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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, 

-

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS NEJE, GRÓF SEILERN CRESCENTIA. — Daffingét festményei után. 

Franklin-TársnUt nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza *. szám. 
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a ki Tat/lalat czimű művében (1831) védel¬ 
mébe vette Széchenyivel szemben & nemesi 
előjogokat és nagy részben kárhoztatta Szé¬ 
chenyi reformjait. Széchenyi Világ czimű vas¬ 
kos müvében (1831) elemeire bonczolva Des-
sewffy állításait, kímélet nélkül kimutatta, meny¬ 
nyire ellentétben vannak egymással, és védel¬ 
mébe vette addigi alkotásait, a melyekkel az 
egységesítést akarta elérni, s a melyek mint 
czélra vezető eszközök be is váltak. 

Ez az ellenvélemény arra is sarkalta Szé¬ 
chenyit, hogy addig csak általánosságban ki¬ 
fejtett eszméit 12 törvényben dolgozza és adja 
ki, hogy az 1832/6-iki országgyűlésen irányí¬ 
tásul szolgáljanak. Stádium czimű müve, a 
mely kilencz ily törvényt tartalmaz, a czen-
zura akadályozása miatt csak 1833-ban jelen¬ 
hetett meg Lipcsében, de itthon lefoglaltatván, 
csak kevés példányban terjedt el. 

Mind e tevékenysége másokat is munkára 
szólított s minden téren pezsgő élet indult meg. 

Deák Ferencz igen szépen jellemzi az 1825 
előtti időt és Széchenyi fellépését, a midőn 
így ír: «Mi magyarok sokáig aludtunk. Szá¬ 
zados harczokban s az irigység szülte vissza¬ 
vonásnak véres csapásai között kifáradva, 
Mária Teréziának szenderítő kormánya alatt 
szunnyadtunk el, - - azon időt, míg Európa 
újjá született, csendesen elaludtuk, s Józsefnek 
hatalomszava sem vala képes felrázni bennün¬ 
ket, mert akkor épen első álomban valánk. 
Alvásunk mély volt és nehéz... olyan, mint 
a borznak téli alvása, mely álmok nélkül, 
tompán és érzéketlenül alszik tavaszig, s az¬ 
alatt testét önzsírjából táplálja. — Felriasztott 
végre nehéz alvásunkból a «Hitel és Világ» 
irója. Ö volt az, ki első ébredésünkkor alakot 
adott sejtésinknek és szavakat gondolatink¬ 
nak. Az észnek és igazságnak égi szikrájánál 
gyújtotta meg fáklyáját és mi az ő fáklyájá¬ 
nál gyújtottuk meg apró mécseinket. Fényesen 
lobogott a fáklya világa, de a tér nagy volt 
és sűrű volt a sötétség, mely a tér felett el¬ 
terült, s a fáklya nem vala képes a nagy tért 
egészen megvilágítani. Sok apró mécs gyűlt 
meg azonban a fáklyának lángjától, azok is¬ 
mét más mécseket gyújtottak meg, s mindezek 
a nagy téren elszórva, mindenik a maga kis 
körében egy kis tért világított meg, s így 
kezdett oszlani a sötétség. Most már láttunk 
s örültünk az életnek és a világosságnak. De 
láttuk a sok roszat is, mit századok igazság¬ 
talansága rendszerünkben s törvényeinkben' 
összehalmozott, s a számtalan hiányt, a mit 
századok tespedése okozott. Láttuk, hogy má¬ 
sok messze elhaladtak, míg mi csak aludtunk 
és erős lön bennünk a határozat «javítni és 
haladni'). Küzdöttünk azokkal, kik a világos¬ 
ság előtt makacsul szemet hunyva, nem akar¬ 
ták felemelni zsibbadt tagjaikat a heuyeség-
nek puha párnájáról, lerántottuk az óságnak 
és megszokásnak leplét sok igazságtalanságról, 
s kérve és dorgálva, kedvezve és gúnyolva 
buzdítottuk a magyart: hogy javítson és ha¬ 
ladjon.* 

E szép jellemzésből megérthetjük, milyen 
volt Széchenyi hatása. Tényleg az ő fellépése 
után lehet szó magyar ujságirásról, akkor 
lendült fel költészetünk, politikai irodalmunk, 
kereskedelmünk és iparunk. Kiváló alkotásai 
is ebbe a korszakba esnek (1825 — 1841), az 
említett Akadémián, lóversenyen, kaszinón kí¬ 
vül pl. a Vaskapuszabályozás, a Lánczhid, a 
gőzhajózás elterjesztése, a Pesti hengermalom, 
a Magyar Gazdasági Egyesület, később a Bala¬ 
toni gőzhajózás, Tiszaszabályozás, közlekedési 
rendszerünk alapja. 

Az 1840-es években azonban már oly pezsgő 
volt az élet minden téren, de különösen a 
politika terén, hogy mindjobban növekvő ag¬ 
godalom fogta el Széchenyit, nem lesz-e az 
az országra nézve veszélyes. Aggódva nézte 
Kossuth Lajos hírlapi izgatását és növekvő 
befolyását az ellenzékre, úgy, hogy népszerű¬ 
ségét is koczkára téve, önálló röpiratokban, 
mint a Kelet népe, Politikai proi/ratumlöre-
<lél;ek, és hírlapi czikkekben megtámadta irány¬ 
zatát, majd az 1847/48-iki országgyűlésen is 
felvette ellene a harczot. 1848 márcziusában 
ügy látszott, mintha az ország elérte volna 
rég óhajtott függetlenségét és az első magyar 
minisztériumban Széchenyi is részt vett mint 
közlekedésügyi miniszter. De csakhamar bo¬ 
nyolulttá váltak a viszonyok s a beállott zava¬ 

rok miatt és a nagy munkától felizgatott el¬ 
méje elborult, úgy, hogy a döblingi elme¬ 
gyógyintézetbe szállították. Hosszú ideig tartó 
öntépelődés után, a mely időszakban alig érint¬ 
kezett még családjával is, öntudata lassan¬ 
ként visszatért. Mikor ember-iszonya elmúlt 
s 1857 óta elfogadta barátai látogatását, gyógy¬ 
intézeti lakása nemzeti szempontból nevezetes 
helylyé vált, mert barátaival és kiszemelt bizal¬ 
masaival itt tanácskozott azon, hogy az el¬ 
tiport haza hogyan nyerhetné ismét vissza 
nemzeti létét. Széchenyi munkássága nem ke¬ 
rülte el az osztrák kormány figyelmét s ez 
csak kedvező alkalomra várt, hogy ártalmat¬ 
lanná tegye. Ezt az időt 1860 máreziusában 
látta elérkezettnek s ekkor a bécsi rendőrség¬ 
gel házkutatást tartatott Széchenyi döblingi 
lakásán, sőt iratainak elkobzása után tudtára 
adatta, hogy a tébolyda megszűnt számára 
menhelynek lenni. Ez az eset és az utána 
következő pesti márczius 15-iki tüntetés szo¬ 
morú kimenetele annyira felizgatták ismét el¬ 
méjét, hogy április 8-án önként véget vetett 
életének. A mint azonban 1825-iki fellé¬ 
pésével felébresztette nemzetét dermedtségé¬ 
ből, ép úgy felvillanyozta halálakor az orszá¬ 
got kábultságából. Nem volt a hazában oly 
hely, a hol kifejezést nem adtak volna valami¬ 
kép a bánatnak, a hazafias érzületnek. Halálá¬ 
val is megteremtette az országos közvéleményt, 
az erőt a létért való további harczra. 

Többször vitatták már, hogy a véletlennek 
köszöuhetjük-e Széchenyi 1825-iki fellépését, 
vagy pedig tervszerű volt-e ez részéről, továbbá 
azt is, hogy minek köszönhetjük a nagy mun¬ 
kában való buzgóságát és kitartását. 

Naplói és újabban ismeretessé vált néhány 
irata azt bizonyítják, hogy a lóverseny esz¬ 
méjével már 1816-ban foglalkozott. 1822-től 
fogva meg épen oly lótenyésztő-egyesület meg¬ 
alapításán fáradozott, a melynek Pest lett 
volna középpontja. Kérvényt is nyújtott be ez 
ügyben az uralkodóhoz, de nem kapott reá 
engedélyt. Ha terve nem sikerült is, kétség¬ 
telen, hogy a talajt 1825-re alaposan előkészí¬ 
tette s az 1822-ben felmerült eszmét az ország¬ 
gyűlésen az egyesítéssel együtt könnyen véghez¬ 
vitte. 

Áldozatkészsége is régebbi keletű, mert naplói 
szerint már 1820-ban feláldozta volna egy évi 
jövedelmét egy Pesten építendő állandó hídra. 

E tények mindenesetre azt bizonyítják, hogy 
fellépése nem volt a véletlen müve. Nem lan¬ 
kadó buzgóságát és a munkában való kitar¬ 
tását gróf Zichy Károlyné, született gróf Sei-
lern Cresczenczia iránt érzett eszményi szerel¬ 
mének s e fenkölt szellemű nő irányításának 
köszönhetjük, ő volt Széchenyi múzsája. 

Széchenyi már 1824-ben mély szerelemre 
lobbant gróf Zichy Károlyné iránt s szerelme 
az 1825-iki országgyűlésen való tartózkodása 
közben valósággal szenvedélylyó vált benne. 
Már 1825 október végén e kijelentését olvas¬ 
hatjuk: «A mióta önt ismerem, másért nem 
tudok szerelmet érezni és én szerencsémet, 
boldogságomat az erény nehéz, de nemes út¬ 
ján fogom keresni. Ön már eddig jobb em¬ 
berré tett. Oh, bár csak egyszer honfi- és em¬ 
bertársaimnak igaz szolgálatot tehetnék... az 
ön műve volna.» Néhány hónappal később 
meg megjegyzi, hogy e nő lehet az oka, hogy 
egy egész nép regeneráltassék, ő az Amphitrite, 
ki a sasnak inni ad. Szerelmének hatása alatt 
gyakran feljegyzi, hogy életét hazájának szen¬ 
teli s így teszi magát e nő szerelmére érde¬ 
mesnek. Ezt a szerelmet ismerve, megértjük, 
miért készíttette Széchenyi az Akadémia szá¬ 
mára a czímert olyannak, a milyennek mi 
ismerjük. Egy nő magasra tartja kelyhét az 
odaröpülő sasnak. Kétszeres allegória ez. Az 
egyik szerint a művelődés és erkölcs isten¬ 
nője a magasb emberiesedés csészéjét nyújtja 
a sas képében ábrázolt régi nemzetnek, a má¬ 
sik szerint a nő gróf Seilern Cresczenczia, a ki 
a sasnak jelképezett Széchenyit az erény és 
a magasb emberiesedés útjára viszi; ő az 
Amphitrite, a ki a sasnak inni ad. 

0 az, a ki Széchenyi előtt állott, midőn 
Hitel czimű művét «Honnunk szebblelkű asz-
szonyinak* ajánlotta, a kik «az erény, nem¬ 
zetiség védangyalaix s a kik «egekbe emelik 
a port és halhatatlanságra a halandót». Hitel 
czimű művének német fordítását meg is kül¬ 
dötte neki, hogy lássa, mit tett vele. S e nő 

finom lélekkel bírálta meg a művet s a töb¬ 
bek között ily szavakkal sarkalta Széchenyit 
a további munkára: «Fejezze be a nagy mű¬ 
vet, a Gondviselés önt magasabbra emelte 
mint millió más embert, használja jóra képes¬ 
ségeit. Hazánk ön által viruljon fel, igen, ön 
egyesítse a kedélyeket egy hasznos reformá-
czióra. Én segíteni akarok önnek és érdeme¬ 
ket akarok szerezni a hon körül, ez az a szö¬ 
vetség, a melyet önnel kötni akarok, a míg 
élek s ezt elérni mindenesetre a legszebb juta¬ 
lom volna, Akkor a késő utókor önt hálával 
fogja dicsőíteni és így fog egykor önről me¬ 
sélni: A XIX. század elején egy igaz hazafi 
tért hazájába, és halhatatlanná tette magát 
honfitársaiért való önkénytes feláldozásával; 
a haza atyjának nevezték, a tudományok elő¬ 
mozdítójának, és stb. stb. sok minden felta¬ 
lálójának. Sok tudással és szent hazafiságtól 
áthatva ezt, ezt, ezt tette. A legnehezebbre 
vállalkozott, egy ország reformácziójára és sok 
akadály mellett, mindenkitől félreismerve, csak 
eyy baráttól segítve, kitartással elérte czél-
já t . . . így beszéljenek egykor önről, emléke¬ 
zete éljen tovább minden derék ember szi¬ 
vében. » 

Szövetségük tiszta volt és eszményi s a nő 
gróf Zichy Károly halála halála után 1836-ban 
Széchenyi hitvese lett. A Széchenyi-múzeum 
egy igen becses papírlapot őriz. Gróf Zichy 
Károlyné 1829 május 30-ikán Széchenyinek 
hozzá irt leveleit elégetve, a hamut e lapra 
pecsételte le s e szavakat irta a pecsét alá: 
«Nagy küzdelmen mentem át s győztem. A leg¬ 
nagyobb jutalom jutott osztályrészül nékem 
egy nagy tettért: lelkem nyugodtabb lett s 
ő változatlanul drága maradt nékem.» 

Most, Széchenyi halálának évfordulóján igaz¬ 
ságos dolog, hogy kiemeljük: gróf Seilern 
Cresczencziának is van része abban, hogy Szé¬ 
chenyi életét hazájának szentelte s megérdemli 
azért, hogy helyet foglaljon a magyar nők 
pantheonjában. Viszota Gyula. 

TERZI NÁK. 
Eövidre nyírnám a hajad, 

Mint egy vezeklő zárdaszűznek, 
Hogy engem láss csak és magad. 

És megvakítnám a szemed, 
Ezt a két ledér éji pillét, 

Mely czifra lámpákhoz lebeg. 

És hátrakötném a karod, 
Hogy csendesen magadba fordulj 

És úgy feküdj, mint egy halott. 

Akkor borulnék csak reád. 
Halott szemed bús éjjelében 

Kagyogva ölelnélek át. 
Kosztolányi Dezső. 

ÖRÖK ÉLET. 
Nem félek a haláltól, én Uram, 
Tudom, bennem örök az élet. 
Ha megjárfain véges földi utam, 
Végtelen, fényes országodba térek. 
Porból alkottál és porrá leszek, 
De soha meg nem semmisülhetek. 

Megtérek földanyámhoz ég,' napon, 
Fáradt fejem ölébe hajtom. 

• Nem lesz vágyam, ezélom, akaratom, 
Szememre bucsucsókot küld az alkony. 
És rám borul az örök éjszaka, 
ügy ringat el az c'des földanya. 

Itt meg tovább ragyog a kikelet, 
Szedik gyümölcseit a nyárnak, 
És lesznek verőfényes szüretek, 
Hajnalok kelnek t s napok lejárnak, 
De én már itten többé nem leszek, 
Máshol kezdek majd egy új életet. 

És újra érzek majd viharokat, 
S látok szivárványt, eget, tájat, 

Széchenyi Döblingben. 

És újra űzök délibábokat, 
Járom az erdőket, napos pusztákat, 
Bogár leszek, kis pillangó talán, 
Vagy bimbózó ág ifjú rózsafán. 

S ha újra jő a hervadás szaka, 
Megint csak haza, visszatérek. 
0 mindig vár az édes földanya 
Bármi vagyok : virág, bogár, vagy féreg, 
így szállnak sírba nagy évszázadok, 
Velük megyek, velük föltámadok. 

Ó nem félek én attól, szent Uram, 
Hogy szemeim álomra zárod, 
Tudom, hogy merre vezet az utam, 
Bármily nagyok is a messze világok. 
Mert örök vagy Te mindenek felett 
S én részed vagyok, voltam és leszek. 

Peterdi Andor. 

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

Irta Szemere György. (Folytatás.) 

X . 
Kiáltvány a magyar nemzethez! 
Véreim! Tapasztalván, hogy nem tudjátok, 

mi a jogotok és kötelességetek, 
Tapasztalván, hogy sáfárjaitok nincsenek 

tisztában az erőtökkel és gazdagságotokkal, 
S meggyőződvén arról, hogy nagyon boldo¬ 

gok lehetnétek, ha jog, kötelesség és gazdál¬ 
kodás terén egy szervező kéz rendet teremtene 
köztetek: 

Gróf Waldstein János tréfás vizfestménye Széche¬ 
nyiről, mint a Vaskapu szabályozására kiküldött 

miniszteri biztosról. 

Gróf Széchenyi Ferencz és neje gyermekeikkel (Széchenyi István négy éves korában). — Vizfestmény 1795-ből. 

táplálkozás folytán, holott még fent elsorolt 
vagyonotoknál is több értéket képvisel az erős 
izom munkaértéke és a derűs lélek harmóniája. 
Ez különben következménye az anyagi vagyo¬ 
nosságnak. És a népek versenyében a döntő té¬ 
nyező. 

Árpád népe! 
Nemesek vagytok, mint távol Keletnek büszke 

harczosai, a kiknek szabadságát alig korlátozza 
egyéb, mint a természet elemei; okosak vagy¬ 
tok, mint észak higgadtvérű népei, a kik hi¬ 
deg eszükkel kormányozzák életüket; eszesek 
vagytok, mint a latin népek forró vérű, termé¬ 
keny képzeletü fiai. A világ első népe vagytok 
Isten kegyelméből — és mégsem ti jártok elől 
az emberiség világrendjében, mert a mostoha 
viszonyok kiölték leikeitekből önbecsetek érzé¬ 
seit . . . Ezt vissza kell nyernetek, mert az a 
legerősebb, a ki tényleg annak érzi magát. 

Szeretett nemzetem! 
Azon leszek, hogy megerősödjetek, meggazda¬ 

godjatok, örömetek legyen az életben, hogy el¬ 
foglalhassátok a népek rendjében a benneteket 
megillető helyet. 

Kioktatom sáfárjaitokat, törvényeket hozatok 
velük, a melyeknek értelmében hozzájuttok jo¬ 
gaitokhoz. 

Viszonzásul csak annyit kérek tőletek, tart¬ 
satok össze mindannyian, szeressétek egymást, 
mint egy anya édes testvérei és — dolgozza-

Gróf Széchenyi István. -1858-IKI KŐNYÖMAT tok> muvelődjetek. Egyszóval teljesítsétek köte¬ 
lességeiteket. 

Elmondván ezeket tinektek, még csak annyi 
Elhatároztam, hogy kinyitom a szemeteket, a g z a y a m t i h o z z á t o k . a k i b í z i k b e i mem, kö-

kijelölöm útjaitokat, felvilágosítalak bennete¬ 
ket jogaitok felől, megszabom kötelességteket, 
kitanítom sáfárjaitokat, rámutatok a vagyono-
tokra s visszaszerzem régi erőtöket. 

Véreim! 
A ti jogotok: jóllakni és örülni az életnen. 

Kötelességetek: dolgozni és összetartani. 
Követelhetitek a törvényhozástól, teremtsen 

olyan rendet, hogy jól teljesített kötelességei¬ 
tek ellenértéke fejében mindenha követelhes¬ 
sétek és megkapjátok úgy a mindennapi ke¬ 
nyeret, mint leltetek jogos táplálékát: az 
élvezetet. 

Az államnak módjában áll eme követelései¬ 
tek teljesítése, mert rengeteg vagyon felett ren¬ 
delkezik a nemzet, bőséggel eltarthatná tagjait, 
ha háromannyian volnának is. Az alföldi hu¬ 
musz ontja az éleiét, a hegyvidék a lángsugarú 
bort, zamatos, édes gyümölcsöt. A föld méhé-
ben rengeteg kincs alszik : kőszén, arany, ezüst, 
drágakő, márvány. És mindeme javaknak a 
tizedrésze sem került eddig forgalomba, mert 
olyan volt a gazdálkodás. A holt tőkét fel kell 
éleszteni, az elevent mozgósítani és igazságo¬ 
san felosztani, hogy mindenkinek jusson belőle, 
a ki munkájával és hűségével érdemet szerzett 
rá. Bei'Hületes embernek nem szabad éheznie. 
Ez a legfőbb emberi törvény, a mit sem nek¬ 
tek, sem sáfárjaitoknak szem elől téveszteni 
nem szabad. 

Magyarok! 
Erősek voltatok, de elgyöngültetek a rósz 

* 2 * AX 
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Gróf Waldstein János Karrikaturájft Széchenyi 
« A pesti por és sár» czimű munkájához 
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A MÚZEUM ÁTADÁSA AZ ÁLLAM KÉPVISELŐJÉNEK. 

vessen engem, az én zászlóm az új Nagy¬ 
magyarország zászlója. Kont. 

íme Kont vitéznek a Lombos által meg¬ 
fogalmazott politikai hitvallása. 

A nagyúr kinyomatta a kiáltványt egy millió 
példányban és mentőn intézkedett, hogy széi-
osztassék az oszág harminc/, millió lakosa 
között. 

Lombos Keresztélylyel bepakkoltatott vagy 
ötszáz példányt: vigye a képviselőházba s ter-
jeszsze el a honatyák között. Maga aznap nem 
ment el a Házba. A spontán effektusokban nem 
telt öröme. Csak azoknak a hatásoknak tulaj¬ 
donított értéket, a melyek az első benyomások 
lázától megtisztult agyakból szűrődtek le. 

Ám azt már nem akadályozhatta meg Kont 
vitéz, hogy az első döbbenetérzés hullámai föl 
ne csapjanak várkastélya faláig. Még mielőtt 
Lombos a parlament házából odajutott volna, 
hogy urának jelentést tegyen, élelmes újság¬ 
írók jóvoltából szárnyra kapott a kiáltvány 
hire s lázba ejtette a székváros egész közön¬ 
ségét. Egy órával később tizezróvel röpítették 
szerteszéjjel magát a nyomtatványt is minden¬ 
felé. Ki sokszorosíttatta, ki gondoskodott a ter¬ 
jesztéséről, azt senki sem tudta é» kérdezte. 
Csak annyi bizonyos, hogy jutott belőle min¬ 
denkinek. Öreg polgárok kávéházakban és az 
utczán, iparosok a műhelyekben, szocziálista 
munkások a korcsmákban és a tereken egy¬ 
másnak olvasták és magyarázták az új politikai 
programm pontjait. Az asszonyok letették a 
főzőkanalat és a tűt s összecsapdosták kezeiket 
örömükben, a sihederek és utczai süvölvények 
kis botokra szúrták, zászlókat csináltak belőle; 
úgy rohantak vele, teli torokból kiabálva, ke¬ 
resztül-kasul az utczákon. 

A nép rászokott a csudákra, semmit sem 
tartott többé lehetetlennek, valami csak Kont-
tól eredt. Örömmámorban úszva várt egy újabb 
csodát. 

Lombos Keresztély alig birt felvergődni ura 
várkastélyába. A zajongó tömeg kisütötte vala¬ 
hogy, hogy meghitt titkára a vitéznek s nosza 
elkapta két nyurga lábát s végightirczolta a 
Duna partján diádaknenetben. S mihelyt a 
jámbor nazarénus kieviczkélt valahogy a lelke¬ 
sedés első hullámaiból, kerekedett egy másik 
hullám, az kapta hátára s dobálta, hányta, ve¬ 
tette, hogy majd széjjel mállottak vézna csontjai. 
És folyton nőtt az ünneplő tömeg, mint a la¬ 
vina, mire a várkastélyig hömpölyödött, száz¬ 
ezer feje volt, de talán még több torka, avagy 
tiz helyett ordított minden torok. 

- Éljen Kont vitéz ! Éljen az apostol! Üdv 
a szabadítónak ! Hozsanna! — zúgott fel a fel¬ 
szabadult lelkek földrengető orgonája.. . A 
levegő szárnyára kapta a fanatizmus ódáját, 
hozzávágta a Gellérthegy ormához, az vissza¬ 
verte s átadta a városnak, — minden zug és 
minden lélek megreszketett bele. 

Kont vitéz egy bástya ablakából nézte, hall¬ 
gatta az örömmámor eme fanatikus riadását, 
addig-addig, míg elhomályosodott a szeme. 
Egyedül lévén, nem volt kitől restelkednie, ég 
felé emelte karjait s miközben sűrűn hullottak 
hálakönnyei, így fohászkodott: 

- Hála néked Isten, magyarok Istene ! 
Aztán megkeményítette lelkét, leszállott a 

bástyáról s kiadta a rendeletet, hogy mihelyest 
megérkezik, azonnal keresse fel Lombos a dol¬ 
gozó-szobájában . . . 

A meggyötört férfiú azon megtépetten, a 
hogy volt, jelentkezett nála. Az orra meg volt 
dagadva, mert egy ízben elejtette a lelkes, de 
ügyetlen tömeg. 

—-Ez több, mint a mennyire számítani le¬ 
hetett, fogadta Kont kipirulva; lelkesen. 

Ez a szent fanatizmus, a mi a világ¬ 
reformokat csinálja, *•- jegyezte meg a naza¬ 
rénus egyszerűen. 

- Félek, idő előtt túlcsap a korlátokon . . . 
- Az — vallotta Keresztély, — sohasem ve¬ 

szedelmes, az új eszmék és hitvallások mindig 
a korlátokon kívül nőnek nagygyá, ott az ő 
elemük. 

- És a képviselőház? 
- Az most néma. A képviselők még nem 

tudnak gondolkozni, csak csodálkozni tudnak. 

A főrendiház kiürült. A zászlósurak és püspö¬ 
kök félnek. 

- Köszönöm Lombos, — bocsátotta cl Kont 
hű emberét, — kigyelmed most pihenje ki ma¬ 
gát. Én a kaszinóba megyek. 

- Nem tudom, — aggódott a nazarénus, -
rést lehet-e ütni a tömegen? Ezek most ki nem 
ereszlik nagy uramat, valameddig nem szól 
hozzájuk. 

Kont bólintott. 
- Beszélni fogok nekik. 

Azzal magához rendelte major domusát. 
- Tűzzetek égő fáklyákat a toronyerkélyre, 

a népet pedig be kell ereszteni a várudvarra. 
- Értem alásan, - - nyugtázta a parancsot 

a székely, s sarkonfordult, hogy megtegye in¬ 
tézkedéseit. Tiz perez múlva visszajött. 

- Alássan jelentem, a toronyerkély ki van 
világítva, a nép az udvaron. 

Kont felszállóit a toronyba, kilépett az er¬ 
kélyre. Egy fáklyát kisodort a tartójából s meg¬ 
csóválta a levegőben. Üstököst rajzolt a sötét 
ég kárpitjára. 

A néptenger menten észrevette és megértette 
a jeladást. És egyszerre elcsendesedett, mint a 
mithologia tengere, midőn Neptun belevágja a 
hármas villáját. Azt, a ki mukkanni mert, ol¬ 
dalba lökték a szomszédai . . . 

És megkondult a síri csöndben Kont vitéz 
szava. Kondult, mert olyan volt a hangja, mint 
a nagyharangé, messzeható döngésű, csupa 
láng. csupa érez. Belefájt a szivekbe, meg¬ 
remegtette az idegeket. 

- Véreim! Kevés szavam lesz hozzátok, 
mert szóban a soknál több a kevés. A Min¬ 
denható kegyelme legyen veletek, hogy az az 
égi láng, a mit ma felszított szivetekben, ki ne 
alvadjon, míg tettre nem kerül a sor. Legyetek 
az enyéim, valamiképen én a tietek vagyok. 
Ámen. 

Csudálatos hatást tett ez az egy pár egy¬ 
szerű szó a tömeg lelkére. Talán nem is a szó 
maga, hanem a helyzet és a környezet, a mi 
szülte. Az ihlet, a mi szárnyat adott neki. 
A csillagszöges ég végtelen kupolája. A közép¬ 
kori vár bástyatornáczainak fénytengerben úszó 
körvonalai, a Kont vitess sejtelmes silhuettjé-
vel. A régi dicsőséget vissza siró legenda . . . 
A víziók és halluczinácziók, a mik az éjben 
kisértettek, megragadták és kéjes borzongásba 
ejtették a sziveket. 

- Ámen! - rebegte a tömeg, templomi 
zsolozsma hangon. A férfiak fedetlen fővel, az 
asszonyok összetett kézzel állottak helyükön. 
Majd megmozdult az áhitatos gyülekezet s a 
Hymnust énekelve, méltóságos, lassú proczesz-
szióban kihömpölygött a felvonó-hídon . . . 

Kont leszállott a toronyból és szokása el¬ 
lenére befogatott s az Erzsébet-hídon áthajta-

A MÚZEUM ÉPÜLETE A KASSAI FERENCZ JÓZSEF-TÉREN. 

A FELSŐMAGYARORSZÁGI RÁKÓCZI-MÚZEUM Ü N N E P E 

tott a pesti oldalra. Hű székelyén kívül senkit 
sem vitt magával. 

Hat óra volt, midőn a kaszinóba érkezett. 
Eendes viszonyok között ilyenkor még meg¬ 

lehetősen néptelen szokott lenni az előkelő 
társaság emez exkluzív tanyája, de most, mint 
nagy események hajnalhasadása idején min¬ 
denkor, szinte idegesen keresték az emberek 
az érintkezést. 

Már négy óra tájban valóságos ostrom alatt 
állottak a kaszinó termei. Egyébről, mint a 
«nagy lázról* persze szó sem esett. Még a leg¬ 
makacsabb tarokkosok is hűtlenek lettek a zöld 
posztóhoz. Beszélt, veszekedett, kombinált, okos¬ 
kodott minden lélek. A csupaszképű lakájok 
túltették magukat a beléjük nevelt fegyelmen 
(ki kíváncsian, ki lelkendezve), bizalmaskodni 
kezdtek uraikkal. 

— Hogy lesz most már nagyságos, vagy 
méltóságos, kegyelmes uram ? . . . Nagy dicső¬ 
ség ért bennünket, Isten apostolt küldött a 
segítségünkre ! . . . 

És a szigorú, kényes urak nem merték őket 
letorkolni. 

Egymás között még csak kimondták a Kom 
esetről véleményüket, de nyíltan szembeszallani 
immár senki se mert a közérzés.sel. 

Pedig a kaszinóban még számosan voltak 
konzervatív, gőgös urak, a kik misztikus szár¬ 
mazása révén szívesen rásütötték volna Kont 

Ezt a véleményt maga a kaszinó elnöke pro¬ 
pagálta a legszivósabban. A reinkarnálás kér¬ 
dése immár a háttérbe szorult minden vona¬ 
lon, teljesen másodrendűvé vált azokkal a 
szimptomákkal szemben, a melyeknek a Kont 
emberi kvalitásai, tettei és szuggesztív hatása 
volt a kútforrásuk. Ki keresné az indító okokat 
ott, a hol immár tényekkel kell számolni, olyan 
eredményekkel, a melyeket visszacsinálni többé 
nem lehet. 

Mi haszna lenne, ha pl. kisütnék a tudósok, 
teszem a fizika segítségével tizen, húszan, 
százan, hogy csak olyan származású ember 
Kont, mint a többi közönséges halandó, midőn 

fiainak szegénysége pedig egyenesen lehetet¬ 
lenné tette a nagyobb mértékű ajándékozást. 

Vidéki múzeumaink kevés kivétellel a múlt 
század hetvenes éveiben alakultak, a mikor 
Ipolyi, Pulszky, Bómer és Henszlmann buzdí¬ 
tása nyomán országszerte felébredt az érdek¬ 
lődés múltunk emlékei iránt. A Felsőmagyar¬ 
országi Muzeumot is ez az áramlat keltette 
életre ; közvetlen megteremtője mégis egy szü¬ 
lővárosától elszakadt, de érte a távolban is 
rajongó művész volt, a méltánytalanul el¬ 
felejtett Klimkovícs Ferencz. Izgatására néhány 
lelkes kassai ember, köztük elsökül testvérei: 
Béla, a ki szintén jónevű festő volt, továbbá 

Régi hímzések és Rákóczi korabeli lobogók. Fegyvergyűjtemény; fent régi templomi faragványok és képek. 

A FELSŐMAGYARORSZÁGI RÁKÓCZI-MÚZEUMBÓL. 

vitézre akár a parvenük bélyegét is. De érez¬ 
ték, hogy a néphangulat a közmegvetés ten¬ 
gerébe fojtaná nemcsak a szavukat, a tekin¬ 
télyűket is. 

És a tagok oroszlánrésze sem helyeselte (ha 
el is tűrte) a Kont-láz roszindulatú, vagy ag¬ 
resszív elbírálását a kaszinó falai között. 

- Rendkívüli lény! Providencziális férfi, -
vélték legtöbben, — a kit közönséges emberi 
mértékkel mérni nem szabad. 

Ezeknek Kanut volt a szószólójuk. 
— A levegőben van a járvány, — állították 

a legmakacsabb konzervatívok, - - Kont nem 
apostol, csak mondvacsinált halványa a nép¬ 
nek, mert az őrület epidémiája nem lehet el 
halvány nélkül. Történelmi példákra is hivat¬ 
koztak ezek: John Lowra, Boulangerra. 

tettei, föllépése, szereplése az ellenkezőjét bizo¬ 
nyították, milliók lelkének a meggyőződése sze¬ 
rint? 

(Folytatása következik.) 

A FELSŐMAGYARORSZÁGI RÁKÓCZI-MÚZEUM, 
Magyarországon alig van három olyan mú¬ 

zeum, a mely félszázados történetre tekinthet 
vissza. Nekünk a múltban nem voltak mu-
zeumalapító királyaink s főhérczegeink, mint 
szerencsésebb szomszédainknak; művelődési 
közintézményeink legnagyobb részét egyszerű, 
szerény viszonyok között élő emberek terem¬ 
tették meg, olyan időkben, a mikor már az 
ország becsesebb műkincseiből ki volt fosztva, 

Gábor és Flóris, úgyszintén a múlt évben el¬ 
hunyt Myskovszky Viktor s társaik 1871-ben 
megalakították a Felsömagyarországi Múzeum-
egyletet, a mely egy Kassán állítandó múzeum 
létrehozását s a felvidék rohamosan pusztuló 
régészeti emlékeinek összegyűjtését tűzte ki 
czéljáúl. A fiatal egyesület rövid idő alatt nép¬ 
szerűvé vált s ajándékul kapott régiségei olyan 
tekintélyes számra növekedtek, hogy részükre 
helyiségekről kellett gondoskodni. Kassa vá¬ 
rosa már 1873-ban átengedte a múzeum szá¬ 
mára az ősrégi • Arany csillag* épület eme¬ 
letének egy részét, majd, a mikor két év múlva 
a helyiségek szűknek bizonyultak, az egész 
emeletet. Itt, e történelmi szempontból is ér¬ 
dekes, tekintélyes külsejű épületben (állítólag 
benne hunyt el Bocskai István fejedelem) volt 

l 
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FORINYÁK GÉZA. — Barabás Miklós 1860. évi rajza. 

elhelyezve 1900-ig az a gazdag gyűjtemény, a 
mely a múzeumnak ma is magva. 

A millennáris év táján országszerte mutat¬ 
kozó felbuzdulás a felsőmagyarországi múze¬ 
umra is gyümölcshozó volt. A sok szerény 
ajándékozó nyomába tekintélyes maecenások 
léptek. Soraikat a korábban (1888-ban) el¬ 
hunyt Henszlmann Imre, Kassa kiváló fia 
nyitotta meg, a mikor gazdag és értékes mű-
gyűjtemériyét a múzeumra hagyta. Ez örökség 
révén az intézet tekintélyes metszetgyüjtemény 
birtokába jutott. A millennium évében Bubics 
Zsigmond kassai püspök több mint száz da¬ 
rabból álló képtárát, szép aquarelljeit, négy¬ 
ezernyi metszetgyűjteményét, érmei s porczel-
lánjai nagy részét engedte át. Cserneki és 
tarkeöi Dessewfft) Pál hatalmas és különösen 
remek fegyverekben gazdag családi gyűjtemé¬ 
nyét ajándékozta a múzeumnak. 

Ennyi műkincs befogadására a tíz helyiség¬ 
ből álló múzeumépület nem volt elegendő. 
A muzeumegylet vezetőségének önálló, modern 
épületről kellett gondoskodnia a gyűjtemények 
számára. Miután pedig saját ereje éhez nem 
lett volna elegendő, Kassa városát kérte fel 
s nyerte meg az eszme megvalósítására. 
E czélból átadta örök tulajdonul nem csak 
harminczezer koronát meghaladó tőkéjét, ha¬ 
nem a múzeum egész anyagát is. 

Kassa, régi hagyományaihoz méltóan, nemes 
bőkezűséggel gondoskodott a múzeum elhe¬ 
lyezéséről. A város egyik terén, az azóta be¬ 
épített Ferencz-József téren szemre tetszetős 
s annak idején elég tágas egyemeletes palotát 
építtetett a múzeum czéljaira és fentartására 
tetemes összeget vett fel évi költségvetésébe. 

Az igy átalakult s kifejlődött intézet élére 
olyan szakembert kellett állítani, a ki minden 
idejét annak szentelheti. Ezért is a város ál¬ 
lami felügyelet alá helyezte múzeumát s ve¬ 

zetéséré Budapestről kapott egy miniszteri 
biztosi minőségben kiküldött képzett szakfér¬ 
fiút, Mihalilc József iparművészeti múzeumi 
őr személyében. Az ő nevéhez fűződik a mú¬ 
zeum első berendezése; mikor őt szélesebb 
hatáskörre visszahívták Budapestre, Vurji't 

•Elemért, a Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyv¬ 
tárának őrét küldték ki előbb miniszteri biz-
tosul, utóbb kinevezték igazgatóul, a ki az 
intézet ügyeit nagy szakértelemmel és buzgó¬ 
sággal vezeti. 

A gyűjtemények átszállítására, teljes rende¬ 
zésére s lajstromozására két év kellett. Egyes 
kiváló adományozókban nem volt hiány,' a 
kik egész sorozatokkal, sőt gyűjteményekkel 
gyarapították az anyagot. 

Köztük gróf Andrdssy Dénes már az épít¬ 
kezéshez is hozzájárult, tizenhatezer koronás 
adományával lehetővé téve a múzeum elő¬ 
csarnokának s lépcsőházának díszes kiképzé¬ 
sét. Ugyanő értékes régi porczellánokból egész 
szekrényre valót ajándékozott. Csorna József 
abaújmegyei nagybirtokos őskori és egyiptomi 
régiségeket, Bmnner Ferencz tábornok keleti 
fegyvereket, Koós József egész fegyvergyűjte¬ 
ményt, Puky József egy termet zsúfolásig meg¬ 
töltő régiségeket és néprajzi tárgyakat adott 
át a múzeumnak. A legutolsó nagyszabású 
adományok pedig még az eddigieket is fölül¬ 
múlják érdekesség dolgában. Arra a hírre, 
hogy Kassa sz. k. város tanácsa a muzeumot 
a város falai közt nyugvó II. Eákóczi Ferencz 
fejedelemről nevezte el, Lé.mi Koós Pál tornai 
birtokos átengedte az anyai ősapja, Galambos 
Ferencz regéczi várkapitánytól, a néhai feje¬ 
delem hűséges emberétől rámaradt értékes 
XVII. századi bútorokat, a melyek hitelt ér¬ 
demlő hagyomány szerint egykor a Eákócziak 
tulajdonában voltak. Nyomon követte ezt dr. 
Pari-;/ Sándor szepesi püspök letéteménye, 

nem kevesebb, mint két vasúti kocsirakományt 
kitevő XV—XVI1. századi oltár, oltárkép, szo¬ 
bor és faragvány, a hajdan virágzott szepesi 
festő- és szobrászművészet emlékeinek olyan 
tömege, a minővel egyetlen hazai múzeum 
sem dicsekedhetik. Mindezt betetőzte Inscher-
Colbrie Ágoston kassai püspök, a ki több 
nagybecsű bútordarabon kívül a magyar táb¬ 
lafestészet legrégibb termékeivel gazdagította 
a múzeum képtárát. 

Miután a rohamosan növekvő múzeum fen-
lartása és fejlesztése már-már elviselhetetlen 
terhet rótt Kassa közönségére, a város az idei 
év elején az intézetet véglegesen átadta az 
államnak. Az ez ügyben létrejött szerződós 
értelmében a város lemondott a múzeum tu¬ 
lajdonjogáról, azt telkével s épületével együtt 
az államnak engedte át, de azért a fentartás-
hoz minden évben 20,000 koronával járul 
hozzá. Az ünnepélyes átadás április hó má¬ 
sodikán ment végbe. Eészt vett benne gróf 
Zú-hy János vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter képviseletében Szász Károly minisz¬ 
teri osztálytanácsoson és Szalut/ Imre minisz¬ 
teri tanácsoson, a Nemzeti Múzeum igazga¬ 
tóján kívül Kassa város minden számottevő 
embere, valamint a meghívott tudományos 
intézetek és táiüulatok képviselői. Az előcsar¬ 
nokban lefolyt ünnepély bizonyára új kor¬ 
szakot nyit meg a felsőmagyarországi Bákóczi-
Muzeum történetében. 

A múzeum ma anyagával nem csupán az 
épület tizenhárom tágas termét és csarnokát, 
hanem padlását és pinczéjét is teljesen meg-
tölti. lrá::vava nézve, a mióta belőle a termé¬ 
szetrajzi £yf:jfeményt kiköltöztették, elsősorban 
művelődés'.rrténetinek mondható. Sajnos, a 
helyiségek elvtelen volta és hibás beosztása 
lehetetlenné te, zi a benne felhalmozott kincsek 
okszerű felállít;'; út. A laikus látogatót az egyes 
termekben elhelyezjtt tárgyak tömege és sok¬ 
félesége zavarba hozza; nem nyerhet képet 
az általuk képvisel1; korszakokról; ellenben a 
rendszertelen változatosság zűrzavarossá teszi 
benyomásait. Pedig vannak a múzeumnak ritka 
teljességű sorozatai s egyes olyan darabjai, a 
melyek a sokat látott szakember elismerését 
is kiértitiinlik. A íel vidéki i'aíui-tigás a a Jk,ozep-
kori magyarországi festészet emlékei ez idő 
szerint itt vannak legdúsabban képviselve. Szép 
bútorokban, különösen díszes faragású meny¬ 
asszonyi ládákban bővelkedik ; középkori egy¬ 
házi ruhái a himzőművészet mind megannyi 
remeke, maguk megtölthetnek egy termet. 
Porczellán és fajansz, cserép és üveg gazdag 
sorozatokkal vannak képviselve. S hogy a 
művészet és tudomány e kin:-sei mellett a 
kegyeletnek is jusson tér, egyj • szaporodó 
Eákóczi-reliquiái, a melyek majd a múzeum 
épületéhez csatolandó rekonstruált rodostói Bá-
kóczi-házban kapnak méltó helyet, hivatva 
vannak arra, hogy a Felsőmagyarországi Mu¬ 
zeumot nemzeti búcsújáró helylyé tegyék. 

A múzeum jóhirünket külföldre is elviszi. 
A benne évente megforduló, húszezerét meg¬ 
haladó látogatók tekintélyes hányadát kül¬ 
földiek teszik; többnyire cseh és német tátrai 
turisták, a kik nyaranta tömegesen keresik fel 
Kassát. 

FORINYÁK GÉZA. 
Most van 50-ik évfordulója azoknak a min¬ 

den tekintetben érdekes időknek és esemé¬ 
nyeknek, midőn hazánkban a pesti egyetem 
polgárai nyilvános politikai tüntetések rende¬ 
zésével jelezték az ébredés korszakának elkö-
yetkezését. Az emberi élethez viszonyítva nagy 
idő az 50 esztendő. lyen hosszú idő alatt sokat 
felejtenek és ha az egyes nagyobb jelentőségű 
esemény megmarad is az emberek emlékeze¬ 
tében, annak a körülményei, az egyes rész¬ 
letei úgy elhalványodnak a kortársak emléke¬ 
zetében, hogy a későbbi nemzedékek az ese¬ 
mény körülményeiről és egyes részleteiről már 
csak különféle variánsokban, még pedig a leg¬ 
több esetben a valóságtól nagyon eltérő varián¬ 
sokban nyernek értesülést. 

így történt az most is. A márczius 15-ikónek 
hazánkban első nyilvános megünneplése, illető¬ 
leg a megünneplés megkísérlése ezelőtt 50 évvel, 
1860-ban történt. Az akkor lefolyt események¬ 
ről, Forinyák Géza joghallgatónak megsebe¬ 

süléséről és annak következtében bekövetkezett 
haláláról, valamint impozáns temetéséről a fél-
százados évforduló alkalmából több lap meg¬ 
emlékezett és sajátságosképen ezek a megem¬ 
lékezések nemcsak egymástól, de a valóságtól 
is nagy arányokban eltértek. Volt olyan lap, 
a melyik egész részletes leírást akart adni s 
úgy mondta el az esetet, hogy az ünneplő 
menet a kerepesi-úti temetőbe szándékozott 
menni az ott nyugvó kivégzett szabadsághősök 
sírjának a megkoszorúzása czéljából s az oszt¬ 
rák katonák ott állottak útját a menetnek, de 
azért a magukkal hozott koszorút a temető 
kerítésén keresztül behajították a sírra. Ez egy 
a valósággal teljesen ellenkező leírás. Nem a 
kerepesi-úti temetőbe akartak azok menni, ha¬ 
nem az ezen temetőn túl akkor még fennál¬ 
lott úgynevezett ferenczvárosi temetőbe, a hol 

JAKABFFY IMRE (BELÜGY). 

puskájukat. A menet látva azt, hogy a ferencz-
városi temetőhöz nem juthat el, mert a rend¬ 
őrség azt a legnagyobb erőszak alkalmazásá¬ 
val is megakadályozza, visszafordult és ipar¬ 
kodott kijutni a fegyveres erő lőtávolából, a 
mit legjobban bizonyít az, hogy Forinyák Géza 
a térdizületében hátulról kapta a lövést; tehát 
a katonaság parancsnoka a már visszavonuló 
ifjúság után lövetett. Azért írta a jó Földényi 
bácsi a "Leipziger illustrirte Zeitung"-ha azt 
a pesti levelet, melyben erről az eseményről 
így emlékezik meg: «Végre a sok vereség 
után nyert egy csatát az osztrák hadsereg. 
A pesti temető mellett. Igaz, hogy itt is mái-
visszavonuló fegyvertelen ifjúság közé lövetett. 
De hát legalább dicsekedhet az osztrák sereg — 
egy olyan ütközettel, a hol nem őt verték 
meg.» 

A koszorút tehát nem dobhatták át a kere-
pesi temető kerítésén a kivégzettek sírjára 
egyszer azért, mert a menet el sem juthatott 
a kerepesi temető kerítéséig, de másodszor 
azért sem, mert azok a sírok, melyeket az 
egyetemi ifjúság megkoszorúzni akart, akkor 
még nem a kerepesi-úti temetőben, hanem at¬ 
tól jó távol, a már rég felhagyott úgyneve¬ 
zett ferenczvárosi temetőben voltak, oda pedig 
a menetet nem eresztette a rendőrség és ka¬ 
tonasága. 

A márczius 15-én megsebesült Forinyák 
Géza április 2-án, tehát épen most 50 éve 

takaríttatni, az engesztelő szent mise áldoza¬ 
tok pedig folyó hó 12-én reggel 10 órakor a 
cs. kir. egyetemi templomban tartatnak meg. 
Béke hamvaira!» 

Ezt a családi gyászjelentést érdekessé teszi 
az azon időket jellemző az a körülmény, hogy 
a gyászjelentés szövegét a Prottmann rendőr¬ 
ségével folytatott tárgyalás után állapították 
meg. A rendőrségnek két követelése volt. Az 
egyik az, hogy < márczius 15-ike» ne legyen 
említve, e helyett jött a «19 napi kínos szen¬ 
vedés* kifejezés; a másik követelés pedig az 
volt, hogy az egyetem «cs. kir.» jellege ki le¬ 
gyen tüntetve. Ez az egyetemi ifjaknak szólt, 
hogy ezek ne tartsák magukat a magyar egye¬ 
tem polgárainak, hanem csak a «cs. kir. egye¬ 
tem" hallgatóinak. Akkor olyan idők voltak.. . 

Dr. Oláh Gyula. 

KÁLJHÁN GUSZTÁV (KERESKEDELEMÜGY). 

Noszlopy, Jubál és Sárközy kivégzett guerilla-
vezérek voltak eltemetve. Ezeknek a. sírját 
akarták megkoszorúzni. Ezeknek a kötél által 
kivégezett hazafiaknak a hamvait csak a hat¬ 
vanas évek végén hozatta át a kegyeletes, ha¬ 
zafias érzés a kerepesi-úti temetőbe. Most ott 
vannak az osztrák zsarnok-uralom által kivé¬ 
gezett derék hazafiak hamvai egy közös sír¬ 
ban eltemetve és díszes sírkő jelzi sírjukat, 
de akkor még kint a ferenczvárosi temető¬ 
ben, annak is egészen a lábjában voltak el¬ 
temetve. 

Ezeket a sírokat, a három guerillavezér kö¬ 
zös sírját akarta az egyetemi ifjúság és a 
hozzájuk csatlakozott nagy közönség megko¬ 
szorúzni ; de nem juthattak el odáig, mert 
már a kerepesi-úti temető előtt ott állt a ki¬ 
vezényelt nagy számú fegyveres rendőrség és 
midőn a menet közeledett a vonalukhoz, a 
parancsnokuk vezényszavára megtöltötték a 

STETINA JÓZSEF (KERESKEDELEMÜGY). 

AZ ÚJ ÁLLAMTITKÁROK. 

szenvedett ki. A félszázados megemlékezéské¬ 
pen közöljük a korán elhunyt derék ifjú egy¬ 
korú arczképét. Érdekessé teszi ezen arczképet 
az is, hogy e képen teljes hűséggel látni le¬ 
het az akkori egyetemi ifjúság magyar visele¬ 
tét. Tollas kalpag, panyókán hordott «Buda» 
nevű téli öltöny, atilla, magyar nadrág és 
sétapálcza helyett: fokos. Ez volt, ilyen volt 
az akkori ifjúság ruházkodása; de ehhez ha¬ 
sonló volt a felnőtt és öreg emberek ruhá¬ 
zata is, valamint egészen magyar ruhát visel¬ 
tek a nők és gyermekek is. 

Végre időszerűnek látszik itt közleni a Fo¬ 
rinyák Géza halála alkalmával kiadott családi 
gyászjelentést is egész szövegében, mely így 
szólt: 

«Forinyák János hites ügyvéd és neje tur-
csányi és keresztényfalvi Turcsányi Katalin 
saját, úgy Gyula cs. kir. vezérkari kapitány, 
Hermina, Erzsébet férjezett berivói Boér Gusz-
távné, Jozefa gyermekeik nevében mélyen el¬ 
keseredett szívvel jelentik felejthetetlen szere¬ 
tett fiuknak és illetőleg testvérüknek Forinyák 
Géza első évi jogásznak folyó 1860-ik évi áp¬ 
rilis 2-án délutáni két órakor, szerencsétlen 
sebesülés következtében 19 napi kínos szen¬ 
vedések után életének 19-ik évében a halotti 
szentségek ájtatos felvétele mellett történt 
gyászos kimúltát. A boldogúltnak hűlt tetemei 
folyó hó 4-én délután négy órakor a lipót¬ 
városi Nádor-utcza 7-ik számú házból a Ke-
repesi-út melletti családi sírboltba fognak el-

JESZENSZKY SÁNDOR (MINISZTERELNÖKSÉG). 

ROHONYI GYULA (IGAZSÁGÜGY). 

A KALAP. 
Elbeszélés. — Irta Zsoldos László. 

A mikor Varga úr, a derék, poczakos szám¬ 
tanácsos, reggelenkint belépett a hivatalába, 
Csapos, a fiatal napidíjas még a különben 
alázatossághoz szokott napidíjasokuál is pél¬ 
dátlan előzékenységgel ugrott hozzája, segítette 
le a télikabátját, szedte el a botját, vagy eser¬ 
nyőjét, s kapta el főként és a legnagyobb kész¬ 
séggel a széleskarimájú, fekete keménykalapját. 

- Oh, kérem alásan, tanácsos úr! Méltóz-
íassék ! Majd én fölakasztom ! (Tudniillik nem 
a számtanácsost, hanem a kalapját). 

Varga úr, részint azért is, mert testes mi¬ 
volta miatt csakugyan nehezére esett volna 
minden segítség nélkül levetnie magáról a 
vastag télikabátot; de másrészt s főképen azért, 
mivelhogy ő volt itt három egész szobán 

t 
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keresztül a főnök, tehát majdnem az Atya¬ 
isten, a ennélfogva már csak a tekintély oká¬ 
ból is szívesen látta a fürge Csapos szolgálat¬ 
készségét. 

- Nem is szeretnek úgy az alantosai egy 
főnököt sem a hivatalában, mint engem, -
szokott dicsekedni vasárnap délelőttönkint .sörös 
korsó mellett a barátjai között. - - Nekem még 
a kalapomat is az alantosaim teszik föl a 
fogasra. 

Természetes, hogy az udvarias napidíjas ezen 
a módon lassacskán kezdett hozzáférkőzni a 
derék számtanácsosnak a szivéhez ; ha minisz¬ 
teri darab volt, azt Varga --- kitüntetésből -
rendesen neki adta lemásolni, s ha véletlenül 
nem volt gyufája, sohasem a szolgához for¬ 
dult, hanem mindig ő értté kiáltott át a nagy¬ 
terembe : 

— Csapos úr! Van egy szál gyufája? 
Ezeknek a nyilvánvaló főnöki kegyeknek a 

láttára az osztály többi napidíjasa természete¬ 
sen majd megpukkadt az irigységtől, de hiába', 
Csapossal nem versenyezhetett senki. Nemcsak 
azért, mert a többiek már mind öregebb legé¬ 
nyek voltak, a kiknek már a korukkal járó 
önérzetük sem engedte volna meg, hogy (így 
mondogatták ezt maguk között) úgy ugráljanak 
a «princzi» körül, mint valami lakáj ; hanem 
amazokból is, mert általános volt a hiedelem, 
hogy a számtanácsos nem is engedné mással 
levetkőztetni s felöltöztetni magát. 

A dolog fullánkja természetesen a kivált¬ 
ságos kartársat szurkálta meg, s szegény Csapos 
felé csak úgy röpködtek olykor a csípős meg¬ 
jegyzések, akár a darázs. 

A fiú azonban nem bánta. 
— Beszéljetek, - gondolta magában • 

tudja Pál, mit kaszál. 
8 valahányszor reggel fölakasztotta a fogasra 

a főnöke télikabátját, oda állította a sarokba 
a botját, és igazán kedves tigyelmeskedéssel 
körülkefélte a széles karimája, fekete kemény¬ 
kalapot (még akkor is forgatva a keze közt, 
a mikor Varga már leült az Íróasztalához és 
aktái közé mélyedt), mindig mosolygó ábrá-
zattal ment vissza a nagyterembe. Ott aztán 
ő is visszatelepült a sárga Íróasztalához, s a 
másolni való ügydarabok közé óvatosan csem¬ 
pészte rá a kis szelet összehajtogatott papirost, 
a melyet egy perczczel előbb csent ki a szám¬ 
tanácsos kalapjának a béléséből. Lassan, közbe 
ide-oda hajlongva az akták között, mintha 
szorgosan keresne valamit, szétbontogatta a 
papirosszeletet, s azután mohón olvasta le 
róla a csinos, kékszemü Varga Miczi kuszáit 
kezeirását : 

«Édes Csapos ! Délután öt órakor a 
Kossuth Lajos-utczában sétálunk a mamával 
a Nemzeti Kaszinó oldalán*. 

Vagy: 
- «Édes Csapos ! Ma este nem láthatjuk 

egymást! Fájdalom!! írjon !!!» 

. 
«Édes Csapos! Nem/eti színház, l emelet, 

erkély 10—11. szék. I>e vigyáz/on. In-osm a 
mama fog ülni .'» 

- Az édes leány, - gondolta ilyenkor az 
ifjú napidijas. és sietve vetette egy másik sze¬ 
let papírra a választ, hogy: 

- "Drága Miczike ! Ott leszek.* 
Vagy: 

- «Drága Miczike ! Mindig magára gon¬ 
dolok ! » 

Avagy: 
- «Drága Miczike! Mindenesetre ott fogok 

ülni a 11-ik szék mellett. Ha pedig azt már 
nem kaphatom meg, akkor mögötte.* 

Ez a kis levelezés volt Csapos feltűnő elő¬ 
zékenységének az oka a felöltő és kalap körül. 
Sűrűn nem járhatott a házhoz, nyíltan, egy¬ 
szerű napidíjas létére, még nem mert udva¬ 
rolni a kékszemű lánynak, mert mind a ketten 
féltek, hogy akkor útilaput köt a dijnoknak a 
talpára a síigorú főnök és apa, hát Miczivel 
együtt segítettek magukon, a hogy tudtak. 
Béggel a lány megírta otthon a maga czédu-
láját, s bedugta az apja kalapjának a belső 
karimájába a bőrszegély mögé, a hivatalban 
pedig a fiatal ember szépen kicsempészte be¬ 
lőle a levélkét, és délután két óráig (a mikor 
a számtanácsos hazaindult) belelopta a bélésbe 
a választ. 

így húzódott ez a levelezés már csaknem 
három hónap óta, a mikor egy szeles februári 

Butkai Ráth Péter, a kassa-oderbergi vasút vezér¬ 
igazgatója, kit a király a Lipót-renddel tüntetett ki. 

napon a köpczös számtanácsosnak reggel hi¬ 
vatalba menet az utczán lefújta a fejéről a 
kalapot a szél, s alighogy leesett a földre, 
már rögtön rá is lépett egy mögötte jövő 
nagylábú úr. 

- Pardon ! — mondta emez, de rnár későn ; 
a kemény kalapnak behorpadt az oldala. Varga 
dühösen kapta fel a kövezetről a kopaszodó 
fejnek ezt az egyedüli díszét, kinyomta rajta 
az öklével a horpadást, s aztán erősen a hom¬ 
lokába nyomva sietett tovább. 

Első dolga volt, hogy egy kis kerülővel be-
s/óljon a kalaposhoz : 

- Lefújta a szél a kalapomat, kisasszony, -
szólott még mindig felizgulva a szokatlan ese¬ 
ménytől, - ki lehet e/t még vasalni? 

A kisütött hajú szőke leányzó, a ki már 
vagy félesztendő óta mókázott és kaczérkodott 
az üzletben megforduló vevőkkel, bájos mo-
solylyal forgatta meg a kezében a rokkant fej¬ 
lődőt. 

- Hogyne, tanácsos úr! Olyan lesz, mintha 
új volna. Még hódítani is fog benne a taná¬ 
csos úr, - s mi'gvillantotta kaczagás közben 
a fehér fogsorát. 

- Gondolja? - pislogott rá hamiskásan 
Varga, s láthatólag szeretett volna ő is valami 
tréfásat felelni; mivelhogy ez nem sikerült, 
hamar visszatette a kalapot a fejére, s csak 
ennyit mondott: 

- Hát akkor majd elküldöm a hivatalból 
a szolgával. Ugye mindjárt kivasalják? 

És elköszönt. Bent a hivatalban már leste 
a fürge napidijas. l'jra kihámozta a kövér fő¬ 
nököt a téli burkolatából, s aztán visszatérvén 
a nagyterembe a maga sárga Íróasztalához, 
boldogan olvasta el Miczi a mai kalapban ér¬ 
kezett kedves ákombákomait: 

- «Édes Csapos! Délután a mama el akar 
vinni valahova. Vagy a mozgófényképes szín¬ 
házba, vagy pedig X. czukrászdába. írja meg, 
melyikbe menjünk inkább?" 

- Hát természetes, hogy inkább a czuk¬ 
rászdába, - gondolta magában a fiatal ember, 
és nyomban meg is írta egy másik szelet 
papirosra a választ: 

- «Édes Miczi! Délután 4—5 óra közt 
Z-nél várom.» 

S mivel épen észrevette, hogy a számtaná¬ 
csos kiment a szobájából, hamar besurrant, és 
bedugta a horpadásos helyű főnöki kalap bé¬ 
lésébe a levélkét. 

Félóra múlva Varga elküldte a hivatalszol¬ 
gával a kalapot a boltba. 

- Nézze meg a kisasszony a bélést is! -
üzente a főnök, s a szolga hűségesen át is 
adta a kisütött hajú leánynak az üzenetet. 

- Kisasszony kérem, a tanácsos úr azt 
üzeni, hogy a bélését is tessék megnézni. 

Ügy is történt. S a mikor egy órával később 
a szolga megint eljött a kalapért az üzletbe, 
Miczi kisasszony, (mert hiszen Budapesten 
minden második szegényebb sorsú lányt Miczi-
nek hívnak) kis beragasztott levelet nyomott a 
markába az immár vadonat újjá vasalt kalap 
mellé: 

— Adja oda a tanácsos úrnak, kedves 
barátom! 

Ezt meg a kisasszony küldi, kérem 
alásan, - - nyújtotta át a hivatalban a levél¬ 
két Vargának a szolga. 

- A kisasszony? - • kérdezte meglepetten 
a számtanácsos, és roszul leplezett izgalommal 
törte fe^ a borítékot. 

"Édes tanácsos úr!» • • olvasta, nem 
csekély álmélkodással. - • "Hétköznap nincs 
időm, de ha velem tölthetné a vasárnap délu¬ 
tánt, szívesen elmennék önnel a X. színházba. 
U. i. Czukrászdába nem szeretek menni. Pa, 
Miczi. 

Varga háromszor is elolvasta a különös 
levelet. 

No, - motyogta magában, -— ez igazán 
eredeti! Mindjárt gondoltam, hogy ez a lány 
ki akar kezdeni velem! 

Büszkén tekintett végig a poczakján, s az¬ 
után olyan bizalmaskodó hangon, a melytől a 
nagyteremben valamennyi többi dijnoknak az 
arczába szökkent a vér, beszólította Csapost. 

- Hehe, - - mutatta neki leereszkedő di-
csekvéssel a levelet, — írnak-e magának ilyent a 
lányok, amicze? Tudja, • - magyarázta, mi¬ 
közben a fiú kidülledt szemmel futotta át a 
levelet, - - az a szőke kalaposlány, a kinél 
most vasaltattam a kalapomat, amicze. Szép 
lány, mi? Hehehe. 

- Hihihi - - nevetett a napidíjas, - a 
Miczi, - - és, mialatt a tanácsos megbotrán-
kozva nézte ezt az igazán illetlen magavise¬ 
letet, ideges fürgeséggel, szinte tánczolva to¬ 
pogott, nem is topogott, hanem valósággal 
ugrált, mint a bakkecske a kalapos fogas 
felé, - - a Miczi nem szeret a czukrászdába 
járni! Hihihi! 

A SZENT GYÖRGY-CZÉH ÁRVERÉSE. 
A múlt század második fele új életre kel¬ 

tette a művészetet és iparművészetet, szakított 
egyrészt a múlt hagyományainak ész és szív 
nélkül való utánzásával, viszont azonban mind¬ 
azt, a mi a múltból szép, vagy — akár művé-
tíZBltöriyiic'laii , szuiupuulból, akár kultúrtörté¬ 
neti jelentőségénél fogva— értékes, buzgalom¬ 
mal kutatta fel és kegyelettel őrizte meg. 
A muzeumok mellett számos magángyűjte¬ 
mény keletkezett. És ha anyagi eszközök nem 
állottak is mindenkinek rendelkezésére, hogy 
muzeális jellegű általános gyűjteményt össze¬ 
állítson, sok, igen sok apró specziális kol-
lekczió keletkezett. Kégi vagy újabb mesterek 
képeire bukkanunk, majd gyönyörű könyv¬ 
tárra találunk, emitt egy szakszerűen összeállí¬ 
tott mappára akadunk, mely a grafikai művészet 
intim alkotásait őrzi, amott egy plakettekkel, 
érmekkel tele üvegasztalra. A kis plasztika, kera-
mika, ötvösség, szőnyegek, hímzések, — hosszú 
volna felsorolni a művészet és a művészi ipar 
összes nyilvánulásait, hazánkban is lassanként 
mind megtalálták a maguk barátját. A gyűjtő 
szenvedélyhez nálunk még egy nemzeties 
ethnografikus szempont is járult, mindinkább 
többen és többen törekedtek gyűjtésök útján 
megmentem a magyar nép művészetének a 
gyáripar termékeitől mindinkább veszélyezte¬ 
tett háziipari tárgyait. 

És azok is, kiket a gyűjtés szenvedélye nem 
igen háborgatott, kik azonban a közízlés javu¬ 
lása után lakásuk faláról az olajnyomatokat 
leszedni s kályháikról az aranyozott gipsz¬ 
szobrocskákat száműzni kezdték, szívesen éke¬ 
sítették lakásukat egy-egy műtárgygyal. 

Ezeknek a hasonló törekvésűeknek azonban 
egészen napjainkig nem volt alkalmuk az 
együttműködésre, nem szövetkeztek. Nem úgy, 
mint külföldön, hol már régóta felismerték a 
gyűjtésnek, amatőrködésnek nagy kulturális 
jelentőségét, a hol számos folyóirat, egyesület, 
közintézet, jól szervezett aukcziók állanak a 
gyűjtők rendelkezésére. Nálunk mindennek 
nyomát sem láttuk. Pedig gyűjtőink vannak 
elegen. Az 1902. évben az Orvosszövetség ren¬ 
dezte kiállítás, mely a régi mesterek magán¬ 
tulajdonban levő képeit ismertette meg és az 
1907. évben a "Budapesti Amateur Gyűjtemé¬ 
nyek Kiállítása* megmutatta, hogy mily sok 
gyűjtőnk, s hogy mily értékes gyűjteményeink 
vannak. 
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Ezek voltak első tünetei a gyűjtök tömö¬ 
rülésének, melyre különösen és első sorban 
azért volt szükség, mert megfelelő szervezke¬ 
dés és kellő piacz biztosítása nélkül eladásra 
kerülő értékes magángyűjteményeink egyre-
másra vándoroltak ki a külföldre, honnét nem 
egy darabjuk csak súlyos anyagi áldozatok 
után kerülhetett vissza mihozzánk. Emlékez¬ 
zünk vissza a Tarnóczyné gyürügyüj töményére, 
melyet Bécsben, Enea Lani'ranconi képtárára, 
melyet Kölnben, a Kárász-féle kollekczióra, 
melyet Londonban árvereltek. 

Ehhez a szemponthoz járult azután a szö¬ 
vetkezéssel együttjáró nemzetgazdasági elő¬ 
nyök biztosítása: csere, aukcziók, kiállítások, 
szakvélemények adása útján, s nem utolsó a 
műtárgyak árának szabályozása sem, a köz¬ 
vetlen vásárlás lehetségessé tételével. A ki 
csak valaha nálunk műtárgyakat eladni, vagy 
venni akart, jól tudja, hogy eladni csak potom¬ 
áron, venni csak méregdrágán lehet, mert el¬ 
adó és vevő egyaránt egy nagy koczkázattal 
dolgozó közvetítő kereskedelemre voltak utalva. 

A hátrányok leküzdésére, s a vázolt elő¬ 
nyök elérésére alakult az elmúlt esztendőben 
dr. Siklóssy László buzgólkodására a «Magyar 
Amateurök és Gyűjtők Egyesületen, mely ma¬ 
gát a legrégibb magyar műemlékről, a Kolozs¬ 
vári Márton és György készítette Szent György¬ 
szoborról Szent György-czéhnek nevezi. Az 
egyesület elnöke gróf Andrássy Gyula, másod¬ 
elnöke K. Lippich Elek miniszteri tanácsos, 
oly nevek, melyek a művészi kultúra terjesz¬ 
tésében egy hazai mozgalomban sem hiányoz¬ 
nak. A tagok száma immár meghaladja a 
háromszázat, soraikban megtaláljuk a művé¬ 
szeti élet majdnem minden számottevő párt¬ 
fogóját. 

Ennek a fiatal s kulturális czéljánál fogva 
szimpatikus egyesületnek első nyilvános sze¬ 
replése lesz a ((Nemzeti Szalont)-bán április 
hó 12-én délután négy órakor kezdődő mű¬ 
tárgy árverése, mely másnap délután folyta¬ 
tódni fog. Az árverés alá kerülő tárgyak mái-
április 11-én és 12-én délelőtt is megtekint¬ 
hetők. 

Ez az árverés az első műtárgy árverés lesz 
Magyarországon. Kemélhetőleg a közönség párt¬ 
fogása állandósítani fogja ezt az intézményt, 
mely oly ismert és kedvelt megnyilvánulása 
külföldön a művészet iránt való érdeklődés¬ 
nek. Bécsben megforduló gyűjtőink közül ki 
ne emlékeznék a Dorotheumnak, ennek a 
nyilvános árverelő intézetnek árveréseire, hol 
az Altwien porczellán kultusza kialakult s árai 
szabályozódtak, a hol a Tarnóczy-féle gyűjte¬ 
mény is eladásra került, s legtöbben látták a 
párisi Hotel Drouot hatalmas aukcziónak leg¬ 
alább katalógusait. 

Ezen az első árverésen 231 darab műtárgy 
kerül kalapács alá. 

Feltűnnek első sorban már nagy számuk¬ 
nál fogva is az olajfestmények. A régi mes-

BIEDEBMEYER SZALON -BEREN DEZÉS. 

terek képei közül egy Cuyp, egy Mierewelt 
ötlenek szemünkbe. Gazdagabban vannak kép¬ 
viselve hazai festőink, Bosznay Istvántól, Ka¬ 
tona Nándortól, Mannheimer Gusztávtól, Mé¬ 
szöly Gézától, Mihalik Dánieltől egy-egy szép 
tájképet látunk. A régibb magyar mesterek 
közül egy-egy képpel Ligeti Antal és Kelety 
Gusztáv is szerepelnek. 

Azoknak pedig, kik kegyelettel szeretik látni 
a nagy mesterek bármily futólagosan odave¬ 
tett kezevonását, az árverés hat darab Mun¬ 
kácsy-vázlatot nyújt. 

A pastellek közül Katona Nándor "Tátrai 
hajnali)-a emelkedik ki. 

Árverés alá kerülnek bútorok is, köztük egy 
teljes Biedermeyer szalon berendezés. 

Miniatűröket látunk azután, egy régi he¬ 
rendi kávésservicet, régi bruxellesi és chan-
tilly csipkéket, régi zsebórákat. 

A plakett és éremgyűjtők mintegy 170 da¬ 
rabból álló gyűjteményből választhatnak. Kégi 
és új érmek, plakettek között feltűnik Beck Ö. 
Fülöpnek Tisza Istvánt ábrázoló plakettje. 

A kikiáltási árak két koronától 6000 koro¬ 
náig váltakoznak, úgy hogy nemcsak gazdag 
műbarátok, de a szerényebb tehetségüek is hó¬ 
dolhatnak az árverésen gyűjtőszenvedélyüknek. 

F. Z. 

EGY KIRÁLYLEÁNY REGÉNYE. 
Klementina belga herczegnö é§ Napóleon Viktor heiczeg. 

Az oroszvári kastélyban vendéget látnak: 
Klementina herczegnöt, Lónyay grófné Ste¬ 
fánia belga királyi herczegnö testvérhu;;át, 
Napóleon Viktor herczeg menyasszonyát. Egy 
tragikusan indult szerelmi regény hősnője ez 
a királyleány. Szerelmi regényé, mely alig 
remélt fordulattal boldog befejezéséhez áll kö¬ 
zel. A királyi trón közelsége ritkán kedvez a 
szerelmi boldogságnak, és Klementina her¬ 
czegnö esetében különösen nem kedvezett. 
A nagy nádor ez unokája, Henrietta királyné 
harmadszülött leánya, harmincznyolczadik évét 
éri meg, mire egyesülhet azzal, kire — leány¬ 
korának virulóbb éveiben - - szivének válasz¬ 
tása esett. Sorsa sokban hasonlít egy másik 
királyi herczegnö sorsához, ki szintén boldog¬ 
talanul szeretett, mint ő, a politika érdeke 
miatt, mely annyi királyleánynak törte meg 
már szivét. Csakhogy ez a királyleány soha¬ 
sem érte meg vágyainak beteljesülését. Ki ne 
emlékeznék arra a szerelmi regényre, mely 
Viktória porosz herczegnő, a mostani német 
császár testvérhuga és Battenberg Sándor her¬ 
czeg, Bulgária első fejedelme közt szövődött 
huszonöt évvel ezelőtt. E szerelmespár szi¬ 
vét - - lehetne talán mondani: egész Európa 
könnyei között — Bismarck törte meg. A po¬ 
litika érdeke tiltotta, hogy Sándor és Viktória 
egymásé lehessenek. «A német birodalom -
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NAPÓLEON VIKTOR HERC'ZEG. 

mondta kegyetlenül a kanczellár — csak nem 
veszhet össze Oroszországgal egy operett-feje¬ 
delem miatt.» 8 hiába könyörgött a herczegnő 
boldogságáért az anyja, ki a trónörökös (a 
későbbi Frigyes császár) felesége, s a két nagy¬ 
anyja, kiknek egyike Németország császárnéja, 
másika Anglia királynője volt: a hajthatatlan 
Bismarck átgázolt a szerelmesek minden re¬ 
ményén. 

A porosz herczegnő szivét nagyapjának 
kanczellárja törte meg; Klementina herczeg-
nőét a saját édesatyja. Lipót király kegyet¬ 
len apa volt, kegyetlen a legifjabb leányához 
is, ki testvérei közül legjobban húzott atyjá¬ 
hoz. Teltek-múltak az évek B Klementina her¬ 
czegnő hajadon-sorban maradt. Egyszer aztán, 
körülbelül öt évvel ezelőtt, nagy változás tör¬ 
tént lelkében, melyre a bánat s talán a komor¬ 
ság árnyékát vetette az az áldatlan harcz, 
mely szülői közt folyt atyja hibájából. Brüsz-
szelben megjelent Napóleon Viktor herczej,' 
és szive összedobbant Klementina herczefjnö 
szivével. A férfi negyvenhárom éves volt már, 
a herczegnő harminezhárom. Elhatározták, 
hogy egymásé lesznek s a herczeg megkérte 
Lipót királytól a leánya kezét. De a király 
tagadólag felelt. Lehet, hogy nem annyira leá¬ 
nyához való szeretetlenségből (mondják, min¬ 
dig tövisként érezte szivében a csalódást, hogy 
e legifjabb gyermeke, egyetlen fiának, a trón¬ 
örökösnek halála után, nem fiúnak született), 
mint inkább a Bonaparte-család iránt érzett 
öröklött gyűlöletből. És Viktor herczeg a fran-
czia bonapartisták trónjelöltje volt. 1879-ben 
lett azzá, midőn Lulu herczeg, III. Napóleon 
fia, az addigi trónkövetelő, elesett Afrikában, 
a zulu háborúban. Lipót király azt mondotta, 
hogy nem adhatja leányát a franczia trón¬ 
követelőnek, mert mit szólna e házassághoz 
a franczia köztársaság, melylyel Belgium ba¬ 
ráti viszonyban él? Hiába vetette közbe ma¬ 
gát a szerelmesek érdekében királyunk s több 
más hatalmas rokon. Lipót király hajthatat¬ 
lan volt. Talán azért is, mert nem felelt meg 
érzületének, hogy rokoni kötelékbe keveredjék 
II. Viktor Emánuel király, a Eé Galantuomo 
unokájával, Plon-Plon, a «Vörös herczeg» fiá¬ 
val. Vagy talán azért, a mit akkor vetett a 
házasság terve ellen, midőn tudtára adták, 
hogy a franczia köztársaságnak tökéletesen 
mindegy, melyik herczegnőt veszi feleségül 
a bonapartista trónkövetelő: hogy Viktor her¬ 
czeg «rendezetlen családi viszonyok közt» él. 
De ámbár a herczeg felbontotta egy párisi 
tánczosnővel szőtt viszonyát, kire ez a ki¬ 
fogás vonatkozott, a király megmaradt tagadó 
álláspontján s a szerelmespár minden reménye 
megtört. Mondják, hogy e miatt rettentő jele¬ 
net támadt egykor Lipót király és Klementina 
herczegnő közt. Az apa, egészen kikelve ma¬ 
gából, térdre kényszeritette leányát, de ezt a 
legféktelenebb fenyegetés sem bírta reá, hogy 
bocsánatot kérjen tőle. 

Évek múltak el azóta s Napóleon Viktor 
herczeg nem házasodott meg és Klementina 
herczegnő nem ment férjhez. Ott élt a laekeni 
park egyik palotájában, komor egyedühaló-
ságban, kerülve az érintkezést atyjával. Egy-

KLEMENTINA BELGA KIRÁLYI HERCZEGNŐ. 

szer kerültek szembe ismét: midőn Klemen¬ 
tina herezegnő nyíltan kifejezte megütközését, 
hogy a parkban ismételve találkoznia kellett 
Vaughan bárónővel, ki utóbb atyjának mor-
ganatikus felesége lett. A viszályt elsimítot¬ 
ták, s a báróné elköltözött a palotából, egy 
kastélyba vonult a királyi park közelébe. 

Apa és leánya csak a múlt év tavaszán 
békült ki egymással. Klementina herczegnő, 
ki St. Eaphaelban, a Eivierán üdült, megláto¬ 
gatta betegeskedő atyját Villafrancheban. Lipót 
király hálás volt a békülékenységeért. Kikisérte 
távozó leányát a pályaudvarra, megköszönte 
látogatását s búcsúzáskor homlokon csókolta. 
Aztán elváltak és Laekenben találkoztak újra, 
midőn a király hazament meghalni. Halálos 
ágyán még egy végső kötelességet rótt le a 
nő iránt, a kit szeretett. Haldokolva az egy¬ 
ház áldását kérte frigyükre. De a leányáról, 
kit boldogtalanná tett apai tilalmával, még 
az engesztelődésnek. ez ünnepélyes óráiban is 
megfeledkezett. Meghalt és tilalmát nem oldotta' 
fel. De a "mit életével nem adott meg a sze¬ 
relmeseknek, megadta halálával. Alig értek 
véget a brüsszeli gyászünnepélyek, az új ki¬ 
rály, trónjára lépve, megadta azt, a mit halálá¬ 
nak órájáig megtagadott a kérlelhetetlen apa: 
beleegyezését Napóleon Viktor herczeg és Kle¬ 
mentina herczegnő házasságához. 

S a szerelmes pár eléri vágyát: egymásé 
lesznek. Az udvari gyász leteltével hivatalo¬ 
san is közzé fogják tenni eljegyzésüket. Győz¬ 
nek a szivek s a belga trón közelében kivirul 
a boldogság fája. 

Mig ez megtörténhetik, Klementina her¬ 
czegnő Magyarországba jön testvérnénjéhez, 
ki egykor, miként ő is, sokat szenvedett. 
S anyjának szülőhazájában járva, bizonyára 
el fog zarándokolni Budára, a nádor-család 
sírboltjához, imádkozni nagyatyjának koporsó¬ 
jánál. A nagy nádor, ha látják a túlvilágon 
levők a földi szemmel láthatót, végre boldog¬ 
nak láthatja unokáit. S láthatja — sajátszerű 
rendeltetése a sorsnak! - - két unokáját, kik¬ 
nek egyikét, Klementinát, Francziaország jö¬ 
vendő császárnéjának, másikát, Mária Doroty-
tyát, Francziaország jövendő királynéjának 
tekintik a franczia bonapartisták, a franczia 
royalisták! 

ROUSSEAU ÉS MAGYAR BARÁTJA. 
Eousseau, a franczia romanticzizmus atyja, 

a természet nagy barátja és szépségeinek ma¬ 
gasztalója, a ragyogó előadású iró, az üldöz-
tetési mániában szenvedő mizanthróp, — a 
mennyire életrajzi adataiból és műveiből lát¬ 
juk, - - semmi összeköttetésben nem állt ha¬ 
zánkkal vagy ennek szellemi életével, nem 
ismerte sem hazánkat vagy annak történetét, 
sem nyelvünket vagy irodalmunkat. Műveiben 
sehol sem tesz említést, utalást vagy czélzást 
magyar dolgokra vagy magyar emberekre, még 
a szomszéd Lengyelország részére készített 
alkotmánytervezetben sem (Considérations sur 
le gouvernement de Pologne, 1772), a mely¬ 
ben pedig a többi európai népek életéből vett 

példák, utalások elég gyakran fordulnak elő. 
De mégis, - - volt neki egy magyar barátja, 
a ki rövid idő alatt a legbizalmasabb embe¬ 
révé, szívének meghittjévé vált s a kinek ha¬ 
lálát őszinte fájdalommal elsiratta. 

Eousseau 1762 nyarán, midőn tJEmÜ vagy 
a nevelésről* czimű műve elitéltetése után 
Francziaországból, majd szülővárosából, Genf¬ 
ből is menekülnie kellett, a neuchateli gróf¬ 
ságban fekvő Moticrs-Travers-\>en húzta meg 
magát, a mely ekkor II. Frigyes porosz király 
főhatósága alatt állott. Itt élt 1762 július 
10-től 1765 szeptember haváig. Itt ismerke¬ 
dett meg 1762 őszén vagy 1763 kezdetén egy 
magyar ifjúval, a kit báró Sauttern-neí hív¬ 
tak, de a kinek igazi neve Sauttersheim volt. 
Ez az ifjú egyenesen a Eousseau kedvéért jött 
Motiersbe, itt megtelepedett, hogy a vele való 
társalgás útján formálja lelkét az erényre. 
Eousseau szívesen fogadta s Sauttern lassan¬ 
ként bizalmasává, barátjává vált. 

Vallomásainak XH-ik könyvében (a melyet 
1770-ben írt), ez ismeretségéről a következő¬ 
ket írja: ((Mindezen öszeköttetések közt, a 
melyeket csak kénytelenségből kötöttem s 
tartottam fenn, nem szabad elhallgatnom az 
egyetlent, a mely reám nézve kellemes volt 
és a melyhez igazi szivbeli érdeklődés fűzött: 
ez egy fiatal magyar emberrel való összeköt¬ 
tetésem, a ki Neuchátelbe, majd onnan Moti¬ 
ersbe jött s telepedett le, néhány hóval azután, 
hogy itt magam is megtelepedtem. Úgy hív¬ 
ták őt e vidéken, hogy báró Sauttern s e név 
alatt ajánlták őt Zürichből. Magas, jól meg¬ 
termett alak volt, kellemes arczczal, kedves és 
lebilincselő modorral. Mindenkinek azt mondta 
s nekem is elárulta, hogy csak az én ked¬ 
vemért jött Motiersbe, hogy itt a velem való 
érintkezés által az erényre nevelje ifjúságát. 
Kinézése, hangja, modora összhangzónak tet¬ 
szett előttem beszédjével s úgy véltem, hogy 
egyik legnagyobb kötelességem ellen vétenék, 
ha elutasítanék egy fiatalembert, a kiben csupa 
szeretetreméltó vonásokat láttam s a ki oly 
tiszteletreméltó indító okból keresett föl engem. 
Szivem nem képes magát félig odaadni. Csak¬ 
hamar egész barátságomat, teljes bizalmamat 
megnyerte; elválhatatlanokká lettünk. Velem 
tartott minden gyalog kirándulásomban, ked¬ 
vét lelte azokban. Magammal vittem a milord 
maréchalhoz, * a ki ezerképpen kedveskedett 
neki. Minthogy nem tudta még magát fran-
cziául kifejezni, csak latinul beszélt s írt hoz¬ 
zám, én meg francziául feleltem neki, s a 
két nyelvnek ezen összekeverése miatt társal¬ 
gásunk egyáltalában nem lett sem kevésbbé 
folyékony, sem kevésbbé élénk. Ő el-elbeszólt 
nekem családjáról, dolgairól, kalandjairól, a 
bécsi udvarról, a melynek házi részleteit jól 
látszott ismerni. Egyszóval csaknem két éven 
át, a melyeket a legbensőségesebb viszonyban 
töltöttünk, változatlanul szelíd jelleműnek, 
nem csupán becsületes, hanem elegáns erköl-
cstínek, személyére nézve rendkívül tisztának, 
minden társalgásában végtelen illedelmesnek, 
és végül minden tekintetben jó nevelésű em¬ 
bernek találtam öt: mindezen vonások ép oly 
kedvessé, mint becsülésreméltóvá tették őt 
szememben.» 

«Összeköttetésünk derekán törtónt, hogy Iver-
nois3 Genfből azt irta nekem, hogy vigyáz¬ 
zak a magyar fiatalemberre, a ki közelemben 
megtelepedett, mert őt arról értesítették, hogy 
ez egy kém, a kit a franczia miniszter kül¬ 
dött hozzám. Ez az értesítés annál nyugtala¬ 
nítóbbnak tűnhetett föl előttem, mert a vidé¬ 
ken mindenki figyelmeztetett, hogy legyek elő-
vigyázó, mivel leselkednek reám s igyekeznek 
franczia területre csalni, hogy ott aztán el¬ 
bánjanak velem.3 

"Hogy ezeknek az izetlen besúgóknak egy-
szersmindenkorra elvegyem a kedvét, azt ja¬ 
vasoltam Sautternnek, a nélkül, hogy bármit 
tudatnék vele, hogy tegyünk egy sétát Pon-
tarherbe (ez franczia terület); ő ráállott. Mikor 
Pontarlierbe megérkeztünk, kezébe adtam az 
Ivemois levelét, azután melegen megölelve, 

így szóltam hozzá: «Sautternnek nincs szük¬ 
sége arra, hogy bebizonyítsam előtte bizal¬ 
mamat, de a közönségnek szüksége van rá, 
hogy bebizonyítsam előtte, hogy azt jól el tu¬ 
dom helyezni.» Édes volt ez az ölelés, egyike 
a lélek amaz örömeinek, a melyeket az üldö¬ 
zök sem nem ismerhetnek, sem az elnyomot¬ 
taktól el nem rabolhatnak.» 

Eousseau nemcsak Vallomásaiban beszél 
magyar barátjáról, hanem leveleiben is több 
helyt emlékezik róla. így 1763 ápril 23-án a 
következőket írja Luxembourg herczegnek: 
«Egy idő óta egy magyar nemes, egy kiváló 
ember a szomszédom, a kinek társasága vi-
gasztalásomra szolgál. Olyan tudósítás érke¬ 
zett ide, hogy ez az idegen Francziaország 
szolgálatában áll s egyenesen azért küldetett 
ki, hogy engem valami tőrbe csaljon. Ez a 
hir teljesen az aljas irigység színét viseli ma¬ 
gán. Azon f elül, hogy bizonyára én sem vagyok 
eléggé jelentékeny személyiség arra, hogy ezt 
a figyelmet megérdemeljem, sem a franczia-
szellemről nem tételezhetek föl ennyi barbár¬ 
ságot, sem nem foghatok gyanúba légből ka¬ 
pott vádaskodások alapján egy becsületes em¬ 
bert. D S felvilágosítást kér a herczegtől, hogy 
mi az igaz a dologban. ] 763 január 27-én 
Moulton genfi lelkészhez intézett levele vé¬ 
gén írja: «Sauttern úr ezer üdvözletet küld.» 

1764 május havában már Parisban találjuk 
Sautternt, oda ir neki Eousseau levelet. Mint 
a Vallomásokban olvassuk: «Kitalált nekem 
valamiféle históriát, melylyel elhitette velem, 
hogy jelenlétére szükség van hazájában. Buz¬ 
dítottam, hogy utazzék el minél hamarább; ő 
elutazott s mikor már azt hittem, hogy Magyar¬ 
országon van, ̂ megtudtam, hogy Strasaburgban 
tartózkodik. Úgy látszik, nem első izben idő¬ 
zött itt. Itt zavart okozott egy családnál; a 
férj, tudván, hogy ismerem őt, irt nekem. Én 
semmi igyekezetet nem mulasztottam, hogy 
a fiatal asszonyt az erény s Sautternt a köte¬ 
lesség útjára visszatereljem. Mikor azt hittem, 
hogy teljesen elszakadtak egymástól, újra kö¬ 
zeledtek egymáshoz, sőt a férj a fiatal embert 
befogadta házába. Megtudtam, hogy az állító¬ 
lagos báró engem egy csomó hazugsággal 
becsapott. Neve nem Sauttern, hanem Saut¬ 
tersheim volt. A mi a bárói czimet illeti, a 
melylyel Svájczban nevezték, ezért nem tehet¬ 
tem neki szemrehányást, mivel ő ezt sohasem 
használta, de abban nem kételkedem, hogy 
nemesi származású volt és a milord maréchal, 
a ki jó emberismerő volt és járt az ő hazájá¬ 
ban, mindig olybá vette és ekként bánt vele.» 

Eousseau, május 20-án kelt levelében sze¬ 
mére hányja barátjának, hogy őt megcsalta. 
((Én, engedve az ön előzékenységének, kitár¬ 
tam szivemet ön előtt s ön megcsalt enge-
met. Ki áll jót nekem a felől, hogy ma nem csal 
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meg újra? Nyugtalankodva hosszú hallgatása 
miatt, informácziót szereztem ön felöl a bécsi 
udvarban : az ön nevét ott senki sem ismeri.* 
Majd elmondja neki, hogy elutazása óta a 
fogadóbeli szolgáló nyíltan dicsekszik azzal, 
hogy a Sauttern kedvese volt. «Mihez kezd ön 
Parisban? Mit tartsak önről? Én mindig haj¬ 
landó voltam önt szeretni, de Ízlésemet kény¬ 
telen vagyok az észnek alárendelni s nem 
akarok rászedett lenni. Sajnálom önt, de nem 
adhatom addig bizalmamat önnek vissza, míg 
bizonyítékokat nem nyerek, hogy nem csal 
meg többé.» Ezután a E -nál hátrahagyott két 
málnája ügyében kéri S. intézkedését s fel¬ 
ajánl neki, ha szükséget szenvedne, tiz arany 
kölcsönt. «Ön oly korban van, folytatja, a hol 
a léleknek már megvan a maga szokása s a 
hol az erényhez való visszatérés nehezen megy. 
Azonban a szerencsétlenségek nagy tanító¬ 
mesterek : bárcsak hasznára fordítaná ön azo¬ 
kat s magába térne ! Bizonyos, hogy ön arra 
volt teremtve, hogy derék ember legyen. Nagy 
kár lenne, ha hivatását megcsalná. A mi en¬ 
gem illet, soha nem fogom elfelejteni azt a 
ragaszkodást, a melylyel ön iránt viseltettem 
s ha végül is méltatlannak kellene önt arra 
tartanom, nehezen tudnék miatta megvigasz¬ 
talódni,» 

. 

1 Milord Keith a nencháteli grófság angol szárma¬ 
zású kormányzója, a ki Eousseau iránt nagy jóindu¬ 
lattal viseltetett. 

* Genfi kereskedő, a kivel Kousseau levelezésben 
állott. 

3 Eousseau ellen, az Emil elitélése alkalmával, 
elfogató parancsot adtak ki s neki ezért kellett sietve 
menekülnie. 

A PARLAMENT ELŐTT. 

FUSHIMI JAPÁN HERCZEG BUDAPESTEN. 

Egy hónap múlva, június 21-ikén újra ir 
neki. «Szégyenlem, uram, hogy oly sokáig 
késtem a válaszszal. Én bárkinél jobban tu¬ 
dom, hogy milyen kiváltságos figyelmet érde¬ 
melnek a szerencsétlenek, de ugyané czímen 
én is megérdemlek némi elnézést.* ígéri, hogy 
rövid idő alatt elküldi neki a tiz aranyat. 
"Hajlandó vagyok azt hinni, hogy ön most 
őszintén beszél hozzám, de ha e felől meg 
nem bizonyosodom, nem állhatok tovább ön¬ 
nel levelezésben, a mely azon a ponton, a 
hol mi állottunk, kölcsönös bizalom nélkül 
mindkettőnkre csak kellemetlen lehetne. Sze¬ 
rencsétlenségemre egészségem oly rósz, álla¬ 
potom oly szomorú s annyi sürgősebb bajom 
van, hogy nem szentelhetek időt oly irányú 
kutatásoknak, hogy az ön történetét és maga¬ 
viseletét igazoljam, sem nem maradhatok ön¬ 
nel összeköttetésben, míg ez az igazolás meg 
nem történt.* Ezután ismét a nála hagyott 
tárgyak elszállításáról, valamint a szolgáló¬ 
ügyről beszél. ((Bárminők voltak is eddig az 
ön erkölcsei, így fejezi be sorait, Önnek mód¬ 
jában áll még magába térni és a balsors, a 
mely végkép tönkreteszi azokat, a kiknek ha¬ 
tározott hajlamuk van a roszra, önt, ha jól 
használja azt fel, visszavezetheti a jó útra, a 
melyre az én Ítéletem szerint ön rendelve 
van. A próba kemény és kínos, de mikor a 
baj nagy, a gyógyszernek megfelelőnek kell 
lennie. Isten önnel, uram! Belátom, hogy az 
ön helyzete egyebet kívánhatna tőlem, mint 
beszédeket; de az enyém ez idő szerint lekötve 
tart engem. Legyen egy kissé türelemmel s 
legyen meggyőződve, hogy mihelyt rendelkez-
hetem azzal a csekélységgel, hirt fog venni 
felőlem. Teljes szivemből üdvözlöm önt.» 

1764 október 20-ikán gróf Zinzetidorf Ká¬ 
rolyhoz intézett levelében ismét érinti a Saut-
tern-ügyet. «Mindaz, úgymond, a mi e tárgy¬ 
ban eszembe jut, csupán annyi, hogy a kér¬ 
déses egyént Sauttersheimnak hivják, a budai 
polgármester fia (fils d'un bourgmestre de 
Búdé) s két évig ama kamarák egyikében volt 
alkalmazva, a melyekből állnak Bécsben a 
királynő különböző tanácsai. Én tisztességes 
embernek ismerem őt, s mi sem vall benne 
kalandorra.* 

1765 deczember havában, midőn Eousseau 
keresztül utazott Parison, hogy Angolországba 
induljon, újra látta magyar barátját, a kinek 
emlékét ennek nem egészen korrekt viselke¬ 
dése sem tudta szivéből kitörölni. Angliából 
is, a hol ezután 13 hónapig tartózkodik, üd¬ 
vözletét küldi Sauttersheimnak 1766 november 
15-ikén Laliaudhoz intézett levelében, azzal 
az üzenettel, hogy nem felejtette el régi barát¬ 
ságukat. Laliaudtól értesül két év múlva Saut¬ 
tersheimnak Strassburgban történt elhunytáról 
S erre a következő megható sorokat szenteli 
a S. emlékének a Laliaudhoz intézett vála-
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szában (1768 deczember 19): «Szegény fiú, 
szegény Sauttersheim! Túlságosan lefoglalva 
gyötrelmeim közben önmagámmal, egy kissé 
szem elől tévesztettem őt, de azért nem ej¬ 
tettem ki szivemből s állandóan tápláltam ott 
azt a titkos vágyat, hogy hozzá közeledhes¬ 
sem, ha csak valaha egy kis szünetre tehetek 

szert szerencsétlenségeim és a halál közt. 0 
épen arravaló ember volt, hogy majdan sze¬ 
memet lezárja; jelleme szelid, társalgása egy¬ 
szerű, semmi benne a franczia nagyzásból; 
ő arra volt teremtve, hogy őt barát gyanánt 
szeressük. A Gondviselés elragadta őt tőlem; 
az emberek elvették tőlem mindannak élveze¬ 
tét, a mi csak tőlük függött; drágán adják 
nekem még azt a szemernyi levegőt is, a 
melyet beszívni engednek; csak egy illuzórius 
reményem maradt s most már egy sincs többé. 
Az ég kétségkívül méltónak talál engem arra, 

LÁMA CSALÁDJÁVAL; A FIÚ KEZÉBEN IMÁDKOZÓ GÉP. A DALAI LÁMA ARCZKÉPE. 

hogy csupán önmagámból merítsek minden 
erőforrást, miután minden egyebet elvett tő¬ 
lem. Érzem, hogy e szegény fiú elveszte erő¬ 
sebben érint, mint bármelyik eddigi szeren¬ 
csétlenségeim közül. Okvetlenül igen erős ro¬ 
konszenvnek kellett közte és köztem fennál-
lania, miután, habár már megtanultam, hogy 
óvatos legyek a tolakodókkal szemben, őt első 
megjelenésétől fogva tárt karokkal fogadtam 
s összeköttetésünk az első napoktól kezdve 
benső volt.» Itt elmondja a Pontarlierben le¬ 
folyt jelenetet. «Könnyeim most is hullanak, 
midőn e gyönyörű pillanatokra visszaemléke¬ 
zem. Több kis gyalog kirándulást tettem vele ; 
jártam herbarizálni s ő is kedvet kapott reá; 
meglátogattuk a milord maréchalt, a ki tudva 
azt, hogy őt szeretem, szívesen látta s csakhamar 
barátságába fogadta őt. Igaza volt, Sautters¬ 
heim szeretetreméltó volt, de érdemét csak a 
nemes érzésű emberek érezhették, míg a töb¬ 
biek alig vették észre. Az a nemzedék, a mely 
közt élt, nem arra volt teremtve, hogy őt 
ismerje, ennek. folytán mit sem tudott mívelui 
se Parisban, sem egyebütt. Az ég visszavonta 
őt az emberek köréből, a hol idegenül állt; 
de minek hagyott itt engemet ? Bocsánat, 
uram! de ön szerette ezt a szegény fiút s 
tudom, hogy vonzalmamnak és sajnálkozá¬ 
somnak kinyilatkoztatása-nem lehet ön előtt 
visszatetsző.» 

•K 

Sauttersheim, a ki a Eousseau szivét annyira 
meg tudta hódítani, ha nem is magyar nevű, 
de kétségtelenül magyar ember volt. E tekin¬ 
tetben Eousseau 1764 október 20-án kelt le¬ 
vele, a mely őt a budai polgármester fiának 

mondja, egészen biztos útbaigazításul szolgál. 
A XYfll. század derekán csakugyan volt ily-
nevű polgármestere Budának, s így a Eous¬ 
seau barátja annak fia lehetett. Schams Fe-
rencz Buda szabad királyi város helyrajzi 
történetében (Vollstándige Beschreibung dér 
königl. freyen Hauptstadt Ofen ín Ungarn. 
Ofen, 1822) két polgármestert említ, a kik¬ 
nek - - ha nem is vezetéknevök, de — nemesi 
praedicatumok Sautersheimb, vezetéknevök pe¬ 
dig Sautermeister volt. Ezt az adatot, Dux 
Adolf kutatásai szerint, a Buda városi tanács 
jegyzőkönyvei is igazolják. Az első, sauters-
heimi Sautermeister Frigyes 1705 április 22-én, 
a második pedig, t. i. Sautermeister József 
Emánuel 1741 április 23-ikán választatott meg 
polgármesterré, s ez utóbbi ez időtől fogva 
minden alkalommal megválasztatván, a egész 
1764-ig megmaradt díszes állásában. 0 lehe¬ 
tett a Eousseau barátjának atyja. Egy Sauter¬ 
meister Ignácz 1764-ben úgy szerepel, mint 
a kamarai levéltár fogalmazója; nem lehetet¬ 
len, hogy ez hősünkkel azonos, a ki még ak¬ 
kor is be volt írva a levéltár hivatalnokainak 
névjegyzékébe, a mikor már külföldön járt. 

Sautermeister, ha voltak is gyöngéi — a 
női szemeknek, úgy látszik, nem tudott ellen¬ 
állni, s kissé szeretett a bécsi udvarban való 
otthonosságával, előkelő összeköttetéseivel di¬ 
csekedni, — bizonyos, hogy szép testi és lelki 
tulajdonságokkal felruházott, gyöngéd érzésű, 
nemes gondolkozású ifjú volt, mert különben 
alig hihető, hogy a mindenki iránt bizalmat¬ 
lan, gyanakodó, valóságos üldözési mániá¬ 
ban szenvedő Eousseau őt annyira megked¬ 
velte, bizalmával, szivével annyira megaján-

A DALAI LÁMA MEGÉRKEZÉSE DARDZSILINaBE. — BUtta loholnak mi miniszterei éa az angol ögyvivóség. • , 

A DALAI LÁMA BEVOKCIASA A KALKÜTTAI ALKIRÁLI PALOTÁJÁBA. 

A D A L A I L Á M A M E N E K Ű I ^ S E - — Löfflei E. M. hazánkfiának a helysiinéról küldött fényképei. 

dókozta volna. Két év múlva Sautermeister 
a motiersi magányból visszatért a világba; 
Eousseau, a ki iránt ekkor nem volt egészen 
őszinte s a ki a szerelmi kalandjait sem vette 
jó néven, kissé megneheztelt ezek miatt reá, 
de jóindulatú támogatását még ekkor sem 
vonta meg tőle. Ám a neheztelés, mint ké¬ 
sőbbi nyilatkozataiból látjuk, nem sokára is¬ 
mét a legteljesebb becsülésnek engedett helyet, 
úgy hogy őt, midőn meghalt, mint a baráti 
hűség, nemes sziv és tiszta jellem mintaképét 
siratta el. Mint a nagy iró kedvelt embere, 
a ki annak barátságát, bizalmát teljes mér¬ 

tékben meg tudta nyerni s megnyugtatóla<?, 
fölemelöleg hatott reá, mint az egyetlen ma¬ 
gyar ember, a ki - - tudomásunk szerint -
vele érintkezett és saját személye révén benne 
hazánk iránt is kedvező véleményt keltett: 
Sauttersheim megérdemli, hogy honfitársai is 
szívesen emlékezzenek reá. Dr. Rdcz Lajos. 

l ' 
TIBETI TEHERHORDÓ. UTCZAI ÁRUS. 

A DABDZSILINGI LÁMÁK ÜDVÖZLIK A DALAI LÁMÁT. 

t i 
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A DALAI LÁMA. 
Képzeletünk felgyűl s elénk tűnik Lassza, 

a rejtelmes város, és Tibet, a titokzattal tel¬ 
jes ország, a hogy olvassuk a híreket a dalai 
láma futásáról. Tibet és a dalai láma a ki 
nem fürkészhető ismeretlenség fogalmai év¬ 
századokon át, s különösen a magyar fantá¬ 
ziának kimeríthetetlen érdekességű tárgy Kö¬ 
rösi Csorna Sándor óta. A dalai láma alászállt 
aranyos palotájából s hat év óta immár má-
sodizben menekül futva, odahagyja székváro¬ 
sát, Lasszát, Ázsia ötszáz milliónyi Buddha-
hívő népének Rómáját. Futva menekül, előbb — 
hat évvel ezelőtt - - a z angolok elől Khinába 
s most a khinai hadak elől az angol Indiába. 

Újságjaink a dalai láma futásának, mint 
látszik, az eset valóban feltűnő voltához mért 
politikai fontosságot is tulajdonítanak. Néhány 
évvel ezelőtt, mielőtt az angolok és az oro¬ 
szok megosztozkodtak és megbékültek egymás¬ 
sal Ázsiában, minden esetre lett volna ok a 
nyugtalanságra Európában is. így a kérdés 
más színezetet ölt. Politikai szemmel nézve, 
arról van szó, hogy Tibet, mely eddig is hű¬ 
bérese volt Khinának, most khinai tarto-
mánynyá válik. A kérdésnek ez az oldala fő-
képen Ázsiát érdekli. De köze van a Tibetben 
most történőkhöz s a dalai láma futásához 
az emberi művelődés nagy érdekének is. A hely¬ 
zet az, hogy az európai czivilizáczió épen 
most adja vissza az ó-világban az ázsiai hor¬ 
dák egykori látogatását, s a felvilágosultság 
fénye, melylyel Tibetnek, a középázsiai vak¬ 
buzgó hit és barbárság ez utolsó fellegvárának 
kapuja előtt jelentkezik, nemesebb, de meg 
nem értett eszközeivel most ép oly rémületet 
kelt ez ázsiai országban, mint egykor Batu 
khán tatár csordái keltettek a boldogtalan 
Magyarországon. 

Ütött az óra, mely végét veti a rejtelmes 
Ti hét évezredekre visszanéző elzárkózottsá-
gának. A legendák és regék, melyek körül¬ 
vették ez ismeretlen országot, nemsokára vég¬ 
képen szótfoszlanak. Jó ideje tudjuk már, hogy 
Tibet és Lassza nem annyira egy rejtett kultú¬ 
rának, mint inkább a leghihetetlenebb barbár¬ 
ságnak és elmaradottságnak fészke. Sivár hegy¬ 
vidékek és pusztaságok közt elzárt termékeny 
völgyeit és fővárosát négy-öt milliónyi nép 
lakja, melynek háromnegyed része papság s 
csak egynegyed része dolgos földmívelö nép. 
A papság, élén a dalai lámával, zsarnoki igá¬ 
ban s a legsötétebb tudatlanságban neveli e 
népet, hogy fentarthassa és biztosíthassa ter¬ 
mészetellenes uralmát. Ezért kellett elzárkóz¬ 
nia Tibetnek minden külső befolyás elől. Az 
ily hatalmat csak az elzárkózás és a titok¬ 
szerűség varázsa őrizheti meg a felismeréstől 
és az összeomlástól. 

Az angolok épen százharmincz év óta töre¬ 
kednek Tibet feltárására. A híres Warren Has-
tings már 1780-ban Lasszába küldötte Man-
ningot, hogy kereskedelmi szerződést kössön 
a dalai lámával. Nem járt eredménynyel sem 
ez a misszió, sem az a második, mely a 
XIX. század második felében kereste fel a 
titokzatos országot. Az előjogait és garázdál¬ 
kodásának szabadságát féltő papság volt min¬ 
dig az akadék. Anglia végre hat évvel ezelőtt, 
1904-ben, cselekvésre szánta el magát, főkép¬ 
pen minden esetre azért, mert Oroszországnak 
a dalai láma udvaránál mindjobban növekedő 
befolyása veszedelemmel fenyegette ázsiai ér¬ 
dekeit. Younghusband ezredes ötezer főnyi 
angol sereg élén bevonult Lasszába. A dalai 
láma ekkor menekült először fővárosából, 
Younghusband pedig megköthette a kereske¬ 
delmi szerződést Tibettel. Hogy elérhette czél-
ját, abban erős támogatója volt a khinai csá¬ 
szár lasszai képviselője, az ambctn, már azért 
is, hogy a dalai lámát Anglia segítségével 
megrendszabályozhassa egy kissé a megingott 
hűsége miatt. 

De ez csak az első szerény lépés Tolt Ti¬ 
bet feltárásához. Anglia örült sikerének és szer¬ 
ződéséhez híven éberen őrködött Tibet hatá¬ 
rain ; jobban távol tartotta a rejtelmes ország¬ 
tól az idegeneket, mint maga a dalai láma. 
Hédin Szven eleget is panaszkodott a nehéz¬ 
ségek miatt, melyeket főkép Anglia gianczei 
képviselője gördített útjába, midőn legutóbb 
Tibetben járt. 

Tibet és Lassza föltárása nem az európai 

Daly Harriett, gróf Sigray Antal amerikai felesége. 

mívelt nemzet, hanem Khina érdeme lesz. 
Khina elhatározta, hogy tartományai közé ik¬ 
tatja ez országot s a dalai láma, Pekingben 
járva, meg is hódolt a khinai császárnak. 
De visszatérve Lasszába, megfeledkezett ígé¬ 
retéről s újra felmondotta a hűbéri viszonyt 
a császárnak. A többi a közelmúlt napok ese¬ 
ménye. Khina huszonötezer főnyi büntető ex-
pedicziót küldött Lasszába, s a dalai láma, 
élve a gyanúpörrel, hogy ő lesz az első áldo¬ 
zat, sietve átkelt országának határán, Indiába 
menekült és az angolok védelme alá helyez¬ 
kedett. 

Mi sors vár reá és országára? Személyét az 
angolok meg fogják védelmezni, de nem fog¬ 
nak háborúba keveredni miatta Khinával. Biz¬ 
tosak lehetünk benne, hogy nagy tisztelettel 
én rangját megillető fénynyel ünnepelik Kal-
kuttában. Ezt megkívánja az angol politi¬ 
kai bölcsesség, mely tudja, hogy Ázsia ötszáz¬ 
milliónyi és Indiának nyolczmilliónyi budd¬ 
hista népét roppant hálára kötelezi egyházi 
fejének méltó fogadtatásával. De ez nem fogja 
megakadályozni Khinát abban, hogy meg ne 
s/állja Laszszát és véglegesen be ne rendez¬ 
kedjék új tartományában, Tibetben. Máris meg¬ 
érkezett a hír Pekingből, hogy a dalai lámát 
czászári ediktummal elmozdították méltóságá¬ 
ból s elrendelték utódjának megválasztását. 

Ez mindenesetre nagyon ritka eset s talán 
még nem is volt példa reá. A dalai lámát 
rendszerint megölik, mielőtt eléri életének 
tizennyolczadik évét, s átvehetne a hatalmat 
a nevében kormányzó lámák kezéből. Mert a 
Buddha-hivők e legfőbb papja többnyire gyer¬ 
mek. Midőn a dalai láma meghalt, útra kel 
Tibetben a tudós lámáknak egy küldöttsége, 
keresni azt a gyermeket, kiben fel fogja is¬ 
merni Buddha isten inkarnáczióját. Mert tudni¬ 
való, hogy u dalai lámában testesül meg Bod-
hiszattra Avalokiteszvara, a Buddha-jelölt szel¬ 
leme mindaddig, míg az emberiség megváltásá¬ 
val Buddhává nem tökéletesül. Tudni kell azt 
is, hogy az isteni szellem, mely az elhalt 
dalai lámában lakozott, legalább kilenczven 
napi várakozás után száll megint egy gyer¬ 
mekbe, kiben már születésekor felismerik a 
természetfölötti eredet jeleit, vagy kinek léte¬ 
zésére a csoszkiong csillagtudósok hívták fel 
a keresők figyelmét. A gyermeket ekkor a pró¬ 
bák egész sorúnak vetik alá, melyeket ha di¬ 
csőséggel megállt, nagy pompával Lasszába 
viszik, ott is a szent város közepén levő hegyre 
épített pntahiba, vagyis a dalai láma palotá-
jáha, melynek termei drága fénytől csillognak 
s a házfödele szinarany. Ott intronizálják a 
gyermeket, de előbb beterjesztik a khinai kor¬ 
mányhoz az inkarnácziójáról szóló jegyzőköny¬ 
vet s a megválasztást Pekingből erősítik meg. 
A gyermek ott nevelkedik aztán a palotában 
a papság keze alatt, míg meg nem éri a ti-
zennyolcz éves kort, midőn átvehetne a dalai 
lámák nagy lelki és világi hatalmát. De 1742 

óta a mikorról a dalai lámák világi hatalma 
datálódik (csak a lelki hatalmuk ősrégi), a 
Buddha-jelöltnek talán egyetlenegy földi meg¬ 
testesülése sem ért meg oly kort, mint 
Nqauang, a trónjától megfosztott dalai láma, 
ki most menekült az angolokhoz. Harminozöt 
éves korát ő, mint mondják, olyképen érte 
meg, hogy megelőzte nevelőit s megölette 
őket, mielőtt ők ölethették volna ni ég őt, 

S most mégis elvesztette hatalmát. A lasszai 
szent palotába ismét be fog vonulni egy 
gyermek, de a világi hatalmat az nem fogja 
meglelni többé, mire fölserdül. Az akkor már 
egészen a khinai amban kezében lesz. És 
Khina meg fogja valósítani szándékát. Iskolá¬ 
kat fog építeni, behozza a hadkötelezettségét, 
fejleszti a földmívelést és az ipart a dalai 
láma birodalmában. Az európai czivüizáczió, 
mely most teszi első gyermeklépáseit a barbár¬ 
ságából ébredő Khinában, így leli meg útját 
Tibetbe is. És Tibet orázágutai, Lassza kapui 
megnyílnak a műveltség számára s a dalai 
láma alászáll az emberek közé évezredek óta 
elzárt aranyos palotájából. o. 

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

Ismerteti (Folytatói.) 

RÁKOSI VIKTOR. 

XIII. FEJEZET. 
A k e z e s e k z e n d ü l é s e . 

A két Boquette-fogház valósággal a halál elő¬ 
csarnoka volt. Kétizben nyúltak bele a kezesek 
tömegébe áldozatokért és harmadszor is meg¬ 
próbálták, de ez már nem sikerült. A kommün 
tagjai május 27-ikén utoljára jöttek össze a 
Haxo-utczában, összesen mintegy tizenketten. 
Intézkedni, parancsokat kiosztani már nem le-
hetstt. Különben sem volt már, a ki szót fogad¬ 
jon, a harcz szerteszét rendetlenül folyt, min¬ 
den barrikád a maga felelősségére verekedett. 
Végre is azt határozták, hogy szétoszolnak, s 
mindenki ott, a hol neki tetszik, verekedjék. 
Itt volt Ferré Teoíil iá, a ki nem volt verekedő 
ember, ellenben még mindig kezében tartotta 
a rendőrminiszteri hatalmat. Eszébe jutottak a 
még lakat alatt tartott kezesek. Magában a Pe¬ 
tité Eoquette-fogházban 1333 rendes hadsereg¬ 
beli katona volt, a Grandé Eoquetteben pedig 
67 közönséges bűnöst és 315 kezest őriztek, 
a kik közül 95 katona volt. Ezenkívül városi 
rendőrök, papok és czivilek. Mindezeket három 
külömböző osztályban tartották elzárva. Mind¬ 
ezek nagyon jól tudták, hogy micsoda sors 
érte azokat a kezeseket, zsandárokat és papo¬ 
kat, a kiket előtte való nap vittek el innen azon 
ürügy alatt, hogy élelmiszerrel látják el őket. 
Lázas izgatottsággal tárgyalták ezt a szörnyű 
esetet, az emberek közt valóságos forrongás 
volt észlelhető. 

A politikai foglyokon kívül voltak ott közön¬ 
séges gonosztevők, a kiken szintén meglehetős 
nyugtalanság vett erőt. Az egyik őr azt találta 
nekik mondani, hogy a kommün őket sem ki-
méli, hanem ép úgy halomra löveti, mint a 
politikai foglyokat. S azért, mikor a politikai 
foglyok, ezek a régi krimiai és olaszországi 
kiszolgált katonák szervezni kezdték az ellen¬ 
állást, ők is csatlakoztak hozzájuk. Az az érzés 
fogta el valamennyit, hogy ha már vége min¬ 
dennek, inkább itt legyen vége, a helyett hogy 
még egy csomó utczán puskatussal végigtaszi-
gálják és inzultálják őket és ott végezzenek 
velük. 

A fogházőrök meg voltak oszolva. Egyik rész 
azt mondta: hagyjuk itt ezt a poklot! A másik 
rész azt mondta: maradjunk itt és mentsük 
meg a túszokat. A fogház kommunista igaz¬ 
gatója legszebb egyenruháját vette föl, dereka 
köré csavarta a hatalmat jelentő vörös échar-
pot, revolvert dugott bele s drámai léptekkel, 
izgatottan járkált a folyosókon s ki-kinézett a 
kapu elé. 

Déli egy óra lehetett, mikor Ferré Teofil ló¬ 
háton, egy zászlóalj nemzetőr kíséretében a 
Grandé Roquette elé érkezett. A fegyveresek 
egy része a kapu előtt, másik része az első 
udvarban sorakozott. Ferré az irodába ment 
és így szólt Fran9ois direktorhoz-: «A plebá-
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nősökért és a városi rendőrökért jöttünk. B 
Bourguignon felügyelő megismerte Ferrét és 
meghallotta parancsát. Azonnal a kórházi osz¬ 
tályba sietett, a hol kollégája, Piuot volt szol¬ 
gálatban és így kiáltott reá : .'Itt vannak, a 
papokért és a városi rendőrökért jöttek, hogy 
felkonczolják őket.» Pinet így felelt:«Nem 
adunk ki senkit!» A két őr magáhoa vette az 
összes kulcsokat s legelőször is a közönséges 
elitéltekhez sietett, a kik az udvarban sétáltak 
és így kiáltott rájuk : «Értetek jöttek, hogy föl-
konczoljanak. Siessetek vissza a műhelyekbe 
és fegyverkezzetek fel mindennel, a mi csak a 
kezetekbe akad. Mi veletek vagyunk!» 

Ezután a politikai foglyok osztályába futot¬ 
tak s ezeket is figyelmeztették a veszedelemre, 
meghagyván nekik, hogy barrikadirozzák el 
magukat és fegyverkezzenek fel mindennel, a 
mi csak a kezükbe akad. A katonák és rend¬ 
őrök a vaságyakat pillanat alatt szétszaggat¬ 
ták. A matraczokkal eltorlaszolták a vasrosté¬ 
lyos bejáratokat. A második emelet padlóján 
egy lyukat bontottak, hogy azon át érintkezhes¬ 
senek az első emeleti foglyokkal. A tiz pap ép 
úgy dolgozott és tele volt harczias buzgóság¬ 
gal, mint a katonák. El voltak szánva arra, 
hogy élve nem adják meg magukat. 

Ezalatt Ferré, Fran9ois és Barnáin az irodá¬ 
ban tanácskoztak a sorrend fölött. Mikor el¬ 
döntötték, hogy először a városi rendőröket és 
azután a plébánosokat hozatják le, egy őrt 
a központi folyosó kulcsaiért küldtek. Az őr 
csakhamar visszajött, hogy ezek a kulcsok 
sehol sem találhatók. Eamain ekkor Picont 
küldte vissza a kulcsokért. Ez csakhamar 
visszatért a szenzácziós jelentéssel, hogy a 
kezesek eltorlaszolták magukat s nem lehet a 
folyosókra behatolni. Erre már fölkerekedett 
Francois, Eamain és a nagy buzgalmat szimu¬ 
láló fegyőröktől kisérve, maguk utána néztek 
a dolognak. Úgy volt, a hogy a jelentés szólt. 

Eamain alkudozni próbált. Kiállt a főudvar 
közepébe s onnan kiáltott föl az ablakokhoz: 
«Ne okoskodjatok, gyertek le; mit bolondoz¬ 
tok, senki se akar bántani benneteket.» Miután 
erre se felelt senki, újra kezdte : «Éljen Fran-
eziaország! Mindnyájan testvérek vagyunk! 
Gyertek le fiúk, csak élelmiszert akarunk köz¬ 
tetek kiosztani!» Semmi felelet. Eamain vissza¬ 
tért az irodába és jelentette Ferrének, hogy 
nem lehet hozzájuk férni. 

Ferré káromkodott, mint a jégeső, dühöngött 
és fenyegetődzött. Azután intézkedett, hogy 
legalább a fogháznak azok a katonái, a kiket 
nem tartottak lakat alatt és a szomszédos 
Petité Eoquette-fogházban őrzött rendes ka¬ 
tonaság sorakozzék, hogy aztán Ferró őket 
Bellevillebe vezethesse, hol Delescluze terve 
szerint az összes kezeseket egy csomóba akar¬ 
ták gyűjteni, a mivel egy ütőkártyát véltek a 
kezükbe kaphatni. A nagy Eoquetteben 95 ilyen 
katona volt, a kicsiben 1300. Ezeket sorakoz¬ 
tatták, Ferré élükre állott és Bellevillebe ve¬ 
zette őket, hol a Keresztelő Szent János-temp¬ 
lomban helyeztettek el. A nép az egész úton 
nagy ovácziókban részesítette őket, mert azt 

„VASÁBNÁPI ÚJSÁG. 319 

AZ OTTHON ÉPÜLETE. 

hitte, hogy ezek a versaillesiektől a néphez 
átallott csapatok. Bajuk különben nem történt 
semmi, mert Belleville másnap, május 28-ikán 
hajnalban, a versaillesi csapatok kezébe került. 

Ferré alaposan ráijesztett Eamainre, a ki 
kínos nyugtalanság közt maradt vissza a 
Grandé Eoquetteben. Látva, hogy a rábeszélés 
nem, sokat ér, erőszakhoz folyamodott, de ez¬ 
zel se ment semmire. Magához vett néhány 
nemzetőrt, fölment a torlaszokhoz s megpró¬ 
bálták, hogy lövöldözéssel nem lehetne-e el¬ 
hárítani az akadályokat. De bizony a golyók 
a matraczokon se tudtak keresztülhatolni. Az¬ 
után a fölgyújtással próbálkoztak meg,. de a 
nedves, rothadt szalmazsákok tüze még csak 
nem is pislogott, csupán feketén füstölgőit. 
De mikor néhány ablakot kinyitottak és egy 
kis léghuzatot csináltak, még ez a kis füst is 
eloszlott. 

A közönséges bűnösök, látván a füstöt, meg¬ 
ijedtek, s nem akarván elevenen megsüttetni, 
szilaj káromkodások közt lerohantak a fő-
udvarba. Vasszerszámaikkal hadonászva, köve¬ 
telték, hogy bocsássák őket szabadon; mikor 
senki sem nyitott nekik ajtót, hozzáfogtak a 
lakatok és zavarok letöréséhez. De a szolid 
munka ellenállt minden kísérletnek s ez csak 
növelte elkeseredésüket. E pillanatban a fog¬ 
ház fenekestül fel volt fordulva. 

Négy és fél óra lehetett, egyszer csak ló-
dobogás hallatszott, Ferró érkezett vissza a 
csapatával. «És a kezeseim?" kérdé a rendőr¬ 

miniszter. Eamain alázatosan elbeszélte, mi 
történt. Ferré nyugodtan fogadta a hirt, mert 
terve már készen volt: egyesülni az elitélt 
bűnösökkel és együtt megtámadni az ellen¬ 
szegülő kezeseket. Az elitéltekkel való kibékü-
lés hamar meg is történt, s ezek csakhamar 
összekeveredve a fegyveresekkel, betöltötték a 
folyosókat és udvarokat. Eamain épen ren¬ 
dezte a csapatokat, hogy azután rohamra in¬ 
duljon a torlaszok ellen, mikor az egész raj 
hirtelen eltűnt, mint egy sereg veréb, mikor 
közéjük lőnek. 

Mi történt? 
Az történt, hogy a Grandé Eoquette-fogház 

kapujánál, a belső bolthajtás alatt, valaki, a 
kinek kilétét nem sikerült megállapítani (egy 
tréfás, egy geniális, vagy egy megrémült em¬ 
ber), stentori hangon elkiáltotta magát: 

- Itt vannak a versaillesiek ! 
Általános menekülés következett. Ferré és 

Francois lóra kaptak, a nemzetőrök egyszerre 
eltűntek a szomszéd utczákban, a közönséges 
gonosztevők, miután az őrség minden puská¬ 
ját fölragadták, egy csomóban kirohantak a 
fogház előtti térre. Két perez alatt a fogház 
megszabadult gonosz vendégeitől. 

De ezzel még nem ért véget minden baj. 
A második és harmadik szekczió foglyai rend¬ 
ben voltak, mert eltökélték, hogy torlaszaik 
mögött bevárják a franczia katonaság meg¬ 
érkezését. Nem így a negyedik szekczió kezesei, 
a kik huszonhármán voltak, köztük tizenhat 

KÓRTEREM. 
AZ ELŐKÉSZÍTŐ SZOBA. 

A CSEPELI WEISZ ALICE GYERMEKÁGYAS-OTTHON. 
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egyházi fórfiú. Ezek a maguk börtönéből csak 
bizonytalanul sejtették, hogy mi történik a 
többiekkel, látták az elitéltek csatlakozását 
a nemzetőrökhöz, majd az általános menekü¬ 
lést. Mikor ez is megtörtént, berohantak hoz¬ 
zájuk a kisegítő őrök (ilyenekül alkalmazták 
a fogházban a jó magaviseletű foglyokat) és 
rájnk kiabáltak: «Gyorsan, gyorsan, menekül¬ 
jetek.'» Ezek a szerencsétlenek persze azt hit¬ 
ték, hogy főérdekük ebből a komor épületből 
való megHzabadulás és siettek szót fogadni. 
Mikor a főudvaron keresztül mentek, az első 
és második szekczió rácsos ablakaiból rájuk 
kiabáltak, hogy ne menjenek ki, mert odakint 
legyilkolják őket. De ők nem vetettek ügyet rá. 

Ezek közül a kezesek közül a fogházat együtt 
hagyták el Surat, a párisi prépost, Becourt 
plébános, Houillon misszionárius és Chaulieu, 
a fogház egyik tisztviselője. Nem messze on¬ 
nan, egy barrikádnál, a felkelők elfogták és 
agyonlőtték őket. Surat prépostot egy asszony 
ölte meg pisztolylövéssel. Chaulieu elragadta 
az egyik felkelőnek a kardját s leütött egypár 
embert, mielőtt agyonlőtték. Többen a kezesek 
közül visszatértek a fogházba, biztosabban 
érezvén magukat ott. 

A kezesek, a kik a fogházban maradtak, az 
időt még másnap délelőttig kinos bizonytalan¬ 
ságban töltötték. Ekkor érkezett meg egy sza¬ 
kasz tengerész-gyalogság s megszállta a bör¬ 
tönt. De még a tengerészeknek sem akartak 
hinni, mert egyenruhájukat nem ismerték. 
Nem is bontottak szét a barrikádokat mind¬ 
addig, mig egy század rendes hadseregbeli ka¬ 
tona be nem toppant. Mikor ezeknek a vörös 
nadrágját meglátták, akkor széthajigáltak min¬ 
dent és örömittasan rohantuk le, a katonák 
nyaka közé vetni magukat. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Ás akáczfti. Mikor ez történt, annak már van 

jó húsz esztendője. Gyermekkori emlék. Követ¬ 
választás előtt voltunk, mint mostan. A színhely 
egy falu Hevesmegyében. Faluzó útjában ide is 
t-ljött a jelölt úr, hogy programmbeszédet mond¬ 
jon. Mondott is szép hosszút és Ígért gavalléro-
sati. Könnyen ígérhetett, mert bőven találhatott 
Ígérni valót, lévén az a falu úgynevezett elmara¬ 
dott falu, a hol semmi sincsen. Nem csak vasút. 
hanem még köves út sem. Mikor aztán vége volt 
a szónoklatnak, előállt Okos Kovács Mihály — 
a ki nem jussban kapta, hanem maga szerezte 
ezt a predikátumot — éa felelt rá egy szintén 

nem rövid dikczióval. A dikcziójának egy pasz-

szusa csodálatos nagy erővel nyomult bele a hall¬ 
gató kis diák emlékezetébe. Ezt mondotta : 

- Támogatást mink nem kívánunk a nagysá¬ 
gos úrtól. Tessék csak körülnézni. Tele a falu 
akáczkafával. Ez a mi fánk. Ez a mi példánk. 
Az akáczkafa. A mihez nem kell kertész, hogy 
ültesse, ojtsa, ápolja. A minek gyümölcsét nem 
szedik, virágját nem viszik. A külső világgal semmi 
köze. Ha kidől vagy kivágódik is, akkor is itthon 
marad kerítésoszlopnak, szerszámnak, baltanyél¬ 
nek, ilyen akáezkafák vagyunk mink is. Az elviért 
pártoljuk a nagyságos urat, de biztatással ne tes¬ 
sék fáradni. Nem kell nekünk, a mi nincsen. 

Egy rettenetes szerencsétlenség és egy furcsa 
tapasztalat ereje emeli ki a múltból ezt az emlé¬ 
kezést. A kik Ököritóból jönnek, leintik a könyö-
rületet, mikor a bugyellárist akarja elővenni. Ha 
Parist vagy Budapestet sújtja ilyen katasztrófa, 
akkor kell is, lehet is segítenie az egész € külső 
világnak». De ha a falunak veszedelme, kára esik, 
azon se Paris, se Budapest nem segíthet. A mi 
ott elvész, az vagy kisebb erővel is pótolható, 
hiszen a faluban nem éghetnek le se márvány¬ 
paloták, se kupolás dómok, vagy semmivel és 
senki hatalmával nem pótolható, mert a halotta¬ 
kat a mászárok kongresszusa se tudja föltámasz¬ 
tani. A kiirtott akáczfaerdőnek magának kell majd 
megint kinőnie, ha tud. Ks ki fog nőni. A falu 
házai nem maradnak üresen. De a mi újra meg-
töltheti őket elevenséggel, az a maga élete. 

* 
Bizalom. A Halley-üstökös minden nap köze¬ 

lebb jön hozzánk néhány ezer kilométerrel és 
vele közeledik a félelmetes dátum is, a mely, 
Isten ments, annyira emlékezetessé lehet, hogy •— 
senki se marad, a ki emlékezhetnék rá, de azért 
íme csak a csillagászok izgatottak. Azok se úgy, 
hogy ki akarnának menekülni a világból Nem a 
k'lkük izgatott, hanem az éberségük, a kíváncsi¬ 
ságuk és a tanulásvágyuk, a mely nem aggoda¬ 
lommal, hanem örömteli várakozással lesi és 
figyeli a fejleményeket. Kémlelnek, számítgatnak, 
kombinálnak, föltevéseket állítanak föl és vigyáz¬ 
zák : e föltevésekből a valóság mit fog igazolni, 
mit fog megczáfolni ? A közönség, a nagy tömeg 
azonban nyugodtan végzi a dolgát és a rettenetes 
üstökös közeledése, noha az újságok hiven be¬ 
számolnak róla, nem zavarja meg a lelkét. Tréfát 
sokat gyártanak a Halley-üstökösről, de olyan 
óvatos és aggodalmaskodó ember még nem akadt, 
a ki az üstökösre való tekintettel megcsinálta 
volna a testamentumát. Igaz, hogy bajos is lenne 
kitalálnia : kinek hagyja, a mit hagy, mikor vala¬ 

mennyien elpusztulunk. Ez a nagy r.yugcdtság 
érdekessé lesz, ha előveszszük régi koi-oit króni¬ 
káit. Ezek a följegyzések azt mutatják, hogy egy¬ 
koron az ilyenfajta hírek óriási mozgalmakat 
idéztek elő a lelkekben és pánikszerű jelenségeket 
produkáltak. A tömegek megmozdultak, a rend 
fölbomlott, különös próféták támadtak és a ható¬ 
ságoknak ugyancsak volt dolguk, a mig az izgal¬ 
makon úrrá lehettek, a lelkeket megnyugtathat¬ 
ták. Azóta hát mégis csak haladtunk valamit a -
Föld anyánkhoz való bizalomban. Az emberek 
megszokták, hogy ez a nagy golyóbis, ha sok 
más ilyen rohanó golyóbis között száguldozik is, 
tud vigyázni magára, azaz, hogy jól vigyáz rá 
az, a ki valamennyit röpíti és valamennyinek a 
pályáját kiszabta. Mig fiatalabb volt a mi vilá¬ 
gunk, az emberek könnyebben elhitték, hogy va¬ 
lami baja eshetik, de most már olyan tekintélyes 
régi czég lett belőle, hogy egy-egy üstökös nem 
igen tudja megingatni a hitelét vagy megrendí¬ 
teni a beléje vetett bizodalmat! 

* 
A fiatalság. Egy ifjú szocziológus hírlapi czik-

kében olvassuk a modern kornak azt a dicséretét, 
hogy «programmá tette a fiatalságot.!) Ez a meg¬ 
határozás fogalmazásnak, egy igazság vagy egy 
tétel szabatos kifejezésének nem túlságosan szeren¬ 
csés. Mit jelent ez, hogy: programmá tette a 
fiatalságot? Ha úgy értelmezzük, hogy általános 
czéllá vagy követeléssé avatta a fiatalságot, akkor 
bizony semmi érteménye. Mert vagy fiatal valaki, 
vagy nem fiatal többé. Az egyiknek nem kell érte 
küzdenie, a másik hasztalan küzd érte, ha már 
egyszer az ifjúság virága lehervadt róla. A femi¬ 
nisták sok minden szépet és jót tudnak követelni, 
de az általános és egyenlő állandó fiatalságot ők 
se követelik, jól tudván, hogy ezt, sajnos, meg 
nem adhatja semmiféle kormány és semmiféle 
parlament. De a kissé furcsa meghatározás bizo¬ 
nyára nem is ezt a tételt kívánja kodifikálni. 
Bizonyára azért akarja dicsérni benne a modern 
kort, mert nagyobb nyomatékkal és több sikerrel 
követeli a -fiatalság jogának- és érdemének érvé¬ 
nyesülését. Ezt érti az alatt, hogy programmá 
tette a fiatalságot. Ha ezt tette, jól tette. Nincs 
az az öreg ember a modern világban, a ki jog¬ 
talanságra vagy senyvedésre kívánná kárhoztatni 
a fiatalságot. Furcsa is lenne, ha nem így lenne. 
Hiszen a fiatalság — a gyermeke az öregségnek 
és Kronosz, a ki fölfalta a tulajdon gyermekeit, 
már rég nem istene az emberiségnek. És ezen¬ 
kívül az öregek már megtanultak még valamit, a 
mit a fiatalok nehezen tudnak elhinni. Azt, hogy 
semmi se tart örökké. Nemcsak az élet múlandó, 
hanem — még a fiatalság is. Az öregek korántsem 
érzik annyira a magukénak a világot, mint a 
mennyire a fiatalok meg vannak győződve róla, 
hogy az övék. Az öregek önzése tehát aligha le¬ 
het olyan rideg és rettenetes, mint a milyennek 
ezt a fiatalság türelmetlen apostolai az ő forra¬ 
dalomra hívó szózataikban hirdetik. Az öregség 
nem olyan poziczió, hogy rohammal kellene siet¬ 
niük ezt a pozicíaót bevenni azoknak, a kik ab¬ 
ban a sokkal kellemesebb poziczióban vannak, 
hogy - fiatalok. A régi germánok agyonverték 
a véneket, a kik már se harczolni, se dolgozni 
nem tudtak. Modern kor, a fiatalság dicsőségének 
viruló korszaka volt-e az az idő ? Micsoda erkölcse 
van tehát ennek a forradalomnak? Nem kell 
sokáig várniuk a fiataloknak és magukon fogják 
megismerni azt az igazságot, hogy az öregség 
nem a fiataloknak az ellenságe, hanem — az 
öregeké. 

* 

A trónörökö-s le.vclei. A Jókai bűbájosán sz.'p 
regényének, az új földesúrnak a hőse, Ankerschmid 
lovag, mikor azt tervezi, hogy megmagyarosítja a 
nevét, a megyei díjnok ezt a nevet ajánlja neki, 
hogy: 

— Vasmacskakovácsy! 
A lovag felsziszszen a takaros név hallatára és 

ezt feleli r á : 
- Szamár vagy öcsém, de — ennek is én vagyok 

az oka! 
Azokban a levelekben, a melyeket a német trón-

örökös irt egykori barátjához, gróf Hoehberghez és 
a melyeket egy newyorki tárgyalás folyamán föl¬ 
olvastak, szerencsire semmi olyan nincs, a mi a 
német birodalom jövendő uralkodóját bármi tekin¬ 
tetben is kompromittálhatná, leleplezné vagy akár 
a lelkére, akár a gondolkodására árnyékot vet¬ 
hetne. Hogy ezek a levelek, mint eladott levelek, 
pénzért, még pedig ugyancsak kis pénzért eladott 
titkok kerülnek nyilvánosságra, ezért se a trón¬ 
örökösre omlik a felháborodás, sőt neki van első¬ 
sorban oka a felháborodásra, mert hiszen nem ő 
adta el a leveleit darabonként két dollárjával 
Barncs úrnak, hanem gróf Hochberg, a kit ő a 
barátságával, bizalmával és leveleivel tisztelt meg 
és a ki ezt a barátságot és bizalmat ime így 
kamatoztatta. És ezen a ponton válik az egész 
dolog a német trónörökös számára, illetve az ő 
rovására több. mint kényelmetlenné. Minden millio¬ 
modik ember se születik megtéveszthetetlennek, 
de minden tizmilliomodik ember se születik német 
trónörökösnek. Ez egy fölötte kivételes szerencse, 
de éppen ezért kivételes erények kötelessége és 
kivételes felelősség terhe jár vele. Millió ember 
választhatja meg roszúl a barátját a kellő ember¬ 
ismeret híján, a nélkül, hogy nagyon megütköz¬ 
nék rajta a világ. Hiszen a vesékbe csak a jó 
Isten lát. De a ki sok millió ember sorsát van 
hivatva intézni, annak már nagy baj, ha sok 
millió embernek oka és alkalma van megütödni 
egy — különben nagyon magyarázható és ment¬ 
hető - - tévedésen. Hogy gróf Hochberg méltatlan 
volt a barátságára, arról a német trónörökös bizo¬ 
nyára nem tehet, de hogy alkalom nyilt a méltat¬ 
lanság beigazolódására, ennek mégis csak ő az 
oka. Mert «Muki» - - a hogyan leveleiben a né¬ 
met trónörökös volt barátját szólította, nem ad¬ 
hatta volna el ezeket a leveleket, ha nem kapta 
volna őket. A német trónörökösnek kétségtelenül 
igen könnyen meg lehet bocsátani ez az emberi 
tévedését, de egy trónörökösnek bizonyára nem 
valami lélekemelő érzés, ha megbocsátanak neki! 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Turáni dalok. Zempléni Árpád szép és sikeres 

költői pályája delelőjén olyan útra jutott, melyen 
teljesen egyedül áll, nemcsak azért, mert sem 
előtte, sem utána nem vállalkozott költő, hogy 
rátérjen, hanem azért is, mert az olvasó is ha¬ 
bozva, kétségeskedve megy csak — ha egyáltalán 
megv - - utána. Turáni dalokat ir, a minek nagy¬ 
jából az az értelme, hogy felhasználja az össze¬ 
hasonlító nyelvtudomány és etimológia eredmé¬ 
nyeit költői anyagul, a magyar faji összetartozandó-
ság fogalmát kiterjeszti a rokon népekre, az egész 
turáni népfajra, sőt a még mindig problematikus 
szumírokra is, bevonja rokonazenvünk körébe 
mindezeket az érzésünk számára idegen népeket, 
hogy megtermékenyítse költészetünket e népek kép¬ 
zeletének termékeivel, — szóval olyasforma kultúrái 
közösséget ébresztgessen bennünk köztünk és a 
turáni népek közt, a milyen pl. a román népek 
között egy s más tekintetben van. Csakhogy a 
míg a román vagy a germán népek között a faj 
és a nyelv közös eredetén kivül az összetartozandó-
ság mellett szól egy ennél fontotabb és gyökere¬ 
sebb közösség is : az európai kultúra közössége, a 
melynek a különböző népek mindegyike egy-egy 
tagja, addig köztünk és az ural-altáji faj többi 
népei közt, csupán a finneket véve ki, épen csak 
a közös nyelvi eredet kapcsa állapítható meg 
biztosan, még maga a közös faji eredet kérdése 
is csak hypothetikusan lévén megoldva. Már pedig 
bármiféle érzelmi közösség csakis a kultúra, a 
világnézet közös érintkező pontjain sarjadhat k i ; 
puszta nyelvtudományi tényekre nem lehet nem¬ 
zeti összetartozandóságot alapítani S még kevésbb ' 
lehet akkor, mikor ennek ellene szól a történeti 
fejlődés is. Turáni nyelvrokonaink a finnek kivé¬ 
telével, a menn\ iben egyáltalán lehet náluk kultúrá¬ 
ról beszélni, valamennyien az ázsiai kultúrák köré¬ 
ben élnek, a magyar pedig egy évezred óta a 
nyugat-európai kultúrához csatlakozott, szellemi 
életének minden szála Európában gyökerezik s 
így közelebbi rokonait kell, hogy lássa mindig 
Európa többi czivilizált népeiben, mint akár a 
törökben, akár a cseremiszben, akár a kirgizben. 
És nem lehet foganatja semmiféle oly törekvés¬ 
nek, a mely a magyar szemet, mely ezer évig 
nyugat felé volt fordulva, kelet felé irányítsa. Ha 
csak egy pillanatig hinnők is, hogy ez lehetséges, 
a legélesebb harczot kellene minden ilyeu törek¬ 
vés ellen indítanunk, így azonban nem tulajdonít¬ 
hatunk nagy súlyt annak a programmnak, melynek 
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egyes eredményei Zempléni Árpád Turáni dalai. 
Művészetben különben is sohasem a programra lévén 
fontos, hanem maga a mű, magukban, költői alko¬ 
tásokúi nézzük a turáni dalokat. Azt tapasztaljuk 
ezekben, hogy mennél messzebb esnek a költő 
program injától, annál zavartalanabb élvezetet talál¬ 
hatunk bennük A kötet legnagyobb terjedelmű és 
igényű darabja pl. A boszú czimű költői elbeszé¬ 
lés, a mely annak idején a Kisfaludy-táre a ;ág 
pályadíjával sok dicséretet is szerzett költőjének, 
a mi szemünkben inkább kuriózum, mint igazi 
költői alkotás. Elismerjük, hogy konstruálásában 
sok a költői erő, jelentékeny stilizáló képesség is 
van benne, de az egész tökéletesen olyan, mintha 
valami mordvin t'neknek kissé szabad fordítá a 
volna ; annyira tapadó hűséggel utánozza az ugor 
népek ősi népköltészetének hangját, hogy teljesen 
elvész benrie a költő eredetisége s annyira az, ős-
állapotban élő népek képzetkörében ól, hogy 
minket, a XX. század magyarjait teljesen hidegen 
hagy, nem bír rokonhúrokat megpendíteni lelkűnk¬ 
ben, nem is érdekel igazán, mert még az az érde¬ 
kessége is hiányzik, melyért az eredeti mordvin 
vagy cseremisz népi énekeket elolvassuk: az eth-
nografiai eredetiség. Nem bírunk magyartalanabbat, 
vagyis a mai magyar gondolkodástól távolabb esőt' 
elképzelni, mint ez az ének; Egy-egy pillanatra 
megkap benne az a nyers, vad hang, a mely mint 
a szarmata síkság fagyos szelének süvítése hang¬ 
zik ki belőle, de ez s minden egyéb, a mi jó 
benne, csak virtuózkodás, nem igazi művészi alko¬ 
tás. Van a kötetben még egy sereg kisebb-nagyobb 
elbeszélő vers, melyek már közelebb állnak hozzánk, 
mert ha tárgyuk exotikus is, az előadásuk, hang¬ 
juk, technikájuk a magyar versé, — ezeket jóval 
többre becsüljük s ha észreveszszük is, hogy a 
szerkezeteik többnyire szétesnek, a nem mindig 
bő erű mesék, többnyire csak adomák, néha el 
vannak nyújtva, - - kedves, közvetlen hangjuk ('s 
friss előadásuk ép úgy megkap, mint a kötet lírai 
darabjaié. Egy két ódái lendületű költeményében 
pedig a bennük kifejezett gondolat energiája kelti 
fel figyelmünket. A kötetnek ebből a mérlegéből 
is csak azt látjuk, hogy maradjon a költő otthon, 
énekelje magamagát, a maga nemzetének és a 
maga korának érzéseit és gondolatait, ne keressen 
költészetének idegen földön gyökereket. A mi 
mai életünk oly gazdagon tárja a költő elé a 
művészi alkotásra alkalmas anyagot, hogy cso¬ 
dálni kell, mikép zárkózhatik el valaki a körülötte 
hullámzó élettől annyira, hogy ne bírja meglátni, 
a mi ebben termékeny és gyümölcsöző s archae-
ologiai és etimológiai fikcziókra igyekezzék költé¬ 
szetet alapítani. 

A «Budapesti Szemle» legújabb, áprilisi számá¬ 
nak első helyén Coiicha Győző czikksorozata kez¬ 
dődik a gent)"y-rö\; a most közölt első rész a 
gentry fogalmának, mint társadalmi osztálynak ki¬ 
alakulásáról szól s belefog a magyar gentry össze¬ 
tételének fejtegetésébe. A továbbiakban Hartmann 
János fejtegeti Petőfi költészetének néhány jellem¬ 
vonását; Réz Mihály befejezi Ausztria viszonya 
Magyarországhoz czimű tanulmányát, ifj. Dengi 
János párhuzamot von Kemény Zsigmond és Bal¬ 
zac között, igyekezve pontosan megállapítani 
annak a hatásnak mértékét és természetét, melyet 
a franczia regényíró a magyarra tett. A szépiro¬ 
dalmi részben találjuk Gottfried Keller A szent 
szűz meg az apácza czimű novelláját és Rostand 

Chantecler-jének egyik máris híressé vált részle¬ 
tét, a Naphoz intézett ódát Ábrányi Emil fordítá¬ 
sában. A Szemle rovatban egy névtelen iró a 
Balkán-szerződések kérdéséről, Hafaszli Gyula pe¬ 
dig a Chanteclerről értekezik. Az Értesítő bírála¬ 
tokat közöl egy magyar és egy franczia könyvről. 
A Biidnpcsli Szemlét lii-rzeviczy Albert c's lleóthy 
Zsolt közreműködésével Voinoviclt Géza szerkeszti, 
a Franklin-Társulat adja ki ; előfizetési ára felévre 
12 korona, egyes szám ára 2 korona. 

A fordítás művészete. Hitdó Antal termékeny 
és hasznos műfordítói munkássága tanulságaiból 
könyvet irt a műfordításról; nem elméleti fejtege¬ 
tést, hanem a gyakorlatból kiinduló útmutatót 
arra, hogy mikép kell a műfordítónak eljárnia s 
mikóp kell a műfordítást értékelnünk. Tömérdek 
megfigyelés és tapasztalati anyag van a kön\ vben, a 
melyek kiterjednek a magyar műfordító irodalom 
úgyszólván egész területére s ennyiben a könyv 
nagy vonalakban jellemzése is a magyar műfordí¬ 
tás mai állásának. A szabályok ts követelmények, 
melyekét felállít, teljesen megállanak, úgyszólván 
vitán kívül vannak ; a mesterség szeretete és tisz¬ 
telete adta őket az iró tollára, mert Eadó erősen 
meg van győződve a műfordítás szükségességéről 
és hasznáról, s meggyőzően, lelkesen is szól róla. 
A nehézségeket, melyeket le kell győznie a mű¬ 
fordítónak, jól ismeri, nem titkolja azt sem, hogy 
idegen Írót, még prózairót sem lehet teljesen, 
minden szépségével, egyéni vonásával, stíljének 
minden árnyalatával visszaadni, de vallja, hogy 
eleget tett minden követelménynek, ha annyit 
vissza tudott adni, a mennyi visszaadható, ha az 
idegen írót annyira tudja velünk közvetíteni, a 
mennyit a különftle nyelvek különböző természete 
s az illető iró munkájának minémiisége megenged. 
Legrokonszenvesebb vonása a könyvnek a lelki¬ 
ismeretességnek az a szelleme, a mely az egész¬ 
nek alapgondolata; előfeltételül minden fordító 
számára az eredetinek hű és pontos megértését 
állítja fel és a munka további fázisaiban is a 
gondosság és lelkiismeretesség, a mit leginkább 
lelkére köt mindenkinek, a ki műfordításra vállal¬ 
kozik. S ebben igaza is van, mert ez a fordítás¬ 
nál még fontosabb, mint az irodalom más ágainál. 
A műfordítás fogalmát kiterjeszti a prózai fordí¬ 
tásra is, a mi ugyan természetes és magától érte¬ 
tődő dolog, de nálunk, a felületes és hozzáértés 
nélküli fordítások klasszikus országában nem 
lehet eleget hangsúlyozni. Hogy a próza-forditás 
ép olyan, sokszor különb művészmunka a vers¬ 
fordításnál is, azt meggyőzőn és okosan fejtegeti. 
Eadó könyve higgadt, gyakorlati szellemű, okos 
könyv s nagyon hasznossá is válhatik, ha akad¬ 
nak, a kik tanácsait és útmutatásait megfogadják. 
A könyvet ,a Kisfaludy-társaság adta ki. 

Balázs Árpád nótáskönyve. tíalázs Árpádnak 
a nótáit jobban ismerik, mint a nevét. A nóta 
csak részben terjed a hangjegyek útján, legtöbb-
nyire a czigány hegedűjéről terjed szájról-szájra, 
valóságos népdalként, így vagyunk Balázs Árpád 
nótáival is, nem egy közülük, pl. a Gyere vetem 
akáczlombos falumba, vagy a Rácsos kapu, rácsos 
ablak cziműek kedves ismerősei mindenkinek, a 
ki szereti a magyar nótát, a nélkül, hogy ezer 
éneklője közül egy is tudta volna, ki a szerzője. 
A ki mégis érdeklődött ez iránt, az hamar meg¬ 
nyugodott benne, hogy az ismert és népszerű dal¬ 
költők egyike vágj- másika irta s így szerepelnek 
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a köztudatban Balázs Árpád nótái mások szerze¬ 
ményeiül. Most azonban tudomásul kell venni ezt 
a kiváló népdalszerzőnket, mert nótáskönyve, 33 
nótával Balázs Árpád nótáskönyve czim alatt meg¬ 
jelent. Az említetteken kívül egy sereg szép, ma¬ 
gyaros nóta van benne, pl. a Uaka-nóta, melyet 
máris országszerte dalolnak a katonák, a Vala¬ 
kinek muzsikálnak, Valamikor szerettelek stb. 
cziműek. Ezek a nóták valódi népdal számba 
mennek, egyszerűek, népiesek, magyar fülnek szinte 
ismeretesen hangzók. A nótáskönyvböl bizonyára 
ki fognak szállni a többi nóták is országszerte s 
népszerű, ismert népdalszerzó'ink közé jut velük 
Balázs Árpád is. 

Gróf Vay Péter amerikai jegyzetei. Gróf Vay 
Péter nyugtalan szelleme hol itt, hol ott tűnik 
fel, a világ legtávolabb eső pontjain, mindenütt 
impressziókat gyűjt, népet, társadalmat, szóval 
életet tanulmányoz, sokat meglát, megismer s a 
látottakról könyveiben, czikkeiben fesztelen közvet¬ 
lenséggel, elevenen, • érdekesen ad számot. Most 
többszörös amerikai utazásairól ad számot új köny¬ 
vében. Mint a kivándorlók vallási gondviselője 
tette meg az utat több ízben Fiúmétól New-Yorkig, 
jól ismeri a kivándorlók életét az utón s Ameriká¬ 
ban egyaránt. Körülnézett a nagy városokban, 
látta Koosevelt beiktatását az elnöki székbe, meg¬ 
fordult Kanadában, sőt egész nyugaton, a Kordil-
lerák vidékén is, a hol csak magyar munkások 
dolgoznak. Kilhouette- képekben megrajzolja az 
amerikai ipar és kereskedelem, az ott folyó munka, 
az ottani irodalom, a művészi életképét. Sokat 
foglalkozik Kanadával, a mi nálunk egészen új 
dolog. Minden, a mit ír, közvetlen tapaszta¬ 
laton alapszik s mindenben van érdekesség és 
tanulság arra, a ki könyvekből akar közelebb fér¬ 
kőzni Amerika ismeretéhez. 

A «J6 Pajtás D, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb számában közli 
Lampérth Géza és Vértcsy Gyula versét, Lengyel 
Géza és Dániclné Lengyel Laura elbeszéléseit, 
Dörmögő Dömötör legújabb úti kalandjait Snbők 
Zsigmondtól, Garay Ákos pompás rajzát, /szer 
Károly czikkét az egyenes járásról, tréfás képes 
czikket a három béka-urfi kalandjáról, Benedek 
Elek székelyföldi utazását, Rákosi Viktor regényét, 
a szerkesztői üzeneteket és rejtvényekei A Jó 
Pajtást a Franklin-Társulat adja ki; előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 fillér, egyes szám ára 
20 fillér. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal (Budapest, VI, Egyetem-utcza 4). 

Új könyvek: Turáni dalok. Irta Zempléni Ár¬ 
pád, Budapest, Franklin-Társulat. 

A fordítás művészete. Irta Radó Antal. Buda¬ 
pest, Franklin-Társulat ára fűzve 2 kor. 40 fillér, 
kötve 3 kor. 50 fillér. 

Amerikai naplókivonatok,. utijegyzelek, levél-
töredékek. Irta gróf Vay A. P. Budapest, Szent 
István-társulat kiadása; ára 5 korona. 

A -VASÁRNAPI UJSÁG» 
57-ik évfolyama. 

A «Vasárnapi Újság" a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes betilnp, 
évenként több mint 13Oíveii s löbb mint 
másfél ezer képpel, Icyjelcxcbb Imzai íróink 
és művészeink közrerrtnk&dését'el jelon 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 "Vasárnapi Ujság> a «Világkrónikáival 

negyedévre 4 korona 80 fillér, félévre 9 korona 
GO fillér. 

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

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Gicziassakürti 

és ablanezkürti GHYCZT IMRE volt magyar nemes¬ 
testőr, negyvennyolczas honvédhuszárkapitáiiy 82 
éves korában Puszta-Csendes községben. - - LUM-
NITZEB JÓZSEI\ negyvennyolczas honvéd 80 éves 
korában Lőcsén. — PATAKY IMRE fó'gimnáziumi ta¬ 
nár, ipari és kereskedelmi iskolai igazgató, a városi 
törvényhatósági bizottság és a római kiiíholikus 
egyháztanács tagja, az iparegyesület elnöke, 59 éves 
korában Kecskeméten. — MÖLLEB ARISZTID ÁHPÁD 
premontrei kanonok, okleveles főgimnáziumi tanár 
39 éves korában, Kossán. — HOFECKEK FEKENCZ 
Bjug- igazgató, a koronás arany érdemkereszt tu¬ 
lajdonosa 80 éves korában Budapesten. — EICHNER 
MÓR nyűg. fó'tanító, a koronás ezüst érdemkereszt 
tulajdonosa a morvaországi Saitz-ban 90 esztendős 

korában. — HALÁSZ NÁTÁN nyűg. iskolai igazgató 
77 éves korában Budapesten. — SZOHNEI: LAJOS, fő 
városi ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kör elnöke, Bu¬ 
dapesten. — OLÁH JÓZSEF volt országgyűlési képvi¬ 
selő 62 éves korában Budapesten. — Idó'sbb PAYER 
ANDRÁS 91 éves korában Nagyszalontán. — TDKATS 
JÓZSEF 32 éves korában Szegeden. — Barátosi BEDER 
KÁROLY budapesti fővámhivatali ellenőr 56 éves ko¬ 
rában Budapesten. — SOHÁR ISTVÁN telekkönyvvezető 
46 éves korában Sárváron. —- MISKOLCZY ÁRPÁD. Bi¬ 
harmegye nyűg. főszámvevője 67 éves korában Nagy¬ 
váradon. — WEILLER ZSIGMNOD, a Blau Arnold czég 
volt czégvezetője, Budapesten. — SÜKOSD GERŐ bo-
rosbocsárdt körjegyző 46 éves korában Magyarigen 
községben. 

Öxvegy RÓ.NAKY NÁNDOUXÉ, szül. Fejér Aranka., 
néhai líónnky Nándorunk. Péc^ város főszám>evő¬ 
jének özvegye 56 éves korában Fiúméban. — Özv. 
SZÖNYI TÓDORNÉ szül. Hiráchfeld Einma, 64 éves 
korában Péczelen. — Özv. pacséri CSÁSZÁR FB-
HENCZNÉ. szül. Eadány Emma, 83 éves korában Ba¬ 
ján. — Özv. BESZÉDES GÉZÁKÉ, szül. Krieger Etelka, 
66 éves korában Budapesten. — Földvári FÖLDVÁBY 
PAULA posta- és távíró kezelőnő, néhai Földváry 
Sándornak, a szabadságharcz hős ezredesének le¬ 
ánya 60 éves korában Budapesten. 

EGYVELEG. 
* Olajfűtés a hajókon. Az angol haditengeré¬ 

szet már évek óta kísérletezik az olajfűtéssel. Kí¬ 
sérleteiből világosan kiderül az olajfűtésnek szá¬ 
mos előnye a szénfűtéssel szemben. Elsősorban 
nincs meg az az erős füst, másrészt meg a keze¬ 
lés is sokkal könnyebb és tisztább az olajfűtésnél, 
mint a szénfűtésnél. Egy ember minden megfe¬ 
szítés nélkül egész kazánsort tud elvezetni. Külön¬ 
ben is sokkal olcsóbb, mint a szénfűtés. G. L. 

A Triesti Általános Biztosító Társulat 
(Assicurazioni Generáli) f. évi márczius hó 17-én tar¬ 
tott 78. közgyűlésén terjesztettek be az 1909. évi 
mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy 
az 1909 deczember 31-én érvényben volt életbiztosí¬ 
tási tökeösszegek 1.034.103,236 korona és 09 fillért 
tettek ki és az év folyamán bevett dijak 45.595,161 
korona és 37 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osz¬ 
tály díjtartaléka 20.UOí,175 kor. 14 f.-rel 301.144,877 
korona 43 fillérre emelkedett. A tüzbiztositási ágban, 
beleértve a betörés és tiikörüveg-biztositást a díj¬ 
bevétel 1S.260,118,363 korona biztosítási összeg után 
30.032,501 korona 57 fillér volt, miből 11.650,831 kor. 
96 fillér viszontbiztosításra fordittatott, ügy, hogy a 

SVAIGI SELYEM -nél jobb : 
nem létezik! 

batisztbol, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemszöveteket árusítunk közvetlen 
magánosoknak bérmentve és elvámolva a lakásba, » 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 24 (Svaicz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

3 ÚJ S Z Ó . . . 
„ALTVATER" 

GrESSLER 
BUDAPEST MÁN 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel husnálutik 

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

zési szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatásul 

VUB»t.l! I»U,M 

T»l]*««a t iwu! 

Sfmi/e-Lip6cá Salratorf 
Budapest, V. ' llalaSuU ^ 

Üzletáthelyezés miatt 
rendkívül olcsó árak 

CSÁNGÓ bőröndösnél 
IV., Múzeum-körút 3. 

Üzletem 1. é. május 1-én tete¬ 
mesen megnagyobbítva a szom¬ 
széd liazlia, 5. s/ám alá lie 
lyezeni át. A czim l'ontos : 

LEGFINOMABB PIPERESZAPPAN 
BŐRÁPOLÁSRA LEGJOBB 

^ ELSŐRENDŰ SZÉPITÖSZER J 
Kapható mindenütt. Darabja 7O fillér. 

FELÜLflULflATATLM, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 
Bde ajczot kapnak •mÁ-n-mn™*.* 
pár nap alatt, ha a H l » , f HL & í 0 8 1 

LILlOMRCZfflteÖT 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie 
ÜÍSdffUK11 — mármarosi 

LILIOM-SZAPPAM1L 
mosakodnának. Kis tégely l korona. Nagy tégely 
£ korona. Szappan 80 fillér. Liliom-púder (3 szín¬ 
ben) ^ korona ZO fillér. — Egyedüli készitő: 

Dr. REISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér H . 
Portai rendelések még aznap elintéztetnek. 

'frravaffo. 
KÍNA BORA VASSAL 

Hyg-ienikus kiállítás 1906. Legmagasabb kitűnt. 
Erősitőszer gyengélkedők, vérszegények és 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
12666 erősítő és vérjavltó szer. 
Kitűnő íz. 6000-nél több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, a. éi kir. ndiari szállító Trieste-Barcoía. 

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K 2.60. literes üvegekben K 4.80. 

OLBRICH •íélentazásiczikkek: 
B*T elsőreudüek! ~WI 

Bpest.Terez-k6rjK6 
jrejefon 80^4 i. Arjegyz. mgy". 

.. evő valamennyi Of 

t,„ml 4, „„,., „ lí(í) 
. N.ponu 
Ulimdl, ét 10 armn7. i . .rt.lér.oi 

' n ' V r e *' « « « « : Sltcken 
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tiszta díjbevétel 18.381,669 korona 61 fillérre rúgott 
és e/, öRf,;;egből 13.658,715 korona. 83 fiHér mint ilij-
tartalék minden tehertől mentsn jövő évre vitíteti 
át. A jövő években esedéker.sá váló füiköteleavéiiyek 
ÖSSZOC'B̂  127.799,977 korona 76 filléi. A sza.llitro.any-
biztoaitási ágban a díjbevétel kitett 3.851,471 korona 
90 fillért, mely a viszontbiztosítások levonása után 
1.772,890 korona 57 fillérre rúgott. Károkért a túr-
saság 1909 ben 38.550,375 korona 41 fiiiért és alapí¬ 
tása óta 977.344,967 korona 32 fillért fizotett ki. 
E kártérítési összegből hazánkra 192.489,457 korona 
63 fillér esik. A nyereség tartalékok közül, melyek 
összesen 24.677,880 korona 19 fillérre rugnak, külö¬ 
nösen kiemelendők: az alapszabályszerinti nyereség¬ 
tartalék, mely 6.300,000 K-t tesz ki, az értékpapírok 
árfolyamingadozására alakított tartalék, mely az idei 
átutalással együtt 15.336,461 K 71 flll.-re rúg, továbbá 
felemlítendő a 160,000 K-ra rugó kétes követelések tar¬ 
taléka és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalás¬ 
sal 1.621,418 K 48 fill.-rt tesz ki. — Eészvényenként 
600 arany frank osztalék kerül kifizetésre. A társaság 
összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékek¬ 
ben vannak elhelyezve, az idei átuialások folytán 
346.151,371 K 42 fill. ről 31,6.829,741 K íi8 fill.-re emel¬ 
kedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve: 
1. Ingatlanok és jelzálog követelések 77.884, .24 kor. 
11 fill. í. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 
31.094,71(1 korona 81 fillér. 3. Letéteményezett érték¬ 
papírokra adott kölcsönök 3.609,138 korona 57 fillér. 
4. Értékpapírok 237.517,914 korona 18 fillér. 5. Köve¬ 
telések államoknál és tartományoknál y.372/>03 kor. 
39 fillér. 6. Tárcza váltók 581,918 korona 79 fillér. 
7. Készpénz és az intézet követelései a hitelezők kö¬ 
veteléseinek levonásával 6.738,995 korona 83 fillér, 
összesen 3ti6.8i9.741 korona 68 fillér. Ezen értékekből 
71.5 millió korona magyar értékekre esik. Az Assi¬ 
curazioni Generáli a múlt évben a «Minerva» általa 
nos biztosító részvénytársaságot alapította meg Bu¬ 
dapesten, mely társaság a kezességi és óvadék-, va¬ 
lamint az eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sik¬ 
kasztás elleni biztosítást, nemkülönben a verseny¬ 
lovak, telivérek és más értékesebb tenyészállatok 
biztosítását vezette be mint új ágazatokat hazánkban. 

Cáán^Ó bőröndösnek a finom bőráru készitoiénye, 
általánosan ismertekéskedveltek, különösen ngyelemre 
méltók az általa most forgalomba hozott «Rekord» 
kézitáskák, a melynek megtekintésére a t. közönség 
b. figyelmét felhívjuk. Üzlete Muzeum-körut 3. szám 
alatt van. Lásd a czég hirdetését a jelen számunkban. 

Szerkesztői üzenetek. 
Az életből. Nincsen bennük poézis, józan, kigon¬ 

dolt versek, nem mentek át sem az érzés, sem a köl¬ 
tői képzelet tüzén. 

Szép ősz. Szerelem. Őszszel. Csalfához. Most, ta-
vaszszal ír őszi verseket ? Különben egyremegy, akár¬ 
mikor írja, úgysem olvassa senki. 

Martna. JátékoV. Üres semmiségek,- nincs serntni-
íjl" értékük. 

B,03del.; A thnlei király. Mignon. Az elsőber. íol-
jesen elvesz az eredetinek sajátságos ritmikus ren¬ 
gése, a másik kettő sem művészi fordítás s ha sok¬ 
kal jobbak volnának, akkor sem közölnők, mert tnl-
Kíígosan ismeretesek eredetiből is, más fordítások¬ 
ból is. 

Bohémvilág. Firoska-dalok. Nincs a vorsekben 
semmi, a mi hasonlítana az irodalomhoz. 

Calicem salntaris. Érdekesek a gondolatai, csak 
széjjel esnek, mert nincsenek szervesen megkompo¬ 
nálva, csak úgy összefűzve, mint a gyöngysorban az 
egyes szemek. 

SAKKJÁTÉK. 
2687. számú feladvány Peigl M.-tó'l, Bécs 

SÖTÉT. 

1. Hdl—c3 
2. b2—b3 f matt 

d. 
1. . Bf5xe5 
2. Hd7xe5 t matt. 

1. .. "„ He6-c5 
1. Ba5xc5 t matt. 

1. - \ Bh3-d3 
2. e2xd3 f matt. 

A 2673, számú feladvány megfejtése 'Woodward E.-től, 
(íl-en egy sutét bástya áll) 

a. 
1. — . . . . . . Bfl gl 
2. HelxfS t matt. 

1. - !. ValxdS 
2. Bc2—d2 t matt. 

1. .. ". Ha4-c5 
2. FalxcS t matt. 

1. Vh8—h5 .. Fc8xa6 
2. Vb5-g4 f matt 

6. 
1. _._ ... Va2xc2 
2. Helxc2 f matt. 

d. 
1. d6xe5 
2. Vh5xe5 f matt. 

Helyesen fejtettek meg: Merényi Lajos. — „„„,. 
József és Stark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kört — 
A tBudapetti III. kér. Sakk-kört -- Ladányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. (Budapett). — Németh Péter 
(Ctonpuri. — KintziR Bobért (Fakrrt.) — Mnller Nándor 
(Szombathely). — Hoflbauer Antal (Lipótvári. — Szabó 
János (Bakony-Szentláizló). — A •Győri Sakk-kört. — 
Székely Jenő.' - Mész?y József (Győri. — A tZborói 
Tiirncwkört. — A tKaloetai Katolikiu-kört Veöreős 
Miklós (Zircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Budzátujlak). -
A tltunatoldvari Egijenlöifffi kárt tDunafóldvári — Barcsa 
Mihály ('liiluiniduaríl. — Csolnoki István (Uaiduhadhdta). 
A tLeibiczi Gazda*d{ii Ka.izinó.t (Leibicz). — Lnstyik János 
és Szivak János (Alberti-Irta i.—tCtengeri Kiuzinái (Ctent/m. 
Király Mihály iZental. - Knnz Rezső (Temrjtrékd*). 

KÉPTALÁNY. 

d~ e ( 
VILÍOOS 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2671. számú feladvány megfejtése Húsé M.-töl. 
Világot. Sittéi. 

1. Hg4—fi Kd4-e5 
2. Vb3-b5 t t. BZ. 
3. Fa3—cl 
v. Vb5-cő 
v. Hí2-e4 f matt. 

Világus. a. Sutéi. 
1. bíxcG (b) 
2. Fa3-b2 K t. sz. 
3. H f í - e t t matt. 

1. Hb5—fi (c) 1. „ . .__ __ Hh5-f6 
i VbS-e8 t t. sz. 2. Vb3—c3 .. K t. sz. 
3. Fa3-c5 t 3. Fa3—d6 t matt. 
v. Ve3 - c5 t matt. 

A 2672. számú feladvány megfejtése Gamage F.-töl. 

1. Hc5—d7 _ Fe8xd7 
2. Fg2- d5 f matt. 

1. . . ._. Hdlxb2 
2. Fg2-d5 f matt. 

A 11 -ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Nemcsak minden jó tett, de méy minden 
nemesebb érzés is meghozza jutalmát. 

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

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

ptiito iimák részére! 
w A Somatose az étvágy természetes fokozása által a gyomornedvelválasztás fokozódását, az 

emésztés javulását és a különben is felvett tápanyagok jobb kihasználását hozza létre. Ezáltal gyors 
általános erősbödést idéz fel és épugy a szülés által esetleg okozott gyengeségi állapotok gyorsan 
kiegyenlítődnek. 

A Somatose főelőnye azonban a szoptatóképesség egészen különleges fokozódásában nyilvá¬ 
nul, a lej minőségének és mennyiségének javítása mellett. A Somatosehasználat ezen előnyét az orvosok 
sokszor észlelték és közölték a szaksajtó utján. Ezért eok nöorvos azt ajánlja, hogy a Somatosét már 
néhány héttel a szülést megelőzőleg kell használni. Ezáltal azt az eredményt érik el, hogy aég oly 
anyák is maguk szoptatják gyermekeiket, kik erre azelőtt képesek nem voltak. 

A Somatosét vagy poralakban (dobozokban) vagy folyékony alakban (eredeti üvegekben) kér¬ 
jük a legközelebbi gyógyszertárban vagy drogériában. Utánzatokat és úgynevezett «pótszerek»-et uta¬ 
sítsunk vissza; a Somatosenak nincsen egyenértékű pótszere. 

SZÉPITŐSZEREKKIRÁLYA® 

Méltón megérdemli e nevet, mivel évtizedek 
óta egyedül bevált és biilos hatisu szer, 
a mely minden kenőcs és erem hasnúlata 
nélkül az arcznak mindennemű liszlállan-
íágil, szeplöl, májfultol stb. már rövid idő 
alatt eltünteli, kellemes üdévé (eszi s an¬ 
nak bársonyfinomságot kölcsönöz. A r a 
2 k o r . Kapható egyedüli készítőjénél: 

LESSNERALFRfDi 
flRflNYSflS -győgyszertáTaí 

Nagyvárad,5ztrLászld-tér 

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

Feketére fest * Hófehérre tisztit hetenként sok 100 ruhát. naponta állas 20.000 sallert.ké/olól. 

, • • • ; ~ ~ . ~ -

jjjl természetes, kellemes hashajtószer, 
$! mely enyhe és mégis biztos hatásánál fogva 
•;•';: különösen gyenge természetű embereknél, 
'M. aszszonyok s gyermekeknél bevált. Rendkívül 
í;| kellemes ize, tiszta, mindig egyenletes elö-
'$$ állításánál fogva ajánlatos időnkénti és 
'S\ állandó székrekedés, vagy emésztési zava-
v?;-. rok, valamint étvágytalanság esetén, /; 

amikor orvosok is aj ánlj ák. Vásárlás- .&. 
nál ügyeljen a „Califig" védjegyre. jjf 

Kapható minden gyógyszer. 
tárban. Nagy üveg } kor. 

Kis üveg 2 kor. 
..-V:':: 

.:.'v.>:' 
••;*' 

liitlin.lt voy;yíl«-yr l i.-iv.t itt titunlc 

HALTESBERtiER ruhafestögyárábau 
= KASSA. — Alapítási év: 181O. = = 

MÚASZTALOSOK SZÖVETKEZETE 
DISZMŰ ÁRUK 
CSILLÁROK :: 
SZŐNYEGEK:: 
KÉPEK :: :: :: 
TERRMÍOTTA 
MŰ KŐVÁZÁK:: 
SZÖKŐKUTAK 
RAKTÁRON :: 

TELEFON 
:118-80: 

BUDAPEST, IV., VIGADÓ-TÉB 1. SZÁM 
= = = = = (DDNÁPABTI COBSO)= = 

LAKÁSBERENDEZÉS! VÁLLALATÁNAK 

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

KI VITELRE 
SAJÁT V. ADOTT TERVEK SZERINT. A 
BERENDEZÉSEKHEZ TARTOZÓ ÖSSZES 
MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LEG¬ 
ELŐNYÖSEBB ÁH MELLETT TELJESÍTI. 
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E G Y igen érdekes kiállítást ren¬ 
dezett a múlt héten a régi 
hírneves czég H a r i s Zeil-

Hng-er és T á r s a «it k é k csil¬ 
laghoz* a Bristol szálló duna¬ 
parti dísztermében. Öt megrende¬ 
lésre készült menyasszonyi l'e-
ber i iemtt keleng-ye volt egy¬ 
szerre kiállítva és ezeket a ozég 
tulajdonosa Fabinyi Géza úr az 
elszállítás előtt óhajtotta a nagy 
közönségnek bemutatni. A kelen¬ 
gyék között voltak egyszerűbbek 
és díszesebbek, tehát nemcsak a 
czélszerüen és csinosan kiállított 
női nappali ingek, hálóingek, láb¬ 
ravalók, szegélyes és angol ágv-
huzatok voltak képviselve, de a díszes testi fehérnemű, 
matinék, juponok, gazdagon kézzel hímzett, vagy czérna 
csipkével ellátott ágykészlctek, azsuros finom asztal-

nemű, miliők és-futók, egy oly változatos képet nyuj- pesten,'sem más nagy varosban látni. Miután a czeg 
tottak minden e szakmába vágó czikkekből, hogy azt már évtizedek óta mindent helybeli munkasnoivel dol-
ilyen terjedelemben nem p<rvlmiuar lehet sem Buda- goztat, t zen ; kiállítás egyszersmind szép bizonyítéka 

honi iparunk fejlődésének ezen a terén 
éa mindenki, a ki ezen kiállítást meg-
teKÍntette, meggyőződést szerezhetett 
magának arról, hogy a fehérnemüek 
gondos összeállítása a legújabb divat 
szerint, az anyag és hozzávaló kellékek 
jó minősége, valamint a mérsékelt árak, 
'kiállhatják a versenyt a külföldi bár¬ 
mily elsőrangú készítményeivel. 

i Nem kevésbbé meglepő és tannlmá-
nyos volt az ezen kelengyékkel kap¬ 
csolatban kiállított legújabb pár is i le¬ 
li ér n e m ű mode l l ek megtekintése, 
melyeket Fab iny i Géza úr legutóbbi 
küllöldi tanulmányútja alkalmával szer¬ 
zett meg a legelső, mérvadó pári&i szp.-
lonokban. - - Itt már nem közönséges 
iparról, de valódi művészetről kell meg¬ 
emlékeznünk, mert a rajztervezetek ki¬ 
fogástalan kidolgozása a közel száz 
modelldaraboknak majdnem hihetetlen 
változatossága, a i appali ing, hálóing 
és lábravalókból képzett készletek har¬ 
monikus összeállítása, valamint a kom-
binácziók és juponok mesésen szép és 
gazdag kiállítása, a művészetnek igen 
magas fokáról tesznek tanúságot. 

Ezen modellekkel irányítja Fabinyi 
Géza úr saját készítményeit és ezeket, 
részben módosítva vevőközönségének 
igényeihez, részben teljesen a minták 
szerint fogja előállítani. A nagyszámú 
közönség, mely ezen kiállítást megláto¬ 
gatta, kivétel nélkül a legnagyobb el¬ 
ismeréssel nyilatkozott a látottakról és 
csak sajnálni lehetett, hogy a körül¬ 
mények a czégnek nem engedték meg 
azt meghosszabbítani. 

A modellek külömben, ügy mint 
igen gyakran egyes kelengyék a czég 
üzleti helyiségében IV., Váczi-utcza 16. 
alatt bármikor készséggel lesznek be¬ 
mutatva. 

:: Ejnye be jó!:: 
Mi a különbség a sólyommadár 
én a Menthol-fogszappan között ? 
A sólyommadárnak van párja, de 
a Straka-féle Menthol-fogszappan-
nak jóság és olcsóság tekinteté¬ 
ben nincs párja. Kapható gyógy-
tárakban, drogueriákban, vala¬ 
mint a készítőnél, Sztraka gyógy¬ 
szerésznél, Mohói, l koronáért. 

Legolcsóbb é* legjobb hcszc-zési forrás 
"országon grammot'onok és lemezekben 

TÓTH JÓZSEF gMmmofon gyári nagy r»kL 
Szeged, Könyök-nteza 6. 

! Kérjen ingyen árjegyzéket ! ! ! 
Viszontelárusilók keresletnek. 

Bozsnyay Pepsio bora. 
Kellemes iitt, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a gyo-
niorterheléstől. Egy üveg ára 

3 kor. 2O üli. 
1M93 Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

A Kriegner-féle 

SZÉPITÖ-SZEREK 
és pedig a Kriejrner-féle 

„AKÁCIA"-KRÉM 
í—!i nap alatt minden arcot fehérré,eimává 
s üdévé varázsol. Eltávolít szeplőt, mái-
foltot, mitesszert, pattanást, ráncokat stb. 

- Teljesen ártalmatlan. Ára 2 korona. -

„AKÁCI A"- SZAPPAN 
kellemes illatú, tartós és üdítő hatású. 
Ára l korona. - - A Kriegiier-i'élc 

„AKÁCIA"-PUDER 
megvéd a nap és szél befolyás* és arc-
tisztátlanságok ellen. Ára l kor. Főraktár: 
"K ŐR O N A"- gyógyszertár 
Bpest , VIII . , K á l v i n - t é r (Har»ss-u. sarok). 

Postai szétküldés naponta. 

iraíffi 
%•§ • ^ * ^ — _ - , Urméűeta égrínye 

M A R G I T OÍÓOT 
FORRÁS 

Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légsá-
"**^TkkíU r aí ,°' b»nt^m«in"*«en Jó hatású még . . . akkor is, ha versesek esete forog fenn. .-. .-. 
Megrendelhető: EDESKUTT L-nél Budapesten és 

» forrás kezelőségénél Munkácson. 

Kérj én képes 
árjegyzéket 
H ingyen és bérmentve ., 

Sarkadi Imre 
e-ís«e?!sz Budapest. VIH.. DllÓi-út 36. 
(az iparművészeti múzeummal szemben). 

Nagy válaszlék mindennemű órákban és 
ékszerekben. :; :: Jutányos á rak! ! ! 

INGYEN 
esetleg 
egy millió korona, 
ki nálunk részletfizetésre 

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

Magyar Camera-Ipar 
Bpest, VIL, flarayu. 9. - Arjegy*. ingy. 

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

10 
12 
15 
17 
18 
20 

:: Egy s z e l v é n y :: ] t szelvény. 7 K 
3*10 méter hosszú 
elegeiidő teljes férfirnhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 
Egy szelvényt fekete szalonkabátlioz 2O K-ért, éppúgy fel-
öllőszövoleket, luristalodenl. selyrmkamgarnt gyári árakon kőid 
a mindenütt ismert mogbi/.haló és szolid posztógyári raktár 

Siegel-Imhof, Brünnl26 
Minták ingyen és bérmentve. 

Nagy e lőnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬ 
letét d irecte a gyártás he lyén S i ege l - Imhof czég-
nél rendeli. Óriási forgalma mbti állandóan a legnagyobb 

választék a legnjabb szövetekből. 
. . SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK! . 
Hármily megrendelés teljesítése szigorúan minlahii és figyelmes. 

BÜTOR 
i ízléses és szolid kivitelben 

teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J 
bntoriparosnál, Budapest 
VII., Erísébet-körnt 26. sí, 

műhely és raktár. 

Méj; a legdrágább izlap sem védi 
mrg a ruhát a hónalh'zzadástól. De 
ha l Salinilt használja, ki van zár¬ 
ra, hogy foltos legyen a ruhája, 
mert a «Solinil» megszünteti a 

:: láb-, kéz- :: 
és és az ezzel járó kellemetlen szagot. 
ÁrallOfll lér.Kimerítő hssz 
nálati utasítással. — Főraktár 
Törők J. Budapest. Király-u. 12 
Utánvéttel, vagy a pénz előzetes 
— beküldésekor franco küldi: — 

CSITÁEY gyógyszerész 
Berhida (Veszprém-megye"). 

+Soványság. 
Szén. teli testidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» eröporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903. 
Hizás 0-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid', nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nische Institut Dr. Kranz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 

Király-utcza 12. szám. 

;: Legjobb, legbiztosabb 
orvoslás lábak részére a 

Dr.Högyes-féie 
impregnált asbest talpbetét 
aczélrngnval. db 4 márka, aczél-
rugó nélkül 1. 2 mk., II. l mk. 
Szétküldés utánvét mellett. — A? 
aczélrugóra egy Dr. Högyes-
féle asbesttalp van feszítve, 
miáltal a láb kellemesen és bizto¬ 
san nyugszik. A járást rugalmassá 
teszi és a kitartást járást közben 
növeli. Lúdtalpnak részére nélkü¬ 
lözhetetlen. W i e n , I., Domi -
«» nikauerbaste i 21. «» 

LAURINÉsKLEMENTR.-T. 
AUTOMOBILOK MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

Budapest, IV., Semmelweis-utcza 9. 
Motorkerékpárok, voiturettek. luxuskocsik, omni¬ 
buszok, teherkocsik. - Elsó'rendü gyártmányok. 

Párisi világkiállítás 19OO: Grand Prix. 

Kwizda Bestitution - Fluidja. 
MOSÓYIZ lovak számára, egy Üveg ára K 2'80. — Udvari és 
Terseny-istállókban t5bb mint 40 éve használatban ; nagy fá¬ 
radalmak után újra erősít, az inak merev-égét megszünteti és 

l lovat trainingnen kiváló képességűvé teszi. 

Kwizda Restitution-Flnidja 
szójegy, czimke és csomagolás védve. Csak 
tz itt látható védjegygyei valódi. Kiplialó 
minden gyógyszertárban és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és bérm. F5~ Tnfnlr Tni7«sof gyégyszertára Budapesten, raktár: lOrOKdOZSei |íráry-utczal2,Andrássy-ut25. 

KNUTH KÁROLY 
:: MÉRNÖK ÉS GYÁROS :: 
Cs. és ttr. fenség-e József főher-
:: czeg- udvari szállítója. :: 

= Gyár és iroda: = 
Budapest, VII., Garay-u. 10. 

Központi viz- és gőzfűtések, lépjszesz- és 
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, 
szivattyúk, vizerömüvi emelőgépek stb. stb. 

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

őr. Gölis-féle emésztő-por 
(1857 óta kereskedelmi cztkk). 

Etrendi szer, kitűnő hatása v»n a különösen nehezen emészthető ételek fúloldánára, 
valamint az általános emésztésre és igy a test táplálására és erősítésére is. Napouta kétszer 
használva, evés után egy kávéukanálnyit tévén nyelvre s & szokásos itallal leöblítve, kedvező 
befolyást gyakorol a hiányos emésztés következtében föllépő jelenségeknél, minők : gyomor¬ 
égés, nyilkaképzödés, székrekedés, aranyeres bántalmak, a l tes t i pangás stb. 

Asványvii-gyogymodnal mint elő- vagy utókura, vagy egyidejűleg a 
gyógymóddal kitűnő Itatást fejt ki. 

Minden doboznak dr. Gölis pecsétjével és a bejegyzett védjegygyei kell lezárva 
lenni s mindenkor határozottan dr. Qölis-féle emésztő-por kérendő a vétel alkalmá¬ 
val. Egy nagy dobos ara 2 K 52 fillér, egy kis dobos ara l K 68 fillér. 

Dr. Gölis-féle egyetemes emésztő-por központi szétküldése: Béos, I., Stefans-
pUts 6. (Zwettlhof). - Főraktár: Török Jói.ef gyógyszertára, Budapest, 
Király-ntcia K. és Andrá».y-nt 26. ssam. 

m 

Használat előtt. 

DALLOFF TEA 
Dr. Dallofí párisi orvostól, kövérség ellen. 
Törv. védve. Kelmillió csomag forgalom csak Parisban. 
A Dalloff Tea a legbiztosabb és legártal-
ii matlanabb szer a kövérség ellen, n 
A hülgyek termetét karosává és elegánssá 
változtatja. — Az urakat megszabadítja 
» a terhes kövérségtől. 
A kövérség nemcsak kellemetlen, hanem idő 
előtt öregít is. Hogy mindig fiatalok és karcsuk 
lehessünk, Ínyünk naponta l —2 csésze D A L ¬ 
L O F F TE.Ö.T. Ez egy tiszta növénygyógymód 
s vértisztitólag hat. Ara csomagonként 6 kor . 
Óvakodjunk ulánzaloVlól. Kapható minden j 
Fölerakal Magyar- T ö r n i ? Trwoof B«d»pe»t, v'-. 

. oiszáK résiéiv J- Ül UH UV6ÜO1 K i r á | y „ 1 2 
Használat után. 

Van szerencsénk a ta-
vits/.i i i lényre neérkc-

n. é. közöiifófj >ziv»'S 
esi[>ko- és paszomány-

fi<_• yclmét leliiiviii !'. ! 
f .--^1 áruk, topábbá hiinzett batis/.lok i^_^< 
Uulscl és színes hímzések, de különösen ISjSlI 

csipkejabé-nyakkeudők és écliarpeok 
a szokott nagy választékban állanak a 
n.é. vevőközönségünk rendelkezésére. 

SIMÁI és LENGYEL •*""""* Gizella-tér 3. 

LLIHR MÁRIA Csipke-, vegyé«ietltÍ8«tltáé»festé!i»eti 
intézete. Gyár : VIII., Baross-ntosa 85. 

Ezelőtt. 

Fióküzletek: IV., Kskil-iit 6, VI, Andr&isy-ül 16, 
MII., JnzM-r-knnit 2, IX, Calvln-tér 9, V., Harmln-

rzad-ulcza 3, VI., Teréi-UOrúl 89. 

DÁVID KÁROLY ÉS FIA 
doboz-, papírára- és szab. fémkapocs-gyára 

Budapesten, I.,Mészáros-ntcza 58, sz, 
Telefonszám 41—48. Sürgönyi-zim: Cartonage. 
— — — Gőzerőié berendezve. — 

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

ŐSZ VOLTAM 
és a Grolich-féle hajtej kétnapos használata után hajam 
gyönyörű barna szint mutat, mely el nem múlik. Szap¬ 
pannal való mosdás után a festés csak annál erősebb 
lesz. (Kivonat a naponta érkező elismerő levelek egyikéből.) 

Grolich-féle ólommentes hajtejben végre egy oly 
práparatumhoz jutottunk, mely mindazokkal az előnyök¬ 
kel bír, melyeket egy jó hajtiatalitó szertől megkívánunk. 
A Grolich-féle hajtej megfiatalítja az ősz hajat, míg a 
vörös vagy a világos hajat megsötétiti. Már egy kis üveg, 
a melynek 2 K az ára, hosszabb használatra elegendő és 
mindenkinek módjában lehet meggyőződni, hogy a szer 
mily gyönyörűen szép ifjú szint ad á hajnak. A festés va¬ 
lódi és ellentáll a szappannal való mosásnak, sőt ezáltal 
csak annál erősebben jut érvényre. 

A Grolich-féle hajtej ártalmatlanságát a cs. k. élelmiszervizsgáló intézet 
Bécsben okmánynyal igazolta. — Szétkflldi Joli . Grolich angyal-drogériája 
Bríínn-ben. Egy üveg K 2.— és 4.— (portó külön). 

Főraktár Budapesten: Török József, Király u., Egger nádor gyógytára 
Váczi-körut 17, Molnár és Moser drogéria l\"oronaherczeg-u. 11, Detsinyi Ká¬ 
roly drogéria V., Fürdő-utcza lü, Lux Mihály drogéria IV., Muzeum-körut 7. 

KA8VARHON O 8 0 , LEfiNAGVOBB ÉS LE6IOBB HÍRNEVŰ OTAUZLETE. 

llspiltatoft 
18M -

OR/ICEKSZEREK 10-évijórállással 

RÉSZLETFIZETÉSRE 
Kiaw érlttnék MnMitvt. lavltitok pantcsn «ukMHtt»tk. 
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TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSULAT (Assicurazioni Generáli) 
t . í • ^ _ / . ~ „ „ 4 I1EVÉTE IJEVÉTEL 

KJADAS Nyereség- és veszteség-számla az A) mérleghez Elemi-Diztosuasi ág \ -y». 

korún* 81 korona fii korom, fi' koron. ni 

I. Várflzttések (beleértve a kárfelvételi kölUégeket) : 
1. Tűzbiztosítás,' levonva a viszontbiztosítók részét _ 
1 Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók reálét 

11. Üzle t i kiad Ások (levonv* m viszontbiztosítok térit menyeit): 
t. Szervezési költségek (a folyó szarnád, teljesen fedeztetett i 
l. Jutalékok 
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Öt 
06 11516477 
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20092249 
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n . rög-g-ö karok tartaléka a uralt evril (levonva * vi-
Munli.j7.tow tők részét): 2135155 

35()795 
90 
43 

19205206 

2494951 

2015*560 

1355SÜJ 

2515130 

(ül 

31 

18 

26 

07 

3 Folyó igazgatást költségek 
Í917S06 
2Í1M38 
ZllTOSl.O 

86 
81 
87 

73 
63 

11516477 

7213936 

019038 

3352991 

20092249 
2! 31317 

70 

üt 

36 

2i 

41 
30 

"53" 

n . rög-g-ö karok tartaléka a uralt evril (levonva * vi-
Munli.j7.tow tők részét): 2135155 

35()795 
90 
43 

19205206 

2494951 

2015*560 

1355SÜJ 

2515130 

(ül 

31 

18 

26 

07 

I I I Leírások ég egyeli kiadások l 
1 . Leiráaok : 

a) SziTvezísi költségek (leírva) _ _ _ _ _ _ 
6) Leltár (leírva) ._ ... _ . . . . _ _ _ _ ... 
ej Kétes kövateléaek _ _ _ _ 

Z. Járulék és kezelési költs, a hivalaln.ellát. pénztára récére 
IV. Tartalék fni-pö karokra : 

1 Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét 
f. Szállitmánybiztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A biztosítási alapok álUuu a s í imadas l év • éfrén : 
1. Díjtartalék: 

a) Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
bj Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

S. líkéoitett nyereségtartalék _ . 
S. Az értékpapírok árfolyam ingadozásának tartaléka _ 
t. Kétes követelések tartaléka 

TI. é r i üzleti nyerraéff _ 

összesen _ _ _ 

6616 
1,13*21 

86 
81 
87 

73 
63 

11516477 

7213936 

019038 

3352991 

20092249 
2! 31317 

70 

üt 

36 

2i 

41 
30 

"53" 

í. Szál litminy biztosítás- - - - - - - - -

m Dí jbevé te l (levonva * törléseket) : 
1. Tftzbiztositás* - - - kor. 30.032 501'5/ 

le • viszontbiztosítás _ . 1 1 (iöO 831 'UCi 18381C69 

1772690 

61 

67 

19205206 

2494951 

2015*560 

1355SÜJ 

2515130 

(ül 

31 

18 

26 

07 

I I I Leírások ég egyeli kiadások l 
1 . Leiráaok : 

a) SziTvezísi költségek (leírva) _ _ _ _ _ _ 
6) Leltár (leírva) ._ ... _ . . . . _ _ _ _ ... 
ej Kétes kövateléaek _ _ _ _ 

Z. Járulék és kezelési költs, a hivalaln.ellát. pénztára récére 
IV. Tartalék fni-pö karokra : 

1 Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét 
f. Szállitmánybiztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A biztosítási alapok álUuu a s í imadas l év • éfrén : 
1. Díjtartalék: 

a) Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
bj Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

S. líkéoitett nyereségtartalék _ . 
S. Az értékpapírok árfolyam ingadozásának tartaléka _ 
t. Kétes követelések tartaléka 

TI. é r i üzleti nyerraéff _ 

összesen _ _ _ 

6616 
1,13*21 

86 
81 
87 

73 
63 

11516477 

7213936 

019038 

3352991 

20092249 
2! 31317 

70 

üt 

36 

2i 

41 
30 

"53" 

1 Siállitmánybiztositás - - - - ' I8ÖI.47Í10 
18381C69 

1772690 

61 

67 

19205206 

2494951 

2015*560 

1355SÜJ 

2515130 

(ül 

31 

18 

26 
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I I I Leírások ég egyeli kiadások l 
1 . Leiráaok : 

a) SziTvezísi költségek (leírva) _ _ _ _ _ _ 
6) Leltár (leírva) ._ ... _ . . . . _ _ _ _ ... 
ej Kétes kövateléaek _ _ _ _ 

Z. Járulék és kezelési költs, a hivalaln.ellát. pénztára récére 
IV. Tartalék fni-pö karokra : 

1 Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét 
f. Szállitmánybiztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A biztosítási alapok álUuu a s í imadas l év • éfrén : 
1. Díjtartalék: 

a) Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
bj Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

S. líkéoitett nyereségtartalék _ . 
S. Az értékpapírok árfolyam ingadozásának tartaléka _ 
t. Kétes követelések tartaléka 

TI. é r i üzleti nyerraéff _ 

összesen _ _ _ 

29310Z* 
4Í0969 

38 
84 

83 
K> 

11516477 

7213936 

019038 

3352991 

20092249 
2! 31317 

70 

üt 

36 

2i 

41 
30 

"53" 

IV. A tökebefek te tések h o z a d é k a : 
1. Kölcsön- és leszámítolási kanutok. valamint hitel intézetek¬ 

nél és takarékpénztaraknál levő betétek kamat., i - -
í. Jelzálogkölcsönök kamatai _ _ _ -
3 Értékpapírok kamatai — _ _ - - - -

417356 
464S7 

752026 
139994 

88 
95 
43 

19205206 

2494951 

2015*560 

1355SÜJ 

2515130 

(ül 

31 

18 

26 
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I I I Leírások ég egyeli kiadások l 
1 . Leiráaok : 

a) SziTvezísi költségek (leírva) _ _ _ _ _ _ 
6) Leltár (leírva) ._ ... _ . . . . _ _ _ _ ... 
ej Kétes kövateléaek _ _ _ _ 

Z. Járulék és kezelési költs, a hivalaln.ellát. pénztára récére 
IV. Tartalék fni-pö karokra : 

1 Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét 
f. Szállitmánybiztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A biztosítási alapok álUuu a s í imadas l év • éfrén : 
1. Díjtartalék: 

a) Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
bj Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

S. líkéoitett nyereségtartalék _ . 
S. Az értékpapírok árfolyam ingadozásának tartaléka _ 
t. Kétes követelések tartaléka 

TI. é r i üzleti nyerraéff _ 

összesen _ _ _ 

136*8715 
190073 

38 
84 

83 
K> 

11516477 

7213936 

019038 

3352991 

20092249 
2! 31317 

70 

üt 

36 

2i 

41 
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"53" 

IV. A tökebefek te tések h o z a d é k a : 
1. Kölcsön- és leszámítolási kanutok. valamint hitel intézetek¬ 

nél és takarékpénztaraknál levő betétek kamat., i - -
í. Jelzálogkölcsönök kamatai _ _ _ -
3 Értékpapírok kamatai — _ _ - - - -

417356 
464S7 

752026 
139994 

88 
95 
43 

19205206 

2494951 

2015*560 

1355SÜJ 

2515130 

(ül 

31 

18 

26 

07 

I I I Leírások ég egyeli kiadások l 
1 . Leiráaok : 

a) SziTvezísi költségek (leírva) _ _ _ _ _ _ 
6) Leltár (leírva) ._ ... _ . . . . _ _ _ _ ... 
ej Kétes kövateléaek _ _ _ _ 

Z. Járulék és kezelési költs, a hivalaln.ellát. pénztára récére 
IV. Tartalék fni-pö karokra : 

1 Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét 
f. Szállitmánybiztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A biztosítási alapok álUuu a s í imadas l év • éfrén : 
1. Díjtartalék: 

a) Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
bj Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

S. líkéoitett nyereségtartalék _ . 
S. Az értékpapírok árfolyam ingadozásának tartaléka _ 
t. Kétes követelések tartaléka 

TI. é r i üzleti nyerraéff _ 

összesen _ _ _ 

i:i8t8"Wi 
315000 
3013460 

8UUUO 

38 

03 

11516477 

7213936 

019038 

3352991 

20092249 
2! 31317 

70 

üt 

36 

2i 

41 
30 

"53" 

V. E g y é b b e v é t e l e k : 
1. Kötvényilletékek* _ _ _ _ _ . _ _ . _ 2107233 

42*35 
67933 

296818 
(OH 

65 
05 
18 
72 
47 

19205206 

2494951 

2015*560 

1355SÜJ 

2515130 

(ül 

31 

18 
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I I I Leírások ég egyeli kiadások l 
1 . Leiráaok : 

a) SziTvezísi költségek (leírva) _ _ _ _ _ _ 
6) Leltár (leírva) ._ ... _ . . . . _ _ _ _ ... 
ej Kétes kövateléaek _ _ _ _ 

Z. Járulék és kezelési költs, a hivalaln.ellát. pénztára récére 
IV. Tartalék fni-pö karokra : 

1 Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét 
f. Szállitmánybiztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A biztosítási alapok álUuu a s í imadas l év • éfrén : 
1. Díjtartalék: 

a) Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
bj Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

S. líkéoitett nyereségtartalék _ . 
S. Az értékpapírok árfolyam ingadozásának tartaléka _ 
t. Kétes követelések tartaléka 

TI. é r i üzleti nyerraéff _ 

összesen _ _ _ 

i:i8t8"Wi 
315000 
3013460 

8UUUO 

38 

03 

11516477 

7213936 

019038 

3352991 

20092249 
2! 31317 

70 

üt 

36 

2i 

41 
30 

"53" 

3. Értékpapírok után folyósított árfolyamnyereség _ _ 
*. Értékpapírok után kBnyvszerü árfolyamnyereség ... _ 
5 Idegen váltók és pénznemek után árfolyamnyereség _ 

2107233 
42*35 
67933 

296818 
(OH 

65 
05 
18 
72 
47 

19205206 

2494951 

2015*560 

1355SÜJ 

2515130 

(ül 

31 

18 

26 

07 

I I I Leírások ég egyeli kiadások l 
1 . Leiráaok : 

a) SziTvezísi költségek (leírva) _ _ _ _ _ _ 
6) Leltár (leírva) ._ ... _ . . . . _ _ _ _ ... 
ej Kétes kövateléaek _ _ _ _ 

Z. Járulék és kezelési költs, a hivalaln.ellát. pénztára récére 
IV. Tartalék fni-pö karokra : 

1 Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét 
f. Szállitmánybiztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A biztosítási alapok álUuu a s í imadas l év • éfrén : 
1. Díjtartalék: 

a) Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
bj Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

S. líkéoitett nyereségtartalék _ . 
S. Az értékpapírok árfolyam ingadozásának tartaléka _ 
t. Kétes követelések tartaléka 

TI. é r i üzleti nyerraéff _ 

összesen _ _ _ _ '— 45728013 

70 

üt 

36 

2i 

41 
30 

"53" Összesen _ _ — - o3 
Belevonva • be«!ré»«« lopás elleni é> a títlöriiregbijtoilttjt. 

Nyereség- és veszteség-számla a 
* Belevonva a betöréses lopáa elleni él a tflkornreKbiztositást. 

B) mérleghez. Életbiztosítási ág (1909). 

I. Esedékes biztosítások éa Járadékok fl«étés«: 
I. Halálesetre szóld és vegyes biztosítások, levonva a vi¬ 

szontbiztosítók részét _ _ _ _ _ — _ _ - -
1. Elélés esetére szóló biztositások, levonva a viszontbiz¬ 

tosítók résiét _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3. Járadékbiztosítások, levonva a viszontbiztosítók részét 
4. Nyugdíjbiztosítások, levonva a viszont biztosítók részét 

n . FUetések visszavásárolt kötvényekert, levonva > 
VMontbiztositók részét _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

í n . psitalék-ÜMtések biztosítottaknak _ _ _ _ 
IV. ü i l e t i kiadások (levonva a viszontbiztosítók téritményeit): 

J'. £ S £ ? í « 2 5 í r > 'olyö szarni telj«e» töretve, 
3. Folyó igazgatási költségek _ _ _ _ _ _ _ 
4. Behajtási jutalékok _ _ _ _ _ _ _ _ 
6. Orvosi költségek- _ _ - . _ _ _ _ _ _ 
6. Adók és illeték«k _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

V. Lslrások és eg-yéb kiadások: 
1. Leírások : 

a) Szervezési költségek (leírva) _ _ _ _ _ _ _ 
b) Szerzési jutalékok (lf irv») _ _ _ _ _ _ 
e) Leltár (leírva). _ — _ 
d) Bebtjthatatlan k8vetel*«ek _ _ _ _ _ . _ . 

VI. TüfKÖ károk tartaléka l 
1. Halálesetre szóló és vegyes biztosítások, levonva a vi¬ 

szontbiztosítok részét _ _ _ _ _ _ _ _ 
t. Elélési biztositások, levonva a viszontbiztosítók részét 
5. Járadékbiztosítások _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

T Ű . A biztosítási alapok ál lása a számadási év vég-én: 
1. Díjtartalék: 

t) Halales, szóló és Tégy. bizl. lev. a viszontbizl. részét 
kor.257.70 ,97.V— 

' , Elélési biztositások, lev. a viszont¬ 
biztosítók részét _ _ _ _ _ 

cí JáradékbiztositAsok, lev. a viszont¬ 
biztosítók részét _ _ _ 

d) Nyugdijbiztorilások, lev. a viszont¬ 
biztosítók részét _ _ _ _ _ _ 

e) Felmentés a dijflz-téstol kereset¬ 
képtelenség eseteben _ _ _ . • 6S7,(U.T -

l Dii-átvitelek 
a; Halálét*, szóló és vejry. bizt. lev. a viazontbizl. re-*/._t 

kor. 1..454.1D373 
e; Elélési biztosítások, levonva a vi¬ 

szontbiztosítók részét _ _ _ i 591,611-91 
e) Járadékbiztosítások, lev. a viszont¬ 

biztosítók részot _ _ _ _ _ 42,7*3 09 
3. Tflkésitett nyereségtartelék _ _ _ _ _ _ _ _ 
4. Értékpapírok árfolyamingadozási tartaléka _ _ 
6. Ingatlanok tartaléka _ _ _ _ _ 
6 K ét . s követelések tartaléka 

16.121399--

16.460,643-— 

88,728-70 

_ _ _ _ _ 
7._i biztosítottak osztalékalapja a kamatokkal egvOt,. 

VUL Évi üzleti nyerése? _ _ _ _ _ _ _ 
ősén 

VAGYON. 

kor. 

15931902 

1131436 
1:92348 

5BO 

3188615 
27695/2 

790007 
33U20 

1143ÍM 

1830 

2398856 
92002 
2U343 

2!MOr>5388 

kor. fiL 

1S456267 

4075714 
10391Í55 

8Í255 0 

1830 

2517203 

63 

47 

72 

70 

73 

:*t711873 
4745302 

I. A biztosítási alapok áthozatala a mnlt é r rő l : 
i! DÍjátvttelek} (lOTOnT« » visiontbiztositók részéti _ -
3. Tőkésített nyereség-tartalék _ _ _ _ _ _ 
4. Értékpapírok árfolyam ingadozásának tartaléka 
6. Ingatlanok tartaléka _ . . . _ _ . . . . . - . — -
6. Kétes követelések tartaléka. _ _ _ _ _ _ 
7. A biztosítottak osztalékalapja _ _ _ _ _ _ 

II. Függő károk tartaléka a mnlt évről (levonva i vi¬ 
szontbiztosítók részét) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

m . Díjbevétel: 
1. Halálesetére szóló és vegyes biztosítások ior 42.593,385-11 

levonva a viszontbiztosítási diját _ 3.050.tKi3'57 
l Elélési biztositások _ _ _ _ _ • l .655.521'15 

levonva a viszontbiztosítási díját _ . 14,05704 
3. Járadékbiztosítások _ _ _ _ _ • ! 331,480-75 

levonva a viszonbiztositási diját _ _. 32,677'fO 
4. Nyugdíjbiztosítások _ _ . — i 

levonva a viszontbiz'ositási dijat _ i 
IV. A tőkeberuházások hozadéka : 

1. Kölcsön- és leszámítolási kamatok, valamint a hitelinte¬ 
zeteknél és takarékpénztáraknál leví betétek kamatai 

t. Kötvényekre adott kölcsönök kamatai _ _ _ _ 
3. Jelzálogkölcsönök kamatai _ _ _ _ _ _ _ 
4. Értékpapírok kamatai— _ _ _ _ _ _ _ 
6. Ingatlanok tiszta hozadéka _ _ _ _ _ _ 

V. Egryéb bevételek: 
1. Kötvényilletékek _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
t. Egyéb kezelési bevételek _ _ _ _ _ _ _ 
.;. folyósított árfulyamnyereség értékpapírok u u _ _ 
4. Küuyvszertt áifulyamnyereaég értékpapírok utün _ 

13,777'Sli 
5,894-50 

összesen _ 

kor. 
270962720 
12279981 
3150000 

10300463 
1413602 

80000 
4603355 

39542421 

1641464 

1298802 

7822 

27(5538 
1616739 

85öh359 
1451453 

801232 
2244ÍI 

líílütf 
160(5907 

8 t 
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A Triesti általános biztosító-társulat (Assicurazioni Generáli) vagyonállása 1909 deczember 3i-én. 

3030"0124 

232SÍU9 

42480571 

1325(5725 

2507717 

ai. 

4'. l 

— 1863773408 l~5_1 
TEHER 

A. tétel ii e vő A 

ni 
B Uggiemi 

? A tetei neve A B ÖgMcmi 

l̂ A részvényesek »<16.1tT.lei a toké be nem fliitett réuéröl 
tUéupénz-kéeilet ás Intését iguuatóiigai éa flokJaln/U 
SiBenlelkesésn allé pénsek hitelint -nél és takarékpénitéraknál 
ejlnffttian birtok _ _ _ _ _ _ _ 
&,) i l lám!- én más értékpapírok 

•; Folyó keltátok 
8 Tiltok t táreiában 

4noooq— 
2061Í0113 
5175176145 
188UXW-

1644834975 
56Í3Í122 
58H4S79 

10i,6684|04 
3609138:57 

- F 
tTTMlM 

2677V)84S 
32277ti'j;61 

4716134.1 
1527585156 

4410000 
189597 
6027:10 

4165Í31B 
ÍI9371415 

1157833 

33269423 

9372603 
31094716 

64958 
2W1064 

9T 
ál 
:* 
K) 
X 

61 

X. 

Sí » 
09 

C5 

->l 

8810000 
225088'J 
5777906 

43518316 
2:«827759 

1720154 
581948 

34366107 
3605)138 
9372603 

31094716 
942258 

4768523 
3«776« 
558383 

11271000 
33787082 

431494568 

I 
ü: 
57 
7!) 
73 
57 
3: 
81 
IS 
40 
61 
.•H 

21 

0 = 

1 
( 
:l 

4 
5 
(J 

7 
8 
9 

10 

Alaptőke _ 6300000 
3150000 

3013460 

WOOO 
3848789 

3352994 

7013672 
2281605 

6197 

1073057 

8275851 

2945268 

— 
— 

03 

6300000 
3160000 

7589815 
4317554 
1413602 

xaino 
291055388 

13089488 
2517203 
4016022 
218381 

49025 
322776!) 
1601876 

11271000 
18511240 

4745302 

jji| 

65 
75 
84 

70 
73 
18 
49 

29 
58 
61 

65 

81 

12600000J— 
6300000-

10603275|68 
4317554175 
141360284 

16íH«m — 
304E041.808 

130S9188J73 
587019740 
4016022Í45 
701367257 
249(19863 

5522282 
3Í27/6961 
267483378 

11-71000-
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Bozza Carnülo, Costi János J. H . Da Zára József, 
Vivante Fortunát. A vezérigazgató terralbai Ricbetti Ölön 

Az 
és 

__ , ,— — . . . - «»>MUB». f* vc^cijgdz.^dtu leír, 
Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, a ki e czélból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál. 

intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg- és betörés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jeg¬ 
es viszontbiztosító r.-t., baleset és szavatossági biztosításokat az Első o. általános baleset biztosító társaság, valamint kezességi és 
óvadékbiztositásokat, eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosításokat és versenylovak, telivérek és egyéb érté¬ 

kesebb tenyészállatok biztosítását a -Minervái általános biztosító részvénytársaság számára. 
latéság: POÓR JAKAB, STEINHARDT EMIL, SCHMIDT ALBIN. Az Intézet hivatalos behiségei: Budapesten, Doro tya-atcza 10. és 12. sz. a. az intézet saját házaiban. 

mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja 
Mnfts gyógyszerig K i s p e s t e n . * * 

ne tétovázzék, hanem 
- használjon azonnal 

Ara l 
Bcrctvás-pastillat 

" * Z 'Sa -»V> k l ^ _ nfk -££ l I -f— T- . 

— Kapható minden gyógyszertárban 
HAmm dohn^níl intrr 
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^ Pompás, ifjú, 
üde, friss külsőt 
kölcsönöznek minden hölgynek az eredeti keléti 

Ezec szerek a keleti nők egész szépségét varázsolják elő és a legtökéletesebbjei a 
kozmetikának. Egy készlet, mely áll keleti créme-böl (2 K) minden bőrtisztátlanság 
ellen, keleti B;osdópor-ból (1.50 K) és keleti, szappanból (l K), melyek mindketten 
bársooypubivá teszik a bőrt, keleti púderből (2 K) 'és ke'íeti parfűnibiil (4 K) bér¬ 
mentve 10.50 K, Külön- r-aSii~rTT~1ÍKm*: Griistav P r o c l i e gyógy-
külön az összeg előzetes ^ ^ ^ ^ ^ j , |Öfljj^M3i2íS : '•""*•'«••• szerész keleti illatszer¬ 
beküldése és 3'J f. portó Ajtg&Jt' Tea | L Í ^ Í W ' ••' tárában ::: 
ellenében kapható :::: l ^ ^ ^ \^jjjjjjjg v„,,.joc« — Brcka , Bosznia . — 
Budapesten: Török Józsefnél, Király-utcza 1J2. és Török Sándornál, Andrássy-út 26. 
Temesvárott: Kulka Emil gyógyszerésznél, Pancsován Eádda Fr. gyógyszerésznél. 
•MIMIM"" i • Zágrábban Sanitaria Ilica 25. ••••• nmmn •• 
Most jelent meg: t K E I D I J J E o u szépségápolás a r anykönyve . Szerkesztette 
Pll. Mr. Gustav Brocbe gyógyszerész és a chem. kozm. laboratórium tulajdononosa, 
Bríka, Bosznia. - Diszkrét, portómentes küldés 00 fillér előzetes beküldése elle-
" •"••"••"• M........... M nében (levélbélyegekben is). • • i.i."ini.... 

s z é p i t ő s z e r e k h a s z n á l a t a . A «ZEIDIJJE> szépitüszereketazl909. párisi liygien. kiállításon aranyéremmel tüntették ki. 
! • • • • • • ( 

Az idei sport újdonságok megérkeztek, 
minek folytán már most dús választók¬ 
ban kaphatók a legelőkelőbb sport¬ 
gyárosok u. m. Slasenger & Sons, 
F. H. Ayres, John Jaques & Són 
London, Mars & C'o. Paris, 
B. Staub, 
Züricb stb. 

valamint A. G. Spalding és 
Köbért Forgau & Sóim 

golf különlegességei, S fegyver, vadászati, halászati és utazási czikkek 
:: rendkívül nagry választékban, a megszokott szolid árak mellett, legjobban beszerezhetők :: 

HUZEIli M. ezégnél Budapest, IV., Váczi-iitcza28. 

PÁLMA 
KAUCSUK 
SAROK 

V/lNCÍPÖJíN 

Míg eddig a régi bőrbetegségek, a legkülönbözőbb súlyos 
idegbajok (nenrasthenia, vitustancz), a sápkór, a női 
arczpt eléktelenitö pattanások s a női nemi szervek 
(olyasokkal kombinált hunitos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély értékű idegen vizekre voltunk utalva, 

addig ujabban 

a PARÁDI ARSEN 
olyan kincsünk van, mely minden eddigi arsensavas víznél 
(Roncegno Levico) hatásosabb, könnyebben emészthető s 
manapság már, minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel¬ 
karolják s a fogyasztók egész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvend. 
postaláda (7 palarak) parádl árun vastartalmn gyógrvizet 

yarország összes postaállomásaira 6 korona 50 fiflerér 
bérmenteaen szállít a 

Fnralitir • m i T C i r i l T V l c«. ét klr. üdv. szál-
rufJKiar ; tUc .9K.UI T l_. utó, BUDAPESTEM. 
Kapható minden gyógytárban ég megbiiható ffiizerkemkedéiben. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

= tekintse meg -

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 15. 

ÜRTÖMB, HOMOK ÉS SALAK-
:: TÉGLAGYÁRTÓ GÉPEK :s 
a legkülönbözőbb typusokban kézi vagy erő-
= = = = = hajtásra berendezve. = = = = = 
Napi teljesítmény 7—20000 darab falazótégla. 

228. számú specziilis ajánlatok és utasitisok díjmentesen. 

Dr. G ÁS PÁR Y & Co. 
:: MARKRANSTADT Leipzle mellett. :: 

Legnagyobb különlegességi gépgyár homok érlék*»itéiére. 

Kérjük gyárunkat meglátogatni. 

Vas-éstézbutoT 
PÁPAID NÁTHÁN 

vasbutor lakások 
és nyaralók réizére t 

kerti vasbntor, 
ruganyos matraczok, 

fínofífíSSf-uT 
2sz 

gyermekkocsik, «tb., 
csakis szolid kivitel¬ 
ben Képes árjegyzék 
kivauatra i n g y e n . 

A M A R G I T - C R E M E a főrangú hölgyek Udvsncz 
szépítő szere, az egész világon el vau terjedve. 

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

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű fe'elősséget 

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsinatán, \egy-
iszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett 

Ara l K. Margit-szappan 7O fill. Marglt-pondar l •SÓ. 

Gyár t ja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-üzletben. 

Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, függöny kongré, 110 széles mtr. l kor., 
remek sodrottszálu kongré futó v. mil l ienx kezdve, anyaggal 4 K. 

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 11. Harisnya 
és keztyü különlegesség. — 6 pár príma flór fekete térd női-
harisnya 5 korona. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Gyorsgőzmosógépek, ruhamángorlók, facsarok 
utolérhetetlenek minőség és teljesítőképesség tekin¬ 
tetében ! Legolcsóbb árak. Katalógus ingyen és 
bementve. Képviselők kerestetnek. 

TITANIA-WÜVEK, 
Magyarországi 

WELS 9 Ob.-Oest. 
Budapest. vezérképuselö: Takács Oszkár, 

VI., Nagymezö-utcza 49. szám. 

Iliiiunrosta 
Minden háziasszony 
kcdvencze! :: :: :: 

Vele a vasalás élvezet 

Tiszta, 
tűzbiztos, :: 
kényelmes. :: 

A vasalót nem kell ló-
bálni és fujtatni. • » 

A hamu magától esik 
át rajta és a benőé 
maradt szén magától 
njra feléled. .'• •'. 

il! 
Vezérképviselő Arak é« 
FehérBndapest VIII 
József-körűt 33. sz. 

rtasi 
üzletben. Ára K 2.80, 
Képes leírás inj-yen és bérm. 
Postai szétküldés utánvéttel v. 
a pénz előzetes beküldése eil. 

Korszakalkotó találmány ! ! ! 

Sérvben 
szenvedfik különös 
figyelmét felhívom 
ős. és kir. szab. pneu¬ 
mat ikus polot tá-
val ellátott sérvkö-
töimie. Ezek az egye¬ 
düli kötelékí k. melyek 
teljesen fájdalom 
nélkül viselhetők, 
mert a pnenmntikus 
pelotta a legerősebb 
rugó nyomását is 
érzéktclenné teszi 
és a légi é '̂ibb éa a lég-
nagyol 1> sérvet is fáj¬ 

dalmatlanul ós teljes biztonsággal vissza¬ 
tartja. Ezeinyi elismer ölével a legelőkelőbb orvo¬ 
soktól és tanároktól. Képes árjegyzéket Ingyen 

és bérmcntve küld: 

1£ TT T ÍT T I I «-•és Wr- «ab-
I V H í J_j E J J . JL « l . sérvkötik gyára 
Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 17. 
Alapítva 1878 Telefon 13-7*. 
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SOKAN KÍNLÓDNAK 
mele<| és nedves időben a vis/.ketési hőrb.-ijlian, söinörben és fagyási fájdalmakból eredő niindenneinu kisebesede-
sckben szenvedők. Ilyenkor kiiijiilnak a léiji bői-liántalinak, eccemák. az idült sebek. Akik elejét akarják venni az 
ilyen kelleiiM'tlen és fájilalmas beteg.ség«;knrlt, akik bőrhámlás, bőrrepedczés és bármilyen iv<ji bérbajból szár-
nia/.ó kellemetlenségektől teljesen meij akarnak szabadulni, azok saját érdekükben rendeljenek e<jy eredeti dobó/ 

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL -t 
n MI . - .az are/.on, bajközötti bőrbaj és kiütéseknél, ótvar, véfjbél és lábközött gyaki-au előforduló feldorzso-

ÖTVÖS! 

ll> ll<IIK<»A«IMHv ?*SA l I 

lések, kisebesedésck és viszketést bántalinaknál, melegséíi által képződött kipállolt égető fájdalmaknál. 

„ legjobb deslnllcláló. hűsítő, erősen s/árító szer. 
kizárólagos (specifikum) ellenszer és azonnali fájdalomcsillapító hámorrhoidas 
íjáiHulinaknál; aranyér ellen legbiztosabb szer. 
a végbél-daganalot lohasztja, visszafejlődését gyorsítja, tiizességét elveszi, fajdal¬ 
m a t megszünteti. 
a /- összes bőrbajok kezelhetők (eltűnő eredinénynyel, anélkül, hocjy bárminemű 
uuikellemetlenségek előadnák magukat, 
<>**/•«'* sebeknél, kiitegeknél, ótvarnál, nedves és száraz somoméi, viszketeységi 

" 

I 1 \ 
II > 

i l < k l. t iMf ív int int, 

* \ <k<̂ i ii v i l*i f I. < k /•> t < ti. \M?>I IIVIl<liK<»A«lMMv 

1 1 \ i l • i l K < k / • t í < k L ii > i m i ivo^tmnv i 1 1 1 • nn . 
ból, jodofomi, dermatol, xerofoi-in, síibliinat, 

„ERÉNYI-ICHTHYOL-SALieV 

bdlfraj oknál", ahol az összes szárító, gyógyító és deslnficiáló szerekkel (zink, kar¬ 
praecipilat, Salicyl, Ichthiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, olt a valódi 

összeállítása kitűnőnek és ériékesnek minősíttetett. 
A közönség részéről az elismerés ott/ /r<ij>jtáiis és általános, hogy nem létezik oly nap, a mikor ilyen köszönőlevelek 
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul közlünk néhányat ; az aláírást titokt 

mellőzni. 
titoktartás megőrzése végett kénytelenek vagyunk 

Viszketeg vagy 
í-omor a lej boron 
arczon és testré¬ 

szeken 

Izzadtságból szár¬ 
mazó feldörzsölé¬ 
sek ée tüzességi 

fájdalmak 

Száraz és 
nedves sömör 

l Yégbélviszkető 
fájdalmak 

Köszönő levelek. 
Tisztelt gyógyszerész úr! Soha se jutott volna 

eszembe újságokban feldicsért gyógyszereket hozatni, 
ha az orvosom nem ajánlotta volna. Minden frázis helyett 
annyit juttatok tudomására, hogy egy 6 éves viezke'eg-
séggel párosult sömörbajomtól teljesen meggyógyul¬ 
tam, melyben eddig nz összes létező szerekkel nem 
lőhetett eegiteni. Tisztelettel l)r . F . Ál. ügyvéd. 

Tisztelt gyógys/erész úr I A külilött .Erényi Ichtliiol-
Sslioyl« szerét nyolcz napig használtam én egy igen 
régi kisebesedett Lőrbanlalointól szabadultam meg. 
Kérem sógorom részére Temesvárra is e^y dobozt kül¬ 
deni. Kész sj-olgájii M. M. adótis/t. 

Lábszáron viszkető 
sebek és fekelyek 

Kiújuló 
régi sebek 

Aranyér¬ 
fájdalmak 

Egy külföldi tanár le-
ve le : Budapesti sógorom 

i A7, Eivnvi Jchthyol-
Salicyl híre ide i» eljutott 
és naivon őrölök, hogy Jsé-
síilniénye a hirdetett beteg-
szírek e len mindenkinél 

n bevált Magam is 
niimiifr valami régi bűrbuj-
ban szenvedtem és most 
nyoma sincs betegséiremnek. 
Nagyon szép dolog, hogjegy 
magyar gyógyszerész ina-
gyur készítményével ilyen 
szép sikereket arat. Igaz tisz¬ 
telettel vagyok Dr . N. D. 

. «y i r t : Tekintetes gyófc'jszerész úr l 
Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését. 
Mióta az Erényi lohthyol-Salicyilt kenegetem fájdalmas 
láb-sebemre, azóta a folyás megsziinik és a seb heged. 
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬ 
juk bajomtól. Szívélyes Üdvözlettel H. K. 

KU>; v idék i f ö l d b i r t o k o s l e v e l e : Oly fzeren-
cség összeállítású gyógyszert, mint az * Erényi Ichthyol-
Salicyl» még nem tapasztaltam. Hiiinorrhoidás fájdul-
mamra rendeltem eny adogot és az teljesen megszűnt 
1 4 tégely használása ntáu. Feleségenmek kezéről fagy¬ 
tól visszamaradt kiütések és viszkető sebek voltak, mely 
két nap alatt elmúlt, gyermekem nrcza oly ótvaros és 
kiütéses volt, hogy alig látszottuk a szemei és a kenőcse 
oly fzópon letisx.titotla és beszáritotto, hogy feleségem¬ 
mel együtt nagyon hálisak vagyunk. Most egyebet se 
teszek, mint n községben Erényi Ichtliynl S:ilu-ylt ren¬ 
delek polgárt -imáim részére. Ha l'fstre megyek, szemé¬ 
lyesen fogom a gyógyszertárban felkereftni és köszö 
nelet mondani. Igaz tisztelője I). A. 

Tis/.telt gyógyszerész ur l Mintán személyes tapasz-
tálat ntáu betegeimuél többszörösen meggyőződtem, 
hogy az « Erényi Ichthyol-Salicyl* úgy ncut, mint makacs 
ín ríni jóknál és a sömör minden fajánál, továbbá végbél¬ 
fájdalmuknál egy igen kitűnő fajdalom csillapító, szárító 
8 desinficziáló hatású szer, ennélfogva kérem házi 
gyógyszertáram részére küldeni öt adaggal belőle. Min-
deoütt fogom alkalmazni H megfelelő esetekben. 

Teljes tisztelettel I )r . F. H. orvos. 

F-uy vidéki é r d e s / ijjy i r : Tis/.telt gyógysze¬ 
res/. úr!" Valnhámszor közeltett a hideg idő, visz¬ 
kető bőrbajom mindég kínoz és előjön. Tavaly hozat 
tani egy Erényi Ichtüyol-Salicylt. tttől úgy meggyó¬ 
gyultam, hogy most semmi hajóm, pedig ezelőtt már 
november hóban is mutatkoztak a jelenségek. Azért 
bizalommal fordulok önhöz és kérek a főerdész úr 
részére ugyanilyen gyógyszert. Remélem, hogy neki is 
"gy fojf használói. Üdvö/.Iettel l. T. 

Tisztölt gyógyszertáros ur ! Miután ügy halottam, 
hogy a vöm hozatott öntől egy valódi gyógyszert, 

• mely meggyógyította i( Ki esztendős pikkelyes sömör-
jét, ne sajnáljon nekem is küldeni egyet belőle. Az 
árát :i postán ki fogom szívesen fizetni, csak gyorsan 
tessék szállítani. Igaz szolgája B. / . uradalmi csősz. 

l Egy k ö r o r v o s l e v e l e : Tisztelt gyógyszerész ur f 
1 A feleségem részére hozatott «Eiénji Icbthyol-Salicylt» 

egy végbél közötti viszkető acut bajnál próbáltam ki. 
melynek eredménye oly kielégítő volt, hogy ezután 
csakis az Ön szerét fogom betegeimnek rendelni. Tes¬ 
sék goudogkorlni arról, hogy az itteni gyógytárból is 
beszerezhető legyen. Szolgálatára mindenkor kész vagyok 
tisztelettel Dl'. M. ' c 

Tis/telt gyógyszerész ur! Öt óv óta olvasom hirde¬ 
téseit és csak a múlt héten próbálkoztam meg vele. 
Csak annyit irhatok a gyógyszerész urnák, hogy kár 
volt mindjárt meg nem hozatni azt a nagyszerű hatású 
.gyégyszert, legjUii.li iieui jvtueBoUim -volna, v«ie öt • 
esztendeig és sok haszontalan pénzkidobástól is meg¬ 
menekülhettem volna. Kezelő orvosomnak megmutat¬ 
tam a maradványát és nagyon csodálkozott, hogy 
lábszárfekélytől és kézfejemen levő csúnya sömörös 
bajomtól is egyaránt és oly rövid idő alatt megszaba¬ 
dultam. Köszönettel vagyok és üdvözli szívből 

H. II . gazdálkodó. 

Kj|y református pap levele. Még két év 
előtt hozattam végbél tüzességi fájdalmam csillapítá¬ 
sára egy doboz Erényi Ichtyol-Salicjlt. Néhányszor 
használtam és azóta bajom vissza sem jött, a fájdal¬ 
mak sem mutatkoztak. A Ví adagot, mely azóU még 
megmaradt, odaadtam béresemnek, ki mindég szen¬ 
vedett fagyástól visszamaradt afféle kiütéses sebekben. 
Mondhatom, hogy ettől a fél tégelytől az a szegény 
ember teljesen kigyógyult. Állandóan házamnál akar¬ 
ván tartani jó szerét, kérem küldjön még egy doboz¬ 
zal belőle. Kész híve X. X. 

Tisztelt patikáros url Kis leányom feje tele volt 
ótvaros kiütésekkel és sebekkel, melyet sokszor vérig 
felkapart. Az uradalmi orvosunk adott egy kis kenő¬ 
csöt, mely már félig letisztította a sebeket. Mintán 
tőle hallottam, hogy ez a Diana gyógytárban kapható, 
hát kérek belőle egy valódi porcziót. Az árát itt mel¬ 
lékelem bélyegben. Isten vele és vagyok igaz tisztelője 

' F. B. földműves. 
l'"«iy vidéki járásorvos nyilatkozata: Szíve¬ 

sen konstatálom, hogy praxisomban az Erényi Ichtyol-
Salicyl várakozásomat teljes mértékben kielégítette 
minden egyes esetben. Betegeim, kik leginkább külön¬ 
féle bőrbántaltnak és chronikua seb-bajuk kezelése 
miatt fordulnak hozzám, nem győznek eléggé hálál¬ 
kodni e szer Itatásán. 

Egy bécsi bárónő levele (németből fordítva 
szószerint). Budapesti barátnőm ajánlata folytán, ki 
ügy maga, mint gyermeke mindég kiüti'ses volt és 
e/.ek teljesen kigyógyultak, rendeltem még a mnlt 
hónapban egy Erényi Ichtyol-Salicylt lérjem részére. 
Kérem tudomásul venni, hogy tökéletes gyógyulás 
állt be és nevem megemlítése nélkül megengedem, 
hogy levelemet az újságokban közzétegye. Azóta már 
többeknek is ajánlottam és nem vallottam szégyent 
nagyszerű készítményével. 

Bőrbántalmak 

Hámorhoidás 
végbélbajok 

Lábizzadás 

Kezeken látható 
sebek vagy viszkető 
bó'rkütegek és sö-

mörök 

Elavult mindenféle 
bőrbetegségek 

Kipállott vagy fel¬ 
dörzsölt viszkető 
fájdalmak és sebek 

Legmaka¬ 
csabb ótvar 

Egyedüli készítő: 

Diana-gyógyszertára 
' BUDAPEST, = 

dobos ára 3 korona, (Postai rendelések utánvét mellett aznap eszközöltetnek,) 

Egy vidéki kereskedő 
köszönő leve le : Tekin¬ 
tetes gyógyszerész ur! Tes¬ 
tem és arczom tele volt 
börküteggel. melyet az or¬ 
vosok nedves sömör név 
alatt kezeltek eredményte¬ 
lenül. A fővárosban dolgom 
lévén, elhatároztam, hopy 
egy bőrgyógyászhoz fordu¬ 
lok undok betegségem ki¬ 
irtására. Orvosom felirt a 
receptre egy Erényi Ich-
thyol-Sidioylt, melyet csak 
akkor tndtam meg, a mikor 
hazajöttem és a csomagot 
felbontottam. Eleinte bo-
szankodtam, meit ezt az új¬ 
ságból én is olvastam, de 
nem volt bizalmam az újság 
reklámhoz. De mikor láttam, 
hogy 4-szeri bekenés után a 
kintések már alig voltak lát¬ 
hatók és a viszketés is meg¬ 
szűnt, nagy bizalommal va¬ 
gyok a gyógyszerész úrhoz 
és kérem, küldjön egy Ich-
thyol-Salicylt, hogy bajom¬ 
mal teljesen végezhessek. 
Halas köszönetem nyilvá¬ 
nításával maradtam kiváló 
tisztelettel S F . 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 
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• 

BARABÁS MIKLÓS. 
1810—1898. 

BARABÁSNAK néhány eddig ismeretlen művét 
ismertetjük most, a midőn születésének 
századik évfordulóját ünnepelte meg 

április hó 10-ikén a Magyar Országos Képző¬ 
művészeti Társulat, a művész síremlékének 
megkoszorúzásával. 

Képeink közül az egyik Barabásnak még 
kezdő, iskolai rajzoktatást, rajzmestert nem 
ismerő tanulókorából való. Egyik tanulótár-
sát, László Istvánt, iskolai nevén «László 
Pittátx, ábrázolja, kit férfi korában, 1848-ban, 
mint szolgabirót kegyetlenül meggyilkoltak 
több századmagával a fellázadt oláhok. 

Ez a kezdetleges rajz világosan tükrözi a 
csiszolatlan művészi adományt, mely a sza¬ 
bályokat nem ismerve, az idomokat megfigye¬ 
lése nyomán másolja papírra az élőről, sza¬ 
batos körvonalakkal, gondos, tiszta kezeléssel. 

Már a képzett, világlátott művész kezére 
vall rajzónnal, kevés vonással és színes át¬ 
futtatással élénkített arczképcsoportja, mely 
őt magát, nejét és sógornőjét ábrázolja. A ké¬ 
pen jobbra maga Barabás áll, pödrött bajusz-
szál s az akkor divatos körszakállal, melyet 
"görög gallér»-nak, francziául collier grecque-
nek neveztek. Előtte ül neje, Bois de Chesne 
Susette és nővére, Henriette. Ez a kép a szü¬ 
lők, Bois de Chesne Vincze és neje számára 
készült, kik Genfben laktak. Onnan került 
Budapestre Szegedy-Maszák Hugóné, Barabás 
leánya birtokába, alig egy évvel ezelőtt, a 
nagyszülők és férfiutódaik elhunyta után. Je¬ 
gyezve: «N. de Barabás 1841.» 

Következnek az életképek. 
Barabás ugyanis a magyar életkép-festészet¬ 

nek is megalapítója. Arczképet festettek előtte 
Pesten mások is, magyar és német földről ide 
települt művészek; de a pesti és a magyar 
népeiét alakjait, csoportos képeit ő kezdette 
ismertetni. 

Itt van mindjárt a nagybányai fazekas, a 
ki feldőlt szekere tört fazekait nézve, keserű 
humorral kiált fel, hogy: «Sohasem láttam 
ennyi cserepet!» Bámuló társa is akadt, egy 
lovas «szegény legény»-féle alak. Jól rajzolt 
magyar alakok. 

Követi a dunai átszállás ladikon, a zajló 
jégtáblák között. 

Allóhíd ugyanis akkor nem lévén, — mint¬ 

hogy a jégzajlás miatt a hajóhidat kiszed¬ 
ték, — valahogy mégis csak kellett közle¬ 
kednie a két város lakosságának. Ezt hát 
dereglyén, jobban mondva nagy csónakokon 
végezték magyarul nem tudó német hajós¬ 
legények, jó pénzért megkönyörülve azokon, 
a kiket ügyes-bajos dolguk, esetleg mulatság 
hívott egyik partról a másikra. A mint hogy 

képünkön is készül beszállni egy urasági inas, 
dobozzal megterhelve követvén úrnőjét, rá¬ 
adásul még a kisasszonykát is czipelvén 
ölében. 

Czigány-életképei közül az Vstfoltozól mu¬ 
tatjuk be. 

Ezen a vizfestményen egész család van 
együtt. Középen a mester, még fiatal dádé, 
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