aczél, mindenre 
elszántan. 

Polgár ember nem párbnjozik. Az a 

katonák és előkelőek szokása. Ostobaság -
szólt közbe most nyugodtan Mihalcsik lat-
v.-,n — Mi kijelentettük az illető úrról a vé¬ 
leményünket és ezzel .az ügy t-i van intézve. 
Butaság! 

— Igaza van, - - mondta a kövér útitárs 
és a vörösrózsás asszony. A többiek is he-
lyeslöleg bólogattak a fejükkel. 

— Nincs igaza, felelte Aezél János. -
Itt becsületsértés történt. Ezt csak fegyverrel 
lehet elintézni, így kívánja a becsület. 

Mihalcsik indulatba jött. 
- Ostobaság! - T kiáltotta. - polgárember 

nem párbaj ozik. Én sohase párbajoztam. Ki 
mondja, hogy nem vagyok becsületes ember?! 

Körülnézett. Széles, gömbölyű arcza sugár¬ 
zott a becsületességtől. 

Mindnyájuk arczán meglátszott, hogy egy vé¬ 
leményen vannak vele. Aczél úr kidiilbv-./.tette 
a mellét és kissé fenhéjázó hangon így szólt: 

- Mi nekünk más a felfogásunk a becsü-
letbeli ügyekről. Engedd meg, kedves apa, 
hogy ebben az esetben a saját elveim szerint 
cselekedjem. 

Mihalcsik Istvánnak kipirosodott az arcza. 
- Az én családomban csak egy felfogás 

lehetséges a becsületről. - - Mellére ütött. -
Az én felfogásom. A ki nem ezt vallja, az 
nem lehet a családom tagja. 

- Én pedig nem engedek, — mondta Aczél 
úr sápadtan. 

Ez a kijelentés élére állította a helyzetet. 
Mindenki érezte, hogy a Mihalcsik-családra 
szomorú napok következnek. 

Szomorúan, sápadtan ültek egymás mellett, 
mint a hideg esőtől megtépázott madarak. 
A jövőt sötétnek és reménytelennek látták. 
Másnap Mihalcsik István kijelentette, hogy 
ha a párbaj megtörténik, Aczél János nem 
lesz a család tagja. 

- A mitől féltem, megtörtént, -— mondta. — 
Ön többre becsüli önmagát, mint bennünket. 
Ilyen embernek nincs helye a családomban. 

Mindenki tudta, hogy ez meg nem változ¬ 
tatható Ítélet. Aczél daczosan összeszorította 
ajkait s így szólt Műikéhez: 

- Ha belehalok is, nem engedek. Nekem 
elveim Vi.lima.Ji. . . . . . . . - - -

Milike egész nap sirt. 
Mária asszony kétségbeesetten járt-kelt a 

lakásban s egyre ezt hajtogatta : 

Ferenecz Ferdinánd főherczeg trónörökös márzius 15-étől 18-áig részt vett a székhelyi stefánia grófnő (szal. prandau báronő) dolnji-
miholjaczi birtokán rendezett szalonkavadászaton. Trónörőkös e négy nap alatt 67 szalonkát lött,mely ritka eredményből egy napra, melyen 
az egész vadásztársaság 130 szalonkát ejtett el, valosággal rekordszámban 34 darabnmyi zsákmány esett. A vadásztársaság, melyet képeink 
ábrázolnak 12 nap alatt összesen 515 szalonkát ejtettek el.Also képunkon balról jobra haladva gróf mailáth József, báró Rummerskirch kapitány 
gróf Mailáth György.Gróf Mailáth Lászlóné, gróf Hadik János Ferencz Ferdinánd főherczeg,grófWallis ezredes, gróf Miláth László,gróf Mailáth 
Nándor, báró Wimpffen őrnagy, Mihalovich Antal volt főispánláthatók.-Felső képünk reggilinél mutatja be a társsaságot. 
A DOLNJI-MIHOLJACZI VADÁSZOATOK-Goldeber Rezső fényképe a «Vasárnapi ujság»számára 
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— Istenem, Istenem, kelletti ez nekünk ? 
Pista Aczél úrhoz pártolt. 
A segédek, a házban lakó orvostanhallgató 

cs egy ilyen ügyekben jártas jogász, egész 
nap tárgyaltak. A párbaj a következő napra 
volt kitűzve. 

Megérkezett az utolsó éjszaka. 
Lefekvés előtt így szólt Mihalcsik űr : 

- Tisztelt Aczél úr, a lányom csak abban 
a A esetben lehet az öné, ha a párbaj meg 
nem történik. Mondjon le. Ön a fiatalabbik, 
be kell látnia, hogy családapai tekintélyei,,,'t 
fenn kell tartanom. Aczél úr hidegen, ud. aria-
san meghajolt s így szólt: 

- Sajnálom, - - és visszavonult a szobá¬ 
jába. 

A család egyedül maradt. Némán, kétségbe¬ 
esetten ültek az asztalnál. A lámpa homályo¬ 
san világított, hosszú, barátságtalan árnyak 
mozogtak, kergetödztek, birkóztak a falon. 
A képek, a máskor barátságosan mosolygó, 
kedves családi képek felismerhetetlenül meg¬ 
változtak, kellemetlen, fájó emlékeket újítot¬ 
tak fel, keltettek életre az emlékükben. 

Megérkezett az utolsó éjszaka. 
Mindenki lefeküdt és mély, nyomasztó 

álomba merült. Csak Milike nem tudott 
aludni. Magára vette világoskék pongyoláját, 
a melyikben először tetszett meg Aczé] úrnak 

és elárasztotta velük a szobát és körülsimogatta 
Milike fehér, bánatos arczát. Aztán lassú, 
méltóságos léptekkel átsétált a Kas-ház és a 
(ilaser-ház közti kis égi térségeíi és eltűnt az 
elsötétülő hideg házfalak mögött. 

Megint besötétedett. 
Milike fáradtan, mélyen lélegezve aludt a 

karosszékben. Álmában tinóm mosolygás ült a 
szájaszélére. A holdvilág bohó, könnyű álomba 
ringatta. 

Korán reggel kopogtattak az ajtón. Milike 
mély álmából felébredve, ijedten körülnézett. 

A két segéd lépett a szobába. Fekete ruhát 
viseltek és ünnepélyes hangon üdvözölték. 
A szomszéd szoba ajtaja is kinyílott és be¬ 
lépett Aczél úr. Ó is fekete ruhát viselt, az 
arcza hideg volt és mindenre elszánt. Min¬ 
denki betódult a szobába. 

Milike a szivére szorította a kezét. A feje 
szédült, úgy érezte, hogy meg kell halnia. 

Az orvosnövendék ünnepélyesen meghajolt 
Aczél úr előtt és kimért hangon így szólt: 

- Uram, fájdalmas hirt kell önnel közöl¬ 
nöm. A párbaj közbejött körülmények miatt 
elmarad. Nemes ellenfelünk ma éjjel hirtelen 
elhunyt. 

Csönd volt a szobában, aztán megszó l ál 
Aczél úr, A hangja komoly volt és lovagiast 

és kiment az ebédlőbe. A szoba kísértetiesen 
sötét volt, csak a boltozaton ringottak, im-
bolyogtak félelmes, torzonborz árnyalakok. 

- A gázlámpáktól van, - - bátorította ma¬ 
gát Milike, s rémülten pihegett. A szoba má¬ 
sik oldalán egy vörös pont világított. 

- Ö se tud aludni, - - suttogta és hálás, 
szerelmes melegség tódult a szivébe. A másik 
szobából halk, recsegő léptek hallatszottak. 
Aczél úr sétált fel és alá. Aztán különös, át¬ 
ható, izgató illat kezdett terjengem a szobá¬ 
ban : a pecsétviasz titokzatos, hátborzongató 
illata. 

Végrendeletet Ír, - gondolta Milike, ^ s 
csöndesen, fájdalmasan elkezdett zokogni. Ki¬ 
mondhatatlan, fájó büszkeség töltötte el a 
szivét. Maga elé idézte Aczél úr daliás, izmos 
alakját, komoly, határozott tekintetét, impo¬ 
záns, semmivel meg nem alkuvó karakterét. 
Szivére szorította a kezét és büszkén, le¬ 
mondóan suttogta : 

- Igen, ő hős, ő igazi férfi. 
Kinézett az ablakon és felnézett az égre. 

A Kas-ház kéménye mögül szelíd, ezüstös 
ragyogással közeledett a hold. Előreküldött 
tej fehér sugarai megvilágították a Kas-ház 
egész tetejét s a legfelső emeletet. Fényes 
ezüstösen vibráló fátyolba burkoltan aludt a 
Kas-ház; altlakain, mintha becsukott szemek 
lennének, tiindértánezot lejtettek a fiatal hold¬ 
sugarak. Aztán szelid komolysággal az arczán 
megjelent a hold és finoman, jóakaróan, biz¬ 
tatóan mosolygott Műikére. Sugaraiból le-
küldte a legtisztábbakat, a legezüstösebbeket 

l 

Márezins 26-án ünnepelte fennállása 25-ik évfordulóját Fiúméban az ifjúkorában elhunyt 
Klotild főherczegnő, József föherczeg leánya, születésekor alapított «Asilo Clotilde* egyesület, 
mely állandóan 160 szegény gyermeket lát el ruhával, élelemmel s magyar és olasz nyelvben 
való oktatással. Klotild főherczegasszonyt az ünnepen gróf Svirmay Sarolta udvarhölgy 
k'pviselte. A felső kép a menhely épületét, a középső a gyermekek fölvonulását, az alsó a 

gyermekek csoportját mutatja be az ünnepi vendegek közt. 

A FIUMEI «ASILO CLOTILDE» JUBILEUMA. — Jelíy Gyula fölvételei. 
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TAITO-UIZERÓ ABESSZINIAI CSÁSZÁRNÉ, MENELIK 
ÖZVEGYE. 

— Sajnálom, - - mondta, - de így jobb 
neki, mert g'olyómmal a testében talán tovább 
szenvedett volna. 

Műiké boldogan mosolygott. 
Hat hét múlva megtartották az esküvőt. 

SALAMON KIRÁLY UTÓDA. 
Menelik. 

Afrikának, a sötét világrésznek északkeleti 
részén nagy válság forróláza fut végig egy 
óriási birodalmon, Abesszinián. Meghalt II. Me¬ 
nelik császár, a Negusz Negeszti, az etiópiai 
királyok királya, Abesszinia császára, bölcs 
Salamon király utóda. Meghalt, miután 23 
éven át ült Soa királyságának öröklött trón¬ 
ján és újabb 21 év óta császára volt egész 
Abessziniának. Közvetetlen fiutóda nincs ; trón¬ 
jának örökösévé még életében unokáját, a 13 
évesnél nem sokkal idősebb Lidj Jcasszu her-
czeget nevezte ki, hatalmát pedig régóta meg¬ 
osztotta s egy év óta, nagybetegen, egészen a 
kezébe adta második feleségének, Taitu- Uizeró 
császárnénak. S most el kell dőlnie, hogy 
erős akarata, mely több mint két évtizeden 
át tekintélyt és rendet tartott birodalmában, 
képes lesz-e sírján túl is éreztetni hatását. 

Menelik császár büszkén vallotta magát Sa¬ 
lamon király utódának s birodalmát Afrika 
minden országai közt az egyetlennek, mely a 
keresztény időszámítás első századai óta meg 
tudta óvni függetlenségét és keresztény vallá¬ 
sát. Ősi hagyomány és néprajzi valóságok tar¬ 
tották ébren Menelik nagy származásának hitét 
Abessziniában. A hagyomány szerint már az 
ó-testámentom korában foglalta el Abesszinia 
trónját Menilek király, bölcs Salamonnak, a 
zsidók királyának és Sába királynőjének szü¬ 
lötte. Sába ama királyasszonyának, ki hírét 
hallva Salamonnak, «eljöve, hogy megkisért-
gesse őt nehéz kérdésekkel; és beméne Jeru¬ 
zsálembe igen nagy sereggel és tevékkel, a 
melyek hoznak vala fűszerszámokat, igen sok 
aranyat és drágaköveket, és Salamonhoz méné 
és szóla vele mindenekről, a melyek a szivén 
voltak.... És Salamon király ada neki min¬ 
dent, a mit csak kívánt és kért tőle, azokon 
kívül, melyeket gazdagságához képest ada neki. 
Annak utána Sába királynéasszonya megtére, 
és méné az ő földébe szolgáival egyetemben.* 

A legenda még tovább szövi azt, a mit az 
ó-íestamentomban a Királyok könyve beszél. 
Menilek, Sába királynőjének fia, vitt magával 
új hazájába Palesztinából való zsidókat is, s 
az Abessziniában sok keserves üldözés közben 
most élő zsidók, a falasak, e palesztiniai ősök 
utódainak mondják magukat. Az etnográfia 
nem ad nekik igazat, mert fajuk nem semita 
faj, s inkább az abessziniai felföld régi hamita 
benlakóihoz tartoznak, kik valaha régen föl¬ 
vették a zsidó hitet. De a hagyomány nem 
vet számot ez ellentmondással s beszéli to¬ 
vább, hogy a falasak hosszú időkön át éltek 
saját fejedelmeik alatt, külön kis államokat 
alkotva, a többi közt egyet a Szimen nehezen 

hozzáférhető hegyvidékén is. Ez az ország 
szülte a regéjökbeli — szépségéről, becsvágyá¬ 
ról és kegyetlenségéről egyformán híres — Ju¬ 
dit herczegnőt (Eszter néven is említi a ha¬ 
gyomány), ki úgy 900 körül Krisztus szüle¬ 
tése után meg akarta buktatni a bölcs Sala¬ 
mon királytól származó uralkodóházat és ki 
akarta irtani a kereszténységet. A császári 
családnak majdnem valamennyi tagja, számra 
állítólag mintegy négyszáz, egy csapásra a 
kezébe is került. Előbb fogva tartotta őket egy 
megvivhatatlan hegy ölén, aztán felkonczol-
tatta mindannyiokat. Csak egy herczegük me¬ 
nekülhetett Soába, ez aztán tovább virágoz-
tatta bölcs Salamon törzsökét, mely J270:ben 
ismét elfoglalta t- királyság trónját, így szól 
a hagyomány, melybe már a történelem i,s 
belekapcsolódik. 

Ennek az ősi törzsnek utolsó férh'sarjadéka 
volt Menelik, Heila Melekotnak, Soa királyá¬ 
nak fia. Huszonkét éves korában, 1866-ban 
lépett Soa királyi trónjára s mert tehetséges, 
becsvágyó ifjú ember volt, de talán azért is, 
mert különbnek érezte magát Etiópia minden 
királyánál s hűbérurainál, az abessziniai csá¬ 
szároknál is, jó korán észrevette és figyelem¬ 
mel kisérte a birodalmi trón körül leselkedő 
végzetet. Látta II. Tódor c.sászászárt, az első 
reformátort, Abesszinia négusai közt, ki meg¬ 
nyitja birodalmának kapuit az európai művelt¬ 
ség előtt, de aztán mégis visszatér a zsarnok¬ 
ság útjára. Látja bukásában, midőn körül¬ 
záratva az angoloktól Magdala várában, pisz¬ 
tolylövéssel vet véget életének, melynek tragi¬ 
kuma a következetlenség volt. 

Látja Tódor utódát, János négust, a ki 
jelentékeny ember volt, ép úgy, mint előde a 
trónon, de az európai szellemmel, mely Egyip¬ 
tom felől intett Abesszinia felé, ellentétbe 
helyezkedett s végre Angliától magára hagyatva, 
az új prófétával, a mahdival vívott harczokban 
vesztesül maradt s 1889-ben ő maga is életét 
vesztette Makallénál. Menelik, Soa királya, 
elég hamar felismerte hivatását ép úgy, mint 
azt, hogy Abessziniát csak a haladás útján 

lehet erejében és hatalmában megtartani. En¬ 
nek következtében Egyiptomhoz szított, dó 
sietett meghódolni Jánosnak, miuőa az meg-
szalasztotta az egyiptomi herczeg seregét. Meg¬ 
hódolt neki, sőt feleségül vette lányát s az 
abessziniai trón váronlányosa lett. Hűsége nem 
tartott sokáig, mert alig hogy megszállottak 
az olaszok Masszauát, Menelik már áss olaszok¬ 
hoz húzott, fegyvert és támogatást fogadott el 
tőlük s kicsöppent a trónöröklésből, midőn 
János császár váratlan halála után Mangása 
ti^rei király, a császár természetes )ia lépett 
Abesszinia trónjára. Menelik most már nyíl¬ 
tan és fegyveresen az új császár ellen fordult, 
cl is űzte trónjáról s 1889-ben veje, Mikaol 
rász és főképen az olaszok segítségével, Abesz-
szinia császárjává koronáztatta magát. Az olasz 
segítséget úgy szerezte meg magának, hogy 
szerződéssel elfogadta Abessziniára nézve az 
olasz védnökséget. 

Utóbb megbánta ezt a lépését s midőn 
érezte, hogy hatalmában megerősödött, igye¬ 
kezett megszabadulni az országát és őt magát 
mélyen megalázó olasz szerződéstől. De hiába 
fordult (1893-ban) Európa uralkodóihoz, hogy 
szabadítsák meg Olaszország gyámkodásától, 
melynek közveiítése és beleegyezése nélkül 
szerződéseket sem köthetett más országokkal. 
A legtöbb európai fejedelem válaszra sem 
méltatta az afrikai császár kérelmét. Most 
aztán elkövetkezett az, a mi elkerülhetetlenné 
vált: Menelik a fegyverek erejére bizta a vitás 
kérdés elintézését. Háborúja Olaszországgal 
még élénk emlékezetében lehet a legtöbb ol¬ 
vasónak. Az 1896. évi áduai csata, melyben 
Olaszország harmadfélszáz tisztjét és majdnem 
nyolczezer katonáját vesztette el, véget vetett 
az olaszok fenhatóságának s az addisz-abebai 
béke ugyanabban az esztendőben teljesen füg¬ 
getlen császársággá nyilvánította Abessziniát. 
Menelik tekintélye e háború után hihetetlenül 
nagyra nőtt. Az európai hatalmak, melyek 
előbb szóba is alig álltak vele, siettek elis¬ 
merni őt. Anglia és Francziaország versengve 
keresték kegyét kereskedelmi szerződésekért 

II. MENELIK NÉGUS, ABESSZINIA CSÁSZÁRA KÍSÉRETÉVEL. (Balján a trónörökös.) 

és vasúti engedélyekért, az orosz czár pedig 
fényes követséget küldölt udvarához. 

Csak otthon, Abessziniában állt nehezen 
helyre a béke. Mangása, a/, elűzött négus, ki 

, most kénytelen volt beérni a tigréi alkirály-
sággal, 1898-ban pártot ütött ellene. De Me¬ 
nelik, Makonnen rász, az aduai győző segítsé¬ 
gével, engedelmességre szorította és Mangása 
a következő évben kénytelen volt Addisz-Abe-
bába, a négus fővárosába menni és személye¬ 
sen tenni le a hüségysküt Menelik kezébe. 
És Abesszinia e viharos évek elmultával a 
béke hosszú éveinek, -áldásához jutott. Külső 
ellenség nem fenyegette, az ország belső rend¬ 
jét tartósan nem háboríthatta meg semmi. 
Menelik négus pedig a haladás útján fejlesz¬ 
tette tovább nagy birodalmát, Abessziniának 
van már vasútja Dsibutitól Kelet felé Harrar 
tartományig s újabb vasutaknak terve is ké¬ 
szen áll. A hegyvidéken nyolczszáz kilométer 
hosszú táviródrót húzódik végig s van Abesz-
sziniának néhány telefonvonala is. Az ország 
hadereje háború esetén kétszázezer főnyire 
emelhető fel, s új ágyúkkal, elsőrangú modern 
puskákkal van fölszerelve. És Abesszinia egyike 
a világ legtermékenyebb országainak, bár ter¬ 
mészeti kincsei még mindig kiaknázatlanok. 
Termékeny mezőségein buján tenyész a szőlő, 
búza, árpa és kukoricza. Az alsó Mareb és ZÁSZLÓ-ERDŐ. 

• 

KOSSUTH BESZÉL. FEHÉRUHÁS LÁNYOK A VASÚTNÁL 

Takarzé meleg völgyeiben egészen forróövi 
növényvilág tenyészik: a tamarindúsok fajai, 
füge, majomkenyérfa, vadgyapot, olaj, gyöm¬ 
bér és sok drága fűszer. Kaffa tartomány a 
kávé őshazája. 

Állatvilága a legértékesebb fajokban gazdag. 
Bányái sok aranyat, vasat, kőszenet, ként és 
sót rejtenek. Menelik uralkodásának elején 
meghívta fővárosába Ilg svájczi mérnököt, -
utóbb miniszterelnökévé is tette, — hogy tiszta 
képet szerezhessen országának természeti kin¬ 
cseiről. Kiaknázásuk még a jövő feladata lesz, 
s Abessziniának 1900-ben, roppant gazdagsága 
és nyolcz milliónyi népe ellenére, nem volt 
nagyobb a kivitele tizenhat millió, a behoza¬ 
tala tizennegyedfél millió korona értékűnél. 

A haladásnak legnagyobb akadályául a nép 
roppant elmaradottsága és vadsága szolgál. Ez 
a nép túlnyomó tömegében keresztény, de 
fölöttébb laza összefüggésben van az egyip¬ 
tomi kopt anyaegyházzal. Sajátszerűen bizony¬ 
talan egy vallás ez. Inkább a külső formái 
szerint keresztény, mint a belső tartalmánál 
fogva. Étkezésének és tisztálkodásának sza¬ 
bályaival s a vasárnap megtartásával a szom¬ 
bat megünneplése mellett az ó-testamentumra 
emlékeztet; egyéb ünnepei és böjtjei Európa 
délvidékének katholiczizmusához teszik ha¬ 
sonlóvá, de az ország ívjabb törvényei meg¬ 
engedik a soknejűséget a keresztényeknek is. 

Menelik császár, mint említettem, gondos-

A NÉP KOSSUTHOT HALLGATJA. • 

K O S S U T H F E R E N C Z GÖDÖLLŐN. 
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PALÓCZ NÉPMŰVÉSZET. — NOSZVAJI HÁZ. 

kodott róla, hogy halála után legyen örököse 
trónjának. A trónörökös, Lidj Jeasszu her-
czeg, az első házasságából született leányá¬ 
nak egyetlen fia. Menelik, hogy még jobban 
biztosítsa számára a trónt, tizenkét éves ko¬ 
rában összeházasította János király unokájával, 
York Romanával. .Ez most nyolez éves. De 
Taitu császárné, Menelik felesége, bár látszó¬ 
lag belenyugodott férjének ez intézkedésébe, 
nem nézte jó szemmel a trónöröklésnek ezt a 
rendjét B becsvágyával és az európai haladás 
gyűlöletével, ha végkép meg nem törik hatalmát, 
nagy akadályokat fog gördíteni még a haladás 
útjába. Abessziniáliiin <ísi szokás, hogy a csá-
sxár halála után összeomlanak a fegyelem 
korlátai s könnyen inegeshetik, hogy a ha¬ 
talmi vágy lángba borítja ismét az országot. 

Menelik császár lehunyta .szemét, és nincs 
meg a bizonyosság, hogy Abessziiiiii mtíguia-., 
rá (Ihat a haladat* útján, melyre Salamon király 
törzsökének utolsó férfisarja vezérelte. 

—a—Zt/. 

A PALÓCZ NÉPMŰVÉSZET. 
Nagy dolog megállapítani a palóczsdg hatá¬ 

rait. Annyi bizonyos, hogy ugyanazon kiejtés¬ 
sel beszél Heves, Nógrád, Gömör vármegyék 
népe, de átterjed ez a nyelvjárás keleten 
Abaujba, Borsodba, délen le a Mátra alá, sőt 
Pestmegyébe a főváros tövébe, Rákospalotáig, 
nyugaton a Vágig. Kiejtését megőrizte ez a 
nép, a mely bizonyára a honfoglaló magyar¬ 
ság egyik törzse lehetett, talán a kunok közül 
való, a kiket az oroszok paloveczeknek, paló-
czoknak neveztek, s a kik Edu vezérrel a 
Mátra tájékát szállottak meg. 

Mert a Mátra környéke, meg a szomszéd 
Nógrád a palóczsá;* ko/.epe, ;i/ bizonyt.?.. A töblii 
helyeken lassan lemond régi s/okásairól, el¬ 
hagyja viseletét, de itt még ragaszkodik hozzá. 
Hogy lassan kiforgatja őket i« régi formájuk¬ 
ból a haladó kor, az Amerika-járás, az előre 
látható; annál inkább sietnünk kell megmen¬ 
teni népies művészetük emlékeiből mentői 
többet. 

Ezeket a néprajzi sajátosságokat kutatva, a 
középkori templom-építésen kell kezdenünk. 
Mert bár a román és csúcsíves izlés nemzet¬ 
közi stílusok voltak, mindenütt hozzáalakul¬ 
tak a földhöz, a mely befogadta őket. A vá¬ 
ros művészete ősidők óta átszivárog a faluba. 
Örök folyamat ez, a mely időnként megújítja 
a nép művészetét. 
: A palócz templom őse a kereszténység első 

századaiban a fatemplom volt, ép úgy, mint 
a,' hogy a palócz házak legrégibbjei fából van-
njak, mert hisz azon a vidéken sok az erdő 
még most is, hát még régebben. Kár hogv 
e templomokból egy se maradt meg; elpusz¬ 
tította őket az idő, s hogy fából építsék az 
újat, annak útját állta bizonyos szemérem¬ 
érzés, a mely kőből való hajlékot kívánt az 
Isten imádására. Pedig hogy e fatemplomok 

ügyes alkotások lehettek, mutatják a harang¬ 
lábak, azok a hatalmas fatornyok, a melyek 
kivált református templomok mellett marad¬ 
tak meg. 

A románkori kőtemplom kétféle volt, vagy 
kerek, mint a süveti, meg a sikátori, vagy 
egyetlen négyszögű hajós, a keleti oldalon ke¬ 
rek kiugró szentélylyel, mint a rákosi (Gö¬ 
mör m.) és a szalonnái. Kőtornya nem volt, 
de volt erős kőkerítése lövőrésekkel. Ez az 
erődítés nem volt nagyszabású, mint Erdély 
déli részében a szászoknál és a velük szom¬ 
szédos székelyeknél, a kik, mint pl. a dersi 
unitárius székelyek, egész várakat tartanak fenn, 
ma már hál' Istennek csak a gabona, sza¬ 
lonna s egyéb ingóságok elraktározására, de 
a palócz templom körfala is megvédte a falu 
népét, marháját meg az ősök sírjait, a melyek 

. ugyancsak a templom körül , voltak, holmi 
martalóczok támadásaitól. A mi vidékünkön 
legerősebb a heji-ze-i templom fala, ennek 
két kerek bástyája is van. 

A palóczföldi góthikus templom építése bi¬ 
zony a szegénység góthikája. Kőfaragóra csak 
a módosabb egyházaknak tellett, hanem a gazdag 
falfestés valaha nem hiányzott egy templom¬ 
ból sem ; ma is tömegesen kerülnek napfényre, 
kivált Gömörben a mi /triiiiitit'jrink művei. 
Szapora munkájú, a régi képtipusokhoz ra¬ 
gaszkodó mesterek voltak ezek, kiket mind¬ 
jobban ismerni kezdünk. Magának a geczel-
falvi mesternek eddig négy kifestett templo¬ 
mát ismerjük. Képeik között kiváló volt nagy¬ 
ságban és jelentőségben az, a mely rendsze¬ 
rint a hajó éjszaki falán Szent Lászlót és a 
cserhalmi ütközetet ábrázolja. Vidékünkön a 
rákosi rom. kath. templom őrzött meg egy 
ilyen cziklust, a melyek mindenütt a cser¬ 
halmi ütközetet tárgyaló félig világi, félig egy¬ 
házi ének illusztrác/iójának tekinthetők. Ez 
az ének, a melyet országszerte énekeltek, el¬ 
veszett, a falképek azonban megmaradtak. 

A későbbi korban a XVII. század derekától 
kezdve mind erősebben érvényesül a templo¬ 
mok belső díszítésében. Ez időben és a követ¬ 
kező században festik azokat a gazdag deszka¬ 
mennyezeteket, melyek a magyar ornamenti¬ 
kának ma is tanulságos ereklyéi. Ilyen a 
szent»imoni rom. kath. templom mennyezete 
11 ion-1 MŰ. Rajta az akkori két biró, Mák Mik¬ 
lós és Báli János neve mellé a birói pálczát 
tartó kart festettek, míg a falu nemes urai 
neve mellé baltát tartó kart; ellenben az egy 
virágcsokrot tartó kar irás nélkül is á hitves¬ 
ről való megemlékezést jelenti. A mennyire 
tipikus ez a templom a falusi pápista egyhá¬ 
zak között, annyira kedves példáját leljük a 
református kis templomoknak Radistyánban. 

A XVIII-ik század legfőbb stílusa, a mit 
\ \ . Lajosénak szoktunk mondani, szintén erő¬ 
sen érezteti hatását. Kivált a házak díszítésein 
alálkpzunk ezzel a Sajó és Rima völgyén, a 
aodosabb falvakban, a hol az ntcza felől osz-

loP, vagy pálmaforma törzsek emelkednek 

melyek gazdag virágzatban végződnek. Az ud¬ 
var felé pedig széles oszlopos tornácz fut vé¬ 
gig. Mindezek a formák rendkívül becsesek 
a mi építészeink számára is. A nagy házak 
mögött ugyancsak keresnünk kell az olyan 
régi palócz faház egy-egy düledező példányát, 
a milyen teszem azt a Vajda Gergelyé Hor-
kán. Ebben • a házban a ház - - már mint a 
lakószoba - - a d helyet a tűzhelynek, kémen -
czének és bútoroknak is. Olyik helyt benne 
emelkedik a tűzhely felé a boldoganyá-wfe. 
nevezett oszlop, talán a pogány vallás egy 
maradványa, mert a mint a régiek mondták, 
imádkozáskor a gyermeket ennek fordították. 
A házba a pitar-on jutunk be, e megett van 
a komora. 

A milyen egyszerű volt a régi ház, annyira 
ékes volt a benne lakók öltözete, kivált az 
asszonynépé. Tar, Hasznos, Maczonka népe-
majdnem oly színesen öltözik, mint a mező¬ 
kövesdi matyók (a kiket én kiejtésük után nem 
tartok a palóczok közé valónak). Kivált a fej¬ 
dísz az, a mely több részből áll s felépítése 
nagy gonddal megy végbe. 

A ház berendezéséből a bútor nem a nép 
munkája s nem is jellegzetes eléggé; hanem 
a szuszék vagy szekrény, a búzás láda igen 
czifra. Csak némely erdős vidéki falu készíti, 
de igen el van terjedve. Gazdag díszítésének 
szülőanyja a vaskörző meg a kés. Ezeknek 
bemetszéseiből áll elő a legváltozatosabb és-
soha sem ismétlődő rajz. 

A fonás és szövés még kedves munkája a 
palócz asszonynak. Feldolgozzák a maguk ter¬ 
mesztette kendert, de némelyik, a ki finom, 
puha vásznat akar szőni, boltból is vesz pa¬ 
mutot. A szövés ornamentikája jórészt geomet¬ 
rikus, de van - - természetesen a technika kí¬ 
vánta egyszerűsítéssel - - virág, sőt ember és 
állat is benne. Gömörsiden láttam frízt össze-
fogózó gyermekekből; babásnak mondták ezt 
a mustrát, vagy pádári gyermeknek. Szépen 
szőnek Nagy-Bátonyban is.' 

Hímezni már nem tudnak oly szépen, mint 
régibb időben, a mikor a nemesi kúriák asz-
szonyai tanították a falu leányait. Ilyen régi, 
még 1700 táján készült hímzésekben igen gaz¬ 
dag a körösi és berzétei református egyház. 

Magyaros reuaissance díszítés látszik ezeken. 
A későbbi gyapjúhimzéseken aztán magyaro¬ 
sabbá, népiesebbé válnak a formák. Ma már 
elhagyták a gyapjúhimzést, ép úgy mint a 
csipkeverést s a keresztöltéses hímzést csinál¬ 
ják leginkább. 

Hasonló volt a sorsa az agyagművességnek. 
Régebben a XVII. században, a mint a jegy¬ 
zőkönyvek bizonyítják, Rimaszombaton czéh-
beli iparosok csinálták ónzománczos eljárással 
egész 1800—18:20 tájáig. Ekkor térnek át a 
leöntésre az engobe technikára s lassan a 
falu kezébe megy át ez a mesterség. Azok 
között a faluk között, a kik fazekaskodnak, a 
legnagyobb csoport Licze, Mellété táján van. 
Igen rátartósak a tudományukra. A mikor a 
liczeiek szekérrel mentek az új plébánosukért, 
földhöz vagdalták az összes edényeit. 

Majd csinálónk mi különbet, hisz a 
egész falu fazekas. — Alig tudta megmenteni 
a porczellánjait. Ennek a vidéknek a fazekasa 
sokat czifráz. Vagy ecsettel írja meg az edé¬ 
nyeit, vagy szarvacskából csurgatja ki a fes¬ 
téket, vagy horgos bádoggal metszi be a dí¬ 
szítő vonalat. Emberfejű kancsóra is akadtam 
a palóczságon, de azt még a múlt század 
közepén csinálták. 

Szóljunk végre azokról a dolgokról, a melye¬ 
ket házon kívül csinál a pásztorember vagy ke¬ 
rülő, magányosságában. Az ilyen faragásokban 
leggazdagabb Nógrád déli fele. Innen valók 
az ólomveretes karikásnyelek, melyek formái 
annyira emlékeztetnek a góthikára. Némelyi¬ 
ken ott a gazdája neve, vagy csak a kereszt 
mutatja, hogy vallásos ember, meg a balta, 
hogy erős férfi kézben volt. Krisztust faragják 
meg a gyufatartóra is, meg Dánielt az orosz¬ 
lánokkal Btb., nem úgy mint Somogyban, a 
hol vadászt, szarvast meg pásztort faragnak 
az ilyenekre. A mentőnek is szép a formája 
a mi ott szokott lógni az erdőt járó ember 
tarisznyáján. És a hány, annyiféle, mert a 
nepbeh ember nem ismétli a czifrázást nem 
s állapítja meg előre, csak úgy jut eszébe 

munka közben. Gróh István. 

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

Ismerteti !i>iytató«,) 

RÁKOSI VIKTOR. 

XII. FEJEZET. 

A Haxo-utczai mészár.ás. 

Ez az utolsó pillanatok legréraségesebh jele¬ 
nete : egy csomó fegyvertelen ember lemészár¬ 
lása. Ilyesmit a versaillesi csapatok még oly 
kegyetlén eljárása sem igazol, legfeljebb a ke¬ 
gyetlen düh fellobbanását magyarázza. A kato¬ 
nák a torlaszokon elfogott federált nemzetőrö¬ 
ket halomra lőtték, érthetőnek lehetne találni, 
ha viszont a nemzetőrök rögtön kivégezték 
volna a harcz hevében kezükbe került katoná¬ 
kat. E helyett azokat veszik elő, a kiket hetek 
óta lakat alatt tartanak, a kik tehát teljesen 
ártatlanok voltak a Paris ellen folytatott harcz-
ban. Igaz, hogy ezeket hivatalosan kinevezték 
a nép kezeseinek, de ez az ötlet nem ment sen¬ 
kit és semmit. 

Május 25-ikén éjjel a kommün maradványa 
a XX. kerület, vagyis Belleville polgármesteri 
hivatalában ütött tanyát, a hol egykor a Szere¬ 
lem Szigetéhez czímzett korcsma állott, melyet 
Paul de Kock regényei oly híressé tettek. In¬ 
nen mentek szét a végső intézkedések az égő 
városban, melyben fenekestől fel volt fordulva 
minden. 

Május 26-ikán délután a Grandé Roquette-
fogházban, mely tanuja volt az érsek legyilko-
lásának, megjelent Gois Emil «ezredes», kezé¬ 
ben egy bizonytalanul fogalmazott rendelettel, 
mely meghagyta Fran9oisnak, a fogház igaz¬ 
gatójának, hogy adja át a zsandárokat és az 
összes kezeseket, a kiket csak a nemzetőrök el 
tudnak hozni. Hogy ki volt ez a Gois, azt már 
elmondottuk ott, a hol Eudes «tábornok» törzs¬ 
karáról beszéltünk. Ő volt az, a kit csúfnéven 
Csatornarácsnak hívtak. Gois csak négy embert 
jelölt meg névszerint, négy s^iczlit, a többit 
Francoisra bizta. Francois tizenegy papot vá¬ 
lasztott ki, köztük egy fiatal papnövendéket, 
egy rajongót, a ki mint szeminarista is mindig 
arról álmodozott, hogy életét hitéért feláldozza. 
Ezért khinai misszionáriusnak készült. Arról 
azonban nem álmodott, hogy ezt az áldozatot 
Parisban is meg fogja hozhatni. 

Ezeken kívül harminczhét zsandárt és városi 
rendőrt állítottak sorba. Megjegyezzük, hogy 
Göttmann, a fogház felügyelőinek egyike, előtte-
való nap ajánlatot tett Geanty zsandárőrmes-
ternek, hogy szervezze embereit, ragadjanak 
fegyvert s ha értük jönnének, tagadják meg az 
engedelmességet. Geanty nem mert belemenni 
ebbe a tervbe, talán remélte is, hogy a kom¬ 
mün csak a papokra reflektál s e kislelkűsége 
miatt el kellett veszniök. A nemzetőrszakasz 
körülvette a szerencsétleneket, Gois lóra szállt 
és elindultak. Elszánt emberekre nézve ez a* 
kiséret szinte nevetséges volt, de ezeknél a sze¬ 
gény embereknél a hosszú fogság megtört min¬ 
den ellenálló erőt s tökéletes passzivitásba sü-
lyesztette őket. Papokra természetesen még ke-
vésbbé lehetett számítani. 

A fogház környékének lakossága részvétet 
mutatott a kezesek iránt. A Roquette-utczában 
rájuk kiáltott egy asszony: Miért nem mene¬ 
kültök ? Nem felelt neki senki. A Pere la Chaise 
jemető mellett mentek tovább. Az Oberkampf-
utczában megálltak s egy barrikádról csapato¬ 
kat kértek a kiséret megerősítésére. Itt egy 
egész század csatlakozott hozzájuk, de még 
bántalmazásban nem volt részük. -i 

A mint a Pouebla-utczába értek, megválto¬ 
zóit a kép. Kövekkel dobálták őket s minden¬ 
ünnen hallatszott a kiáltás : Le a csuhásokkal! 
A nagy csatatér minden kétes alakja itt cso¬ 
portosult össze. Ittas nemzetőrök, exaltált gye¬ 
rekek, fanatikus asszonyok kiabáltak és irányí¬ 
tották a hangulatot. A vásárcsarnok előtti téren 
a kíváncsiak kompakt tömege bámulta az égő 
Paris panorámáját. Az ágyú szakadatlan dör-
gött. Az egész kiséret megállt, hogy ezt a gran¬ 
diózus látványt bámulja. Ekkor egy nagy tömeg 
fegyveres nemzetőr rohant a térre, a kiket a 
Buttes Chaumontról most vertek ki a versail-
lesiek. Ezek elkezdtek kiabálni: Adjátok át 
nekünk a f'oylyokat, majd mi végezünk velük! 

A 62 KEZES LEMÉSZÁRLÁSA MÁJUS 25-ÉN, A HAXO-UJTCZÁBAN. 

A naptömeg ordítva helyeselte ezt az ajánlatot 
s rögtön elterjesztették a hirt, hogy ezeket a 
katonákat és papokat a torlaszon fogták el, a 
hol a népre lőttek. A polgármesteri hivatal ka¬ 
puja előtt állott Ranvier Gabriell, kommüntag, 
dereka körül'vörös esárpjával s megparancsolta 
Goisnak, hogy a kezeseket kisérje be oda. Mi¬ 
kor ezek előtte elvonultak, odakiáltott nekik: 
Egy fertály órát adok arra, hogy ki-ki megcsi¬ 
nálja a végrendeletét! Az a hir, hogy a barri-
kádokon ejtett foglyokat hoztak s itt agyon¬ 
lövik őket, hihetetlen gyorsasággal elterjedt az 
egész városrészben. Mindenünnen odasiettek az 
emberek s rövid idő alatt legalább kétezer fegy¬ 
veres ember állottá körül a hivatalt. 

Húsz perez múlva a kezesek elhagyták a vá¬ 
rosi épületet. Ranvier újra végignézte a mene¬ 
tet, oda is kiáltott Goisnak: Vidd őket a falak¬ 
hoz és lődd főbe! A közönségen valóságos pa-
roxismus vett erőt, egész díszfelvonulást ren¬ 
deztek. Legelöl lóháton egy tiszta vörösbe 
öltözködött markotányosnó, kivont karddal a 
kezében. Utána egy csomó dobos és trombitás, 
kik rohamot fújtak és vertek s fokozták a nép 
exaltáczióját, mely a pálinka és kiontott vér 
következtében külömben is már a legmagasabb 
fokra hágott. A muzsikusok után következett 
egy fiatal ember, a ki kezében szuronyos pus¬ 
kával tánczolt, csodálatos ügyességgel a leg-
bámulatosabb figurákat járva. A fiatal ember 
után jöttek a kezesek őreikkel s körülöttük az 
őrjöngö tömeg, a mely, a hol csak hozzájuk 
férhetett, ütötte-verte, dobálta őket. 

így indultak meg a Párisi-utczán fölfelé. 
Útközben a közönségen több izben türelmet¬ 
lenség vett erőt, sokan követelték, hogy ne 
húzzák-halaszszák a dolgot, hanem öljék meg 
a kezeseket ott, a hol vannak. Gois ellenke¬ 
zett, hivatkozott a kapott parancsra s a menet 
tovább haladt. A boldogtalanok valósággal gol¬ 
gotát jártak. A verejték csurgóit róluk, a ruha 
lassanként rongygyá vált rajtuk, a kapott se¬ 
bektől többen véreztek, sokan panaszosán nyö¬ 
szörögtek. Körülöttük énekeltek, tánczoltak, 
rikoltoztak. Igazán, mintha az egész tömeg ön¬ 
kívületi állapotban lett volna. Ott, a hol a 
Párisi-utcza és Haxo-utcza keresztezik egymást. 
újra me'gálltak tanakodni, hogy hol gyilkolják 
le őket. Ekkor valaki azt indítványozta, hogy 
vigyék a kerületi katonai parancsnoksághoz, a 
helyi katonai műveletek központjához, mely 
ott volt a Haxo-utczában. Ezt az indítványt 
elfogadták s a menet tovább hömpölygött. 

Ebben a pillanatban a parancsnokság épü¬ 
lete, mely virágos és veteményes kertek között 
terült el, tele volt a harcz által a végsőkig ki¬ 
merült nemzetőrségi tisztekkel és közkatonák¬ 
kal, a kik egyebet se kívántak, mint hogy min¬ 
den minél hamarább érjen véget. A kommün 
utolsó katonai parancsnoka Hippolit Parent 
volt, a ki itt ütötte fel főhadiszállását. Mellette 
voltak még Varlin, Latappy, Humbert és Oudet 

Eudes már eltűnt. Jourde pénzügyminiszter itt 
adott át még a titkárának egy csomó pénzt, 
hogy kifizesse belőle a még harczoló altiszte¬ 
ket. Miközben ezek az alakok odabent vesze¬ 
kedtek, odakint óriási zaj hangzott fel: a nép 
hömpölygött a parancsnokság előtti térre, 
maga előtt tolva a kezeseket. Mindnyájan be¬ 
tódultak az udvarra. Mikor a vezérek megtud¬ 
ták, hogy miről van szó, Varlin előállott s 
halálmegvető bátorsággal védelmébe vette a 
kezeseket, így szólt Parenthoz: «Nos, miután 
ti, a Központi Bizottság vagytok az urak, bizo¬ 
nyítsátok be, hogy nem vagytok gyilkosok, ne 
engedjétek megbecsteleníteni a kommünt, ment¬ 
sétek meg önmagától ezt a népet, vagy pedig 
vége van mindennek és mi nem vagyunk egye¬ 
bek, mint közönséges fegyenczek.» 

Senki se hallgatott rá. Még a legszerényebb 
felelet, a mit kapott, ez volt: Eh, eredj, ügy¬ 
véd ! Ezen emberek fölött a nép fog igazságot 
ülni! A nép már-már mozdulatokat tett, hogy 
Variint is a túszok közé lökje, mikor barátai 
előtörtek és elvezették. 

A nép által körülvett kezesek e perczben egy 
négyszögletes udvarban állottak, melyet kerí¬ 
tés választott el egy kerttől, melyben valami 
megkezdett építkezés maradványai állottak. Itt 
állott egy tizenkét láb magas fal, mellette hú¬ 
zódott egy ötven centiméter magas kisebb fal. 
Hirtelen valami habozásféle futott végig a tö¬ 
megen, mert hire terjedt, hogy a parancsnok¬ 
ság házai tele vannak lőszerekkel, a miből 
lövöldözés esetén baj lehet. De ennek a mo¬ 
mentumnak véget vetett Benőt Viktor «ezre¬ 
des*, Bergeret gárdájának parancsnoka, a Tuil-
leriák palotájának felgyujtója, a ki kirohant 
az egyik házból és elordította magát: Halálra 
velük! Irtóztató tolongás támadt, az említett 
fakerítés egyszerre ledűlt s az egész tömeg a 
kertbe hömpölygött, a hol a kezeseket a kis 
falra állították a nagy fal mellé. Fél testtel 
magasabban állottak, mint a dühöngő tömeg, 
úgy, hogy kitűnő czélpontul szolgáltak. A kofa 
vagy markotányosné e közben leszállt lováról, 
berohant a kertbe, kezében egy felvont kara-
bólylyal, s első volt, a ki belelőtt a kezesek 
tömegébe. Vérszomjas ordítás támadt erre a 
jelre s a tüzelés megkezdődött. 

Geanty legszélrül állt és kinyitva katona-
blúzát, a nemzetőrök elé tárta meztelen mellét. 
Egy öreg pap eléje állott és ő kapta a marko¬ 
tányosné lövését. A pap elbukott s a többi 
lövés csakhamar Geantyt is leterítette. Puská¬ 
ból, revolverből, pisztolyból, közelről, távolról 
lövöldöztek a szerencsétlenekre. A mindenfelől 
összefutott nemzetőrök szilaj énekszó közt lö¬ 
völdöztek a tömegre, mely egyre jobban apadt. 
Parent Hippolyt, a főparancsnok, szivarral a 
szájában, zsebredugott kézzel egy ház erkélyé¬ 
ről nézte a jelenetet és - - végig nézte. 
(f̂ De a vérengzés kezdett egyhangú lenni, egy 
játékot találtak ki, hogy jobban mulassanak: 

< 
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kényszerítették a szerencsétleneket, hogy át-
ugorjanak a kis falon és ugrás közben lőtték 
le őket. Három pap és egy czivil visszautasí¬ 
tották ezt. Az egyik pap így szólt: Ké*:ek /'«-
gynnl; i'rrl<iitnxá<i<>t tenni liilüi/l, tm-llHI, dfí 
ni'tn Ülik hozzánk, lto</u Uf/rdndozva haljunk 
meg. Egy nemzetőr eldobta puskáját, egyen-
kint megragadta őket és átlódította a falon. 
E közben a nemzetőrök lelőtték őket. Az utolsó 
pap ellenszegült és magával rántotta a nemzet¬ 
őrt, türelmetlen bajtársai sortüzet adtak és a 
pap mellett a nemzetőrt is megölték. Az 02 ál¬ 
dozat közül egyetlen egy volt, a kinek idegei 
nem bírták ki ezt a szörnyűséget és elájult. 
Ezt aztán kezénél és lábánál fogva megragad¬ 
ták, egy darabig lóbálták és aztán a többire 
hajították. Míg a levegőben repült, egész sor¬ 
tűz végezett ezzel is. 

Konstatálva van, hogy a kommünnek egyet¬ 
len egy tagja sem volt jelen ezen a mészárlá¬ 
son, mely körülbelül egy óra hosszat tartott, 
de még nem volt vége. A sebesültek keserves 
jajgatása töltötte meg a levegőt. Rájuk rohan¬ 
tak, gázoltak rajtuk, pisztolylyal és puskával 
folyton bele-bele lőve a véres hústömegbe, de 
a nyöszörgés csak nem szűnt meg, mert a kik 
alulra kerültek, azokat védte azoknak a teste, 
a kik fölül hevertek. Egy nemzetőr kiadta a 
jelszót: Klóré fink, x:in<iii>/l xzegezz! Az eszme 
tetszett a tömegnek és mindaddig szurkaitok 
őket szuronynyal, míg valamennyi el nem csen¬ 
desedett. Mikor május 29-ikén a holttesteket 
összeszedték, konstatálták, hogy az egyik holt¬ 
test 09 puskalövést, páter IVngy pedig l-l sxu-
ronydöfést kapott. 

A rémtett elkövetése után a tettesek szét¬ 
oszlottak a szomszédos korcsmákban, liogv 
fáradalmaikat egy kissé kipihenjék. A nap 
hőse a markotányosné volt, a kit valtukra 
emelve hurczoltak körül. Egy tüzérkatona, egv 
faerkulesi erejű iiatal ember, a ki fegyver néí-
kül, csak ököllel dolgozott a kezesek között, 
dicsekedve mutatta megdagadt karját és így 
szólt .- Nézzétek, öli/ ció'cel ütöttem őket, lioi/i/ 
megdagadt n 1,-afom. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Az ókoritól borzalom. Hálósét, szerencséül n-,,••>; 

és katasztrófa történik minden nap, sőt minden 
órában a világon. Azt lehetne mondani: az idő 
kerekét cmbervér hajtja, a mely folyton ömlik. 
hol vékony érln-n. hol hirtelen zuhataggá. dagad¬ 
tán, de szünös-sziintelentil Ezt az adót örökösen 
fizetjük a haladásnak is, a maradiságuak is. a 
vakmerő előretörésnek, a gondatlanságnak, a mun¬ 
kának és a henyo vigyázatlanságnak egyaránt. Öli 
az embert minden e k-m: a föld, a viz, a levegő. 
Gázok robbannak, hajók sülyednek el, repülő¬ 
gépek zuhannak le, vonatok rontanak egymásnak, 
a Föld tüzes melle is fölszakad és ezereknek meg 
tizezerekuek teszi sírjává a maga sebét. A szeren¬ 

csétlenségek között sok a rendkívüli, iszonyatosan 
falánk az ember pusztításában : miért van mégis,-
hogy a mi Oköritó falujában történt, mindennél 
iszonyatosabb erővel markol a szivünkbe és a 
megdöbbenésnek olyan lueredts jgét szakajtja ránk, 
hogy sehogy se tudunk belőle fölocsudni? Hog a 
legedzettebb idegek is szinte megpattannak és a 
csontunkat marja a kín, mikor a rémség hirét 
olvassuk ! Magyarázata ennek kétségkívi l a ka¬ 
tasztrófa szörnyű nagysága. Magyarázata, hogy a 
kiket halomba gulkolt, a mi testvéreink, népünk 
viruló gyermekei, magyar leányok és magyar le¬ 
gények. Nem természetes-e, ha ezeket nem is 
könynyel, hanem a szivünk vérével siratjuk? De 
van itt még egy más égetően kinos magyarázat 
is. A katasztrófának szörnyű és példátlan 
aránytalansága. Ha egy nagy hajó elsülyed, ha 
r^\ bánya fölroblum. hfi egy vulkán kitör, ha 
száguldó vonatok egymásnak rohannak, mindeb-
IIOIL titáni erők véres mérkőzésát, elnyomott vagy 
vakmerőén megkísértett elemek vad föllázadását 
ére//,i;k. l>e a .szatmármegyei kis falucskában 
ilien elemek nem szerepeltek. Ott minden csön¬ 
des, derűs i's idillikus volt. Ott nem kisértettek 
meg félelmetes, elemi erőket. Nem sebezték a 
r'óld testét, nem tették szolgává se a gőzt, se a 
villámot, a hatalmas Tüzet nem képviselte más, 
mint néhány sápadt fényű petróleum-lámpa és 
ez az elem mégis művelt ohan dnlást, olyan 
mészárlábt, olyan .öldöklést, szedett egy kicsike 
falu ártatlan, mulatozó népéből olyan sarczot, a 
mely fekete gyászba, rémületbe t's kétségbeesésbe 

tudna dönteni egy világvárost is, nem egy falucs¬ 
kát. A gyászon és részvéten kívül még olyan 
érzés is fojtogat bennünket, mintha azt látnánk, 
hogy egy égig érő óriás megragad egy szegény 
kis ártatlanul játszó gyermeket és éktelen indu¬ 
lattal földhöz veri és agyontapossa a kis szeren¬ 
csétlent. 

-K 

Csataképek. Az ember — már a milyen a vér¬ 
mérséklete meg a filozófiája — sir vagy nevet, 
dühöng vagy mulat, ha azokat a vérfagyasztó 
csataképeket olvassa, a melyekben a külföldi uj-
ságok : német, franczia, angol és amerikai lapok 
egyaránt a föloszlatott képviselőház utolsó ülésén 
átviharzott szomorú kavarodást leírják. Ezekben 
a tudósításokban térdig ér a vér, revolverek dö¬ 
rögnek, suhog a <ifokosch» és a hány magyar 
miniszter van, azt mind legalább is három golyó¬ 
val a mellében, hordágyon szállították el a par¬ 
lamentből. Kivéve a honvédelmi minisztert, Hazai 
Samu generálist, a ki, mint a nagyon elterjedt 
londoni «Daily Telegraph» tudósítása elmondja, 
mikor a kormányra törő förgeteget látta, o kirán¬ 
totta a kardját» és halomba aprította a támadó¬ 
kat. Szó sincs róla: a mi azon az ülésen történt, 
azt a legbarátságosabb tudósítás se festhetné nyá¬ 
jas idilliumnak: de miért ez a vad túlzás, a ha-
zudozó kedvnek ez a véres zuhataga? Ezek a tu¬ 
dósítások a budapesti eseményekről - Bécsben 
Íródtak. A külföldi nagy lapok kiküldött munka¬ 
társai Bécsben laknak, a kisebb lapok levelezői 
bécsi újságírók. Ez már hozzátartozik a mi úgy¬ 
nevezett sujáto* közjogi helyzetünk sajátosságához. 
És ez bizonyára maga is sokat megmagyaráz. 
Mert vannak alkalmak, mikor a bécsi hírszolgálat 
valóságos lelkesedéssel czáfol rá arra a pana¬ 
szunkra, hog/ agyonhallgatja és elsikkasztja vagy 
elhomályosítja Magyarországot. És ezt az alkal¬ 
mat fölötte alkalmas alkalomnak Ítélte ilyen czá-
folatra. De ez a magyarázat magában még nem 
teljes. Van - - több is. Egészen emberi és egészen 
általános. Már Victor Hugó megénekelte, hogy 
minden öröm soha se halhat ki a föiurui, ;;i<.rt 
a míg ember lesz, megmarad legalább egy öröm 
is: a káröröm. A legérdekesebb, a mit az ember 
hallhat — a rósz, a mit más emberről hall. En¬ 
nél szivesebben még a maga dicséretét se hall¬ 
gatja, mert a legtöbb ember még azt is könnyeb¬ 
ben elhiszi, hogy hazug hizelgés az a jó, a mit 
magáról mondanak neki, mint azt, hogy hazug 
rágalom az a rósz, a mit másról beszórnék neki. 
Minden ember nagyobbnak és kiválóbbnak érzi 
magát, hogy a másikról olyat hall, a mi azt ki¬ 
sebbíti vagy méltóságában megcsökkenti. És a 
nemzetek is emberekből állanak. Szívesen halla¬ 
nak magukról jót c's szépet, de a maguk dicsére¬ 
tének c's dicsőségének érzik azt is, ha a másikról 
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nem jót és nem szépet hallhatnak. Ezért -érdeke¬ 
sebb a számunkra mindennél, a mi egy másiknak 
a portáján történik : a skandalum. Úgy érzik, 
hogy ettől a maguk portája tisztább lőtt 6= dí¬ 
szesebb ! 

* 
Az élő reklám A nagyszerű és könyörtelen 

amerikai élelmességnek jutott először eszébe, hogy 
czilinderes uiakat séfáltasson az ii1<-;>ii, a kik 
mikor mélyen leemelt 'k a cziliruleriikct. kopás/ 
fejükről valami szappannak vagy tyúkszemirtóuak 
nagybetűs, nyomtatott dicsérete vigyorgott a meg¬ 
lepett járókelőre. Az amerikai ötlet azóta az euró¬ 
pai Ízlésen is kipróbálta az erejét. Az « ember, 
mint plakáttal" különböző kísérleteket tettek 
Európa nagyvárosaiban nagyon váltakozó sikerrel. 
Londonban tetszett a dolog, de már Zün'r/i-ben 
csúnyán megjárta vele egy selyemkereskedő, a ki 
négy selyem-hímző leányt iiltetett a boltja kira¬ 
katába. A reklám hatásos volt annyiban, hogy 
állandóan nagy csapat ember nézte az egyformán 
öltöztetett, görnyedten dolgozó leányokat. A lát¬ 
ványosság azonban hamarosan beszűnt. A szoczi-
álisták ugyanis egy egész sereg hordárt állítottak 
oda a kirakat elé, a kik öles plakátokat tartottak 
a következő szöveggel : 

Imc, asszonyok, a kik virágos selyem-
ben jártok, gyönyörködjetek bcniic, 
hogyan fizetnek szegény Irányok a 
ti pompátokért fiatal testük görnye-
désével, aránk lehervadó rózsáival 

és a szemük világával ! 
Rajta ! Vásároljatok ! 

A kereskedő, noha a kirakat üvegtábláinak 
ettől a tüntetéstől semmi baja se esett, esze nél¬ 
kül sietett beszüntetni a nagyszerű reklámot. 
A budapesti eleven reklám, a melynek vagy a ki¬ 
nek szintén nagy nézőközönsége csődűl a Eákóczy 
útra, nem dolgozik. Ez egy nő meg egy férfi, a 
kik a lábukra húzott czipőt mutogatják a kirakat¬ 
ban, a mely természetesen egy czipős bolt kirakata. 
A foglalkozásuk nem nehéz és nem is egészsc'g-
telen és mégis minden jobb érzésű embert valami 
bántó kójelmetlenség fog el, talán nem is az ő, 
mint inkább a tömeg látására, a mely megáll 
bámulni őket. Mert mi állítja meg ezeket az 
embereket ? Sem a hölgy szépsége, sem a férfi 
daliássága, se a czipőjük új volta. Nőt, férfit és 
új czipőt láthat eleget az ember Budapesten és 
pedig nemcsak üveg mögött. Ha pőrére vetkőz-
tetjük azt az érzést, a mely a bámuló tömeget 
megállítja: egy csúnya és kegyetlen kíváncsiság 
áll előttünk. Ez a tömeg ugyanis azt lesi az üveg 
alá tett két emberen, hogy milyen érzéssel és mi¬ 
lyen arcczal állják reggeltől estig a kíváncsi, bámész, 
gúnyos és megütődött tekinteteket, a melyeknek 
a tüzében kell állaniuk napi nem tudom nc'gy-e vagy 
öt koronáért, szóval : a kenyerükért. Az egészben 
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nincs semmi minősíthető kegyetlenség ts mégis 
bántó nagyon. Az embert csak az a kis káröröm 
vigasztalja, hogy annak, a kit ez a jelenet meg¬ 
állít, minden hamarább esz'be jut, mint az, hogy 
czipőt vásároljon. 

•X 
A huniKinziinis. Az a beszéd, a melyet Lepine 

úr, a hires rendőrfőnök a párisi községtanács ülé¬ 
sében tartott, a legnagyobb mértékben megér¬ 
demli, hogy a világon mindenütt meghallják és 
a modern szocziologusok el is gondolkozzanak 
rajta és meg is i'eleljenek raja. A párisi • rendőr¬ 
főnök azt a kategorikus és megdöbbentő kijelen¬ 
tést tette, hogy nem vállalhatja többé a felelős¬ 
séget a franczia főváros közbiztosságáért, mert 
egy olyan hatalom áll vele szemben és teszi ha¬ 
tástalanná az ő kezére adott hatalmat, mint -
a humanizmus. A humanizmus, a mely nem haj¬ 
landó többé bűnös embert ismerni, csak beteg 
embert és a kézre került bűnös számára azt az 
elbánást, illetve nem is elbánást, hanem bánás¬ 
módot is gondozást követeli, a mely a szegény 
beteg embert illeti. Ez a fölfogás, a mely meg¬ 
szünteti a kiilönbs'get a börtön és a kórház kö¬ 
zött, természetesen egyebet is megszüntet. Meg¬ 
szünteti a bűntevés leghatalmasabb fékentartó ere¬ 
jét : a megtorlástól való félelmet. Minden igazság 
akkor a legvonzóbb, a mikor még - - friss és 
minden hitvallója az első apostolok köntösében 
járhat. A kórházak lendjét, tisztaságát, fölszerelt¬ 
ségük kifogástalanságát nem ellenőrzik olyan fél¬ 
tékeny lelkiismeretességgel, mint a «nincs bííu, 
csak betegségi) elvének fanatikusai a börtönökét. 

A NAGY KÖZÖS SÍR, MELLETTE KIS HALOMBAN MEGÉGETT EMBEREK HAMUJA. 

A SZATMÁR-ÖKÖRITÓI TŰZVESZEDELEM. — Jelfy Gyula fölvételei. 

A Lepine előadása szerint Paris legjobb, legmo¬ 
dernebb c's leghumánusabban vezetett kórházai 
most a börtönök, a mit azért is el lehet hinni, 
mert Paris kórházai már jó idő óta nem a ki¬ 
tűnőségükről hiresek. És a börtönnek a kórház 
fölött megvan még az a jó tulajdonsága is, hogy 
annak a kapujából soha se utasítják el a «beteget», 
mert ott kell helynek lennie. Strindberg írja, 
hogy: minden igazság egy-egy túlzás, mert az 
élet nem tűr teljes igazságokat. Valószínű, hogy 
Lepine rendőrfőnök úr is túloz, de a mit mond, 
mindenesetre fölveti a kérdést, ki túloz jobban: 
ő e, vagy azok a modern humanisták, a kik már 
meg se el gszenek azzal, hogy betegs'gnek minő¬ 
sítik a bűnt, hanem szinte megfeledkeznek arról, 
hogy egyéb betegstg is van a világon és ennek 
az egy betegség eszén védőinek* követelnek minden 
részvétet, gyöngédséget és ápolást ? Pedig a bűn 
betegségének megvan az az egészen sajátságos tu¬ 
lajdonsága, hogy - - másnak fáj. Annak, a kit a 
cbeteg* leütött, megcsalt, kifosztott vagy meg-
bicskázott. Nem lenne igazságosabb dolog a hu¬ 
mánus részvét nagyobb felét azok számára tarto¬ 
gatni, a kiknek a betegségük — maguknak fáj ? 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Alfréd de Musset. A franczia romantika nem 

csak gazdag és érdekes irói műveket, hanem ér¬ 
dekes irói életeket is produkált; azok az erők, 
melyek a nagy szellemi mozgalmat diadalra vitték, 
az embereket is kisodorták a mindennapi élet 
szűk czirkulusaiból s összeütközésbe juttatták az élet 
békés, mindennapi rendjével. Legelni ott van 
köztük Hugó Viktor jnpiteri alakja s mindjárt 
mellette Musset : az utóbbi talán még érdekesebb, 
mert míg Hugó Viktor inkább kifelé élt, nagy 
szenvedélyessége politikai és társadalmi mozgal¬ 
makba sodorta s élettnek viszontagságai ezekből 
eredtek, addig Musset inkább önmagában élt, ön¬ 
magában emésztődött fel s ennyiben több és hálá¬ 
sabb anyagot ad a lélektani búvárlatnak. S gyümöl¬ 
csöző dolog foglalkozni vele az irodalom egyik 
legfontosabb problémája, az iró élete és művei 
közti kapcsolat szempontjából is, mert Mussetben 
tipikusan nyilvánul az az iró, a ki teljesen az 
életét irja. S épen ebből a szempontból kiváló 
munka az a Mnsset-életrajz, a mely most a 
Kisfaludy-társaság kiadásában megjelenő Költők ex 
irók vállalatában egy igen képzett fiatal iró, K<i>n(/ 
György tollából megjelent. Érdekes már a kiinduló 
pontja is, a franczia romantika tömören össze¬ 
foglaló jellemzése, mely ez irány legjellemzőbb 
vonásául a lírai elem erősebb érvényesülését álla¬ 
pítja meg, szemben a klasszioziznrus tárgyilagos¬ 
ságával. Ezt épen Musset pályája illusztrálja leg¬ 
inkább, nemcsak azért, mert ő első sorban lírai 
költő volt, hanem azért is, mert epikus és drámai 
műveiben is épen a lírai tartalom az. a mi h'g-
inkább egyénivé, eredetivé teszi okot s még ma 
is melegen, frissen árad ki belőlük. Kőuig könyvé¬ 
ben épen eztrt mindig szoros kapcsolatban jelenik 
meg a költő élete és költ szótő, az előbbi mint nz 
utóbbinak háttere és sugallója, az utóbbi, mint az 
előbbinek művészi kifejeződése. A George Sanddal 
való szerelmi viszony határozza meg mind a kettőt; 
ez a szenvedélylyel, érzéki mámorral, heves fel-
lobbanásokkal, nagy kiábrándulásokkal tele szere-



300 VASÁRNAPI ÚJSÁGA 
14. 8ZÍ5T. 1910. 57. ÉVFOLYAM. 

14. SZÍM. 1910. 57. KVFOLYAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. 301 

lem hatásában végigremeg a költő egész életén. 
Kőnig könyve erről okosan, megértéssel és meg-
bizható ítélettel szól, megvilágítja mindazon pont¬ 
jait, a melyek Musset élete szempontjából fonto¬ 
sak, megérteti a két egyéniséget, a melyek maguk¬ 
ban hordták a szenvedély és a szakítás szükség¬ 
szerűségét egyaránt. Nagyon eleven, finoman elemző 
a költő műveinek s köztük kivált az /y.tza/íá/r-nak 
fejtegetése ; Musset alkotása ezekben érte el tető¬ 
pontját, szelleme bennük nyilvánul legjellemzete-
sebben s a mit az életrajz Írója mond róluk, mind 
értékes megfigyelés, közelebb hoz a költő meg¬ 
értéséhez és élvezéséhez. A továbbiakban különö¬ 
sen Musset drámáinak fejtegetése mutat élénk 
kritikai érzékre s szépen, meleg színekben van 
beállítva a költő lassú, önmagát ems'sztő pusztu¬ 
lása is. Leginkább mégis az az elfogulatlanság 
tűnik fel a könyvben, melylyel Kanig György az 
eddigi bő és sokféle Musset-irodalommal szemben 
álláspontot foglal. Nem keresi a mindenáron való 
eredetiséget, véleményében nem zavarja meg az, 
hogy előtte már másnak is volt hasonló véle¬ 
ménye,: de éreztetni tudja ilyenkor is, hogy nem 
csupán ismétli, a mit mások mondtak, hanem a 
maga gondolatain szűri át. Mikor pedig újat, tel¬ 
jesen eredetit mond, ezt is a magától crtetödés 
egyszerű hangján mondja el. Ez adja meg a könyv¬ 
nek e''."ő kézből vidó jellemét: nem a róla sz<'ló 
könyvek tömegén keresztül nézi költőjét, hanem 
közvetlen viszonyba lop vele, belehatol szellemtbe 
minden oldalról, fejlődése minden korszakában, 
megalkotja a képét a maga számára s ezt a képet 
tárja elénk is. Ez pedig az irodalmi életrajz-iró 
legfontosabb tulajdonsága; a ki mindjárt első müv- -
vei tanúságot tesz az erre való képességről, az a 
legszebb perspektívát nyitja munkásságának további 
eredményei számára. 

Lepel nélkül. A sajtó talán sehol sem fogyaszt 
annyi írót, mint m múlunk ; sehol annyi írói mun¬ 
kára hivatott ember nem aprózza fel magát zsurna-
lisztává és sehol nincs a zsurnalisztikái munká¬ 
ban annyi irodalmi elem, mint minálunk. Ez a 
mi irodalmi életünknek egy külön specziálitása, a 
mely abból folyik, hogy közönségünk túlnyomó 
része nem igen jut könyvekhez, de az;'rt irodalmi 
érdeklődés, legalább valamelyes, van benne, s ennek 
kielégítését is a hírlaptól várja. A hirlap aztán 
úgy felel meg ennek, hogy írókat hajt szolgálatába, 
a kiknek módot ad arra, hogy solikal szelesebb 

SHANTUNG SELYEM egy teljes öltö¬ 
zékre 19 50 ko¬ 
ronától feljebb 
Bér- és vém-

mentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagjüjteményt 
= postafordultával küld: -

HZNNEBERG selyemgyáros. ZÜRICH. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvaior 
kitűnő sikerrel htunáltatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál ésköszvénynél.aczukor-
betegscgnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatásúi 

TllBttUll ! .»?» (Bsiitktti! 
T.l]tnn tlutt! 

Kafkáit álrávyritkrmknlttrkbt* ram a 
S*mge-l,ipócti ítalrnlnrtorrat- Vállnlaautl 

Hu,ta,„»t. V, H»tolf-rak,,art ». 

:: Kitűnő! :: 
Miczt. Ugye mikor reggel 

főlébre>lsz, legelső gondolatod 
én vagyok. 
Báró: Nem édesem l Leg¬ 

első gondolatom, a Sztraka-
Mentlnil-fo'wappan, a mellyel 
számat nsponként kimosom. 
3 darabot bérmentve küld: 
Sztraka gyógyszerész. Mohói. 

körű közönséghez szóljanak, mintha csak könyv¬ 
vel fordulnának hozzá, de másrészt el is veszi azt 
az idejüket cs munkaerejüket, a mely a zsurnaliszti¬ 
kától f.iggetlen, igazi irodalmi feladatok megoldá¬ 
sára való volna. Gyöngébb ellenállású egyéniségek 
ezek közt a körülmények közt lassankint hozzá-
alakulnak a hirlapiráshoz, az erősebbek azonban 
úgy segítenek magukon, hogy a zsnrnaliszta-
munkába mennél több irodalmi elemet elegyítenek, 
megtartják a zsurnalisztikái formákat, de irodalmi 
tartalommal töltik meg. Az ilyen munkák aztán 
idővel, ha az alkalom, a mely szülte őket, el¬ 
múlik is, még mindig megtartják érdekességüket 
s könyvbe kívánkoznak. Innen van, hogy újabban 
mind gyakrabban nyílik alkalmunk olyan könyvek¬ 
kel való foglalkozásra, melyek eredetileg a hirlap 
számára írt czikkekből vannak összeállítva. Ilyen 
Szilágyi Géza Lepel nélkül czimű könyve is; 
újságírói nyelven úgynevezett fpj-czikkek gyűjte¬ 
ménye, melyek egy nagy napilapunkban sok figyel 
mes olvasóra találtak Az író könyvébe azokat a 
czikkeit gyűjtötte össze, a melyek egyes aktuális 
esetek kapcsán, a nélkül, hogy teljesen hozzá¬ 
tapadnának az aktualitáshoz, a szerelem és a vele 
kapcsolatos érzések és jelenségek által fölvetett 
problémákat fejtegetik. Ebben az eszmekörben az 
írónak egészen sajátságos felfogása van. A nemi 
erkölcsöt a maga leplezetlenségében nézi, lehámozva 
róla az illúzióknak, szentimentalizmusoknak és ha¬ 
zugságoknak azokat a rétegeit, melyek évszázadok 
során rárakódtak. Ezért I.epel nélkül a könyv czíme. 
Felfogása pogány, vagyis jobban mondva természet¬ 
tudományi : a sexualitást mint fiziológiai dolgot 
fogja fel, elkülönítve belőle mindazt, a mi a tár¬ 
sadalmi konvencziókból ered. Ezért polemizál foly¬ 
ton a konvenczionális erkölcscsel, vitatva az ösz¬ 
tönök természeti jogát s e szempont alatt figyeli 
meg és elemzi, magyarázza azokat a tipikus ér-
dekességü jelenségeket, melyeket az utóbbi évek 
krónikája oly nagy számban vetett feL Az efféle 
fejtegetések megítélésénél másodrendű szempont 
az, vájjon egyezünk-e az író véleményével, a fő-
dolog az, hogy egyezés vagy ellentét révén meny-

Vese- és húgyszervi bajoknál 
a iKn féken vízben főzve nemcsak hosszú időn át 
pótolhatja a tejkurát, hanem tejben főzve elviselhetővé 
és kellemessé teszi a tejkurát. 

nyi és milyen gondolatot kelt, hogyan kavarja 
fel gondolkodásunkat, hogy a fölvetett kérdések¬ 
kel szemben való állásfoglalásra kén* szerítsén. 
S ebből a szempontból Szilágyi könyve nagyon 
érdekes; folyton érdekel, a mit az író mond és 
még jobban érdekel az, a mi az ő révén eszünkbe 
jut: aligha van valaki is, a ki ha elolvasta, azt 
erezné, hogy haszontalanul vesztegette ideiéi. 

A «Jó Pajtás», Sí-bők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja április 3-iki számában 
közli Benedek Elek és Kwlrödi Sándor verseit, 
Ijimpértli Géza apró történeteit, Dormöriíi Dömö¬ 
tör, a híres maczkó legújabb úti kalandjait, Elek 
nafji/aiw állatmes ;jét, Ahirlin Imre czikkót a 
diszkoszvetésröl, tréfás képsorozatot, Benedek Elek 
székelyföldi útleírását, fíákoxi Viktor regényét, a 
rejtvényeket és szerkesztői üzeneteket, A Jó J'ajtás 
a Franklin-Társulat kiadásában minden vasárnap 
jelenik meg, előfizetési ára negyedévre 2 korora 
50 fillér. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal. Budapest, (IV., Egyetem-utcza 4.) 

Nóták. Sas Náczitól, kinek jóizü, talpraesett 
nótáit sokfelé éneklik, játszszák, öt füzetre való 
újabb nóta jelent meg négy füzetben Klökner Ede 
zenekiadónál. A népszerű nótákat bizonyára sok 
helyütt fogják szívesen fogadni Egy-egy füzet ára 
1 korona 50 fillér. 

Új könyvek: 
Alfréd de, Musset. ]rta König György. Budapest, 

Franklin-Társulat; ára díszes kartonkötésben 
2 korona 50 fillér. 

Lepel nélkül. Irta Szilágyi Géza. Budapest, 
Singer és Wolfner; ára 4 korona 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Idősb SZABADY 

GÁBOR volt 48-as honvédfőhadnagy, nyűg. kántor¬ 
tanító 82 éves korában Mernye községben. — HER¬ 
MÁNK HERS JUDA 92 éves korában Alsóvereczkén.-
SIMONIDES JÓZSEF, volt negyvennyolazas honvéd 82 
éves korában Késmárkon. - - EOSENBACH SÁNDOR 
pusztaszántói földbirtokos, Nógrád vármegye tör¬ 
vényhatósági bizottságának tagja, a nógrádi járás 
volt főszolgabirája, a rétsági takarékpénztár igazga¬ 
tója 73 éves korában. - - KABDEBÓ FERBNCZ köz¬ 
jegyző, a marosvásárhelyi kormánypárt elnöke 68 
éves korában Marosvásárhelyen. — EADY AN FAL Sá-

MÜASZTALOSOK SZÖVETKEZETE 
DISZMŰ ÁRUK 
CSILLÁROK :: 
SZŐNYEGEK :: 
KÉPEK i 
TERRACOTTA 
MŰKŐVÁZÁK:: 
SZÖKŐKUTAK 
RAKTÁRON :: 

BUDAPEST, IV., VIGADÓ TÉR 1. SZÁM 
= (|>UNAPABTI 

TELEFON 
: 118-80: 

LAKASBERENDEZÉSI VÁLLALATÁNAK 

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

KIVITELRE 
SAJÍT V. ADOTT TERVEK S7EBINT. A 
BKKENDEZESEKHEZ TAHTOZÓ ÖSSZES 
MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LEG¬ 
ELŐNYÖSEBB ÁH MELLETT TELJESÍTI. 

Veop SVAICZISELYMElf 
Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ruhára 
és blúzra: Diagonale, Crépon, Surab, Moire, Crépe 
de Chine, Foulards, Monsseline 120 cm. széles méte 
renként 1.20 koronától kezdve, feketében, fehérben, egy¬ 
színűben és színesben, továbbá hímzett blúzok és ruhák 
batiszlból, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemszöveteket árusítunk közvetlen 
magánosoknak bérmentve és elvámolva a lakásba. o 

SCHWEIZER & Cfc, LUZERN U 23 (Svaicz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

KÍNA BORA VASSAL 
kiállítás 19O6 Leg-ma?»»abb kitűnt. 

Erösitösrer gyengélkedők, vérszegények é« 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, Ideg-
titiWi erő.itő és Térjavitó szer. 
Kitűnő íz. UtNiO-iwl több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, «. n kir. idnri náiiiió Trieste-Barcoía. 

\isaroluilo • gyógyszertárakban félliteres dvegekbei 
K 180 , literes üvegekbe* K 4.80. 

FELÜLMLBmTLM, 
mert asszonyok, leányok tiszta fiatal, 

i arezot k„Pnak m á r m a r o s i pár nap alatt, ha a 

LILIOM-ARCZREÍCSÖT 
használjak. Nem szabadna oly háznak lennie 

aS61 ™ mármarosi 

mosakodnanak. Kis tégely l korona Nagy tégely 
2 korona. S^ppan 8O fillér. Liliom-púder (3 szín¬ 
ben) 1 korona 2O fillér. - Eeyednli készítő : 

Dr. REISMANÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet -főtér H . 
Postai rendelések még aznap elintéztetnek. 

feje ne tétovázzék, hanem 
_ ===== használjon azonnal 

• legmakacsabb migrunt és fejfájást elmnlMrtja. — 
Bcretvás pastíHát 
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rosmegye főszolgabirája 65 éves korában Budapes¬ 
ten. — KDHN HENRIK vasgyári főméruök. a hbet-
bányai kohó üzemvezetője 49 éves korában Zólyom-
brézón. — Óvári FZÖKB BABNABÁS, Szatmár vár¬ 
megye volt főmérnöke, földbirtokos, vármegyei bi¬ 
zottsági tag Sóatmárudv áriban. — ÉCSY JÓZSEF, her-
czegprimási uruduluii számvevő 64 éves korában 
Esztergomban. — TICHY ÁSTÁL uradalmi tiszttartó, 
a Ferenez József-rend lovagja 75 éves korában Szol¬ 
nokon. - - BARTUS BOLDIZSÁR nyűg. uradalmi fel¬ 
ügyelő 80 éves korában Nagymihályon. — Szkárosi 
NAGY JÓZSEF ügyvéd, megyebizottsági tag, a rima-
szécsi református egyház főkurátora 60 éves korá¬ 
ban Rimaszombatban. — Koóa SÁNDOR Mosón vár¬ 
megye magyaróvári járásának nyűg. főszolgabirája 
63 éves korában Rajka községben. — KOVASSY GÉZA 
óradnai járásbiró Felsővissón. — DESSEWFFY MAR-
CZBL m. kir. közigazgatási biró 58 éves korában 
Budapesten. 

BAKSAY SÁNDORNÉ, szül. Valentiny Mária 68 éves 
korában Budapesten. — Legényei és mándoki GA¬ 
LAMBOS JÁNOSNÉ, szül. Izsépfalvi Lavotha Amália 64 
éves korában Királyhelmeczen. - - Özv. PICK LA-
JOSNÉ szül. Veith Francziska 94 éves korában Buda¬ 
pesten. — Idősebb LOHR FERENCZNB, szül. Deiszler 
Jozefin fit é^es korában Budapesten. — Ozv. JACZ-
KOVICS SÁNDORNÉ, szül. Romzsa Mária 72 éves korá¬ 
ban Ungváron. — POTTÁK MÁRTA, özv. Pották La-
josné tizenöt éves leánya Miskolczon. — Ifjabb 
WAGNER ANTALNÉ, szül. Sebestyén Vilma 39 éves 
korában Baján. — MOLNÁR SAMUNÉ, Molnár Samu¬ 
nak, a Kereskedelmi Részvénytársaság főmérnöké¬ 
nek neje 24 éves korában Budapesten. — Özv. KO¬ 
VÁCS GUSZTÁVNÉ nyűg. színésznő, R. Kovács Laurá¬ 
nak, az ismert szavaló-művésznőnek édesanyja, 
Budapesten. — KOSSACZKY MÁRIA 20 éves korában 
Balassa-Gyarmaton. 

A «VASÁRNAPI UJSÁG» 
57-ik évfolyama. 

A "Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenkén t több min t 130 íven s több mint 
másfél *»zer k é p p e l , legjelesebb hazai Íróink 
és műrészeink közreműködésénél jelen meg. 

A * Vasárnapi Újság» színes képmel¬ 
lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬ 
vitt képeket. 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Ujság» negyedévre 4 korona, fél 

évre 8 korona. 
A oVasárnapi Újsága a «Világkrónika*-val 

negyedévre 4 korona 80 fillér, félévre 'J korona 
00 fillér. 

Az előfizetések a «Vasárnapi Ujság» kiadó¬ 
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

EGYVELEG. 
* Óriás meteorkövek. New-Yorkban több tonna 

nagyságú meteorit látható, melyeket Peary utolsó 
sarkutazása alkalmával szállított titkon s nagy 
nehézséggel oda. Ezen értékes meteoritek a leg¬ 
nagyobb vasércz-meteoritek közé tartoznak. 

G. L. 
Lipikről é r tesü lünk : Minden átmenet nélkül 

történt a téli és tavaszi évszak változása. A téli fürdő-
vendégek még a fürdőn időznek és máris nagyszámú 
új közönség érkezik a tavaszi gyógyhasználatra Lipik 
fürdőn, melynek nagyvilági jellege — révén a példás 
berendezésnek, de különösen azon utolérhetetlen gyógy-
hatásoknak, melyek köszvény, csúz, ischias, anyag-
Cáerebántalmaknál és izzadmányoknál elérhetők, évről-
évre növekszik. 

Diana nósborszeHz mint háziszer kapható az 
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre 
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes 
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után 
arazfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat 
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden 
házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy 
üveg 44 fillér. 

Szerkesztői üzenetek. 
Alkonyat. Bús perczek. A két versre nem emlék¬ 

szünk, alighanem eltévedtek. 
Valamire várok. Anyám. Várlak. Ködös és mégis 

konvenczionális; azt képzeli, valami nagyon újakat 
mond, pedig csak a mai vers-divat közkeletű szóla¬ 
maival dolgozik. 

Rokkant vitéz éneke. Nyugat felé. Az elsőben van 
egy kis frisseség, de nagyon útszélről való a kompo-
zicziója ; a másik olyan hangokat penget — tagad¬ 
hatatlan ügyességgel, — a melyeket már jól ismerünk 
más versekből. 

Élet. Hangzatos szavak, melyek nem visszhangza-
nak sehol, olyanok, mint a virág, melynek nincs gyö¬ 
kere. Epén az élet hiányzik belőlük, a megelevene-

ilés-nek az az ereje, a mely életre ébfeszti az olvagó . 
lelkében is a rokongondolatokat és érzéseket. 

Gyónás. Alig lehet a homályos versekből kivenni a 
történet tartalmát; nincs költő kezével megírva. 

Epigramtnák. Az őrült paródiája. Csalódás. Mikor. 
Diákos próbálkozások, - - még sokára fogja — ha 
l'iigjn - elérni azt az •ifjúi, gyünyörüszép álmát, 
váfíyát", hogy «egy önkószítette műve» nyomtatásban 
megjelenjen. 

SAKKJATEK. 
2686. számú feladvány Berger Jánostól, Grácz. 

SÖTÉT. 
V'/MK'i 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

á 

l 
ífiTt?//,. '//////"> '//////M  

t b e d e i g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 10-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Sok baj közül a legkisebbet kell választani. 

Feleifis szerkesztő : Hoitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5. 

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

A légzőszervek megbetegedésének, 
különösen a bronchitis, hokimra!, 
csucshurutok, tüdőgyuladás, tüdő-

güiuőkór elhárítása. 
Mindenkor ajánlatos az egészségi állapot vala¬ 

melyes megromlásánál az orvos megkérdezése által a 
betegségeket idejekorán elhárítani, de okvetlenül kívá¬ 
natos ez a légzőszervek különféle megbetegedései al¬ 
kalmával. Főleg mert tény, hogy gyors, czélszerü be¬ 
avatkozással még a rettegett gümőkór is többnyire 
gyógyítható, illetőleg elkerülhető. 

A tüdőbeteg-gyógyintézetek figyelemreméltó sike¬ 
rei is főleg a korai stádiumokban való betegség le¬ 
küzdésének elvén alapulnak. A szanatóriumokban való 
tartózkodás mellett, mely a lakosság csak kis részé¬ 
nek hozzáférhető, az orvosi tudomány mint a leg¬ 
inkább bevált gyógyszereket a creosot-, illetőleg Gua-
jacol készítményeket becsüli. 

Szükségesnek mutatkozott azonban egy oly szer 
létesítése, mely nemcsak medikamentum, hanem egy¬ 
szersmind tápkészitmény és ezáltal az ezen betegség¬ 
nél különösen fontos testbeli erőállapotot emelni ké¬ 
pes. Már Laroulandie határozottan rámutatott az 
1905-iki párisi nemzetközi gümőkór-kongresszason 
arra, hogy tüdőbántalroaknái különböző készítmények 
együttes behatása mily fontos. Ezen betegség lap¬ 
pangó jellege oly szert tesz kívánatossá, melyet ká¬ 
ros mellékhatások nélkül és ezért hosszasan lehet 
adagolni. 

A Guajacose ezen kívánalom figyelembevételével 
készül; gondosan megpróbáltatott és az orvosok meg¬ 
becsülik és rendelik. 

Az egyik alkatrész, a Somatose étvágygerjesztő 
és erősítő hatása különösen értékes oly betegségnél, 
mely emésztési zavarokkal és általános 
gél jár. 

A Guajacose tehát nemcsak oly készítmény, mely 
főleg a légzőszerv! bajokat gyógyítja, hanem egyszer¬ 

smind az eddig leginkább ismert étvágygerjesztő 
erősítő szer is. 

A használat kedvező következményei a köhögési 
inger csillapodásában és elmúlásában, az esetleg je¬ 
lenlevő váladék könnyű expectorálásában, az étvágy 
fokozódásában, az erőbeli állapot javulásában stb. 
mutatkoznak. 

Ha valamely betegség első, legcsekélyebb tüne¬ 
teinél nem vehetünk azonnal igénybe orvosi segélyt, 
akkor ne bízzuk magánkat a sok kérdéses «csuda-
szerrei, melyeket mindenfelé dicsérnek, de melyek 
többnyire egészen értéktelenek és hatástalanok. Inkább 
forduljunk a Gnajacosehoz, melynek kedvező hatása 
a közérzetre és légzőszerv! bajok tüneteire elismert 
és melynek használatát az orvos, kit mindenesetre 
lehető gyorsan kell tanácsért felkérni, bizonyára he¬ 
lyeselni fogja. 

A Guajacoset minden gyógyszertár raktáron 
tartja, illetőleg gyorsan beszerzi. Tessék a védett 
névre és az eredeti csomagolásra gondosan ügyelni. 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. naponU átlag 20.000 sallert. ké»«löt. 

RuhAk -vegyileg* tissy.tittatiiíilc 

HALTENBERCÍER rnhafestőgyárában 
- KASSA. — Alapítási év: 181O. = = 

SZEPITÖSZEREKKIRALY/® 

Méltán megérdemli e nevet, mivel évtizedek 
éta egyedül bérül és biztos hatása szer. 
a mely minden kenőcs és erem has'nálata 
nélköl az aroznak mindennemű tiszlátlan-
ságál. széptől, májfuliot stb. már rövid idő 
tlatt eltünteti, kellemes üdévé teszi s ín¬ 
nak bársonylinomságol kölcsönöz. A r a 
2 k o r . Kapható egyedüli készítőjénél: 

LESSNER ALFRÉD, 
flRflNYSflS -gyógyszertára/ 

NagyváTad,5zUászld-tér 

„ A VALO'OI 

PÁLMA 
KAUCSUK 
SAROK 

VAN CIPŐJÉN 

használják az egész földkerekségen 
egyeHcn megbízható csbcválí magyar 

gyártmány. 
Kapható mindenütt 6O f, l K1O f és 2 K 2O t-ért 

Üzletáthelyezés miatt i 
rendkívül olcsó árak 

CSÁNGÓ bőröndösnél 
IV., Múzeum-kőrút 3. 

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

jyongtd, oulis strt llftnl is Utils. utsltlol mólét s r c l l ' 
Évi fojcyisitis sok millió .dsnb! NttponU •litmcrő-irttok! 

2 illamdlj él 10 arany «i ciQibircm: ítssék pontosan ügyelni a ntvre és vrdojcgyre: Sleckcnpfcré' 
Rahtirtm vmn i Hnfillcrf •4tT*'«"ir»hfe 
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MARGIT GYÓGY¬ 
FORRÁS 

Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag g különösen a légző-
•lervek hurntoi bántalmajnál igen jó hatású méi? 
*. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .*. .'. 
Megrendelhető: ÉDESKTTTT L.-nél Budapesten ég 

a forráa kezelöeégénél Munkácson. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

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

SCHMID NŐVÉREK-né! 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. J ^ i . 
Válm»iukiöld«niéiiyek, kedvező lemezesére fölvétel. Ár él 

l»m«ij»íy>ét ingyen él bémMntve. 

Kérj én képes 
árjegyzéket 

ingyen és bérmentve 

Sarkad) Imre 

• 

l 

INGYEN 
esetleg 
egy millió korona, 
ki nálunk részletfizetésre 

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

Magyar Camera-Ipar 
Bpest, YIL, Oaray-n. 9. - Arjegyi. ingy. 

Budapest. VIII.. Dllói-út 36. 
(az iparművészeti múzeummal szemben). 

Nagy válaszlék mindennemű órákban és 
ékszerekben. :: : : Jutányos árak ! ! ! 

Legtökéletesebb arctisztító- és szépitö-
szerek. Minden arczot üdít, frissít és 
«• szépít a KRIEGNER-félc •• 

créme 2 kor. 
•púder l kor. 
-szappan l kor. 

Törvényesen védve. Hatása csudás. 
Szépiát, m.íjfullcil. rám-zoi. pallanást biztosan eltávolít. 
Nemcsak liazáuklian, hanem az egész világon közked-

\ellsegnek örvendenek. — Főraktár. 
Korona-gyógytár, Bpest, Kálvin-tér. 
«» lostai szétküldés naponta. «» 

Akúciü 

Minták ingyen Szabott árak! 
Okvetlen meglesz elégedve 

ha nálam vásárol 
vászon-pamutáru 
ruhaszöveteket. 

Színes ing és ruhazefirek 40 lill.-től 3 K 50 
fillérig méterenként. Hatist, Szatin, Köper, 
ágynemüek, damastgrállik, nanking, sroi-ée, 
Oxford, Chiflbn, fél és tiszta vásznak, ágy-
le|iedök, garnitúrák, kézi-, törlő-és zsebken¬ 
dők síb. Minden szavatolt, színtartó, 
saját gyártmány, a legjobb minőségű 
fuiiálanyagból szőve. Szállítás minden men¬ 

nyiségben közvetlen a nugánvcvőnek 
C E J K A J Ó Z S E F s/övődéje P o l i t z 
a Meliau 23. Csehország. UiesenKebirgl._— 
Kényelmes vulaszlék otthon, vételkényszor 

nélkül. Czégem szolid elveiről mindenütt évek óla ismert és kedvelt, amit 
a sok tovililiajánlás bizonyít, írjon mintákért vagy jegyezze fel a rzinirL 

Budapesti villamos városi vasút részvénytársaság. 

HIRDETMÉNY. 
A Budapesti villamos városi vasat részvénytársaság t. ez. részvényesei az 19O1. évi ápri l is 
hó 14-én d. e. 11 órakor a társaság helyiségeiben VII., Kertész-utcza 10. ez. a. tartandó 

XIX. rendes közgyűlésre 
ezennel tisztelettel meghivatnak. 

N A P I K E N D : 
1. Az igazgatóság évi jelentése és az abban foglalt indítványok. 
2. Az 1909. üzleti év mérlegének és zárszámadásának előterjesztése. 
3. A felügyelő-bizottság jelentése és a fölmentvény megadása iránti indítvány. 
4. A nyereség fölosztására vonatkozó javaslat. 
5. Az alapszabályok 7. tj-ának módosítása. 
6. Az alapszabályszerüleg kilépő igazgatók helyeinek betöltése iránti intézkedés. 
7. Felügyelő-bizottság választása. 
A részvények letehetik f. évi április hó 6-ig bezárólag a Pesti Magvar 

Kereskedelmi Bank értékpapirpénztáránál V., Dorottya-utcza 1. sz. a. és az Ang il-osztrák 
bank budapesti fióktelepénél V., Fürdő utoza 6. szám alatt. A B igaigatóság. 

e-^ vegye.it.ti tiüMtltA é« fertémgti 
intéiete. Gyár: VIII., Baross-ntoca 85. 
Fióküzletek: IV., Kskn-nl 6, VI, AndrfUsy-út 16, 
MII, JAiMf-kOrúI '.!. IX, Calvln-lír 9, V, Harmln-

cud-uleia 3, VI, Tcr^i kttrúl 30. 

BUDAPESTI KÖZÚTI VASPÁLYA-TÁBSASÁG. 

HIRDETMÉNY. 
A Budapesti közúti vaspálya-társaság 

XLV-ik rendes közgyűlése 
íolyó évi április hó 14-én délutón 3 és Vi órakor a társaság igazgatósági 
épületében Budapesten, V., Lipót-körűt 22. alatt fog megtartatni. 

NAPIREND: 
1. Az igazgatóság évi jelentésének előterjesztése és erre vonatkozó határozat; 

előterjesztése az 1909. évi zárszámadásnak és mérlegnek és a felügyelő-bizottság 
jelentésének s ezekre vonatkozó határozat; az osztalék megállapítása; határozat a 
felmentvény megadása tárgyában. 

á. Részvényesek által beadott következő indítványok: a) az alapszabályok 
15., 20., 97., 40. és esetleg a 13. §-ainak módosítása tárgyában, továbbá az alap¬ 
szabályok 24. § f) pontjának módosítása tárgyában, továbbá a munkák és anyasok 
mikénti beszerzése tárgyában, végül a budapesti helyiérdekű vasutak részvénytársa¬ 
ság, a budapestvideki villamos közúti vasút részvénytársaság és a Budapest-üjpest-
Eákospalotai villamos közúti vasút részvénytársaság zárszámadásainak rendkívüli 
közgyűlés elé való terjesztése tárgyában. 

3. A felügyelő bizottság választás utján való kiegészítése és a választmánv 
megválasztása. 

Budapest, 1910 máreziua hó 16-án. Aa igazgatóság. 
(utánnyomás nem dijaztatik.; 

a három fenyővel. 
5500 hiteles bizonyítvány a biztos 
sikerről lanuskodik. Csomag ÍO és 
4U lill. gvógytárakban és drogé¬ 
riákban. F r . K a i s e r üregen?., 
:: Vorarlberg. :: 

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

Sárkány J 
bntoriparosnál, Budapest, 
VII.. Enseb9t-kornt26.il 

műhely ég raktál. 

Még a legdrágább izlap sem védi 
meg a ruhát a hónaljizzadástól. De 
ha a Salinilt használja, ki van zár¬ 
va, hogy foltos legyen a ruhája, 
mert a S a l i n i l i megszünteti a 

láb-, kéz-
és hónaljizzadást 
és az ezzel járó kellemetlen szagot. 
Ara l lOf i l lé r .Kimer i tö hisz 
nálati utasítással. — Főraktár 
Török J. Budapest, Király-u. IS 
Utánvéttel, vagy a pénz előzetes 
— beküldésekor franco küldi : — 

CSITÁBY gyógyszerész 
Berhida (Veszprém-megye). 

:: :: 

BLUZOKá« RUHÁK 
• costum és pongyolák costnm és pongyola* — 

fi A f n n i f A G 7 1 A Epést, VI., Andr&ssy-út 48. 
FALUD! LAb&LU Divatlap Inc7.nl! 

Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás 
Magyarországon granuuofonok cs lemezekben 
TÓTH JÓZSEF iiramrnofon gyári nagy rakt. 

Szeged, Kimyök-utcza 6. 
!!! Kérjen ingyen árjegyzéket !!! 

Viiionlelárusilók keresletnek. 

SOHA 
czclszerübb újdonságot 
nem láttam! kiált tel 
minden háziasszony ki a 

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

vasalt, ezentúl egy nap 
:: alatt elkészül. :: 

Hálás lesz, ha megkísérli. 
Vezérkégviselö Arak és 
Fehér Budapest, VIII. 
József körnt 33. szám. 
Kqes leirás ingyen és bérm. 

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

Vas-és réz bútor 
PÁPAPNOTHAN 

BUDAPEST 

Köhögés 
rekedtiéget, hurutot, görcsös kö¬ 
högést gyorsan és biztosan meg¬ 
szüntetnek az orvosilag kipróbált 

- r £ : L E MELL- : : ' 

vasbutor lakások 
és nyaralók részére; 

kerti vasbator, 
ruganyos matraozok, 

flhDRflSSY-ÜT 
,SZ 

gyermekkocsik, stb., 
csakis szolid kivitel¬ 
ben. Képes árjegyzék 
kívánatra i n g y e n . 

íztelen 
dimiuből. 

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

jal jutalmazva. 
Láz elleiit 

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

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 

R o z s n y ay'ifa t y á s 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszere tára 

Arad, Szabadság-tér. 

ered e csodás erő? 
Az egész ország bámulja 
Marni csodás tetteit! 

A gyógyíthatatlanok belé új bizalmat öntünk. Csodálkozva beszélik el az orvosok, Mann 
úr mily egyszerűen kezeli a vakokat, bénákat eredményesen és hogyan ment meg szá¬ 
mos beteget a halál karmai közül. Mindenkinek díjmentesen szolgál tanácscsal. Ez az 
úr önként felajánlja ingyen tanácsait. Az orvosok kiváló erejét kutatni törekszenek. 

Nőket, férfiakat, orvosokat, laikusokat az 
ország minden részében, Mann sikerei a legna¬ 
gyobb bámulatba ejtik. Mann a radiopathia fel¬ 
találója. Ez az úr sem orvossággal, sem hypno-
sissal, sem suggestiv gyógymóddal nem kezeli 
betegeit, hanem igen erős physikai erővel és ez¬ 
zel kapcsolatosan mágneses tárgyakkal segít raj¬ 
tuk, melyek az élet és egészség elemi alkatrészei. 

Egy beszélgetés alkalmával, melyet tudósí¬ 
tónk Mann-al folytatott, utóbbi felkérte őt, hogy 
beteg olvasóit, avagy olyanokat, kiknek család¬ 
jában betegek vannak, felszólítsa arra, hogy 
Mann tanácsát kikérjék. 

Czéljaimra egy természetes 
erőt használok, monda ő, mely 
igen hatásos, melynek haszná¬ 
latát én fedeztem fel és mely¬ 
nek therapiai hatása tagad¬ 
hatatlan. 

Szent kötelességemnek tar¬ 
tom tehát, hogy felfedezésemmel 
mindenkinek hasznára lehessek. 
Kérem, adja tudtára olvasóinak, 
hogy betegség esetén teljes 
bizalommal Írhatnak nekem és 
én díjtalanul megállapítom a 
diagnosist minden esetben, to¬ 
vábbá elmondom nekik, hogyan 
segítsenek magukon anélkül, 
hogy otthonukat el kellene 
hagyni.^ t 

Akármilyen súlyos is a be¬ 
tegség, akármilyen reménytplen- G. A. Mann 

adtak és kiknek állapotát mindenki reménytelen¬ 
nek tartotta, radiopathia által visszanyerték 
egészségüket. Bármily hihetetlennek tűnik is a 
dolog, a távolság, mely Mann urat barátaitól 
elválasztja, nem okoz akadályt. Mann úr számos 
beteget kezelt, kik tőle igen messze laktak, anél¬ 
kül, hogy ezek megmentőjüket valaha látták, vagy 
otthonukat elhagyták volna. Mann úr csak rövid¬ 
del ezelőtt kezelte eredményesen minden operá-
czió nélkül John Adamsot Blacksburyben, ki 20 
évig béna volt. Körülbelül ugyanabban az időben 
egész Eochestert bámulatba ejtették a Wright úr, 
nál — a város egyik legidősebb polgáránál — 

elért sikerek. Wright már hosz-
szu ideje majdnem teljesen vak 
volt. John E. Neffnek, Mellers-
btiryből jobb szemén szürke há-
lyog volt, rövid idő alatt operá-
czió nélkül visszanyerte szeme 
világát. Longsportból hire jár Ei-
cher Mária asszony sikeres gyógy¬ 
kezelése, ki sok évig siket volt. 
A siket és majdnem teljesen vak 
M. G. W. Savage Warrenből, hí¬ 
res artista, balesetek folytán fél¬ 
lábával a sírban volt már, mikor 
is Mann úr kezelése által rövid 
idő alatt visszanyerte erejét. 

Egyes bizonyítványok: Chris-
tiana Single asszony Haite.rbach-
ból írja: mellrák okozta biztos 
haláltól menekültem meg, egy 
orvos sem bízott megmentésem¬ 

nek látsszék az eset, kívánom, Radiopathie gyógyeszk. feltalálója o e n . s ő t a z orvosi klinika sem 
hogy írjanak nekem és engedjék 
meg, hogy tanácsot adhassak nekik, mert érzem, 
hogy a betegeken való segédkezés hivatásom. 

Az orvosi szakkörökben az elért eredmények 
előidézte feltűnés oly nagy volt, hogy több or¬ 
vost megbíztak azzal, hogy az eseteket megvizs¬ 
gálják, azokat leketőleg lelkiismeretesen tanul¬ 
mányozzák és leírják. A megbízottak közül Dr. 
W. H. Curtis és L. G. Doane, kiváló hírnevű 
orvosok, heható tanulmányozás után kijelentet¬ 
ték, hogy az elért eredmények megbízhatók és 
meglepőbbek, mint elvárták volna és hogy Mann 
úr birtokában levő kiváló erőnek tulajdonithatók. 
A Radiopathie bámulatos hatása oly benyomást 
gyakorolt reájuk, hogy mindketten lemondtak 
minden más módszerről és az emberiség érde¬ 
kében felajánlották szolgálataikat Mann urnák, 
a megkezdett műben segédkezendő. Csak a ra¬ 
diopathia feltalálása tette tökéletes tanulmány-
nyá az orvosi tudományt. Több ezer személy 
használta fel Mann módszerét, ezek közt egyik 
rész vak, a másik rész béna és süket volt. Egy 
nagy részük fehérje betegségben és neurasthe-
niában, szívbajban, sorvadásban és más gyógyít¬ 
hatatlannak tartott betegségben, viszont mások 
vesebajban, idegbetegségben, álmatlanságban, 
gyenge emésztésben, neuralgiában, rheumában, 
bizonyos női bajokban és mindenféle-fajta bajok¬ 
ban szenvedtek. Ha egyáltalában van kilátás, 
akkor Mann úr még oly egyének kezelését is 
elvállalja, kik a sir szélén állva minden reményü¬ 
ket elvesztették. Azok, kiket az orvosok már fel-

helyezett kilátásba reményt, 
csak Mann úr segélye mentett meg. — Méta 
Nitzsche Sebnitz L S. Kreuzstr. 25 irja : 

Szellemileg és testileg nagyfokú neurasthe-
niától szabadultam meg és új életet kezdek. 
Minden szenvedőnek azt kiáltom: forduljatok 
Mannhoz. — Méta Nitzsche meggyógyitásához 
csak pár hét volt szükséges. 

Friedr. Bischoff Attendorn i. W. tudósítja: 
Amióta az Ön orvosságait használom, állapotom 
kitűnő, hólyag- és idegbajom pedig teljesen el¬ 
múlt. — Ezt az urat 4 hét alatt gyógyítottam meg. 

Johann Fritzer Penzburg irja: 40 évvel ez¬ 
előtt nem bírtam hallani, most azonban az óra 
ketyegését is hallom. - - E mesés eredményt 
Mann úr kezelése idézte elő. 

A radiopathia nemcsak bizonyos fajtájú be¬ 
tegségeknél segít, hanem minden betegség ellen 
használható, ha a különböző mágneses úton ké¬ 
szített tabletták képleteim szerint készitettek és 
idejekorán használtatnak. Orvosi kapaczitások 
állandóan jelen vannak a konzultáczió eszköz¬ 
lésére. Ha Ön beteg, úgy mindegy, mily beteg¬ 
ségben szenved, írjon Mann urnák, irja le a be¬ 
tegség jelenségeit, mondja el, mennyi ideje beteg 
és ő örömest leírja azt az eljárást, amelynek Ön 
hasznát veheti. Ez nem kerül Önnek egyáltalán 
semmibe és Mann úr mellékelni fogja pompás köny¬ 
vének egy példányát; a czime : «Hogyan segíthetek 
magamon és másokon.» E könyv megmagyarázza, 
hogyan kezeli Mann úr a betegeit. 

írjon Mann urnák, adja meg teljes, pontos czimét és lássa el levelét 2O f. bélyeggel. Czim: 
M. A. G. Mann, Abt. 3247 48 rue du Lonvre, Boite 92. Paris. 

BÉKÁSMEGYEREN 
UOSPEST-MEUETT 

SZŐLŐO LTVÁNY, 
Kölóvessiőről és bőrrel nagy •inn-rran é» bérmentve küldöm meg 
képe* ár jegyzékemet 1H&J ö ü , kj ősimét t uda t j a . 
Ezen könyvet még az is kérje, a ki rendelni nem akar , mert 
ebből megtanu lha t ja a szőlőtelepí tést s e melleit sok 
siőlökép van benne. Szőlőoltványokiiol éj más egyéb európai és 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű D e l a w a r é -
ból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett. T5bbtzer 
elismerőiével, közte több herczegi és grófi uradalomtól. Czim : 
SZŰCS S Á N D O R F I A f/ölőtelepe Bihardiószeg. 

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

Lawn -Tennis 
raketek 
és labdák 

elsőrangu 
angol gyártmányok. 

Angol sportczikkek 
Football, Golf, Póló, Croqnet. 
Sport-czipők, sweaterek, sap¬ 
kák, stb. Testedző tornaszerek. 
Áriegyzóket bérmentve küld: 

WESZELY ISTVÁN 
angol sport-, gnmmi- és acéláru-üzlet 

Budapest,IY.,Yáczi-utcza9. 

Kwizda 
Fluidja 
Kígyó-védjegy. 
Tnrista - flnid. 
Rég bevál t aromatikus bedörzsölés az inak és izmok 
erősítésére és edzésére, mint segitöszer köszvény, rhenma, 
ischias és zsábánál. Turisták, kerékpározók, vadászok és 
lovasok által sikerrel használva elő- és utóerősitésre na 

gyobb túrák után. 
Egész üveg ára 2 - - K. Fél üveg ára 1-20 K. 

Kwizda-féte Fluid ::Sa
a

p
n

hat6?Ö 
Tűrök József gyógy**.. Bpest, Király-u. 12. Andrassy-ut 26. 

Thlerry A 
gyógyszerész » A j * . . A . :: T«T3. 
Csakis az a p a c s a v é d j e g y ű az igazi. A légzőszervek min¬ 
den megbetegedése, köhögés, vérköpés, rekedtség. hörghurut, 

íjidőbaj, gyomorgöres és más gyo¬ 
morbajok, minden belső gyulladás 
ellen, továbbá étvágytalanság, rossz 
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬ 
tosan hat. Külsőleg, szájbetegségek, 
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás 
és különösen influenza ellen stb. 
használ. 2kicsiny vagy 6 duplaüvpg, 

egy nigycsaládi öli üveg 5 K . 
I E R R Y A . gyógysze¬ 

rész egyedül valódi CE N T I F O -
L I A - K E N O C S E meglepő, 
csalhatatlan és utólérheietlen gyó-
gyilóhalása mrg a régi, sőt rákos 
sebeknél, sériilfstknél, daganatok¬ 
nál, gynladásoknál, kiütéseknél; el-
távolit minden idegen anyagot, ge-
nyedést, sokszor fölöslegessé teszi 
a" fájdalmas operáeiiól. á tégely 
3.6O k o r o n a . Czim : Schlltz-
engel-Apotheke des A. Thierry 

in Prpgrada b»i Rohiisch. 

[lCH Dl ÉN | 

Alléin echterBalsam 
tus dér ScJutzcntcHpithrki 

dts 
A.ThierryinPregrada 

kei Dohltich-SnirbniniL 

Az idei sport újdonságok megérkeztek, 
minek folytán már most dás választék¬ 
ban kaphatók a legelőkelőbb sport-
gyárosok n. m. Slasenger & Sons, 
F. H. Ayres, Jolin Jaques & Són 
London, Mars & C'o. Paris, 

valamint A. G. Spalding és 
Róbert Forgan & Sóim I;. raeket újdonságai 

golf-különlegességei, S fegyver, vadászati, 'halászati és utazási ezikkek 
rendkívül nagy -választékban, a megszokott szolid árak mellett, legjobban beszerezhetők 

HUZELLA H.ezégnél BndapesUV., Váezi-utcza28. Legújabb árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 
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R Ó Z S AT E J 
kitűnő teint-ápolószer 2 K 
fiatalos iideségel kölcsönöz a bőrnek. 
balzsamszappan kooa _ 60 t. 

TANNINGENE legjobb 
haj tente szer 5 K 

Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 
Sötétszöke, barnára és feketére. 

AUTÓN J. CERNY, Wien, levélczim 
XVLLL Cári LUdwlfStr. 6. Lerakat I. Ma*mllian»tr.9. 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban jtb. 

Téli fürdökura. 

fl BuíDi ftl NagT-szállodáj fthan és Thermal- szdllo-
dájában lakáé teljes ellátással naponkint 10 
koronától feljebb. Minden szobától fűtött folyo¬ 
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetes 
forró-meleg kénes források, iszapborogatások. 

Prospektust küld a 
Sst.-LukáeifürdS Részvénytdn. Budapeit, Suddn. 

HÖLGYEK JOLTEVOJÉ 
legjobb szerkezetű 
::: haskötő!! ::: 

Hygienikns és kozmetikai sikerei fe¬ 
lülmúlhatatlanok. Támaszt nyújt és 
egyszersmind kellemes nyomással ösz-
szeszoriija a hasfalakat, miáltal az erős 
füzestől eredöés minden egyéb altesti 
bajukat orvosolja. Áldásos a viselése 
gyomor- és bélbaiosoknál, hasműtétek 
után, viselös állapotban és szülés 
után. vándorveíélicn szenvedőknek ; 
kiválóképen ajánlható nagy, vagy lógó-
hasuaknak (kiknek csinos karcsúbb 
alakot formál). — Mértékvltelre 
hölgy kiszolgálat! — Ú J D O N ¬ 
S Á G !! Gummiharisnyák varrás nél¬ 
kül (egyenletes kellemes nyomás). 
Görcsér, dagadt láb, izületi csuz, meg¬ 
vastagodott izületek és egyéb lábbajok 
ellen. Képes kimeritö árjegyzéket in¬ 

gyen és bérmentve kaid: 
UVÍ ÜTI f orvosi miiszer és testegyenesitd 
lYLLull J . pék gyára Budapest. IV., Korona-
herczeg-ntcza 17. szám. Telefon 13-76. Alapítva 1878, 

A M A R O I T - C R E M E a főrangú hölgyek ktdvencz 
szépítő szere, az egész világon el van terjedve. 

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

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilven készítményért vállal a készitő mindennemű felelősséget 

A M A R O I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegy-
iszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett. 

Ara l K. Margit-szappan 70 flll. Marffit-ponder r 2 0 . 

G y á r i 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. 

Dr, Gaspary-féle gé| 
és gyártási rendszer* mindenütt kipróbált és 
mint elsőrendűnek ismeretesek. — Homok, kő-
bányahulladékok, salak stb. ilyen anyag-okból, 
falazótég-lák, tetőcserepek, padlólapok, csator¬ 
nacsövek, vályúk éa egyéb termékek előállítá¬ 
sához szükséges gépek és formák knlömbözö 
árban. :: :: Kérjük gyárunk megtekintését. 
:: ' 338. számú általános jegyzék Ingyen. :: 

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

II 
II Valódi brünni szövetek 
az 191O. évi tavaszi és nyári idényre 
:: Egy szelvény :: 
3*10 méter hosszú 
elegendő teljes férflrnhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

l szelvény 7 K 
l « 10 t 
l « 12 
l « 15 
l t 17 
l « 18 

ára csak :: J l « 20 
Eey szelvényt fekete szalonkabáthoz 2O.— K-ért, éppúgy 'M-
őltosiöTíteket, mristalodent, selyemkamgarnt gyári árakon kaid 
a mindenütt ismert megbízható és siolid positégyán raktár 

Siegel-Imhof, Brünn 126 
Minták ingyen éa bérmentve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬ 
letéi directe a gyár tás helyén Siegel-Imhof czés-
nél rendeli. Óriási forgalma miau állandóin a legnagyobb 

választék a legújabb szövetekből. 
f > SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK! «• 
Bármily megrendelés teljesítése szigorúan mintahii és figyelmes. 

OLBRICH -féleutazásiczikkek 
elsőrendfieb ! 

Bpest, Teréz-körút 6 
Telefon 80-4 i. Arjegyz. ingy. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁV E 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 
mimi-ZONGORÁK 
1D A vf l egyedüli képiiselrte 

:: Telefon 189. : 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, Pugnof, Alice Ripper, Sauer, Sfefaníay stb. 

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

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

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

bet hoiatok és ajánlani is fogom mindenkinek, ügy mint ahogy nekem is ajánlottái. Kérem azon¬ 
nal küldje a Diana-szappant. Kiváló tisztelettel Na 

Tisztelt Gyógyszerész őrt 
Sokai hallottam már az Ön Diana-izappanáról és eddig mindenütt csak dicséretet hallottam, 

megpróbálkozom én is vele tehát. Testek küldeni egy darab Diana-szappant, de olyat, hogy min¬ 
den szeplöm és pattanásom elmuljon tőle. Hí jónak bizonyul a Diana-szappan, ügy sokkal töb-

'nlollák. Kérem azon-
» a g y l i t v á n n á . 

Kedves Gyógyszerész ár l 
Hintán egyezem elláttam magam Diana-crémmel, Diana-szappannal és Diana-pnderrel hu¬ 

zamosabb időre, ezúttal nem kérek ugyan semmit, de szivesen írok önnek néhány sort azon rég¬ 
iden kellemes változásról, mit az ön borápoló széninek köszönhetek. Tudja kedves Erényi úr, 
engem igazán egéaz boldoggá telt, mrrt valósággal szégyellem pár héttel ezelőtt társaságba menni, 
olyan vörös volt az arczom és kezem tele volt s a bőröm pattanással, ma pedig minden elbizako¬ 
dottság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép t bőröm. Hazafias üdvözletét küldi 

M r » . Mar j - S m i t h 

Igen tisztelt Uram l 
Eddig még mindég alaposan becsapódtam t sokat hirdetett holmikkal, de az ön Diana-

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

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

Uiana-specialitásokal, mert félek nagyon az utánzatoktól a azt hiszem, önnek is előnye, ha a 
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mint az Önnél beszerzett Diana-szerek elhasználása 
után bátran terjeszthetnek. Mindeddig remeknek bizonyult nálam és égisz családomnál a Diana-
crém és szappan, mióta ezeket a kellemes illatú szereket használjuk, nincs szeplős arcz közöttünk. 
Tárom sorait s vagyok tisztelője DP. g. J..né-

DIANA-PÚDER 
pedig arról nevezetes hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan-
amennyiben pedig telesen árta matlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékes-
szmu arczbőrnek, amely szín olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak 

Egy üvegtégely Diana-erem (nappali és éjjeli 
használatra) l kor. 50 íill. 

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

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

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

K.pl*4 e ^ Eurfpátan . 9 , W á r a » l i ^ 

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

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

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, ÁPRILIS 10. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Flnfirfféei í Egész é v r e ~ _ 16 korona. A • VMgkronikát-\nl 
{ Félévre „ „ __ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

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

határozott viteldíj is csatolandó 
meg-

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 
ÉS MÚZSÁJA. 

A a x . SZÁZAD első negyedének tespedésével 
szemben az 1825-iki országgyűlés for¬ 
dulópontot jelez történetünkben, mert ez 

időtől fogva a dermedésből feléledt magyar¬ 
ságot a haladás vágya fogta el. Ezt a fordu¬ 
latot gróf Széchenyi István fellépésének kö¬ 
szönhetjük. 

Széchenyi maga mondja, hogy ez időben a 
magyar nemzetiség felvirágoztatása, a hunga-
rizmus, továbbá a szétszórt magyar erők egy¬ 

ségesítése, a konczentráczió volt a czélja. Ezt 
a lóversenyekkel és a kaszinóval, azt az Aka¬ 
démia alapításával mozdította elő, de azzal 
is, hogy eszméit írásban is terjesztette 1828-ban 
•Lovak'rul és 1830-ban Hitel czimű műveivel. 

Hitel czimű munkájában a nemzet elé tárta, 
hogy hátramaradásának okai az előítéletek, 
az egyetértés és hitel hiánya, ősi birtokrend¬ 
szerünk, a limitáczió, robot és dézsma ; kifej¬ 
tette, miért nincs kereskedelmünk; kimutatta, 
hogy előbbrehal adásunk első feltétele a nem¬ 
zetiség kifejlődése, a mi azonban lehetetlen 
konczentráczió nélkül. Hátramaradásunknak 

magunk vagyunk okai s ha az ország nagyjai 
és birtokosai egyesülnek, felemelkedhetik ho¬ 
nunk, de a haladásban ne tekintsük a multat, 
hanem a jövőt s akkor Magyarország nem 
volt, hanem lesz. 

A Hitel elterjedését mutatja az a körül¬ 
mény, hogy kinyomatása évében három ki¬ 
adásban jelent meg, hatását pedig meglátjuk 
a magyar költészeten, a mely ez időtől tér el 
a múlt dicsőítésétől és tekint mind nagyobb 
bizalommal a jelenre és jövőre. De a könyv 
hatását a nyomában keletkezett irodalom is 
mutatja. Gróf Dessewffy József volt az első, 
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