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R Ó Z S AT E J 
kitűnő teint-ápolószer 2 E 
Halálos iideséget kölcsönöz i bőrnek 
halzsamszappan hoaá 60 t. >itünö fogápoló száj-

vizK1.7t).togporSSf. 

TAN N INGE N E 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

Sotétszöke, barnára és feketére. 

ANTON J. CERNY, Wien, levélczim 
XVIII. Cári Lúd wigrstr. 6. Lerakat I. Maxmllianstr .9. 

Raktár; gyógyszertárakban, parfümériákban slb. 

Legolcsóbb és legjobb bi>szc-zc-i forrás 
Magyarországon grammntVinok és Iciiie/i'kbcn 
TÓTH J Ó Z S E F prammofon gyári nagy rjku 

Szeged, Könyök-ntcza 6. 
! ! ! Kérjen ingyen árjegyzéket !!! 

Viszonlelárusílók keresletnek. 

tanyay Popsin bora. 
Kellemes iztt, kiváló jó hátáén ezer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a gyo¬ 
mor-terheléstől. Egy üveg ára 

3 kor. 2O fül. 

Kapható: 
minden gyógyszertárban 

valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

A M A R G I T - C R E M E a főrangú hőlgyuk ktdvencz 
szcpitö szere, az egész világon el van terjedve. 

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

Miv, ] a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegyével lezárt dobozt elfogadni, meri csak 
ilyen készitményért vállal a készítő mindennemű fe'elösséget. 

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

Ara l X. Margit-szappan 7O fill. Uargit-ponder 1'20. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogna-iizletben. 

Dr, Gaspary-féle gépek 
és gyártási rendszere mindenütt kipróbált és 
mint elsőrendűnek ismeretesek. — Homok, kő-
bányahulladékok, salak stb. ilyen anyagokból, 
falazótéglák. tetőcserepek, padlólapok, csator¬ 
nacsövek, vályúk és egyéb termékek előállítá¬ 
sához szükséges gépek és formák külömbö'ző 
árban. :: :: Kérjük gyárunk megtekintését. 
:: 328. számn általános jegyzék ingyen. :: 

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

•: Valódi brünni szövetek 
l szelvény 7 
l szelvény 10 K 
l szelvény 12 ]J 
l szelvény 15 K 
l szelvény 17 K 
l szelvény 18 K 
l szelvény 20 K 

az 1910. évi tavaszi és nyári idényre. 
:: Egy szelvény :: 
3-10 méter hosszú 
elegendő teljes férflrnhához 
(kabát, nadrág é«i mellény) 

:: ára csak :: 
Egy szelvényt fekete szalonkaliálhoz 2O.— K-ért, éppngy f»|. 
öllöszővolekél, lurUlalodenl, selyrmkamgarnt gyári árakon küld 
a mindenütt ismert ntegliizliiló és szolid posztégyári raktár 

Siegel-Imhof, Brünn 126 
Minták ingyen és bérmentve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬ 
letéi directe a gyártás helyén Siegel-Imhof czég-
nél rendeli. Óriási forgalma miau állandóan a legnagyobb 

választék a Icgnjabb szövetekből. 

». SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK! „, 
llármily megrendelés teljesítése szigorúan mintáim és figyelmes. 

HÖLGYEK JÓLTEVŐJE 
legjobb szerkezetű 
::: haskötő!! ::: 

Ilygienikus és kozmetikai sikerei fe¬ 
lülmúlhatatlanok. Támaszt nyújt és 
egyszersmind kellemes nyomással ösz-
szeszoriija a hasfalakat, miáltal az erős 
füzestől eredő és minden egyéb altesti 
bajokat orvosolja. Áldásos a viselése 
gyomor-cs bélbajosoknál, liasmíitétck 
után, viselős állapotban és szülés 
után, vándorvesében szenvedőknek ; 
kiválóképon ajánlható nagy, vagy lógó-
hasuaknak (kiknek csinos karcsúbb 
alakot formál). — Mértékvételrs 
hölgykiszolgálat! — Ú J D O N ¬ 
S Á G ! ! nummiharisnyák varrás nél¬ 
kül (egyenletes kellemes nyomás). 
Görcsfr, dagadt láb, izületi csuz, meg¬ 
vastagodott izületek és egyéb lábbajók 
ellen. Képes kimerítő árjegyzéket in¬ 

gyen és bérmentve küld: 

orvosi miiszcr és testegyenesitii eé-
pék Ryá r a Budapest, IV., Korona-

herczeg-ntcza 17. szám. Telefon 13-76. Alapítva 1878. 

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

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

Diana-Krém és a Diana-szappan 
Tiszteli Gyógyszerész url 

Sokat hallottam már ai ön Uiana-<7tppanáról és eddig mindenütt csík dicséretet hallottam, 
megpróbálkozom én is vele tehát. Tessék küldeni egy danb Diina-szippint, de olyat, hogy min¬ 
den szeplőm is pattanásom elmúljon [öle. Hí jónak bizonyul i Diana-szappan, ngy sokkal töb¬ 
bet hozatok és ajánlani is fogom mindenkinek, ügy mint ahogy nekem is ajánlották. Kérem azon¬ 
nal küldje a Diana-szappant. Kiváló tisztelettel N a g y I c t v á n n é . 

Kedves Gyógyszerész url 
Hintán egyazerre elláttam magam Diani-crémmel, Diana-szappannal és Diana-pnderrel hu¬ 

osabb időre, ezúttal n kéek 

lemossa a szeplőt és pattanást az arczról. 
Igen tisztelt Uram l 

hirdetett holmikkal, de az ön Diana-

Tisztelt Gyógyszerész ár l magam iMana-crommel. Iliina-szappannal és Diani-piiderrel lm- J isztelt Gyógyszerész ár l 
zamosabb időre, ezúttal nem kérek ugyan semmit, de Mívesen irok önnek néhiny sort azon ve*- Narvon izivp^n minim h. íki 
Wien kellemes tallózásról, mit az ön bőrápoló szereinek köszönhetek. Tudja kedves Erényi úr Diana-sElításokat. m.rt̂  élik y s o r r a 'm e^y«gtatna, hogy szállit-e ön ide Abbáziába 
«ng,m igáién égés, boldoggá lett. mm valósággal szégyellem pár héttől ezelőtt társaságba menni vevők S £ £ * i ? u *%LS*£S " a " ™ ^ * azt hLem, önnek is előnye, ha a 
-,...., ..,,c,i.,o ,,.j,u,..-iui, mii öt \ju uuripiiio szeremet Koszonneiei. ludja kedves Krényi úr, 
engem igazin egész boldoggá lelt, mrri valósiggal szégyellem pár héttől ezelőtt társaságba menni, 
olyan vörös volt az irczom és kezem ti'le volt s a bőröm pattanással, ma pedig minden elbizako¬ 
dottság nélkiil merem mondani, hogy kifogástalan szép a bőröm, llazalias üdvözletét koldi 

Mrs. Mary Smith. 

DIANA-PÚDER 
, amely szín olyan nők arczán látható, kik á d á t o ' a s ^ S t e fl 

Egy ív^léfiely Diana-crém (nappali és éjjeli Esy na«v darab Di» 
hasznáialra) ! &,.. 5 O m, Oiana-szappan 

Egy Oveglésely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz 
50 

l kor. 5O túl. 

, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból: 

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

l 

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

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁES 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, ÁPRILIS 24. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

szám 
ára 40 fillér. 

Etetési í -
jeltételek : { Negyedévre 

_ 16 korona. A «Ví/dgícroníícd»-val 
_ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a poatailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A MAGYAR SZENT KORONA ADOMÁNYO¬ 
ZÁSÁNAK EMLÉKMŰVE RÓMÁBAN. 

EÓMAJÁEÓ magyarok, kik idegen vezetőre 
szorultok az Örökvárosban, vájjon ész-
revettétek-e a lateráni bazilika neveze¬ 

tességei között azt az egyszerű barokk sír¬ 
emléket, mely a főhajó jobboldali második 
pillérének külső oldalán van elhelyezve? Ha 
talán feltűnt ez a sok pompás emlék közül 
kirivó dísztelen cenotafium és figyelmesebben 
megnéztétek, csodálkozva pillantottatok meg 
felette egy kicsiny piros-fehér-zöld lobogót. Meg-
illetődve siettetek oda és ha sikerült megfej¬ 
tenetek a latin sírfelirat értelmét, sokáig áll¬ 
tatok előtte, miközben megelevenedett előttetek 
az egykorú jámbor krónikás elbeszélése: 

(dstván - - irja Hartvik, Szent István kirá¬ 
lyunk életirója - - atyja halála után a negye¬ 
dik esztendőben elküldte Asztrík főpapo.t az 
apostolok küszöbéhez, hogy az apostolok fe¬ 
jedelmének, Szent Péternek utódjától, II. Szil¬ 
veszter pápától áldását kérje a pannoniai ré¬ 
szeken támadt új kereszténység számára, hogy 
az esztergomi egyházat érsekséggé avassa és 
a többi püspökséget is erősítse meg, egyúttal 
őt is szilárdítaná meg kegyelmesen királyi 
korona adományozása által. A római pápa 
mindent, a mit kértek, jóakaróan megadott, 
azonfelül keresztet is ajándékozott, mit a ki¬ 
rály előtt vigyenek apostoli jelvény gyanánt. 
Én apostoli vagyok - - így szólt - - de ő va¬ 
lóban Krisztus apostola, ki által oly nagy 
nemzet téré meg.» 

Ki tudja, hányan elkerültétek II. Szilveszter 
pápa lateráni síremlékét és nem emlékeztetek 
Szent István királyról. Ezentúl lehetetlen észre 
nem venni többé. Művészi síremlék emelkedik 
a regi helyén és hirdeti II. Szilveszter és 
Szent István dicsőségét. 

Az emlékmű meczénása Fraknói Vilmos 
püspök. Ez az áldozatkész főpapunk építtette 
fel a többi nemzet példájára a római magyar 
művészházat, mely 1904 óta évente két festő¬ 
nek és egy szobrásznak ad otthont/műtermet 
és ösztöndíjat, a kik ennek fejében megsza¬ 
bott művet tartoznak készíteni. Eóma falain 
kívül, a Corso d'Italián, gyönyörű villaváros¬ 
ban, a pretorianusok egykori táborának ódon 
szürke falaival szemben fehérlik gyászoszöld 
piniák és cziprusok között a román stílusú 
magyar művészház, homlokzatán fehér mész¬ 

kőből faragott magyar czímerrel. Itt készítette 
Szilveszter pápa síremlékét Damkó József, a 
római magyar szobrászati díj első nyertese. 
Damkó a díjat a magyar szent korona ado¬ 
mányozását ábrázoló domborművű mintájával 
nyerte el, melyet Fraknói püspök a pápa sír¬ 

emlékének alsó részére kivánt márványba fa¬ 
ragva elhelyeztetni. A lateráni káptalan azon¬ 
ban nem volt hajlandó a relief kedvéért eltá¬ 
volítani a síremlék alsó részén levő egykorú, 
IV. Szergiusz pápa által készíttetett sírfelira¬ 
tot, emlékét a régi, a X. század elején újjá-

A MAGYAR SZENT KOKONA ADOMÁNYOZÁSÁNAK EMLÉKMŰVE A RÓMAI LATEKÁNI TEMPLOMBAN. Damkó Jóiseftói. 
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épített Konstantinná féle bazilikának, melyet 
a XIV. században tűzvészek pusztítottak el, 
úgy hogy az egykori bazilikából a XVII. szá¬ 
zadban barokk templom lett. Ezért a síremlék 
felső része lett kijelölve a relief helyéül. Ez 
azonban nem töltötte be teljesen a felső ke¬ 
retet, így határozatba ment, hogy az eredeti 
dombormű fölé még egy relief kerüljön, me¬ 
lyen Szent István és Szent László királyok 
hódoljanak Máriának, Magyarország patróná-
jának. Ezek a körülmények szabták meg ez 
emlékmű alakját. Az eredeti relieffel még egy 
változás történt. Damkó a XI. század művé¬ 
szetére vonatkozó római tanulmányai alapján 
az eredeti mintát megváltoztatta, korhűvé tette. 

Mindezek a dolgok sok hivatalos tárgyalást 
jelentettek és akadályozták a munkát. Csak 
ezután foghatott hozzá Damkó a Karrarában 
választott márványlapok faragásához, melyet 
a nagyolás kivételével maga végzett. Végre 
negyedfélévi munka után, 1907 őszén az em¬ 
lékmű készen állott, el lehetett helyezni a sír¬ 
emléken Ekkor azonban nyilvánvalóvá lett, 
hogy a pompás művészi emlék nem foglalhat 
helyet az egyszerű, művészietlen barokk keret¬ 
ben. Damkó tehát korhű román stilű keretet 
tervezett hozzá, melyet azonban az építőművész 
Wálder Gyula reneszánsz ízűre változtatott. 
Az építészeti rész az úgynevezett giallo di 
Sienából, gyönyörű, sötétes erezetű, aranysárga 
igen drága márványból épült. 

A relief maga a legapróbb részletekig gon¬ 
dos kortörténeti tanulmányok alapján készült, 
teljesen korhű, még a stílusában is korhűségre 
törekedett a művész, a korona adományozás 
jelenetét Hartvik nyelvén akarta márványban 
elbeszélni. 

II. Szilveszter pápa képmása, fején a pápák 
régi egyes koronájával, a Szent Pál bazilikából 
van véve, hol valamennyi pápa mozaikban 
van megörökítve. Mögötte legelöl áll a bőkezű 
donátor, Fraknó ipüspök, hátrább Satelli bíbo¬ 
rosnak, leghátul László Polikárpnak, a ferencz-
rendiek legutóbbi magyar definitoránok kép¬ 
mását látjuk. A pápával szemben Liizzani 
lateráni kanonok áll pásztorbottal kezében, 
mögötte a kardjára támaszkodó daliás magyar 
gróf Széchen Miklósnak, Magyarország Ausztria 
szentszéki követének képét viseli. Leghátul 
Szoldatics bácsinak, Rómában élő festőművé¬ 
szünknek arcza látszik egy kevéssé. 

Az emlékművet tavaly állították fel a Late-
ránban és április l(j-ikán leplezték le nagy ün¬ 
nepségek kíséretében. Fölötte lobog a magyar 
trikolor, melyet még a millennium idején he¬ 
lyezett el a régi emlék fölé Fraknói püspök. 

Immár nekünk magyaroknak is van emlé¬ 
künk Rómában, mely a magyar nevét magasz¬ 
talja a városnak és a világnak. 

Hála érte a meczénásnak és a művészeknek. 
IIö. 

Szíves órák, duzzadt órák, 
Rólatok már gyakran lekések, 
Elmulasztom örömötök 
S a régi, szép feledkezések 
Ritkán jönnek, alig-alig. 

Boros asztal, feht'r asztal, 
Frigyesedésünk hajdan-hajdan 
Képzelt gondokban született, 
Örömnél is jobb ifjú bajban 
8 most mint bagoly-hit szétszakad. 

Szíves órák, duzzadt órák, 
Komorabbak s hígabbak lesztek 
S a régi boros üvegek 
Nyújtóznak, mint vén sírkeresztek 
Vén temetőben valahol. 

Ritkább-ritkább lesz a kortyom 
S megtelek már síri malaszttal 
S oly furcsa a ravatalom: 
Egy boros asztal, fehér asztal 
S virrasztóim telt üvegek. 

Ady Endre. 

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

Irta Szemére György. (Folytatás.) 

XI. 

ESTI DAL. 
Ma szép a nap, gyönyörű szép: 
Ily napon volna halni szép l 

Csillog a fák mögött a tó: 
Haljunk meg együtt, jer Katói 

Derűs az est, színes az ég: 
Minden szép, hogyha vége szép! 

Minden jó, hogyha vége jó: 
Haljunk meg együtt, jer Kató! 

A nap, az tűz, a nap, az ég: 
Az este hős, az este szép ! 

Haljunk meg együtt, jer Kató: 
Csillog a fákon át a tó! 

Hubits Mihály. 

FEHÉR ASZTAL BÚCSÚZTATÓJA. 
Boros asztal, fehér asztal, 
Telt poharak, kaczngva bongók, 
Víg, hős, legényi éjszakák, 
Villamos kedvűek, csapongók, 
Már elhagylak benneteket. 

Ikerváry Emerenczia budoárjában ült egy 
álló lámpa alatt és olvasott. Azaz csak úgy 
tett, mintha olvasna, A könyv a kezében 
volt, de a szeme másutt járt, a gondolata 
is. És ha neszt hallott a szomszéd szobá¬ 
ban, mintha villamos áram érintette volna: 
megrándult hajlékony párducz-teste s pihegni 
kezdett masszív picziny kebele . . . 

Kontót várta . . . De nemcsak úgy, mint a 
hogy a szerelmes nők imádójukra várnak; a 
herczegnő varasa nem volt puszta epekedés. 
Az is, de más is. Vágy is, félelem is, gyönyör 
i.s, aggodalom is. Ezernyi érzés reszketett a 
szép asszony szivében, ha csak említették is 
előtte a Kont nevét . . . Ilyenkor kigyúlt az 
arcza s zavaros lett a beszéde, a miért na¬ 
gyon, de nagyon haragudott. De legyőzni 
nem tudta magát. Hiszen tisztában sem volt 
az érzéseivel. Alapjában haragudott ő a vitézre 
is. Bántotta női méltóságát, hogy az úgy bánt 
vele, mint naiv gyermekkel s hogy betola¬ 
kodott a bizalmába, a nélkül, hogy képes lett 
volna őt magától elhárítani. Igaz, hogy azt 
meg se igen kisértette, nem akarta, nem merte; 
kénytelen volt magának bevallani, hogy az is¬ 
meretlen származású impozáns férfi beczézése, 
bizalma, ha bántotta is, de egyben hizelgett 
neki. Be kellett ismernie, hogy hozzá hasonló 
egyéniséggel nem találkozott életében. Minden¬ 
kinél szebb volt, eszesebb és mégis természete¬ 
sebb . . . S ime, ez a férfi méltónak találta őt 
arra, hogy beavassa titkaiba! . . . Mert hiszen 
nem is igen tagadta már előtte, hogy nem az, 
a kinek a világ tartja . . . Csak a világot csalja, 
őt nem. De mégis csaló. A vele való viszony: 
ka luntl. 

. . . Kaland! Kaland! . . . Igen, igen, Kontót 
kalandornak tartotta a herczegnő és mégis 
meghívta magához. Azt is tudta róla (Kincses 
mester elmondta neki), hogy Kont jusson egy 
csomó arisztokrata család vagyonára pályázik, 
természetesen az övére is és — mégsem vetette 
meg . . . A csókja ott ég az ajkán, ölelése ott 
reszket a szivében, minduntalan hallja a hangja 
pompás bariton zenéjét s látja sörényes orosz¬ 
lánfejét . . . Nem tud tőle menekülni, pedig jó 
ízlése, nevelése, hagyományai, minden ize-idege 
ellentmond bűnös érzéseinek. 

Emerenczia herczegnő belátta ezek után, 
hogy tisztáznia kell a helyzetet közötte és az -
új Cagliostro között. Teljes vallomásra kell 
bírnia Kontót, kilétét, terveit, czéljait illetőleg. 
S ha nem igazolja magát a vitéz, szakítania 
kell vele, különben herczegnő létére egy szél¬ 
hámos titkos bűnrészesének kellene magát te¬ 
kintenie s ezt a tudatot nem birná elviselni 
sem a lelke, sem a szervezete. Belefonnyadna, 
beleőrülne 

íme, ezek a gondolatok bírták rá a herczeg-

nőt, hogy meghívja magához a vitézt. Le akart 
veié számolni. A meghívó-levelet még határo¬ 
zott elszántsággal vetette papirosra, de men¬ 
nél közelebb érezte a felelősségrevonás idejét, 
annál gyöngébb lett az akarata. Nem tudta 
magát biztonságban. Tízszer is elgondolta, 
milyen helyzetben, modorral, szóval fogja fo¬ 
gadni vendégét, hogy el ne árulja előtte elfogó¬ 
dottságát, sőt önmaga előtt pirulva, mint egy 
színésznő, többször el is játszotta kigondolt 
szerepét. De hiábavaló volt minden erőlködése : 
nem tudta megtanulni. Minduntalan belesült. 
Mozdulata, póza ügyetlen volt, bátortalan, 
hangja remegett, arcza é g e t t . . . De még annyi 
lelki ereje sem volt, hogy meghagyja magán 
azt a ruhát, a melyben elhatározása első pil¬ 
lanatában fogadni akarta Kontót, A fekete 
ruha - - ámította magát, - - csak jobban el¬ 
árulja égő arcza pirosságát; világos ruhát kell 
fölvennie. Midőn megtörtént volt a ruha-csere, 
már tisztában volt vele, hogy hazug volt a ki¬ 
fogása : szép akart lenni mindenáron, azért 
öltött fehér toalettet, mert az állt rajta a leg¬ 
előnyösebben . . . Elszégyelte magát, durczásko-
dott, sirt, de a helyett, hogy legyőzte volna 
magát, a tükör elé állott, igazított, szépített a 
toalettjén, piros rózsát tűzött ébenszinű ha¬ 
jába, ugyanolyat a keblére, s minden sikk elle¬ 
nére föltette híres brillant diadémját, a mit 
csak udvari bálokon s legföljebb egy-két na-
gyobbszerű parádé alkalmával szokott volt 
viselni. 

Olyan volt, mint egy királyné. Mint egy sze¬ 
relme extazisától átszellemült özvegy fehér ki¬ 
rályné. A Böcklin ecsetére méltó misztikus 
vágy megtestesülése . . . 

Az álló lámpa rózsaszínű ernyőjén átszűrődő 
villamfény szétomlott a budoár halványkék se¬ 
lyemfalán, az óriási jegesmedvebőrön, a mely¬ 
nek fején a herczegnő keskeny lábacskája pi¬ 
hent, de pirosra lehellte a gyönyörű asszony 
kissé felcsúszott szoknyája alól kibukkanó 
lábacskáit is a fehér szattyán topánban, karcsú 
durczás bokáját s alsószoknyájának rezgő 
csipkefodrait . . . 

A herczrgnő elvetette magát a karosszék¬ 
ben, idővel elernyedett a keze is, földre ejtette 
a könyvet. Szemhéjjá megnehezedett, piros 
ajka felkapcsillott. Sok levegőre volt szüksége, 
mert nagyon vert a szive... 

A szomszéd szobából valami nesz hallatszott 
át a budoárba. A herczegnő összeborzongott 
és felugrott zsölléjéből. . . Hallgatódzott. 

Ah nem, nem ő volt, csak a komornyik, a 
csúszó-mászó selyemember, az ő léptei alatt 
átdönög a padmaly a vastag keleti szőnye¬ 
gen is. Kopogtattak . . . 

— Szabad ! . . . 
A frakkos komornyik megáll az ajtóban és 

mélyen meghajtja magát. Várja a jelt, a mely 
engedelmet ad neki a beszédre. 

- Nos? 
- Ő exczellencziája Kont úr hódolattal tu¬ 

datja herczegségeddel, hogy azonnal tiszteletét 
teszi. 

— Jól van, — susogta a herczegnő, és egy 
önkénytelen mozdulattal megigazította szok¬ 
nyáját s alája kapta remek szabású, keskeny 
lábait, 

A komornyik a kilincsre tette a kezét. 
A herczegnő rászólt, még mielőtt kilépett 
volna a budoárból. 

— Vandrák! 
— Méltóztassék parancsolni! 

Miért czímezi maga Kontót kegyei¬ 
mesnek ? 

A diplomataképű és modorú szolga meghaj¬ 
totta magát. 

- Senki se meri kisebb czímmel illetni, -
én sem . . . 

- Nem tudja maga, - - faggatta a her¬ 
czegnő, — hogy ez a czím csak a titkos taná¬ 
csosokat illeti meg? 

- Úgy gondoltam, — mentegetődzött a ko¬ 
mornyik, - - hogy nálánál nincs nagyobb úr 
az országban . . . 

- Jól van, Vandrák, — vágott a szép asz-
szony a szavába, — hívja csak kegyelmes úr¬ 
nak . . . Ha jön, vezesse be ide bejelentés 
nélkül. 

A parádés szolga kilibbent a budoárból. 
A herczegnő arczán egy rövid mosoly jelent 
meg. (Jól esett neki, hogy a komornyikja nem 
ismer az országban Kontnál nagyobb urat.) 

Egy álló tükörhöz lépett, megnézte magát 
benne elölről, hátulról, kinyújtózkodott, mint 
a macska, majd meghallván a Kont lépéseit, 
ijedten, mint a tétlenért bűnös, egy magaskarú 
szék mögé menekült. , . 

A belépő vitéz megállott az ajtóban és üd¬ 
vözlés fejében kurtán levágta fejét. 

Az asszony csak nézte egy darabig, aztán 
lesütötte bágyadt fényben úszó szemét . . . 

— Emerenczia! - - szólalt meg Kont és pár 
lépéssel beljebb került a budoárba. - - Eme¬ 
renczia ! 

A herczegnö megkerülte a székét s lán¬ 
goló arczát elfordítva, egész hosszában a vitéz 
felé nyújtotta meleg, fehér, fedetlen karját. 

Kont elkapta. Először a kezét, aztán a kar¬ 
ját. A kezét megcsókolta, a karját megsimo¬ 
gatta. 

A herczegnő föllázadt ez ellen a merészség 
ellen. 

— Maga bánt engem, — mondta, miközben 
elkapta kezét, - - maga visszaél a hatalmá¬ 
val . . . Ez nem lovagias eljárás. 

Kont csak mosolygott, 
— Édesem, ha bántja magát a szerelmem, 

miért árulja el, hogy a hatalmamban van? 
A herczegnő fölvetette büszke kis fejét. 
— Nem vagyok a hatalmában. 
Pompás sötét hajkoszorúján szikrákat szórt 

a gyémánt-korona, de még annál is jobban 
tüzelt a szeme. 

Kont vitéz gyönyörködve nézte. 
— Egy ilyen ártatlan lelkű szép fehér asz-

szonynak — mondta lágy, hízelgő hangon, -
igen jól áll a harag is. 

Emerenczia herczegnő észrevette magát. 
Érezte, hogy különös magaviseletével csak 
jobban felbátorítja a vitézt. 

Nem haragszom magára, - mondta 
gyenge, de határozott hangon és egy székre 
mutatva. — Foglaljon helyet. 

Kont leült. A herczegnő vele szemben fog¬ 
lalt helyet. 

- Azért kérettem magamhoz, — folytatta a 
szép asszony, - - hogy vallomásra bírjam. 

— Vallomásra? - • kérdezte Kont moso¬ 
lyogva. — Ha épen nagyon ragaszkodik 
hozzá, szívesen bevallom szóval is, hogy . . . 

Csak most vette észre a herczegnő, hogy 
ügyetlenül fejezte ki magát, belevágott a Kont 
szavába. 

- Nem úgy értem . . . Tudni akarom: ki¬ 
csoda, micsoda ön? Az a legkevesebb, a mit 
megkövetelhetek egy férfitől, a ki az én há¬ 
zamba jár . . . 

Most meg Kont szakította félbe a her-
czegnőt. 

- Ugyan Emerenczia, ne legyen kiváncsi, 
ez kicsinyessóg . . . 

- Nem kíváncsiságból kérdezem, — tütako-

A TEMPLOM KIVÜLRŐL. 

zott Emerenczia herczegnő, — csak női méltó¬ 
ságomat és társadalmi állásomat védelmezem... 

- Mondtam: az én származásomnak egy¬ 
előre homályban kell maradnia, még maga 
előtt is. Eleget tud, többet, mint bárki a vilá¬ 
gon, még többet sejthet. Ne kérdezzen . . . 

— Ragaszkodom a kérdéshez: ki ön ? 
Kont felállott. 

- Az oly tökéletesen mindegy, herczegnő, -
mondta kelletlenül megrázva fejét. — Gondolja: 
a megtestesült eszme vagyok, vagy ha tet¬ 
szik, egy eszmévé vált ember : az ember, Isten 
teremtménye, észszel, lélekkel, szívvel . . . Mi 
szükség van a nevemre, a mikor az csak egy 
megkülönböztetési tényező; az ember lényé¬ 
nek meghatározására annál semmi sem ke-
vésbbé lényeges. 

- A formákhoz ragaszkodnom kell, - - állí¬ 
totta a herczegnő, — a társadalom tagja va¬ 
gyok. 

- Eh, — intette le Kont, — ne törődjön a 
társadalommal, helyezkedjék egy magasabb ta¬ 
lapzatra, jöjjön velem oda, a hol én állok. 

- S hol áll maga ? 
- A társadalmon kívül, az emberek felett. 

A herczegaő meghajtotta fejét. 
- S mit csinálnék én ott — egyedül? 

- Hát én senki se vagyok? - - kérdezte 
Kont és büszkén tarkójába vágta a fejét. 

- Senki, a meddig nem tudom, hogy ki. 
Reám nézve senki. 

- Pedig én azt akarom, hogy magára nézve 
mindenki legyek: az egész világ. 

A herczegnő kiemelkedett székéből, olyan 
mozdulattal, mintha menekülni akarna a me¬ 
rész férfi elől. De csak nem menekült. 

- Ne kínozzon, kérem . . . Engem vérig sért 
ez a bizonytalanság . . . Haragszom magamra, 
szégyellem magamat. 

Kont megragadta a herczegnő kezét. 
— Ülj le, Emerenczia és hallgass meg . . . 

Megmondhatnám neked, hogy ki vagyok, nem 
kellene attól tartanom, hogy elárulsz. . . a 
hazádat árulnád el ezzel s erre nem képes 
egy héderi Kont-leány. Még ha kerékbe tör¬ 
nék sem . . . És mégsem árulom el előtted a 

A TEMPLOM BELSEJE. 
II. SZILVESZTER PÁPA SÍREMLÉKE, MELY FÖLE AZ ÚJ 

EMLÉKMŰVET HELYEZTÉK. 

A RÓMÁI LATERÁNI TEMPLOM. — Jelfy Gyula fölvételei 
. 
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XIII. Allfonzó király aláírja a 19 madridi utcza lerombolásáról 
szóló okiratot. 

A madridi polgármester üdvözli a királyt a rombolás megkezdése előtt. 

titkomat. Mert szeretlek. És próbára akaróm 
tenni a te szerelmedet is. 

A herczegnő vére újból fellázadt. 
- Én nem szeretem magát. . . 

Kont megcsóválta fejét. 
- De szeretsz, Emerenczia. A kérdés csak 

az, mekkora a szerelmed? Mert én hétköznapi 
vágyakkal, érzésekkel nem érem be ám. Azt 
akarom, hogy az a nő, a kit a magamóvá aka¬ 
rok tenni, mindenét feláldozza érettem : a tár¬ 
sadalmi konvencziókat, gazdagságot, fényt s 
ne tartson meg magának semmi egyebet, csak 
a lelkét .és az én lelkemet. . . Azt akarom, 
hogy vakon kövesd az ismeretlent, vészbe, 
viharba, sötétségbe . . . Kívánom, hogy bízzál 
bennem, megvesd a látszatot, senkinek se higy-
jél, csak nekem. Egészen az enyim légy, láb¬ 
ujjadtól a körmöd hegyéig. Ne számítson reád 
se társadalom, se rokonod^ se testvéred* senki., 
a világon. Belém kell olvadnod. Szived az én 
szivembe, véred az én vérembe, fel akarom 
szívni egész lényedet! . . . Akarod ? 

A herczegnő leült; riadtan gubbaszkodott a 
székébe. 

- De hiszen — gyötrődött, — maga engem 
valósággal kínpadra visz . . . Aztán - - tette 
hozzá halk, bizonytalan hangon — mindannak, 
a mit tőlem követel, csak útjában áll az inkog-
nitója. És semmit, semmit sem nyer vele. Miért 
nem mondja meg a nevét? 

A vitéz felsóhajtott: 
Kont vagyok, - - mondta szárazon, — 

vagy ha tetszik, Eákóczi vagyok, vagy Hn-
nyadi . . . Magam adok magamnak nevet. . . 
Érje be vele. 

- Nem tehetem, nem tehetem . . . Mint 
szárnyszegett vergődő galamb, küzködött ma¬ 
gával a herczegnő; Kont közelebb húzta hozzá 
a székét. 

— Mit akar maga? Azt szeretné, hogy herczeg, 
gróf, vagy legalább is báró legyek? A mende¬ 
mondától fél? Vagy csakugyan azt hiszi, hogy 
szélhámos vagyok? Hogy pirulnia kellene, ha 
leleplezne valaki ? Hát tudja meg, Emerenczia, 
hogy igen, el fog jönni az az idő, midőn saját 
magam fogom magamat leleplezni, ki fog tűnni, 
hogy túljártam az egész Tilág eszén: kor¬ 
mányoztam, talpradlltíottam n/i/ beirt/ or¬ 
szágot hatalom nélkül s óriási vagyonra let¬ 
tem szert, a nélkül, hogy mellettem szólt 
volna az igazság, a törvény és a jog. Csak a 
végezel és az emberek jóhiszeműsége szólott 
melleltem, a nemzet belém helyezett fanatikus 
hite, a, mi fel -Jogjy dönteni az összes jogi és 
társadalmi korlátokat s" törvényül csak azt 
fogja elismerni, a mit én vallók annak. 

- Félek, - - rehegte a hí>rc*»gnő. - - Ne 
mondja tovább. 

- Mitől fél? - - biztatta meg a vitéz. 
Tegye kezét kezembe, l hódította az 
asszony remegő kezét. - - s így hallgasson 
végig, mert még nem fejeztem be. Még azt 
is el kell mondanom, hogy el fogom venni 
a maga uradalmait is, a többi negyven vagy 
ötven úréval egy füst alatt; azt is, hogy an¬ 

nak ellenére szegények leszünk, a munkánk 
után fogunk élni. Nem biztosíthatok neked se 
palotát, se kényelmet . . . egy kis fehér házban 
fogunk lakni, mint a jobbmódú munkások -
s mindezek ellenére nem lesz nálamnál becsül-
tebb ember ebben az országban, se nagyobb 
úr. És az én feleségem lesz a legfenségesebb 
magyar nagyasszony, sokkal magasabb rangú 
a világ bármely herczegnőjénél ; nem fog gyé-
mántdiadémot viselni, de dicsfény fog ragyogni 
a feje körül . . . 

A herczegnőnek előrecsuklott a feje, szeme 
elernyedt, arcza sápadt lett, mint az álom 
járóké . . . 

- Elveszi a vagyonomat ? - - kérdezte gé¬ 
piesen. 

- El. 
- Jogtalanul? 

Jogtalanul 
- És miért veszi el? 
- A hazának. 
- Akkor — rebegte a herczegnő, — vennie 

se kell: odaadom. 
Kont feléje hajlott. 
— És követni fogsz a szegénységbe? 

- Megesküszik, - - kérdezte az asszony fe¬ 
lelet helyett, - - hogy jóhiszeműleg beszél? 
Hogy a becsülete intakt marad? 

— Megesküszöm. 
A herczegnő hátradőlt székében és elkérte a 

kezét Konttól, de az nem adta oda, megismé¬ 
telte előbbeni kérdését. 

- És követni fogsz engem a szegénységbe? 
- Én nem a szegénységtől félek, - - vála¬ 

szolt Emerenczia alig hallhatóan. 
- Mitől? 
- Attól, hogy nem fog sikerülni a terve és 

akkor . . . 
— Nos ? 

Vkkor - fejezte be a szép asszony, -
mi lesz -

- Szeretsz? - - kérdezte tőle Kont vitéz, 
midőn végre lecsillapodott valamennyire a 
szenvedélye viharja. — Szeretsz? 

Megmozdult a herczegnő ajka, de a szót nem 
adta ki, először kivergődött valahogy a vitéz 
öleléséből. Megkapaszkodott a karjába, igen 
gyönge volt. A fejecskéje is odahanyatlott a 
Kont keblére . . . Csak így tudott szóhoz jufni. 

- Szeretlek — én uram! 
(Folytatása következik.) 

<• Velünk?! 
Kpnt vitéz keble mélyéből egy tagolatlan 

ujjohgásszeru hang tört ki. Az asszony ön¬ 
kéntelenül felugrott. Kont átnyaláfeolta a de¬ 
rekát, a vállát és magasra emelte, majd a 
keblére ejtette a gyönyörű teremtést ; játszott 
vele. eszeveszett kíméletlenséggel, a himórosz-
lán gyöngédségével ; szorította, csókolta, a hol 
értei Letette a földre, lábához kuporodott, át¬ 
ölelte a térdét, csókolta a ruháját, majd az 
ölébe vette s megringatta, mint az ölbeli csecse-
mőt;4Jem tudott betelni vele. 

~ Szeretlek . . . szeretlek . . . szeretlek, -
hajtogatta egyre. — Az enyim vagy . . . meg¬ 
találtalak . . . 

A herczegnőnek fogalma se volt ekkora 
szenvedélyről. 

- Oh, - - nyögdécselte váltig, - - fáj . . . 
tegyen le . . . ereszszen el . . . 

Majd végkép elzsibbadt a teste, tehetetlenné 
lett az akarata is. Elalélt. Csak gyönyörben 
égő arcza és viharosan hullámzó keble árulták 
el, hogy él . . . tízszeresen él : egy egész életet 
él át perczek alatt. 

I. FERENCZ BUJDOSÁSA. 
A bécsi császári -és királyi udvari levéltár 

kiadványainak nemrég megjelent kötetében 
igen érdekes leírást olvasunk arról, hogyan 
bujdosott /. Ferencz császár és király 1809-ben 
Magyarországon és Ausztriában, az osztrák-
franczia háború kitörésétől a tatai békekötésig.-
A leírás Skall János Keresztély czászári ki¬ 
rályi tanácsos és udvari ellenőr följegyzései¬ 
ből készült. A ki irta, mindent a maga sze¬ 
mével látott, mert mindig együtt utazott az 
udvarral, a följegyzései tehát nemcsak nagyon 
érdekesek, hanem föltétlenül hitelesek is. 

Az 1809-iki háborút jóval előbb megsejtet¬ 
ték Magyarországon s Ausztriában is, mint 
a hadüzenet megtörtént. Kívánták is és nagy 
lelkesedéssel készültek rá. Különösen a ma¬ 
gyarok nagyon sokat áldoztak azért, hogy a 
fegyverkezés minél gyorsabban menjen. A nagy¬ 
birtokosok közül sokan csatlakoztak az inszur-
rekczióhoz, s a kik személyesen nem vehettek 
részt a háborúban, azok kiegészítették a hu¬ 
szárezredeket. Legtöbbet három Zichy gróf 
tett: Ferencz, Veszprémmegye főispánja, Ká¬ 
roly, udvari miniszter és István, a ki kamarás 
volt; továbbá egy gróf Keglevichné, a kinek 
első férje gróf Károlyi volt; Károly Ambrus 
királyi herczeg, Magyarország herczegprimása 
és Nyitramegye közönsége. A királyi herczeg 
külön tábori kórházat építtetett a magyar ka¬ 
tonáknak. 

A franczia követ márczius elsején elhagyta 
Bécset és még ezen a napon megkezdődött a 
hadviselés, a melynek legfőbb vezetését a ha¬ 
ditanács Károly királyi herczegre bízta. A ma¬ 
gyar- és osztrák hadierő a hadi levéltárban 
levő hivatalos följegyzés szerint 470,656 em-
loer és 44,199 ló volt; a tüzérség hétszázötven 
ágyúval volt ellátva, azonkívül néhány taraczk-
üteggel is.. Ferencz király teljes meghatalma¬ 
zással látfa el a királyi herczeget, hogy a 
szükséghez képest jutalmazhasson és büntet¬ 
hessen, az udvari haditanácstól pedig teljesen 
függetlenné tette. 

Mihelyt a hadüzenet megtörtént, gondos¬ 
kodni kezdtek az uralkodó-családnak és ingó¬ 
ságainak biztosságba helyezéséről; úgy hatá¬ 
roztak, hogy a királyné a gyermekekkel s az 
udvarával Budára megy, a király pedig utazni 
fog Magyarországon és Ausztriában, olyan 
helyeken, a hol nem érheti baj. A készülődés 
sokáig tartott s április nyolczadika volt már, 
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mikor a király nagy kíséretével elindult Bécs¬ 
ből - - titokban. A nagy és bizonytalan útra 
készülő uralkodót messzire elkísérte a családja 
s nemcsak a herczegnők, hanem a királyné 
is hangos zokogással és könnyben úszó arczczal 
búcsúzott el tőle. Kellemetlen, havas és ' esős 
reggel volt s a király ezért is, meg gyöngéd¬ 
ségből is hamarosan véget vetett az érzékeny 
jelenetnek. A kocsis a lovak közé csapott s 
a hat szürke sebes iramodással elvágtatott. 
A felséges család sírva nézett a kocsi után, 
míg egy kanyarulatnál el nem tűnt. 

Néhány órával utóbb nagy meglepetés érte 
a bécsieket: az utczákon kiragasztották a király 
manifesztumát, a melyben közli a néppel, hogy 
a francziákkal való ellenségeskedés megkezdő¬ 
dött s egyúttal elbúcsúzik Bécs városa népé¬ 
től. A király családja három héttel utóbb 
hagyta el Bécset. 

Késő este volt már, mikor a király kisére: 

tévéi .Emis községbe érkezett, a hol a fogadó1 

bán szállt meg. A nép, a mely már előre 

Az udvar a király parancsára reggel föl¬ 
kerekedett és Fayerbachba utazott, magával 
vivén a sebesült tiszteket is. A következő napon 
tovább vonult Ebelsbergbe, a honnan huszon¬ 
hatodikán visszatért Emisbe s megint a ven¬ 
déglőben szállt meg. Itt megjelent a királynál 
Esterházy gróf, Károly Ambrus királyi her¬ 
czeg kamarása, hogy jelentse a herczeg meg¬ 
érkezését. Egyúttal hírt is hozott: a magyarok 
nagyon jól viselik magúkát, csak az a baj, 
hogy az inszurgenseknek nincsen elég nyergük 
és kardjuk. Ezen a napon átvonult Ennsen 
hétszáz hadifogoly is, a kiket tiroli asszonyok 
kisértek a legközelebbi hadi szállásig. Ezek az 
asszonyok mind föl voltak fegyverkezve és 
olyan rendet tartottak a hadifoglyok között, 
hogy négy renitenst agyon is lőttek. 

Április 28-án fölkerekedett az udvar és 
Strengbergbe utazott, a hová ugyanezen a 
napon érkezett meg a királyné is, csupán fő-
udvarmesterétől és főudvarmesternőjétől kisérve, 
mig a kocsikat a személyzettel Amstettenben 

reszketett Lobau szigetén a félelemtől, hogy 
az osztrákok szétmorzsolják a hadseregét. 

A győzelem helyéről a társzekerek hosszú 
sora hozta Wolkersdorfba, a király szállására a 
hadizsákmányt: tizenötezer franczia puskát, 
mindenféle nagyságú ágyúgolyót, kardot, stb. 
Az Ausztriában levert francziák erre a magyar 
határ felé vonultak és a június harmadikáról 
negyedikére virradó éjjelen a Duna jobbpart¬ 
járól bombázni kezdték Pozsony városát. Da-
vousí marsai vezetésével a hídfő ellen is több 
rohamot kíséreltek meg,, de Bianchi tábornok 
mindannyiszor visszaverte őket. 

Június huszonhatodikán Pozsonyba érkezett 
a király is s az Országházán szállt meg. Alig 
feküdt le este, a francziák újra lövetni kezdték 
a várost. Két taraczklövedék az Országházára 
csapott le, a király hálószobája közelében. 
A király erre fölkelt, felöltözött és János 
királyi herczeggel, meg a kíséretében levő ka¬ 
tonai és udvari főméltóságokkal a városszélen 
levő Erdődy-kertbe hajtatott. A kert a kálvária-

'I. A kereszlelés után a vízbe bocsátják a hajót. 2. Ferencz Ferdinánd trónörökös és neje az ünnepélyre érkezik. 3. A hajó a vizén. 4. Mária Valéria 
főherczegnő és Ferencz Szalvátor főherczeg érkezése. 

A <iZEINYI» HADIHAJÓ "VIZKEBOCSÁTÁSA TKLESZTBEN. 

hírét vette érkezésének, nagy lelkesedéssel 
fogadta és mindenki örömest eltűrte a kelle¬ 
metlen időjárást, csakhogy láthassa a népszerű 
uralkodót. Másnap Haag községbe utazott a 
király s ott is a vendéglőbe szállt. Innen 
Altheimba ment, majd Braunauba, Obernburgba 
és Schárdingbe. Útközben mindenütt találko¬ 
zott a háborúba vonuló csapatokkal és fogadta 
a fölvonulásokról és hadmozdulatokról érkező 
jelentéseket. Schárdingben jó hírt kapott: had¬ 
serege lefegyverezett ezerötszáz lovas franczia 
katonát és fogságba ejtett hét-nyolczezer fran-
cziát és bajort, egy-egy tábornokkal együtt, 
azonkívül nyolcz ágyút is zsákmányolt a magyar 
és osztrák hadsereg. A franczia hadifoglyok 
között túlnyomóan sok volt a tizennégy-tizen¬ 
hat esztendős gyermek. 

Április huszonnegyedikén hajnalban futár 
érkezett Schárdingbe a királyhoz. Eosz hírt 
hozott: az Eggmühlnél elvesztett nagyjelentő¬ 
ségű ütközet hírét. A futárt annyira elcsüg-
gesztette a hír, a melyet hozott, hogy kétség¬ 
beesetten mondta a királynak: 

- Minden elveszett! 
- Nono, mondta a király, ott nem tartunk 

még, csak nyugalom, nyugalom! 

hagyta. A királyi pár kitörő örömmel látta 
egymást újra s a felséges asszony harmadnap 
visszatért Bécsbe. 

Május másodikán elhagyta a király is Streng-
berget s előbb Kemmelbachba, majd a Duna 
mellé, Kremsbe utazott, onnan Budweisba és 
Schremsbe; itt hírül vette, hogy Bécsben ki¬ 
hirdették az ostromállapotot s a királyné 
Mária Lujza és Mária Leopoldina herczeg-
nőkkel elhagyta az osztrák fővárost. A folyton 
vándorló királyt gyászos hírrel várták május 
13-án Horn községben: az ellenség egész éj¬ 
szaka bombázta Bécset s a főváros tizenkette¬ 
dikén reggel megadta magát. 

Néhány nappal utóbb Holkersdorfba érkezett 
a király, hogy jelen legyen a nagyjelentőségű 
ütközeten. A királyi tábor körül rendkívül nagy 
élénkség uralkodott. Csapatok jöttek-mentek, 
társzekerek vonultak keresztül, a betegszállító 
kocsik pedig szakadatlanul szállították a sebe¬ 
sülteket, közöttük sok hadifoglyot is. Megér¬ 
kezett az asperni nagyszerű győzelem hire. 
A király, a kit az előző vereségek nagyon le¬ 
sújtottak, egyszerre jókedvű lett megint s öröm¬ 
mel hallotta a folyton érkező hirhordóktól, 
hogy Napóleon negyvennyolcz óra hosszat 

hegy lábánál van s benne egy magaslaton 
gloriett. Ebben a gloriettben töltötte a király 
a kíséretével az éjszakát. 

Davoust marsai fölszólította másnap a Po¬ 
zsonyt védő hadierő parancsnokát, Bianchi 
tábornokot, hogy adja föl a híd sánczát; a 
tábornok, a kit a város egész népe ellenállásra 
tüzelt, elutasító választ küldött, mire a fran¬ 
cziák megújult erővel lövették a várost. A ki¬ 
rály mindenütt buzdította a katonákat, vigasz¬ 
talta a sebesülteket és ajándékokat osztogatott. 
Harmadnap kimerültén és leverten elhagyta 
a várost és visszatért Wolkersdorfba. 

Wolkersdorfban legalább az estéit kellemesen 
töltötte el. Szerette a zenét, jól hegedült és 
legbizalmasabb embereivel kvartettet játszott 
esténként. A király első hegedűt játszott, dr. 
Stift, az orvosa másodikat, Kucsera tábornok 
violót, gróf Wrbna főkamarás pedig csellót. 
Ez az idill azonban nem tartott sokáig, mert 
a király rövid idő múlva, a közeli harcztér 
eseményeitől elszomorodottan, folytatta bolyon¬ 
gását. Morvaországban utazgatott július dere¬ 
káig, akkor aztán a jablonkai szoroson át 
visszajött Magyarországba. 

Az első város, a melyben Magyarországon 
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megszállt, Trencsén volt, a hol gróf IHésházy-
nál lakott. Innen Komárom felé folytatta út¬ 
ját. Mikor Nyitrán átutazott, a népet nagyon 
meglepte megjelenése s nem tudták megérteni, 
hogyan kerülhetett oda. Az alispán meghívta 
a megye nevében ebédre s a király szívesen 
fogadta a meghívást. Az ebédet a megyeháza 
ünnepi termében költötték el a vármegye elő¬ 
kelőségeinek részvételével. 

Komáromban a Zichy grófi család kúriáján 
szállt meg a király. Koppant nagy épülettömb 
volt ez. Itt volt a városi színház, a zsinagóga, 
a posta, a mészárszék, a kávéház, a lutrigyűjtő 
és sok görög kereskedő is lakott a házban. 
Július huszonnyolczadikán váratlan vendéget 
kapott a király: a felesége látogatta meg. A ki¬ 
rály nem nagyon örült a látogatásnak, mert 
nem volt hová beszállásolnia a királynét, a 
felséges asszony azonban megnyugtatta, hogy 
beéri a legkisebb szobával is. 

Ezenközben megkezdődtek Napóleonnal a 

rály sokáig gyönyörködött a derék lovasokban 
és pompás paripáikban. 

Míg a királyi család Komáromban időzött, 
megérkezett Károly Ambrus herczeg, a prímás 
és sorra járta a kórházakat, hogy a sebesül¬ 
teket és a tifuszbetegeket vigasztalja. Haszta¬ 
lanul figyelmeztették vállalkozásának halálos 
veszedelmeire, a herczeg nem tágított; azt 
hitte, hogy minden veszedelmet elhárít magá¬ 
tól, ha több bort iszik. Az orvosság azonban 
méreggé vált. A herczeg megbetegedett és 
szeptember másodikán meghalt Tatán, a hová 
az udvar időközben átköltözött. Esztergomban 
temették el, a prímások sírboltjában. 
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politikájában, hanem Magyarországgal szem¬ 
ben való magatartásában is új korszakot kez¬ 
dett. Az ő közreműködésével folyt aztán to¬ 
vább a békekötés előkészítése és október ti¬ 
zenötödikén délután hatodfél órakor alá is 
irták a megbízottak a szerződést. A szerződós 
példányainak aláírása után Napóleon kivonult 
Schönbrunnból, előbb azonban leroutatta Bécs 
városának erősségeit. 

November huszonegyedikén elhagyta Ferencz 
király Tatát és Győrbe utazott. A derék város 
lelkes örömmel fogadta és maga a király is 
sajnálta, hogy csak másnap reggelig marad¬ 
hatott ott, mert tovább kellett utaznia Po¬ 
zsonyba. Itt, a honnan nemrégen ágyúdörgés-
től kisérve menekült el, most menydörgő él-
jenzéssel fogadták, ünnepségeket rendeztek 
a tiszteletére s a színházban díszelőadást. 
November huszonhetedikén Bécsbe utazott a 
király, de deczember negyedikén visszajött és 
itt maradt deczember tizennegyedikéig, míg a 

1 Tisza kíséretével a gyűlés helyére megy- 2. Tisza lakAsa kapujában. 3. Tisza beszél. -4. Lovasrondőrök visszaszorítják a népet. 5. Egy tüntető letar¬ 
tóztatása. 6. Néples csoport a hallgatóságban. 

GRÓF TISZA ISTVÁN SOPRONBAN. —Jelfy Gyula fölvételei 

béketárgyalások. A békeszerződés megkötésének 
helyéül Magyaróvárt jelölték ki, közvetítőül 
pedig Metternich herczeget, a ki akkor még 
gróf volt. Mivel a béke nagyon bizonytalan 
volt még, a háború folytatására is kellett 
gondolni. Az osztrák puskaművesek azonban 
nagyrészt hadifogságban voltak. Ezért Tihovszky 
tüzérezredes kidolgozta egy Magyarországon, 
még pedig Beszterezebányán fölállítandó fegy¬ 
vergyár tervét. A királynak tetszett a terv és 
megbízta gróf Bubna tábornokot, a ki jól 
ismerte a magyar bányavárosokat, hogy utaz¬ 
zék Beszterczebányára és intézkedjék a fegy¬ 
vergyár fölállítása dolgában. A tábornok jú¬ 
lius utolsó napján elutazott Komáromból és 
teljesítette a megbízását. A gyár fegyveralko¬ 
tórészeken kívül oldalfegyvereket is készített. 

Augusztus közepén Komáromba érkezett 
estei Ferdinánd herczeg a hadtestével, Len¬ 
gyelországból. A király örömmel nézte a ki¬ 
tűnő állapotban levő csapatok elvonulását. 
Most a magyar inszurrekcziós lovasságnak egy 
része vonult el Komárom vára előtt s a ki-

A béketárgyalások helyét ezenközben Ma¬ 
gyaróvárról Tatára helyezték át, mivel az ud¬ 
var is itt volt. Gróf Bubna, a kit Bécsbe küld¬ 
tek Napóleonhoz, hogy a béketárgyalást elő¬ 
készítse, visszaérkezett Tatára s egy franczia 
ezredes is jött vele, a ki levelet hozott Napó¬ 
leontól Ferencz királynak. A béketárgyalás 
előkészítése nem ment simán. A haditanács 
nem foglalt egyhangúlag állást a béke mel¬ 
lett; voltak többen, a kik azt mondták, hogy 
a béke jobb a háborúnál, mások azonban 
jobbnak vélték, ha a szomszédos népeket is 
föllazítanák Napóleon ellen, mert akkor a 
magyar-osztrák hadierő biztos kilátással foly¬ 
tathatná a háborút. A békés párt, a melyhez 
a király is csatlakozott, végre is győzött s 
most már megtettek minden készületet a szer¬ 
ződés megkötésére. 

Gróf Stadion János Fülöp külügyminiszter, 
a ki ellenezte a békét, október hatodikán el¬ 
utazott Tatáról és ezzel letette hivatalát. Prá¬ 
gába utazott. A király Metternichet nevezte 
ki utódjául, a ki Ausztriának nemcsak külső 

franczia nyomokat eltakarították Bécsben és 
Schönbrunnban és elfoglalhatta megszokott haj¬ 
lékát osztrák fővárosában. Sebestyén Ede. 

A CZENTRÁL PARK RABLÓI. 
Elbeszélés. 

Irta Szebenyei József. 

A Czentrál Park New-York kellős közepén 
fekszik. És ez a regényes tájakban bővelkedő 
gyönyörű liget, a maga ősivé varázsolt erdei¬ 
vel, óriási tavaival, kőszikláival és szarvasai¬ 
val olyan, mintha valami mexikói őserdő ide¬ 
plántált darabkája volna és nem a köve^, ka¬ 
vicsos new-yorkí Manhattan-szigeten emberi 
ügyesség és ravaszkodás varázsolta volna a 
nagy kőkoczkák százezrei közé. A Czentrál 
Park a világ legszebb parkja, a mit emberi 
kéz teremtett, ácsolt össze a természeti szép¬ 
ségek bő raktárából. Vannak ugyan még hozzá 
hasonlóak, például a Fairmont Park Phila-

1910. 57. ÉVFOLYAM. VASAKNAPI ÜJSÁG. 
355 

delphiában, a melynek állítólag nincs párja 
a világon. De ennél viszont azokat a szépsé¬ 
geket maga a természet plántálta oda és nem 
mesterségesen tették azzá, pusztán a rendezés, 
a mi emberi kéz munkája. A Czentrál Park¬ 
ban minden kősziklát külön művészi tervek 
szerint helyeztek el, valóságos hegyeket hordtak 
össze benne, óriási tavakat vezettek a kellős 
közepébe, vízesésekkel, alagutakkal, hidakkal és 
vadregényes várromokkal népesítette be a yan-
keek fantáziája ezt a kis oázist a nagy kő-
sivatagban. 

A park maga egy kis város. Külön rend¬ 
őrsége van, külön közigazgatása, ügyosztálya, 
igazgatósága, tisztogatója. Külön gyalogos, kü¬ 
lön lovas rendőrsége, a kiknek még az egyen¬ 
ruhájuk is más, mint a városi rendőrségé, 
mert míg azok sötétkék egyenruhát hordanak, 
a Czentrál Park rendőrsége csukaszürke ruhát 
visel. De kell is ennek a ligetnek külön rend-

A második utczai banda jobban ismerte 
a Czentrál Parkot, mint az egész parki rend¬ 
őrség együttvéve. Mi a meleg nyári délutáno¬ 
kat a Czentrál Park minden zugának a fel¬ 
kutatásával töltöttük és találtunk benne olyan 
helyeket is néha, a hova még talán látogató 
nem is tette a lábát. Az éj szaki részen való¬ 
sággal elhagyatott részeket találtunk. Itt az 
utak gondozatlanok voltak nagy darabon, a 
fű és a növényzet vágatlan, vadon tenyészett 
és a mókusok riadt futásából láttuk, hogy 
erre a tájra ember ritkán vetődik. Felfedez¬ 
tünk egy forrást is, a melyből csodás friss 
hideg viz bugyogott elő olyan mennyiségben, 
hogy egy kis patakocska futott a vizéből pár 
száz yarddal odább és találtunk erről az el¬ 
hagyatott helyről egy mesés kijáró utat, a mely 
meghúzódó sziklák mögött, gyöpös, mohával 
benőtt kőtorlaszok mögött vezetett ki a nyol-
czadik Avenue-re, a villamos megállóhoz. 

podtunk abban, hogy a nyári délutánokat tény¬ 
leg nem lehetne kellemesebben eltölteni, mint 
egy kis rablóhadjárattal. Találtunk a sziklák 
között" egy szép, tágas üreget is, a melyet 
a tanácskozások barlangjául szemeltünk ki és 
én már szinte láttam magam előtt, a mint 
a banda körülülte a barlangban lobogó tüzet 
és vakmerő rablókalandokat eszeltünk ki. 

Én, a ki valaha olvastam apró, iskolás ko¬ 
romban a Rózsa Sándor rablóbandájáról és 
az alföldi haramiákról, mindjárt azon akad¬ 
tam fenn, hogy micsoda rablóbanda leszünk 
mi, ha még lovaink sincsenek. Ki is jelen¬ 
tettem ott rögtön. 

• Ló nélkül akartok rablóbanda lenni? 
Kinevet a világ. 

A kijelentés általános megdöbbenést keltett. 
Láttam az arczukon, hogy igazat adnak ne¬ 
kem és a néma megdöbbenés az áthidalha¬ 
tatlan akadályt tükrözte vissza. 

I. Tisza és kísérete séta közben. 2. A választók felvonulása. 3. A hallgatóság. 4. Batthyány-Strattmann herczeg körmendi kastélya előtt. 5. Középen 
Tisza beszél. 

GRÓF TISZA ISTVÁN KÖRMENDEN ÉS ŐRIBEN. — Balogh Rudolf fölvételei. 

őrség. A területi nagysága megköveteli, hogy 
ismerje az, a ki vigyáz a közbiztonságára, 
mert egy kis emberélet is elkel ahoz, hogy 
minden zegét-zugát megismerje valaki. Az öt¬ 
venegyedik utczánál kezdődik és felnyúlik 
hoszszában a llü-ik utczáig, vagyis hat kilo¬ 
méter a hoszsza és két kilométer a szélessége. 
A nyári hónapokban, mikor olyan rettenetes 
a hőség a városban, az emberek százezrei 
lepik el a Czentrál Parkot és mivel a füvet 
azért ültették bele, hogy ráheveredjen és hű¬ 
sítse az embert, itt nem, tilos a fűre lépni, 
mint a mi parkjainkban. Éjjel, mikor a nagy 
hőségtől a lakásokban aludni nem lehet, az 
egész New-Jork ott hever a Czentrál Park 
hűsítő, buja füvén, a nagy tavon, a mely szin¬ 
tén három kilométernyi területű, ezernyi csónak, 
motor, vitorlás-csónak siklik tova és a gyö¬ 
nyörű tájakon, fenn a sziklákon, az üregek¬ 
ben, ugrándozó őzikék, futkosó mókusok, kis 
szarvasok népesítik be az éjszakát, míg mesz-
sziről vadállatok bőgése, oroszlánok, tigrisek 
mély bődülése hangzik — az állatkert felől... 

Nagyszerű tanya volna az egy rabló¬ 
bandának. Képzeljétek el, hogy egy jól össze¬ 
válogatott rablóbanda milyen mesés kiruczcza-
násokat rendezhetne innen és milyen félel¬ 
metessé tehetné magát, - - szólt egy délután 
Bili. 

A fiúknak tetszett a gondolat. Rendőrösdit 
már játszottunk eleget, most már ép itt volt 
az ideje, hogy rabiósdit is játsszunk már egy¬ 
szer. Eddig nem is tett senki ellenvetést. Csak 
mikor már minden rendben volt, kérdezte 
valaki: 

- Igen ám, de mit fogunk rabolni? 
g A rablóbandának az első feladata mégis 
csak az, hogy raboljon. Ez világos volt mind¬ 
nyájunk előtt. 

- Először az a fő, — mondta Bili Hardy — 
hogy legyen egy rablóbarlangunk, a hol biz¬ 
tonságban vagyunk. Elvégre is a rablás csak 

• aztán következik, ha már van hely, a hova a 
rablott holmit el lehet dugni. 

Másnap rújra szétnéztünk a rablótanyán. 
Minden a legnagyobb rendben volt. Megálla-

- Mifelénk a rablóbandák — folytattam — 
először is lovakat lopnak. 

- Hopp, — kiáltott Jim Mc Langhlin, -
az állatkertben vannak gyönyörű kis ponny 
lovak. Azokon hordják az eledelt az állatoknak. 

- Igen ám, de azokat nem lehet ellopni. 
Aztán meg nekünk'olyan lovak kellenek, melyek 
sebesebben járnak, mint a rendőrlovak, hogy 
üldözés esetén utol ne érjenek bennünket. 

- Akkor versenylovakat kell lopnunk, -
szólt Bili Hardy — és néma derültség követte 
a szavait. 

A tanácskozás során azonban mégis eldön¬ 
töttük a lókérdést. Még pedig ú»y, hogy a 
lovat automobillal fogjuk pótolni. Gyorsabb 
is, mint a ló és enni se kér, azonfelül Tóin 
Beér apjának volt is automobilja, olyan-, hogy 
tizen is felrakodhattunk rá. Hátra volt még 
a fegyver kérdése. Rablóbanda fegyver nélkül 
igen szánalomraméltó társaság lett volna. Ezen 
azonban könnyen segítettünk, mert másnap 
már ott volt a barlangban, egymás mellé rakva, 
nyolcz kitűnő revolver, egy vadászpuska és 
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három tőr, a miket otthon papirvágónak hasz¬ 
nált a kevésbé gyilkos természetű tulajdonosa. 
Az automobil ott prüszkölt a nyolczadik Ave-
nue sarkán, a hova a titkos kijárás vezetett, 
Töm Beér és még egy fiú őrizte és várta 
türelmesen a pillanatot, a mikor a 'banda 
megjelenik a zsákmánynyal, hogy eliramodjék 
vele. 

Ott ültünk a barlang szájánál a revolverek 
körül vagy tizenöten, vérszomjas, kaland¬ 
vágyó kis brigantik. Azon folyt a vita, hogy 
mit kellene elrabolni. Legtöbben azt a kis 
oroszlánkölyköt szerettük volna, a mit az ál¬ 
latkertben láttunk, de nem tudtuk, mit csi¬ 
náljunk vele. Arra nem gondoltunk, hogy 
embereket raboljunk ki, vagy utonállást ren¬ 
dezzünk. Valami nagy dolgot akartunk elkö¬ 
vetni, a mi méltó legyen egy ilyen előkelőén 
felszerelt rablóbandához. Mivel nem tudtuk 
kisütni, mi legyen a rablási alany, elindultunk 
a parkban egy kis cserkészésre. Megállapod¬ 
tunk, hogy négy részre oszolva, 4—4 fiú indul 
különböző irányokban, megjelöltünk egy bizo¬ 
nyos füttyöt, a mi titkos jelként szerepelt és 
a mi a bandát összehívja, egy másik fütty, 
a mi veszélyre figyelmezteti a többieket és 
így felkészülve elosztottuk arányosan a fegy¬ 
vereket s nekivágtunk a parknak. 

Én és a czimboráim Bili Hardy a fővezér, 
Jim M° Langhlin, és Sam O'Connor, neki¬ 
vágtunk a főútnak, a hol a kocsi-korzó szo¬ 
kott lenni. Ezen az éj szaki részen az út el¬ 
hagyatott volt és nem mutatkozott egy lélek 
se. Egy félmértföldet mehettünk, mikor Bili 
Hardy hirtelen csöndet intett. Pár száz lépés¬ 
nyire egy nyerges ló állt előttünk a fához 
kötött kantárszárral. Világos volt, hogy egy 
lovasrendőr lova, mert a hevederen ott volt 
a policzia czímere. A rendőr valahol benn a 
fák között botorkálhatott, valamit, vagy vala¬ 
kit kereshetett. 

Mikor megláttuk a lovat, mindnyájunknak 
egy gondolat villant át az agyán. Nem volt 
ugyan szükségünk a lóra, de izgatott bennün¬ 
ket a probléma, hogy épen a rendőr lovát ra¬ 
boljuk el és a hogy összevillant a tekintetünk, 
szó nélkül is megértettük egymást. A szivünk 
erősen dobogott, a hogy a szép, nemes állat¬ 
hoz közeledtünk. 

- Ki ül rá? - - kérdezte Bili Hardy. 
- A ki lovagolni tud. 
- Jim M° Langhlin tud. 

Jim bólintott a fejével és csak később kérdte, 
hogy hova nyargaljon vele. 

— A barlanghoz, — volt a válasz - - és 
akkorra már oda is értünk a lóhoz. Bili Hardy 
megveregette a szügyét, a nyakát és megálla¬ 
pította, hogy pompás, szelíd állat. Jim a ken- mögöttük meg egy idegen fiú lépdelt és egyre 
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EBÉD IDŐ ALATT AZ UTCZÁN. 

- No most vágtass ! 
Jim akart is vágtatni, az bizonyos. Bele¬ 

belevágta a czipője sarkát a ló oldalába, de 
az csak állt ott, mintha a földhöz tapadt volna 
a lába. Bili felvett egy fadarabot a földről, 
vógigvágott vele a lovon, mire az állat a he¬ 
lyett, hogy neki iramodott volna, egy hosszú, 
kétségbeesett nyerítést hallatott és állt a fa 
mellett rendületlenül. 

- No, ezt ugyan el nem raboljuk, — szólt 
Jim és épen leugrani készült a lóról, mikor 
az erdőszélen, alig húsz lépésnyire tőlünk 
megjelent a rendőr szürke kalpagja. 

Jim egy másodpercz alatt a földön termett, 
a ló megindult a gazdája felé, mi meg — vesd 
el magad — rohantunk a barlang felé. Á rendőr 
felült a-, lovára és ügyet se vetve ránk, nyar¬ 
galt vissza a főúton szép csendesen. 

Mikor láttuk, hogy nincs veszély, megáll¬ 
tunk pihenni. Egyszerre csak nyugati irány¬ 
ban hosszú, vékony, elhaló füttyöt hallottunk. 
Az összehívó jel volt. Neki vágtunk az erdő¬ 
nek és mi is egyre fütyölve közeledtünk a 
társainkhoz. Már együtt voltak valamennyien. 
Egy nagyfülű csacsit hajtottak maguk előtt, 

- Csak nem fogtok egy fiútól csacsit ra¬ 
bolni? Félre innen. Nesze, itt a szamarad. 
» A fiú hálálkodva ugrott fel a szamár há¬ 
tára és vissza-vissza tekintgetve koczogott el 
vele. 

- Nem méltó a második utczai bandához, 
hogy csacsit raboljon, — szólt Bili Hardy. 

És mivel már estére járt az idő, indultunk 
vissza a titkos út felé, ki a nyolczadik Ave-
nue-re, a hol Töm Beér és a másik sziv-
dobogva vártak bennünket. Felpakoltunk a 
gépre valamennyien és prüszkölve, tülkölve 
robogtunk hazafelé a sikertelen rablókirándu¬ 
lás után. 

MUNKÁSOK ALKOHOLMENTES ÉTTERME. 
Irta gróf CBáfey Albumé. 

A múlt év november elsején végre létrejött 
a Külső Váczi-út 49. szám alatti alkoholmentes 
munkásvendéglő, miután évek során át lebegett 
volt az Általános Közjótékonysági Egylet előtt, 
mint egyike legfontosabb megvalósítandó czél-

piszkálták az oldalát, hogy jobban menjen, jainak. Ez az intézmény kettős feladatot telje-
mOÍJÖttiik Tflfiff fi0V íílpOfívn filí Iííní1í>lt. Áa arrara. oí4- . 4-ó l̂nlA íX „1„J„1 .il.L-1 ^i-

gyeibe tette a lábát, feltoltuk a nyeregbe, Bili 
eloldozta a kantárszárat. 

rimánkodott, hogy adják vissza csacsiját. Bili 
Hardy keményen rászólt a bandára : 

AZ ÉTKEZŐBEN. 

MUNKÁSOK ALKOHOLMENTES ÉTTERME A KÜLSŐ VÁCZI-ÚTON. 

sít : tápláló, jó eledel által gyarapítja a munkás-
ember fizikai erejét, míg másrészt rászok¬ 
tatja, hogy megtakarított filléreit alkoholmen¬ 
tes étkezdénkben erősítő, jó eledelre költse, 
esetleg még haza is vigyen valamit családjának 
munkája béréből, a helyett, hogy elköltené 
mind valamely korcsma ocsmány, test- és 
lélekölő alkohol-mérgére ! Helyiségünk három 
termében jóízűen és jókedvűen étkezve lehet 
találni minden hétköznap deltáján 40 — 50 de¬ 
rék munkást a közeli gyárakból. Első nap 
kilenczen voltak csak; most körülbelül állandó 
ez a szám hétközben, míg vasárnap felemelke¬ 
dik százra, százhúszra is, szombaton este 80 
körülire. Hatvan fillérért nyújtunk nekik egy 
levest, egy tányér főzeléket hússal, egy jókora 
tányérnyi tésztát, kenyeret és törött czukrot 
tetszés szerint; utóbbiból megkövetelik ven¬ 
dégeink, hogy mindenkor álljon asztalainkon 
egy pohárral, mert bizony ráhintenek belőle 
derüre-borúra a legheterogénebb ételekre is : 
így szárazbabra vagy borsófőzelékre, káposz¬ 
tára, gyúrott csuszára. Orvosilag konstatáltat-
ván azonban, hogy a czukor természetes pótolója 
a hiányzó alkoholnak az emberi szervezetre 
való hatásában, bele kell nyugodnunk ezen 
öntudatlanul megnyilvánuló therapeutikai el¬ 
járásba. Este 40 fillérért nyújtunk főzeléket 
hússal, kenyeret, czukrot. Vannak 20 filléres 
pótjegyeink is, melyekkel tetszés szerint meg-
vacsorálhat ki-ki : két tojást, vagy kávét, teát, 
sajtot, kenyérrel együtt. A honmaradó család¬ 
tagok részesülnek azon kedvezményben, hogy 

'saját edényeikben vihetnek haza akár egész 
ebédeket, akár egyes ételeket, pl. levest, tésztát 
30 fillérért; levest, főzeléket hússal 40 fil¬ 
lérért, stb. Szóval a legtágasabb humanizmusi 

alapon kezeljük éttermünket: 
jó és sok eledelt nyújtunk, 
nevetségesen alacsony áron. 
Természetes, hogy ebből két 
következmény folyik : ' egy¬ 
részt, hogy mind látogatót-
tabb éttermünk megelége¬ 
dett, víg, de felette rendes, 
tisztességtudó vendégek ál¬ 
tal vétetik igénybe, másrészt 
azonban, hogy óriási a defi-
czit, melylyel meg kell mér¬ 
kőznünk! Ezzel számoltunk 
előre, mert hisz ép annyit 
nyújtunk eledelben itt 60 fil¬ 
lérért, mint Kálvin-téri ét¬ 
termünkben egy koronáért, 
pedig itt is épen csak hogy 
kifutja ezen ár mellett. 

De hát jótékony és kul¬ 
turális intézményt kíván¬ 
tunk létesíteni szegény mun¬ 
kások számára idekünn; így 
el kellett készülve lennünk 
áldozat hozatalára is. Most, 
egy közel félévi üzem után 
azonban már kimondhatjuk, 
hogy az áldozat nagysága 
tálhaladja még pesszimisz-
tikus számításainkat is. Azért 
nagy hálával vennők, ha ne¬ 
mes emberbarátok és intéz¬ 
mények, követve már meg¬ 
levő példákat, adományaik¬ 
kal keresnék fel, termények 
alakjában, Munkáséttermün¬ 
ket, így kaptunk máris a Vik¬ 
tória-malomtól három zsák 
lisztet, a Hungária-malomtól 
50 kiló rizst, 50 kiló borsót, 25 
kiló árpagyöngyöt, meleg há¬ 
lára kötelezve ezáltal zsenge 
vállalatunkat. 

Bárhogy álljon és alakul¬ 
jon a dolog, ezen intézmé¬ 
nyünket mindenáron fenn 
akarjuk tartani, mert rövid 
fennállása óta máris üdvös¬ 
nek, hézagpótlónak, a mo¬ 
dern humanizmus követelmé¬ 
nyeinek mindenképen meg¬ 
felelőnek bizonyult. 

Az itt közölt képeken láthatók helyiségeink 
és látogatói. Bár kedv kerekednék e képek 
láttára személyes meggyőződést szerezni a 
helyszínén a valóságról, mely oly meleg, lélek¬ 
emelő hatással bir a szemlélőre, az általános 
megelégedés láttára, melyet minden arcz vissza¬ 
tükröz, valamint meglepő és a magyar nép 
becsületére vall az a csend, az a nyugodt, tisz¬ 
tességtudó magatartás, melyet munkás ven¬ 
dégeink egytől-egyig tanúsítanak; semmi zsi¬ 
vaj, semmi szóváltás, soha semmi összetűzés, 
mindenki nyugodt megelégedéssel költi el ebéd¬ 
jét, vacsoráját, társalog szomszédaival, ha eset¬ 
leg ismerősök, este el is üldögélnek asztalaik 
mellett többen a hatórai gyárlefújástól kilencz 
óráig is, szivarozgatnak, beszélgetnek és egész¬ 
séges vacsorájukat elköltve, tisztességes helyen 
és tisztességes társaságban, hazaviszik öveik¬ 
nek keresetük egy részét, melyet annakelőtte 
a korcsma ellenállhatlan csábja megdézsmált 
volt. Nálunk tilos minden szeszesital és min¬ 
den borravaló. 

Vágyaink legnagyobbja az volna, ha minden¬ 
felé a fővárosban nyithatnánk ilyen munkás¬ 
étkezőket, ámde most még csupán az első fecs¬ 
kénél tartunk, ezt bátorkodunk bemutatni. 

ROOSEVELT. 
A boldog Amerika, jelentékeny fiákban gaz¬ 

dagon, megengedi magának azt a fényűzést, 
hogy az évek meg nem határozott számára 
(mely lehet nagyobb, de lehet kisebb is) sza¬ 
badságolja legnagyobb élő emberét. A washing¬ 
toni fehér házban most Taft Wüliam az úr, 
de Roosevelt Teddy a jövendő lakó. A cívis 
americanus, főkép a republikánus, úgy gon¬ 
dolkozik, hogy Amerika Taft négyévi elnökös-
ködése után megint elbírhatja Eoosevelt újabb 
nyolcz évi kormányzatát: újabb s döntő csa¬ 
tákat a pénz hatalmasaival, és korszakot, mely-

ROOSEVELT POZSONYNÁL ÜDVÖZLI MAGYARORSZÁGOT. 

ben folytatása lesz a küzdelemnek az amerikai 
imperializmusért, a pánamerikai gondolatért, 
mely a Monroe elnök hetedik üzenetében ki¬ 
mondott elv alapján állva, Amerika földjét 
egészen Amerikának követeli és kizár minden 
európai hódítást Amerika egész területéről. 

Eoosevelt tehát szabadságon van; s mint 
az Egyesült-Államok egyszerű, semmi hivatalt 
nem viselő polgára, előbb oroszlánra vadászik 
Afrikában, aztán áthajózik a Földközi-tenge¬ 
ren, körülnézni a vén Európában, s itt-ott, 
Berlinben, Stokholmban és Parisban néhány 
előadást tartani az egyetemen a saját világ¬ 
nézetéről, arról az amerikai világnézetről, 
melynek ez idő szerint nincs igazibb meg¬ 
testesítője, mint ő. Mert Eoosevelt maga az 
amerikaiság. Megtestesülése mindannak, a mi 
Amerika múltját és jelenét teszi. Egy elmés meg¬ 
határozás szerint: az ember, midőn amerikai¬ 
ságról beszél, a Niagara vízeséseire s kéthetes 
vasúti utazásokra gondol, — gyárakra, melyek 
tizannyit termelnek, mint a mi legnagyobb 
gyáraink, több milliónyi lóerőt fejlesztő elektro¬ 
mos telepekre, — szóval megérez egy semmi¬ 
hez sem fogható nagyságot és erőt, gyorsa¬ 
ságot és szakadatlanságot. 

De Eoosevelt nemcsak igazi s legkiválóbb 
élő példája az amerikaiságnak, hanem apos¬ 
tola az amerikanizmusnak az európai beván-
dorlottak közt. így szól hozzájuk hét év előtt 
megjelent híres könyvében: «Amerikaivá kell 
válni azoknak, kik hozzánk jönnek ; amerikaivá 
minden tekintetben: nyelvükre, politikai né¬ 
zetükre s az állam és egyház viszonyának 
megítélésére nézve. Szívesen fogadjuk a jöve¬ 
vényt, ha amerikai akar lenni, de nem hasz¬ 
nálhatjuk az idegent, a ki nem akar megválni 
nemzetiségétől. Semmi szükségünk az oly em¬ 
berre, ki nem tesz és gondolkozik amerikai 
módjára egész valójában. Valamint nem ne¬ 
künk való az oly férfiú sem., .ki a politikában 
elárulja vallási, nemzetiségi vagy rángjabeli 

előítéleteit. A bevándorló 
ugyanazt a zászlót tűzze ki, 
a melyet mi és semmi más¬ 
félét. A Washington szüle¬ 
tésenapját ünnepelje meg s 
ne a királyét, a császárét... 
Az amerikanizmus a lelke¬ 
sedés, a meggyőződés, az 
akarat kérdése ; származás¬ 
hoz és hithez nincs semmi 
köze.» 

A büszkeség vagy a le¬ 
mondás érzetével említsük-e, 
de mindenképen való és el-
tagadhatatlan, hogy Eoose¬ 
velt tanának és személyének 
kevés oly odaadó hive van 
Amerika bevándorlottjai közt, 
mint a milliónyi amerikai 
magyarság. Ez a valóság va¬ 
lami-különös bensőséget te¬ 
remtett Amerika e nagy fia 
és az amerikai magyarok 
közt. Eoosevelt, talán csa¬ 
ládi tradiczióból is - - mert 
családja a negyvennyolcza-
diki szabadságharczunkkal 
mélyen rokonszenvező, régi 
amerikai patriczius-világban 
rejti gyökérszálait, — nagy 
barátja a magyaroknak, is¬ 
meri történetünket, s mint 
az Unió elnöke is örömmel 
vett részt a new-yorki ma¬ 
gyar kolónia ünnepein, a 
mi ritka kitüntetés amerikai 
elnök részéről. Ez a barát¬ 
sága hozta el most körünkbe, 
miután Bécsben bemutatta 
szivbeli hódolatát királyunk¬ 
nak. 

Különös diszszel fogadták 
nálunk. Megtiszteléssel, mely¬ 
nek indító okaiban része van 
a hálának, de része van a 
nagy emberi kiválóság el¬ 
ismerésének is. Meglepően 
szép pálya az övé : egy nagy 
nemzet nagy polgárának élet-
pályája. Származása tősgyö¬ 
keres amerikai. Ifjúkorában 
jogot és históriát tanult, mint 

a közpályára készülő amerikaihoz illik. Már 
ifjan tagja New-York törvényhozó testületének 
s hovahamarább az állam republikánus párt¬ 
jának vezére lett. Megválasztják a new-yorki 
rendőrség fejévé s ő kíméletlen tisztító-munkát 
végez e testületben, mely züllöttségében nem 
védője, hanem veszedelme a városnak. Aztán 
tengerészetügyi államtitkár lett s e minőségé¬ 
ben szervezte az amerikai flottát, mely utóbb 
a kubai vizeken megsemmisítette a spanyolok 
tengeri erejét. Ő maga is részt vett a kubai 
háborúban egy halálmegvető lovascsapat élén, 
melyet ő szervezett. A győztes háború után 
New-York kormányzójává választja meg Eoose¬ 
velt ezredest s két évvel utóbb az Egyesült-
Államok választóinak többsége adja reá szava¬ 
zatát, mint az Unió másodelnökére. Hivatalba¬ 
lépésének évében orgyilkos kéz megöli Mac 
Kinley elnököt, s Eoosevelt, a törvény értel¬ 
mében újabb választás nélkül az Egyesült-
Államok elnöke lett. Negyvenhárom éves volt 
akkor. Hogy mit tett elnökségének hét éve 
alatt? Hét évi nem közönséges dicsőségekben 
gazdag története az az Egyesült-Államok fej¬ 
lődésének. Mindenekelőtt: amerikai világpoli¬ 
tikát csinált; érvényesíteni igyekezett s érvé¬ 
nyesítette is nem egyszer a nagy köztársa¬ 
ság befolyását a világkérdések eldöntésében. 
Ő tűzte ki az amerikai imperializmus zászla¬ 
ját. Elválaszthatatlan nevétől és érdemétől a 
portsmouthi orosz-japán békekötés, mely a 
Nobel-féle békedíjat szerezte meg számára. 
Utolsó nagy vállalkozása volt a háború a trösz¬ 
tök ellen. Ezt félbe hagyta a vele járó vesze¬ 
delmek miatt s mert elnökségének ideje lejárt. 
De a háború befejezve nincs. 

Egy életirója így jellemzi egyéniségét: Ha¬ 
zájában példátlanul kedvelt és népszerű. De 
.ennél mi sem érthetőbb. Beszédének nyiltsága, 
értelmessége s hatalmas eszméi igazán bámu¬ 
latra érdemesek. Minden tettéből kiérezni, 
mily nagy mértékben fegyelmezi önmagát s 

Jelfy Gyula fölvételei 

l 
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mily nagy mértékben érzi át a reá háramló 
felelősséget. De nem csupán ez ragadja meg 
az embereket az ő egyéniségében. Minden 
mozdulatából csak úgy sugárzik a félelmes, 
rideg és jól kormányzott vas-energia. E mel-
tett mindenki előtt végtelenül rokonszenvessé 
leszi nyilt tekintete, derült mosolya, barátsá¬ 
gos hangja és szikrázó elméssége. Mindenki 
kész volna tűzbe menni érte, a ki csnk köxc-
lebbről ismeri, mert ő csupa vonzerő, csupa . 
fiatalság és munkakedv. Láttára az ember a 
régi germán hősre, Szigfridre gondol, de a ' 
viszonyokhoz szabott, modern Szigfridre, Ifi¬ 
ben egész férfi és hatalmas, az akarat nagy 
erejével megáldott egyéniség rejlik. 

így ítélnek róla nemcsak ideát, hanem ;i 
nagy köztársaságban is, melynek képviselő¬ 
háza épen a minap fogadott el egy törvény¬ 
javaslatot, mely portómentességet biztosít Roo¬ 
seveltnek az Egyesült-Allamok egész terüle¬ 
tén. Oly sokatmondó megtiszteltetés ez, minő¬ 
ben előtte csak Grantnak, az Unió nagy elnö¬ 
kének volt része. A bizottságban, mely elő¬ 
készítette e törvényjavaslatot, így kiáltott fel 
Kansas állam republikánus képviselője : «Akár 
gyémánttal kivarrott biborpalástot is adunk 
Rooseveltnek!» A nagy republikánus párt már 
készíti is elő Roosevelt ujabb elnökjelöltségét.. 

SZÍNHAZAK. 
Papiilon, a kőfaragó; Bemérés darabja a Nemzoti 
Színházban. — A konczert; Bahr vígjátéka a Magyar 
Színházban. — Shakespeare •Viban-ja az Urániában! 

Papiilon, a kőfaragó, egyike azoknak a meg¬ 
lepődéseknek, melyek a színházban nem épen 
ritkák. Ha kéziratban olvasom, félreteszem, 
nem tartom elég érdekesnek, nem látok benne 
írói kvalitásokat. A főpróba után azt hittem, 
erősen meg fog bukni. A bemutató előadáson 
unatkoztam. A közönségnek pedig tagadhatat¬ 

ROOSEVELT BUDAPESTEN. — Az országház kapujában. 

lanul tetszett. Parisban meg épenséggel nagy 
sikere volt. Miért ? Nem tudom. A mit ok 
gyanánt fölhozhatnék, abban magam se bizom. 
Naiv közönségnek tetszhetik, de a párisi kö¬ 
zönség csak nem naiv? Avagy minden szín¬ 
házi közönség bizonyos pontig naiv? 

De igazán mi érdekes van azon a kőfara¬ 
gón, a ki egyszerre tizenöt milliót örököl? 
Ötletes vigjátékiró ebből kaczagtató, bolond 
helyzeteket tud kicsiholni; pszihológus iró a 
nagy birtok vészes hatásait fogja kutatni; tra¬ 
gikus hajlamú költő erkölcsi összeütközéseket 

fog elképzelni; regényes iró fantasztikus ötle¬ 
tekre talál alkalmat: ez az óriási összeg szár¬ 
nyat fog adni minden képzeletnek; de Bénié-
résnek se képzelete nincsen, se érzése, se igazi 
komikus ere. Azzal akar bennünket megkaczag-
tatni, hogy Papillon, midőn örökölt fényes 
kastélyába érkezik, melyben azok laknak, kik 
eddig jóhiszeműen a vagyon jogos birtokosai¬ 
nak tartották magukat, nem meri kitenni a 
kezéből azt a kis bőrzsákot, melyben szegé¬ 
nyes czókmókja van. Muszáj kőfaragónak eny-
nyire együgyűnek lennie? Azután nagy aggó¬ 
dással ötszáz frankot kér a jegyzőtől kölcsön, 
hogy szeretőjének elküldje. A bonyodalom pe¬ 
dig abból kerül ki, hogy egy elszegényedett 
főrangú kisasszony és egy elszegényedett pol¬ 
gárkisasszony egymással versenyezve, házas¬ 
ságra akarják csábítani a kőfaragót. Mindkettő 
igen szép; az egyik még nagyon okos is, 
mégse sikerül a dolog. Miért nem ? Mert a 
kőfaragónak ; eszébe jut, hogy mégis tisztes¬ 
ségesebb elvenni a szeretőjét, kitől pompás 
fiacskája is van. Ez az életben igen szép, de 
a drámában igen banális. Az Írónak semmi¬ 
féle írói gondolata nem jutott eszébe. Bizo¬ 
nyos daczos, merev makacssággal azt mondja 
nekünk, hogy a kőfaragó igen derék ember, 
a bourgeois pedig, meg az elszegényedett 
arisztokrata a pénzért minden aljasságra ké¬ 
pesek. Ezt is elfogadnék, csak ne mondaná a 
szerző oly rekedt hangon, művészet nélkül. 
Talán jó lesz tudni, hogy a szerző valamikor 
maga is szegény munkásember, kubikos vagy 
mi volt, ma pedig gazdag vállalkozó, a ki ép 
most a párisi földalatti vasút egyik vonalát 
építi. Most ő is kapitalista, de azért a mun¬ 
kásnak fogja pártját, föltéve, hogy örököl. 
Szép, szép, de hol van a művészet? Csillag 
Teréz, Somlai és Gál játékában van művészet, 
de a darabban én nem találtam. Majd elválik, 
kinek van igaza. 

-K 

1. Iskolás leányok üdvözlik a cseklészi állomáson. 2. Várakozás a 

Roosevelt és gróf Serényi földmivelésügyl miniszter az ácsi állomáson. Roosevelt karján gróf Serényi Bclánéval a báliolnal kaszinóból jövet. 

Egy mén Lemuta1ása.r(Hoo6evelt cmkorral^eteti.}' Roosevelt Hleronyml minisiterrel az arabs mének megtekintésekor. 

ROOSEVELT MAGYARORSZÁGON. -Jelfy Gyula fölvételei 
. 

Szimmentáli tehenek felhajtása. Szekérbe fogott bika. 

ROOSEVELT BÁBOLNÁN. — Jelfy Gyula fölvételei. 
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II. felv. Mária : (Góthné Kértész Ella): Nos, ki lesz a partnerem? III. felv. Gusztáv: (Góth): Nekem muszáj, nekem muszáj! 
A GÓTH HÁZASPÁR ELSŐ FELLÉPTE A MAGYAR SZÍNHÁZBAN BAHR «KONCZERT» CZ1MŰ MÜVÉBEN. JJelfy Gyula fölvételei 

.1 /,•/.//.•;<!»•/ a bécsi Bulír darabja, linóm és 
mulatságos, de azt sem tudjuk úgy élvezni, 
mint a németek, illetőleg a bécsiek, mert hőse 
tiszta német tipus. A nagyhajú, kissé elhája-
sodott, kissé elöregedett zongora-virtuóz, kibe 
nőtanítványai mind szerelmesek, kik őt bolon-
dítják és kiket ő bolondit. Nálunk ennek az 
úrnak tartózkodási helye ismeretlen, és az a 
ezentimentalizmus se terem a jó magyar föld¬ 
ben, a melybe odakünn hisztérikus nők oly 
könnyen belezongorázzák magukat. Nekünk 
ez a banda egyszerűen bolondnak tetszik. A mi 
«czigányaink» is ozigánykodnai, de nem ko-
médíáznak, még a komédiások sem. Bahr 
azonban oly jól látta az alakjait, hogy velünk 
is megláttatja őket és jól el tudtunk mulatni 
rajtuk. Ez a virtuóz, Heink Gusztáv, a szerel¬ 
met tulajdonképen mint reklámot űzi. Az ifjú¬ 
ság hevületein már régen túl van, festi a ha¬ 
ját, szereti a kényelmet, de ha az asszonyok 
nem bolondulnának érte, ha nem volnának 
kalandjai, akkor nimbusza oda volna és ő be¬ 
csukhatná a boltot. Ezért vállalja a darab ele¬ 
jén dr. Jura Ferencz feleségének, Delfmának 
a szerelmét és elviszi magával közeli nyaraló 
viskójába a hegyek közé, regényes pásztor¬ 
órákra. (Természetesen automobilon.) Mária, 
felesége hozzá van szokva ezekhez a kalan¬ 
dokhoz, nem kutatja, hová megy a férje, várja, 
míg visszajö, pedig ő is szép, fiatal asszony; 
csak hat óv óta házasok. De a szerző kívánja, 
hogy elhigyjük, hogy nagyon szereti a férjét, 
tehát elhiszsziik. Csakhogy most Gusztáv úr 
roszúl jár. Egy másik tanítványa, mondjuk 
röviden Éva, kiszimatolja a féltékenység de¬ 
tektív-erejével, hogy a mester miben sántikál 
és tudósítja róla egyrészt dr. Jura urat, más¬ 
részt Heink Gusztávnét. Ez az expoziczió. !><> 
a szerző nem veszi komolyan se alakjait, se 
szándékaikat, ellenker.öleg, mulat rajtuk és 
minket is csak meg akar kaczagtatni. így hát 
finom bohózattá lesz a darab, mely nem tar¬ 
tozik többé számot vetni a kauzalitásokkal. 
Jura dr. és Heink Gusztávné utána mennek 
& megszökött párnak; Jura dr. valami tudós¬ 
féle, szőke, filozófus, a ki szívesen átengedi 
nejét a virtuóznak, föltéve, hogy igazán sze¬ 
retik egymást és ő viszont elvehetne Heink 
Gusztávnét, a ki határozottan többet ér ama 
Delfinánál. Gusztávné azonban jól ismeri a 
férjét és szerelmeit, nem veszi komolyan a 
dolgot. Megérkezvén a hegyi nyaralóba, azzal 
ijesztik a már ott levő bűnös párt (Gusztávné, 
mikor Jurával az üldöző útra indult, moso¬ 
lyogva mondotta: Elég jókor érkezünk majd, 
Gusztáv nem siet, és ez oly igaz!), hogy ket¬ 
tős válás, kettős esküvő lesz, a mi se Gusz¬ 
távnak, se Delfinának nincsen ínyére. Ezt a 
helyzetet azután a szerző oly derekasan ki¬ 
aknázta, hogy az egész est egy nevetés volt. 

A londoni Swan-szinház (1596-ból való rajz után). 

ARed-Bull színház színpadja (1662-ből való rajz után). 

SHAKESPEARE KORABELI ANGOL SZÍNPADI KÉPEK. 

A harmadik felvonás ennek ötletes folyta-
asa. Végül: Jura dr. és neje szöknek és Gusz-

meg Mária ott .maiadnak. A nagy művész 

úgy örül, hogy most néhány napig pihenhet, 
elnéző és nem követelőző neje oldalán. De 
eszébe jut valami: Mégse lehet. De lehet, -
mondja Mária, — elhoztam magammal a haj-
festő szert. Gusztáv boldog. Ebben a pillanat¬ 
ban megjő az a féltékeny némber, a ki az 
egész galibát csinálta. Gusztáv nagyot nyög: 
újból kezdődik a komédia. Az egész kellemes, 
mulatságos szatíra, vidám karrikatura, ízlés¬ 
sel megkomponálva, művészettel megírva, ar-
ticle de Vienne, melynek megvan a maga 
bélyege. Góth ebben a szerepben mutatkozott 
be, mint a Magyar Színház tagja és nagy 
maesztriával kreálta az alakot. Az egész elő¬ 
adás igen jó volt, főleg Eátkai és Mészáros 
Gizella nagyon mulatságosak. Kevésbbé jó elő¬ 
adás eltemette volna a darabot, melynek alakr 
jait közönségünk nem ismeri, de ebben az 
előadásban nyomban megértette. 

A Kisfaludy-Társaság Shakespeare-biaottsága 
a maga utolsó matinéé-ját soirée-vé változtatta 
át és előadatta az Országos Színművészeti Aka¬ 
démia növendékeivel Shakespeare « Vihar»-ját, 
még pedig Shakespeare-korabeli színpadi be¬ 
rendezéssel (Hevesi Sándor dr. vezetése és 
rendezése mellett), díszlet nélkül, felvonásköz 
nélkül, egyhuzamban, másfél órai tartammal. 
E sorok irója az előadás előtt húsz percznyi 
előadást tartott ennek a berendezésnek a mi¬ 
voltáról és magáról a darabról. A hozzáértők 
nézete szerint ez a kísérlet annyira sikerült, 
hogy valószínűleg folytatása lesz. A közönség 
nagyon érdeklődött az ügy iránt, minden je¬ 
gyet elkapkodott, úgy, hogy az előadást szom¬ 
baton (23-ikán) ismételnünk kellett. Néhányunk 
nézete szerint kitűnt, hogy bizonyos darabjait 
Shakespearenek voltakép csak így lehet ját¬ 
szani. A jelenetek szünet nélkül való egy¬ 
másra következése oly titkait tárja föl a 
Shakespeare - féle kompozicziónak, melyekre 
eddig alig gondoltunk, melyek eddig merőben 
ismeretlen hatásokat tettek. Például: A Vihar 
első jelenete nagy vihar. A mai színpad nagy¬ 
szerűen csinálja a vihart, minden rendben 
van. A viharnak vége. A függöny összecsapó¬ 
dik. A színház emberei lá¬ 
zasan dolgoznak, hogy új 
szintért alkossanak. Nagy 
szünet. Végre a függöny 
széjjel lebben, Miranda és 
Prospero állnak előttünk és 
Miranda 'fájdalommal el¬ 
telve sopánkodik a tönkre¬ 
ment hajón, az elpusztult 
embereken. Semmi hatás! 
Hol van már az a vihar ! —, 
Ellenben a Shakespeare! p „ 
színpadon: Még dörg a vi- "$»£*** 

bar és máris előttünk van Prospero és Miranda. 
A két jelenet a legkisebb szünet nélkül egy¬ 
másba kapcsolódik, a mint kell is. Egyéb üyen: 
Az egész darab három szálból szövődik. Pros¬ 
pero sorsa az egyik; ide tartozik Miranda és 
Ferdinánd szerelme. Ez az érzelmes, fenséges, 
poetikus szál. Azután van a komikus inter¬ 
mezzo : a clownok szerepe, a melybe Káliban 
alakja szövődik, mint Arielé az előbbibe. Végül 
a nápolyi és milánói urak része. Mindegyik 
alkatrésznek megvan a maga hangulati értéke, 
a maga színezete. De a költő tekintettel vaíi 
a szinek összetételére, valeur-jére, a kontraszt¬ 
hatásokra. Ezt a realisztikus színpad alig tudja 
sejtetni, míg _ a primitív színpad ebbeu a leg-
raffináltabb. így történhetett, hogy nzininöven-
dékek (kik közt különben néhány igen tehet¬ 
séges vau) oly hatással adták elő ezt a dara¬ 
bot, melyért nagy színházak is megirigyelhe¬ 
tik. Esetleg követni is fogják ezt a példát. 
Hiszem, hogy kedvet kaptak rá. 

Alexander Bernát. 

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

Ismerteti (Folytatás.) 
RÁKOSI VIKTOR. 

A gyujtogatás. 
Az első épület, a melynek a lángjai az égre 

csaptak, a Tuileriák palotája volt, a zsarnokok 
kéjlaka, hol még két nappal előbb a kommün 
hangversenynyel mulattatta a népet. Ezt a 
helyet Bergeret tábornok több zászlóaljjal tar¬ 
totta elfoglalva s mikor a versaillesiek ágyúi 
közelről kezdtek dörögni, a városházáról meg¬ 
kapta az engedélyt, hogy a palotát fölgyujtsa. 
A parancs végrehajtását Benőt ezredes, foglal¬ 
kozására nézve mészároslegény, vállalta el. 
Emberek járták be a királyi palotának minden 
zugát és szőnyeget, függönyt, padlót telelocsol¬ 
tak petróleummal. Ezenkívül puskaport szórtak 
szét az első emeleten, a palota közepén és a 
marsallok dísztermében. Este kilencz órakor 
Benőt és emberei felgyújtották az így prepa¬ 
rált fényes palotát s a tűz hihetetlen gyorsa¬ 
sággal terjedt. A marsallok termében levő 
puskapor éjfélkor fölrobbant s erre egy oly 
tüzes kitörés következett, mely az egész város¬ 
részt elborította égő csóvákkal és cserép-dara¬ 
bokkal. Ez jelentette Parisnak, hogy a régi 
monarchia jelképe rombadőlt. 

A Eoyal-utczát Brunell ezredes védelmezte s 
olyan jól elbarrikadirozta magát, hogy csapatai 
22-ikén és 23-ikán fel tudták tartóztatni a 
versaillesieket. De 23 ikán este a katonaság 
elfoglalta a Madeleine-templomot s onnan lőtt 
a torlaszokra. Ekkor Brunell is a tűzhöz folya¬ 
modik. A Eoyal-utczában és a szomszédos ut-
czákban tizenkét házat gyújtottak fel. Hét 
ártatlan ember, kik a pinczébe menekültek, itt 
lelte halálát. A tűz nem tartotta vissza a ka¬ 
tonaságot, mely a Paix-utcza és az opera felől 
bekerítette a fölkelőket. Brunell főhadiszállása 
ekkor a tengerészeti minisztériumban volt, a 
Concorde-téren. Május 23-ikán este tizenegy 
órakor azt a parancsot kapta a Központi Bi¬ 
zottságtól, hogy vonuljon vissza a városházára, 
de távozása előtt gyújtsa föl a minisztériumot. 
Ámde a minisztériumban a fölkelőknek egy 
csomó sebesültje volt, a kiket Mahé doktor 
kezelt. Ez a doktor a sebesültek nevében tilta¬ 
kozott minden gyujtogatás ellen és sikerült 
neki addig húzni-halasztani a dolgot, hogy 
Brunell végre kénytelen volt visszavonulni a 
nélkül, hogy a minisztériumot felgyújtotta 
volna. A Palais-Royal múzeumait és raktárait 
a Központi-Bizottság parancsára szintén ezen 
a napon gyújtották föl. A, tűz egy pillanatra 
a Théatre Franyais-t is fenyegette, de szeren¬ 
csére a nemzetőrség elmenekült és az elősiető 
lakosság a katonasággal egyetemben eloltotta 
a tüzet. A Eivoli-utczában a pénzügyminisz¬ 
térium hatalmas palotája teljesen leégett. 

Ugyanezen idő alatt a Szajna balpartján 
Eudes tábornok dolgozott, a ki törzskarával 
a becsületrend palotáját foglalta el. Mikor lát¬ 
ták a versaillesiek ellenállhatatlan előnyomu-
lását, hozzáfogtak a rombolás munkájához. 
Május 23-án délután elárasztják petróleummal 

LÁNER VIKTOR ALTÁBORNAGY (1839 —1910). 

a becsületrend palotáját, az Orsay-kaszárnyát, 
a főszámvevőszék és az államtanács óriási épü¬ 
letét. E legutóbbiban a könyvtárak és levéltá¬ 
rak is bőségesen táplálják a tüzet. Miután eze¬ 
ket f öl gyújtották, a Lille-utczai magánpalotákra 
vetik magukat, ezeket is kellőkép preparálják 
s délután öt órakor fölgyujtják. Itt-a középü¬ 
leteken kivül huszonkilencz magánház égett 
el. Ezenkívül Lisbonne, a tizedik légió parancs¬ 
noka, a Vavin és Notre-Dame-des-Champs-ut-
czában egész tömegét a magánházaknak gyúj¬ 
totta fel. Ellenben a Notre-Dame-templom fel-
gyújtása nem sikerült, a tüzet idejében elol¬ 
tották. 

Paris városa május 23-ikán irtóztató éjsza¬ 
kára virradt. Nem tévedésből irtuk, hogy t'ir-
radt, mert az égő város lángja nappali vilá¬ 
gosságot terjesztett. Az égen szikrázó, tüzes 
felhők kóvályogtak. A Szajna medrében mintha 
viz helyett olvasztott vas hömpölygött volna. 
A tűz fénye a legtávolabbi utczákat is bevilá¬ 
gította és a boldogtalan városnak egyetlen la¬ 
kója sem tudta ez éjjel lehunyni a szemét. 
Eémület és düh marczangolta a sziveket. Itt 
Paris lakosságának hangulata teljesen a kom¬ 
munisták ellen fordult. A mint a katonaság 
elfoglalt egy városrészt, a lakosság, mely addig 
nagyon rezerváltan viselte magát, előbujt pin-
czéiből és látván a pusztulást, boszuért kiáltott. 
Elkezdték a katonaságot megdolgozni, izgatni, 
biztatni, hogy ne kegyelmezzen, legyen irgal¬ 
matlan és minden kommunistát mészároljon 
le. Persze a maró füstben, irtóztató hőségben 
sokat szenvedő és kimerült legénységnek nem 
sok biztatás kellett s a harez lassan-lassan oly 
kegyetlen karaktert öltött, melynek puszta ol¬ 
vasása még ma is megdöbbenti az embert. 

Május 24-én újabb gyujtogatások történtek. 
Ezen a napon gyújtották fel a városházát, ezt 
az építészeti remekművet, melyben Franczia-
ország történetének annyi nevezetes jelenete 
játszódott le. Ez az épület nagyon a szivéhez 
nőtt a párisiaknak és sokan még a közönsége¬ 
sebb emberek közül is megsiratták pusztulá¬ 
sát. A városháza égésében elpusztult egy csomó 
értékes festmény és egy gazdag könyvtár. 
A városházával egy időben felgyújtották a ne¬ 
gyedik kerület polgármesteri palotáját, a Ly-
rique-szinházat és több, mint harmincz magán¬ 
épületet. A tűz a boulevardokon elpusztította a 
Porte-Saint-Martin-szinházat és három épületet 
ennek szomszédságában. 

Beteljesedni látszott az, a mit a kormány né¬ 
hány megdühödött prófétája jósolt, hogy Paris 
vagy a mienk lesz, vagy eltűnik a föld szi-
néről. 

Május 24-ikén este a városnak körülbelül a 
fele a versaillesiak kezében volt. Május 25-én 
virradatkor újra kezdődött a mészárlás. A vá¬ 
ros lakóit egy rémhír tartotta izgatottságban. 
Május 24-én ugyanis a kommunisták a Luxem¬ 
bourg-kertben fölrobbantották egy puskapor-rak¬ 
tárukat, mely a városrészben óriási károkat 
okozott s mint egy földrengés, megrendítette 
az egész kerületet. Másnap hire terjedt, hogy 
ezt az eljárást folytatni fogják, még pedig 

akképen, hogy fölrobbantják a Pantheont, Fran-
cziaország nagy embereinek sírboltját. Azt me¬ 
sélték, hogy a Pantheon oly irtóztató módon 
alá van aknázva, hogy fölrobbantása a fél vá¬ 
ros katasztrófáját vonja maga után. Ez a rém¬ 
hír a város balparti részét hihetetlen rettegésbe 
ejtette. A lakosok kezüket tördelve, ész nélkül 
szaladgáltak ide-oda, minden pillanatban várva 
a nagy robbanást. E mellett a versaillesiek a 
könnyen elfoglalt Montmartre csúcsáról a vá¬ 
roson keresztül ágyúztak a fölkelőknek a Pére-
Lachaise-temetőben levő ütegeire. A fölkelők a 
helyett, hogy feleltek volna nekik, a város jobb¬ 
parti részét kezdték teljes erővel bombázni, 
különösen azokat a városrészeket, a melyek a 
Vendőme-tér körül terültek el. E bombázásra 
a lakosokat, a kik már azt hitték, hogy meg¬ 
szabadultak a lázadóktól, kimondhatatlan düh 
fogta el. Bosszút lihegve futottak a katonák¬ 
hoz, étellel, borral, pénzzel látták el őket és 
arra izgatták, hogy ne kegyelmezzenek meg e 
gonosz szellemeknek, a kik szerett városukat 
elhamvasztják. 
JJ|E pillanatban olyan volt ez a város, mint 
egy föllázadt pokol, melyben az összes felszaba¬ 
dult vad szenvedélyek élesre köszörült fegyver¬ 
rel csatangolnak és öldökölnek, a hol csak sze¬ 
rét tehetik. Egy pánik volt ez, melyben fejét 
vesztette mindenki. Soha a történelem ilyen 
fölfordulást nem látott. Ebben a fölfordult vi¬ 
lágban született a petrolőzök legendája. Tudva¬ 
levő, hogy az asszonyok élénk részt vettek 
a kommün küzdelmeiben. Minden zászlóaljat 
egész csomó nő követett, mint markotányosnő, 
betegápoló, sőt mint harczos is, fegyverrel el¬ 
látva. A Eoyal- és a Lille-utczákban tevékeny 
részt vettek a házak fölgyujtásában. Most hir¬ 
telen az a hir terjedt el, hogy ezek az asszo¬ 
nyok külön brigádba szervezkednek, tele pet¬ 
róleum-kannákkal járják be az utczákat és 
rendszeresen hozzálátnak Paris fölgyújtásához. 
Ettől kezdve a lakosság idegessége, dühe és 
kegyetlensége nem ismert határt. Az utczákon 
valóságos vadászat indul meg a kommün har-
czosaira és ezekre az asszonyokra. Minden nőt, 
a ki kosarat vagy kannát visz a karján, meg¬ 
állítanak, hogy nem petróleumot rejteget-e ? 
Egy szerencsétlen szakácsnőt, a kinek olaj¬ 
foltok vannak a kötényén, véresre vernek. 
A kezükbe került federált nemzetőröket azon¬ 
nal agyonlövik, a Théatre Franc.ais közelében 
fölfedeznek egypár kommunista nemzetőrt, ki¬ 
húzzák őket a házból és a legközelebbi torlasz 
árkába taszigálva őket. kényszerítik a katoná¬ 
kat, hogy végezzenek velük. A véres jelenetet 
a városrész lakói körülállották, székekre, kö¬ 
vekre és hordókra mászva, hogy jobban lássa¬ 
nak és szakadatlan ordítozással kisérik akivég¬ 
zést. A ki bátran halt meg, azt megtapsolták, 
a ki félni látszott, azt lehurrogták. 

Május 25-ikén a kommunisták felgyújtották 
a Voltaire-boulevardon levő házakat és a köz¬ 
élelmezési raktárakat, továbbá a XII. kerület 
templomát. 

Május 26-ikán a fölkelők tüzet vetettek a 
lavilettei dockokra és raktárakra s ezzel a 
gyujtogatások sora befejeződött. A hadsereg a 
fölkelést oly kicsi területre korlátozta, hogy 
azon már nem folytathatták pusztító munkáju¬ 
kat. A városban teljes erővel hozzáfogtak a 
nagy tüzek eloltásához. 

Dayot könyvében olvassuk a következőket: 
«Az események, a melyek május 21-tol május 
28-ikáig Parisban történtek, borzalom dolgában 
fölülmúlják mindazt, a mit a képzelet ki tud 
találni. Soha az emberiség történetében, bele¬ 
értve a legbarbárabb népek történetét is, nem 
mutatkozott ily erőszakosan és ily hitványul az 
emberi lélek aljassága és az ösztönök vadsága. 
Mindenfelé csak följelentést és mészárlást lát¬ 
tunk. Minden gyáva lélek fölhasználta az al¬ 
kalmat, hogy valamely ellenségét följelentse: 
május 22-ikétől június 13-ikáig nem kevesebb, 
mint 379,828 névtelen följelentés érkezett a 
hatóságokhoz, a miből kitetszik, hogy a privát 
gyűlölet milyen óriási szerepet játszik a polgár¬ 
háborúkban. A vérbe és lángba borult Parisra 
a rémület nehezedett. A foglyok summáris ki¬ 
végzésére a kommunisták a kezesek fölkonczo-
lásával feleltek. Az öldöklés mámora fogta el 
a katonákat és tisztjeiket. Mindenütt vakon 
gyilkoltak, férfiakat, asszonyokat, gyermekeket» 

Kit ér a felelősség nagy része Paris elbam-
vasztásáért? Bizonyos, hogy a kommün főnökei 

\ 
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e tekintetben hivatalos parancsot is adtak ki, 
de valamennyi ház égéseért felelősségre őket 
nem vonhatjuk. Föl kell tennünk, hogy a tüzér-
harcz is számos tűzesetet okozott és hogy akad¬ 
tak nyomorult ficzkók, a kik megragadták a 
kínálkozó alkalmat, hogy magánérdeküket és 
privát bosszújukat kielégítsék. Hivatkozhatunk 
Prieur de la Combé pőrére. Ezt az embert tiz 
évi kényszermunkára ítélték, mert Lille-utczai 
lakását petróleummal megöntözte és ő maga 
felgyújtotta. A fölgyujtott középületek megvá¬ 
lasztása is elárulja, hogy némelyek fölötte fon¬ 
tosnak tartották oly okmányok eltüntetését, 
melyek nem hoztak volna dicsőséget a letűnt 
császári korszakra. Csak Picardra hivatkozunk, 
a ki a vizsgáló-bizottság előtt kijelentette, hogy 
ha zárt ülést rendelnek el. rt/i-'x: t'lszhttni meg 
foijja nionilani, hogy a Boiiapartisláknak 
mennyi részük van a pénzügyminisztérium 
fölgyujtá&dban. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Roosevelt. Az a roppant érdeklődés, a melynek 

Roosevelt Tivadar minálunk központja volt, na¬ 
gyon természetes és érthető. Két okból is. Az 
egyik az, hogy ez a férfiú igazán nagy egyéniség, 
a legszilárdabbak és legjellemzetesebbek közül való, 
a kik ma élnek. Minden szavában és cselekedeté¬ 
ben szinte elemi erővel érzik egy teljes és hatal¬ 
mas szolidaritás sok millió ember érzésével, föl¬ 
fogásával és gondolkozásával. Egy egész nemzeté¬ 
vel, a mely már hivatalosan is elfogadta ezt a 
ft'rfiút a maga egyénisége képviselőjének és úgy 
látszik, erre a hivatásra ma is őt érzi a legmeg¬ 
felelőbbnek. A másik és ezzel kapcsolatos ok meg 
az, hogy ez a nemzet: érzése, gondolata, hajlan¬ 
dósága kiválóan nagy mértékben kell, hogy érde¬ 
keljen bennünket, mert a földjén több testvérünk 
él, keres kenyeret, boldogulást és megbecsiiltetést, 
mint Magyarország határán kívül az egész vilá¬ 
gon : több, mint a mennyi magyarral Árpád apánk 
a mi ezer esztendősnél idősebb országunkat meg¬ 
hódította Az a férfiú tehát, a kinek egy il; én 
nemzet sorsának intézésében volt — és minden 
valószínűség szerint még lesz is — határozó szava, 
igen nagy okkal érdekelhet bennünket. De a leg¬ 
érdekesebbet, a mit tőle magunkról, a magunk 
számára várhatunk, a legkevésbbé várhattuk most, 
a mikor vendégünk volt. Minden kötelesség, a mi 
vele jár azzal, hogy az ember vendég, letör egy-
egy darabot a teljes őszinteség szabadságából. Ez 
a törvény a legerősebb egyéniségnek is törvénye 
marad, a nélkül, hogy az őszinteség rovására 
volna írható. Minden szép, jó és kedves, a mit 
Roosevelt a legigazabb meggyőződéssel is rólunk 
mondott, a bók zománczát kapja attól, hogy 
mindezt nálunk mondotta, mikor a mi házunk¬ 

ban volt és a mi asztalunknál ült. így is hálásak 
vagyunk neki érte, de azért nagyon őrülünk, hogy 
van egy kitűnő újságíró, a kitől majd egy egészen 
hiteles interwiew-ban tökéletesen szabatos tolmá¬ 
csolását fogjuk kapni mindazoknak a benyomá¬ 
soknak, a melyeket ez a nagy egyéniség nálunk 
szerzett, azoknak a gondolatoknak, a melyek benne 
rólunk támadtak és annak az i'rzésnek, a mely 
benne hozzánk él. Ez a meghitt, lelkiismeretes 
és őszinte újságíró: ő maga, Roosevelt Tivadar. 
Erre az interwiewra még várnunk kell, de szíve¬ 
sen várunk, mert egészen bizonyosan meg lesz 
7najd akkor, ha ez az újságíró is hozzáfér Roose¬ 
velthez — a többi kollégája után. 

* 
fii/ilatkoziitok. Még valamit — nem Roosewelt-

ről vagy a látogatásáról, csak - - ebből az alka¬ 
lomból ! A nemzeteknek nem az a kívánatos eré¬ 
nyük, a mi az asszonyoké, hogy t. i. minél ke¬ 
vesebbet beszéljenek róluk. Sőt ellenkezőleg. Az 
a kívánatos, hogy minél többet beszéljenek róluk 
és természetesen minél több jót. Nem tartjuk te¬ 
hát se furcsának, se naivságnak a mi részi'nkről 
se, ha lessük a hozzánk jött vagy nálunk járt 
idegen szavát: mit mond rólunk? Annál jobban 
lessük: mennél kiválóbb ember az az idegen és 
mennél súlyosabb, tehát mennél messzibb hang¬ 
zik, a mit mond. A világ minden nemzete, a 
leghatalmasabb és a legmagasztaltabb is örül, ha 
az ilyen idegenek jót mondanak róla, dicsérik és 
kedves benyomásokról adnak számot. Ha mi ta¬ 
lán az összes nemzetek között legjobban tudunk 
örülni nz idegenek dicséretének, ennek bizonyára 
bőségesen megvan a magyarázata. De mennél ter¬ 
mészetesebbnek találjuk ezt, annál furcsábbnak 
kell találnunk egy más jelenséget, a mely inten-
zivitás dolgában vele párhuzamos. Mert nem di¬ 
csérhet annyit és olyan lelkesen valamennyi ide¬ 
gen bennünket, a mennyit és a milyen ádázul 
szidni, ócsárolni és Jekisebbíteni mi magunkat 
tudjuk. A milyen mohó vágygyal kívánjuk az 
idegen dicséretét, olyan lihegő gyönyörűséggel 
szidjuk-szapuljuk mi magunk mindazt, a mink 
van és a mire, ha alkalom kínálkozik — teljes 
okkal nagyon büszkék is tudunk lenni. Elismer¬ 
jük : van ebben virtus. De a sok minden jóból 
megárt és ennek a jónak az élvezetében még kü¬ 
lönösen kívánatos lenne mértéket tartani. Az 
anya is megveri a gyermekét, de furcsa anya az, 
a melyik mást se tesz vele, csak veri. Annál fur¬ 
csább a gyerek, a ki az anyját veri - - szeretet¬ 
ből. És minálunk prófétái és iskolái vannak an¬ 
nak a tételnek, hogy az a legigazibb, a legböl-
csebb, sőt a legalkotóbb hazafiság, a mely folyton 
leszól, korhol, gúnyol, lekicsinyel és tagad. A mely 
minden vád közül, a mit ránk szórnak, azt az 
egyet tartja legsürgősebben, sőt egyáltalában csak 
azt az egyet tartja megczáfolandónak, hogy 
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soviniszták vagyunk. Pedig - és ezt szívből saj¬ 
náljuk ! - ezt a vádat, manapság Magyarországon 
sokkal nehezebb lenne bizonyítani, mint ellene 
demonstrálni. 

A tudomány és a reklám. Egy orvos-tudós a 
maga szakmájának képviselői előtt előadást tárt 
egy szerről vagy gyógyító eljárásról, a melyet a 
maga meggyőződése és tapasztalatai alapján be¬ 
váltnak és hasznosnak dicsér. A ki ezt a szert 
vagy eljárást kitalálta, kap a dicséreten és fel¬ 
használja a találmánya reklámozására. Ebből kon¬ 
fliktus támad, affér lesz, kitör vagy igazabban 
megint föllángol a harcz a tudósok és az élel¬ 
messég között, a mely harcz már régen tart és 
bizonyára még nagyon sokáig fog tartani. Igazán 
nem érezzük magunkat jogosítva döntnöki sze¬ 
repre, de mint publikussá vált dologról bizonyára 
elmondhatjuk róla a benyomásainkat. Tétel, hogy 
egy tudományos testület nem arra való, hogy ott 
valaminek reklámot csináljanak. Azt irtuk, hogy: 
tétel, mert nem mérnök egész meggyőződéssel azt 
írni, hogy: igazság. Nagyon meg tudjuk érteni a 
tudósok idegenkedését attól, hogy a tudomány 
tekintélye kellető vásári márkának használtassék 
vagy hasznosíttassék. De ezt a minden tiszteletre 
méltó idegenkedést csak egy bizonyos határig va¬ 
gyunk képesek honorálni. Csakis addig, a meddig 
az akarva vagy akaratlanul reklámozott jót a jó¬ 
ságában való megokolt kételkedés is kisérheti. Dó 
semmiképen se tudjuk a tudomány méltóságának 
sárelmét látni abban, ha olyan ember, a ki — em¬ 
beri voltánál fogva tévedhet is — de a bírálásra 
és véleménymondásra hivatott, propagandát csinál 
valaminek, a mit hasznosnak, jónak Ítélt. Ez nem 
kevésbbé joga, sőt kötelessége a hozzáértőnek, 
mint a rosznak, a hamisnak és haszontalannak 
üldözése. Már most, ha ezt a kedvező véleményt 
az, a kit legközvetetlenebbül és legkellemesebben 
érdekel, fölhasználja a találmánya erősebb propa¬ 
gálására, mondjuk: reklámozására, érthetetlen 
vagy főbenjáró dolgot ebben se látunk. Ismételjük : 
a legteljesebb respektussal vagyunk a tudósok ál¬ 
láspontja iránt, de ez a nyilvánosság szolgájának 
is bizonyára épen tartja azt a jogát, hogy a nyil¬ 
vánosságot rontó elemnek soha se tartsa ott, a 
hol közérdekű dologról van szó. A tudományos 
kutatás eredményei pedig mindig közérdekű té¬ 
mák. Mi úgy érezzük, hogy reklámot csinálni va¬ 
laminek a legigazabb tudós részéről se szégyen, 
ha jó dolog az és hasznos az emberiségnek, a 
minek propagandát csinál. 

* 

Megjegyzések. Nem akarunk beleszólani abba a 
háborúságba, a mely egy plágium vádja körül a 
művészek világában kitört és ugyancsak kemény 
csatákat provokált. Az a meggyőződésünk, hogy 
ez a háború Ítélet után is eldöntetlenül fog ma¬ 
radni. Olyan területen, a hol egy-egy külön tör¬ 
vényhozó fórum minden meggyőződés, minden 
bátorság és minden fölfogás: nem is lehet más¬ 
ként. Már pedig a művészi szabadság, a melynek 
nincsenek hivatalosan megállapított határai, ilyen 
terület. Legfölebb csak azt tehetjük tehát, hogy 
papírra vetünk néhány reflexiót, a mit az affér¬ 
nak nem a tartalma, hanem a felmerülése a gon¬ 
dolatunkban támasztott. 

* 
Az elképzelhető legradikálisabb álláspontot fog¬ 

laljuk el. Azt mondjuk, hogy a festőnek minden 
téma szabad és téma minden, a mit le lehet fes¬ 
teni. Nemcsak a természet, nemcsak egy kompo-
ziczió, hanem maga a kész kép is. Csak egy kö¬ 
telessége van a művének, hogy eredetinek ismer¬ 
jük el. Az, hogy jó, illetve a legjobb legyen. Ha 
valaki úgy tudja lefesteni a Raffael vagy a Bellini 
Madonnáját, hogy szebbet és jobbat alkot az ere¬ 
detinél, akkor nem másoló, hanem alkotó. Mert 
többet adott a művészetnek, mint a mennyit ka¬ 
pott tőle. De ha roszabb a kópia, mint a mit 
másolt, akkor annyi hiányzik a művész eredeti¬ 
ségéből és a témájához való tulajdonjogából, a 
mennyivel a lemásolt alkotás művészileg többet 
ér, mint az ő alkotása. Ez a differenczia sokszor 
kitesz egy egész művészetet 
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VÁLASZTÓJOGI MOZGALMAK BERLINBEN. 

A más gyermekét is lehet szeretni, de nem 
tudunk elképzelni anyát, a ki a maga nem szép 
gyermekét is jobban ne szeretné, mint a más 
szép gyermekét. Ez bizonyára elfogultság, de kö¬ 
teles és természetes elfogultsága minden anyának 
és minden — művésznek. Az adoptálás nem anya¬ 
ság, legfölebb csak sóvárgása t s kárpótlása az 
anyaságnak. Mert hiszen meddő asszonyok is van¬ 
nak. De meddő anyák nincsenek. Meddő művészek 
sincsenek. Inkább művész az, a ki a maga remek 
képeit festi, mint az, a ki a más remek képeit 
festi. 

* 

A művészi ihletés forrása titokzatos és épen 
ezért, mikor ennek a forrásnak a vizét vizsgáljuk, 
az ember nem lehet soha se eléggé óvatos, se 
eléggé koncziliáns. Csak odáig nem szabad menni 
a liberalizmusban, hogy valamely vétséget a mű¬ 
vészet erkölcse ellen veszedelmesebb koczkázat 
legyen leleplezni, mint elkövetni! 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A magyarság eredete, nyelve és honfoglalás¬ 

kori műveltsége. Szinnyci Józsefnek e kitűnő 
értekezése, melyet a nagy Árpád-könyv számára 
irt, most az Olcsó Könyvtárban mint külön füzet 
is megjelent és ezzel a legszélesebb körök szá¬ 
mára is hozzáférhetővé lett. Szinnyeí József mes¬ 
tere a tárgyias, világos, összefoglaló előadásnak, 
mely a tudomány vivmányait közérthetővé tudja 
tenni, a nélkül, hogy bármit is föláldozna az ala¬ 
posságból. Gondosan meg tudja válogatni azokat 
a részleteket, melyek a gondolatot megvilágítják, 
és elhagyni azokat, melyek terhelnék. Minden fölös¬ 
leges díszt kerül, mégis érdekelni tud bennünket 
a gondolkodás becsületességével, mely végére jár 
minden dolognak, hogy biztosságra szert tegyen. 
Ebben a kis füzetben pl., mely nem több, mint 
öt iv, össze tudja foglalni mindazt, a mit a mai 
nyelvtudomány a magyarság eredetéről, nyelvéről, 
honfoglaláskori műveltségéről napvilágra hozott. 
Mindent tud, még pedig mint olyan, a ki e tudo¬ 
mányos vívmányok megszerzésében maga is a leg-
tevékenyebben részt vett. A magyar nyelv eredeté¬ 
nek kérdésében oly felsőséges módon állapítja meg 
a magyar nyelv finn-ugor jellegét, hogy a déli¬ 
bábos nyelvészkedésnek az életét, ámbár ez nagyon 
szívós, nagyon megnehezítette. A ki ezt a néhány 
lapot elolvassa, teljes tájékozódást nyer. Hasonló 
biztossággal szól a magyar nép eredetéről. Itt 
főleg Vámbéryval van pőre; nagyon érdekesek 
azok az adatai, melyekkel a finn-ugor népekről, 
mint nem harcziasakról szóló képzelődéseket lerom¬ 
bolja. Adatot adatra halmoz, míg végre teljesen 
meggyőzi még a makacsul ellentállót is. Az állam¬ 
alkotó szellem kérdését is igen érdekesen meg¬ 
világítja. Az eredmény az, hogy az ősnépnek, ha 
csatlakoztak is hozzá idegen elemek, törzsökös 
része mégis csak az eredeti finn-ugor volt. Bár¬ 
milyen idegen elemekkel gyarapodott is tehát a 
magyarság, annyi bizonyos, hogy az «igazi magya¬ 
roki) az ős finn-ugoroknak egyenes leszármazottjai. 
Ezek után tér át a honfoglaláskori magyarok mű¬ 
veltségére, főleg nyelvi alapon fejtegetve. Ez talán 

legérdekesebb része a munkálatnak. Mivel foglal¬ 
koztak az ős finn-ugorok, mily háziállataik voltak, 
miféle házimunkát végeztek, milyen volt iparuk, 
kereskedésük, — mindezekre egy-egy világító suga¬ 
rat vet az ősi nyelvkincs. (Érdekes, hogy már a 
régi magyarok is szerették a pompát a ruházko¬ 
dásban !) Hadakozók voltak (a had ősrégi finn¬ 
ugor szó), még pedig lóháton is (ló, fék, nyereg, 
kengyel régi dolgok voltak már, mikor a törökök¬ 
kel összekerültek). A vezér is tősgyökeres magyar 
szó. Ismerték az aranyat, a rezet. Családi életük 
fejlett volt, egyetlen egy. idevágó szót nem vettek 
át a törökből, úgy látszik, nem házasodtak össze 
velük. Ebből igen érdekes következtetést von le 
a szerző, azt, hogy bizonyára társadalmi válaszfal 
állott köztük, a török volt a legyőzött fél. Nagyon 
fontos az, a mit a nyelvtudomány a magyarok 
ősvallásáról megsejt. E szerint a magyarok ősval-
lása természetimádás volt. Az Isten szó eredetét 
nem tudjuk, de megvolt az ősmag>ároknál, a ke¬ 
resztény térítők pedig megtartották, tehát mindez 
egyezhetett a keresztény fogalommal. — Ez a füzet 
a nagy közönségnek szól, de a tanuló ifjúság közt 
is nagy elterjedésre tarthat számot; minden tanár 
ajánlani fogja az ifjúságnak és ez nagy hasznára 
lesz a tanításnak. A. B. 

Kisfaludy Sándor. Császár Elemér a Költők 
és írók vállalatába Kisfaludy Sándor életrajzát 
irta meg. Kisfaludy Sándor kétségkívül érdekes 
téma a historikusnak, a ki a kor lelkét keresi 
nevezetes alakjaiban, épúgy, mint az eszthetikus-
nak, a ki a művészi szellemnek a költőben való 
megtestesülését nézi. Császár Elemér nagy önmér¬ 
séklettel végezte feladatát. Czéljául ugylátszik azt 
tűzte ki, hogy tartózkodva minden mélyebb elem¬ 
zéstől, lehetőleg világosan összefoglalja a Kisfaludy 
Sándorról eddig ismert adatokat s azokat a néze¬ 
teket, a melyek reá vonatkozólag átmentek az 
irodalmi köztudatba. Ezzel természetesen nem 
kerüli el azt a veszedelmet, hogy csupa olyan 
dolgot ir, a melyeket épen azok az olvasók, a kik 
számára leginkább érdemes írni, mind ismernek s 
igazi közönségét azokra szorítja, a kik a Kisfaludyra 
vonatkozó eddigi kutatások eredményeiből nem 
tudnak semmit s meg akarják takarítani az el¬ 
olvasásukkal járó fáradságot. Megnyeri viszont azt, 
hogy a vállalat természete által megszabott keretek 
között is el tud mondani mindent, a mi adatot 
és felfogást mások tisztáztak. Mi persze, a kiket 
nem elégít ki teljesen a Kisfaludy Sándor körüli 
néhány problémának eddigi közkeletű megoldási 
módja, épen azt nem találjuk a könyvben, a mit 
leginkább keresnénk benne. Kissé ingatagnak talál¬ 
juk pl. a Himfy-versek keletkezéséről való állás¬ 
pontját, a mely azokhoz csatlakozik, a kik a 
Himfy szerelmeit egészben véve Szegedy Bózához 
szólóknak tartják, de engedményeket tesz a Toldy-
féle álláspontnak is. Nem látjuk elég világosan a 
könyvből Kisfaludy Sándornak korával való kap¬ 
csolatait sem ; az életrajz irója szól ugyan róla, 
mint a magyar köznemesség tipikus képviselőjé¬ 
ről, de hogy mikép tükröződik benne a rendi 
Magyarország szelleme, mi jellemzi benne specziáli-
san a dunántúli nemes urat s egyéb hasonló kér¬ 
déseket föl sem vet Mi hajlandók vagyunk a 
Himfy költőjét úgy tekinteni, mint a rendiség, a 
XVUL századbeli magyar társadalom utolsó lobba-
nását, a mely akkor világolt fel, a mikor az a 
világfelfogás, melyet képvisel, már az összeomlás 
előtt állott. Közvetlen az ő dalainak elhangzása 
után Széchenyi már megindította azt a gondolat¬ 

sort, a mely továbbfejlődésében a rendiség meg-
dőléséhez vezetett. Az omladozó bástyához való 
ragaszkodás magyarázza meg a költő sikerét, a 
világnézet megváltozása pedig népszerűségének 
gyors elhalványodását. Szerettük volna azt is, 
ha az életrajziró kifejtette volna, hogy meny¬ 
nyiben függ össze az a stilus, a melyben Kisfaludy 
Sándor dolgozott, a kor általános európai Ízlésé¬ 
vel. Szóval abban, a ki Kisfaludy Sándort olvasta, 
sok olyan kérdés vetődik fel, a melyekre az élet¬ 
rajz irója nem ad feleletet, pedig ezeknek talán 
épen olyan fontossága volna, mint az életrajzi rész¬ 
letezésnek és a könyv nem nagyon mély és nem is 
épen eredeti eszthetikai fejtegetéseinek, úgy hogy 
Császár Elemér könyve elsősorban az első tájékoz¬ 
tatásra alkalmas csak, azok számára, a kik csak 
ezután akarnak behatolni a költő ismeretébe. 

Kelet fla. Marim/ Ödönnek e czimű könyve 
első könyv, bemutatkozás-féle, de olyan könyv, a 
mely megérdemli, hogy teljes figyelemmel foglal¬ 
kozzunk vele. Nem mutat be kész Írót, a ki telje¬ 
sen kiforrott tartalommal és biztos formákkal lép 
elénk ; egy határozott, érdekes tehetséget mutat, 
a mely úgylátszik, most van azon a ponton, a 
mikor leginkább szüksége van a nyilvánosságra, 
hogy teljesen tisztába jöjjön magával, az egyéni¬ 
ségének megfelelő stílussal, megtalálja az érint¬ 
kezési pontokat az olvasóval, ki tudja előtte tárni 
önmagát. Novelláiban most még sok a készülődés, 
a kerescs, különböző elemek és hatások kevere¬ 
dése, de minduntalan látunk bennük felvillanni 
ohau dolgokat, a melyek már irót mutatnak, a ki 
jól lát és jól tud megformálni. A mi hátra van 
még számára, hogy teljesen kész legyen, az már 
csak technika, megtanulás dolga, megvan már 
benne körülbelül minden, a mi az irót teszi. 
Témáiban, látása módjában idehaza marad: tör¬ 
téneteinek, alakjainak megvan a kapcsolata a ma¬ 
gyar élettel, még pedig a vidéki élettel, problémái¬ 
nak megvan a hazai színük. Néha, mint abban a 
novellában, a mely a könyv czímét adta, elural¬ 
kodik rajta a téma, a tanulság és mondvacsinálttá 
teszi a történetet, de nem egy olyan novellája 
van, a mely már önmagából van kifejlesztve: az 
író nem tesz egyebet, mint bizonyos viszonyba 
állítja egymással az embereit s aztán figyeli, hogy 
mikép fejlődik, alakul a belső életük és a külső 
sorsuk ebben a viszonyban. Az iró maga kívül 
marad a történeten, nem magyarázgatja, nem 
mutogatja tanulságait, engedi, hogy a történet 
szóljon hozzánk. Ilyenkor eleven, érdekes képeket 
tud rajzolni, meg tudja fogni az olvasót, — meg¬ 
van a hatása. Ezután a könyv után azok közé a 
fiatal irók közé kell sorolnunk Mariay Ödönt, a 
kiktől várunk valamit. 

A lélek és a formák. Az essay műfajára újab¬ 
ban a kísérlet szót próbálják használni, — ez érte¬ 
lemben nevezi Lukács György is kísérleteknek 
azokat a tanulmányokat, melyeket egy kötetbe 
gyűjtött. A nyolcz tanulmány közül egy, az első, 
elméleti fejtegetés az irodalmi kritikának, mint 
önálló művészetnek természetéről, a többi pedig 
egyes mai, vagy a mai irodalommal szorosabb" 
vonatkozásban álló régebbi írókat fejteget: Eudolf 
Kassnert, Theodor Stormot, Novalist, Beerhoff-
mannt, Kirkegaardot, Stefan Georget, Laurence 
Sternet. Jóformán mind olyan nevek, melyekkel az 
átlagos magyar olvasó alighanem ebben a könyvben 
találkozik először s csak a mai európai irodalmi élet 
behatóbb ismerői ismerik őket annyira, hogy 
Lukács György fejtegetéseit igazi megértéssel tud-
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jak követni. Ebben a tekintetben a könyv arisztok¬ 
ratikus könyv: nem nagy közönségre számit, csak 
azokra a kevesekre, a kiknek szemében fontos 
élet-kérdés az irodalom s a kik benső érdeklődés¬ 
sel fordulnak minden jelenségéhez. Arisztokratikus 
formában i r : nem tesz engedményeket a közön¬ 
ségnek előadás dolgában sem, erős elmélyedést 
kivan, fokozott figyelmet, valóságos szellemi erő¬ 
feszítést, mint a hogy nagy szellemi erőfeszítés 
eredménye maga is. A ki sajnálja tőle a fárad¬ 
ságot, nem is birja végig figyelemmel kisérni, 
homályosnak találja nem egy helyen a figyelmes 
olvasó is, megérzi, hogy az iró nem tudja mindig 
elég körülhatárolt formába ölteni azokat a gondo¬ 
latokat, melyek benne fölmerültek. Azt azonban 
senki sem tagadhatja, hogy a könyv nagy elmélyedés 
műve, egy az irodalommal szoros életközösséget 
tartó szellem nyilvánulása, gondolatokban, egyéni 
szinű s az igazság erejével megragadó megfigye¬ 
lésekben gazdag. Nagy kultúrákban az efféle nem 
ritkaság, nálunk szinte kivételesnek mondható, de 
azért mégis kultur-jelenség, hogy ilyen is keletkez¬ 
hetik nálunk. Lukács György teljesen benne él a 
modern német és északi irodalomban, nemcsak, 
hogy nagyon részletesen ismeri, hanem úgyszólván 
a levegőjében lélekzik, gondolatai onnan indulnak 
ki s oda térnek vissza. Nekünk, a kik eredeti, 
magyar szinű kultúráról álmodozunk, túlságosnak 
is tetszik egy magyar Írónak ilyen teljes elmerü-
lése az idegen irodalmakba, a mely nem árul el 
semmit abból, hogy az iró mégis csak mint ide¬ 
gen állott az idegen művekkel és Írókkal szemben. 
A szellemi kivándorlásnak egy neme ez, — sajno¬ 
sán látjuk, hogy újabb kritikai irodalmunknak épen 
legtöbbre hivatott tehetségei közül nem egy többé-
kevésbbé ezek közé a szellemi kivándorlók közé 
áll. Ezt is inkább viszonyainknak kell felróni, 
mint az illetők bűnének s várnunk kell addig, a 
míg ezek az emigránsok mégis csak hazatalálnak. 

Véletlenek. Lengyel Gézát ismerik lapunk 
olvasói is, mint néhány ügyes novella szerzó'ji't. 
Most huszonegy novelláját gyűjtötte össze egy 
kötetbe s ezúttal tudtunkkal először ad alkalmat 
arra, hogy a kritika állást foglaljon vele szemben. 
Elsősorban azt kell Lengyel Géza novelláiról meg¬ 
állapítanunk, hogy nem mélyek, nem meglepők, 
nem tárnak fel megragadó írói egyéniséget, szóval 
nem azok közül a művek közül valók, a melyek 
erősen megfogják lelkünket s szinte élményeinkké 
válnak. És mégis tetszenek, szívesen foglalkozunk 

velük, úgy emlékszünk velük eltöltött időnkre, 
mint a melyet jól töltöttünk. Mi ennek az oka? 
Nyilván az, hogy Lengyel Géza nem nagystílű 
egyéniség ugyan, de van sok érdekes elmondani 
valója és érdekesen is tudja elmondani. E mel¬ 
lett nagyon tisztában van magával, sohasem vál¬ 
lalkozik erejét meghaladó dologra, nem részesíti 
az olvasót a hasztalan erőlködés lehangoló látványá¬ 
ban s ezért a mit csinál, kész, stílusos dolog ha¬ 
tását teszi ránk. Fiatal írónál ritka ez az ön-
fegyelmezés, de mindenesetre erény, a melyet 
épen ritkasága tesz becsessé. Mi becsüljük legalább 
is annyira, mint más kortársainuk geniális lelken-
dezését, a melyről egyelőre még nem lehet meg¬ 
ítélni, nem több-e a füstje, mint a lángja. Ez az 
oka, hog,- szívesen, rokonszenvvel fogadjuk Len¬ 
gyel Géza novellás könyvét, irodalmi színvonalon 
állónak, szüksc'get pótlónak tartjuk, azt hiszsziik, 
hogy hasonló szívességgel fogja fogadni az olvasó 
közönség is. Az ifjú irodalom, sok forrongó tehet¬ 
sége mellett hasznos szolgálatot tesz, mert készen, 
érettségében mutatja azt, a mire társai még csak 
készülődnek, a mi bennük forr s előkészít arra a 
gondolatkörre, a melyet az ifjúság hoz magával. 

A tJ6 Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes heti gyermeklapja legújabb, április 
24-iki számában közli Benedek Elek és Lampérth 
Géza verseit, Ztoldos László elbeszélését, Dörmögő 
Dömötör legújabb utazását Sebők Zsigmondtól, 
Fejéretiyliázy Lehel elbeszélését, Benedek Elek 
székelyföldi útleírását, Rákosi Viktor regényét, a 
szerkesztői üzeneteket, rejtvényeket. Ez a szám 
közli a karácsonyi rajzpályázat valóban feltűnően 
sikerült eredményét. A Jó Pajlás-i a Franklin-
Társulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona 
50 fillér. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal, (Budapest, VI, Egyetem-utcza 4). 

Új könyvek: 
Kiffaludy Sándor. Irta Császár Elemér. Buda¬ 

pest, Franklin-Társulat; ára 2'50 korona. 
Kelet fia. Elbeszélések, irta Muriay Ödön. Buda¬ 

pest, Singer és Wolfner. 
A lélek és a formák. Irta Lukács György. Buda¬ 

pest, Franklin-Társulat. 
Véletlenek. Novellák. Irta Lengyel Géza. Buda¬ 

pest, a «Ny ugató kiadása; ára 3 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Idősebb KABÁ-

CBONY ISTVÁN volt negyennyolczas honvéd 80 éves 
korában Zalagalsán. — Idősebb ziehi és vásonkeoi 
ZICHY ÖDÖN gróf csász. és kir. kamarás, volt huszár¬ 
kapitány, főrendiházi tag a somogymegyei Zákány¬ 
ban 77 éves korában. - RUDA GYŐZŐ magy. kir. fold-
mívelésügyi számtanácsos, a Budapesti III. kerületi 
Torna- és Vívóegyesület alelnök-titkára, a M. 0. T. 
E. Sz. igazgató-bizottságának tagja 40 éves korában 
Budapesten. — HAJNAL VILMOS keieskedelmi^mmisz-
téri osztálytanácsos, államvasuti főfelügyelő Pakrá-
czon. — Heldenthali DUKA AKHILL a magyar keres¬ 
kedelmi minisztérium műszaki főtanácsosa Buda¬ 
pesten. — KAMERÁTH GYULA posta- és távíró-fel ügyelő 
67 éves korában Debreczenben. - - Schimmalcsik 
IGÓ LAJOS váczi egyházmegyei, romhányi esperes¬ 
plébános, 55 éves korában Romhány községben. -
Pósfalvai TULOK BENŐ, földbirtos, volt országgyű¬ 
lési képviselő 60 éves korában, Szombathelyen. -
EHMANN LAJOS nyűg. déli vasúti felügyelő 59 éves 
korában. — MÜLLEB FÜLÖP Jakab gyógyszerész, a 
karánsebesi ág. év. egyház főgondnoka, 68 éves ko¬ 
rában, Karánsebesen. — Kecskeméti PETHES ANTAL 
75 éves korában Jászapáti községben. - Bonum 
BONOMI ANTAL gyógyszerész 61 éves korában Csanád-
apacsán. — Mezeházi és tvarosnyai MEZEY ARTÚR 
királyi erdőmérnök, az esztergomi járási erdőgond¬ 
nokság vezetője Budapesten. — BARNA GYÖRGY ura¬ 
dalmi erdőmester 51 éves korában Keszthelyen. -
HIDEGE ISTVÁN dévai törvényszéki biró 48 éves korá¬ 
ban Déván. — SZABÓ ISTVÁN székesfővárosi gazdasági 
népiskolai igazgató 29 éves korában Budapesten. -
WEISZBERGEH KÁROLY köztiszteletben álló budapesti 
polgár 73 éves korában Budapesten. — BAURNFEIND 
NÁNDOR, a 61. gyalogezred hadnagya 30 éves korában 
Szegeden. — KUSTÁR IGNÁCZ gyémántmisés áldo-
zópap 94 éves korában Máramarosszigeten. — 
STASNEY HENRIK posta- és távirótiszt 30 éves ko¬ 
rában Budapesten. - Csekei "VARJÚ ZOLTÁNKA, 
csekei Varjú Elemérnek, a Felsőmagyarországi Rá¬ 
kóczi-múzeum igazgatójának és nejének, született 
Gedeon Stefániának, 7 hónapos gyermeke Kassán. — 
ILLÉS MIHÁLY Illés Józsefnek, Az Újság kiadóhivatnli 
igazgatójának fia 23 éves korában Budapesten. -
MUNCZY LAJOS egyik legjobb czigányprimásunk, 
63 éves korában Budapesten. — TILF!MRE uradalmi 
intéző 45 éves korában Budapesten. — Idősb. POH-
TELEKY LÁSZLÓ orgonista-énekvezér, presbyter 69 
éves korában Kisújszálláson. — Cseszeliczky Szn> 
VÁSSY ALADÁR 58 éves korában Ó-Brettyén. — POL-

FOULARD-SELYEM 
méterenként 1.15 koronától feljebb blúzokra és ruliákra. BÍT-
és vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gaxdtig raintngviij-
teményt postafordultavnl Idill Henneberg selyemgy Zürich 

3 ÚJ S Z Ó . . . 
„ALTVATER" 

(JESSLER 
BUDAPEST 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

S ál v át or 
kitűnő sikerrel h»"iá'tftiK 

vesebajoknái, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél,»czukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatásai 

I*UT>m ••• i i tkiUI 
Unit! 

ikireiktJéittbr* ro0y a 
Stmt«-Liptai Salratort orrát- Vállalatiba 

Budapat, F. Rudolf-rakpart 8. 

:: Kitűnő! :: 
Miczt. ügye mikor reggel 

fölébredsz, legelső gondolatod 
én vagyok. 
Sdró: Nem édesemi Leg¬ 

első gondolatom, a Sztraka-
Menthol-foKSZappan, a mellyel 
számat naponként kimosom. 
3 darabot bérmentve küld: 
Sztraka gyógyszerész. Mohói. 

LEGJOBB 

Foe-CRÉME 

MOST ÉS 
MINDIG, 

egyszeri* és állandó használatnál 
egyaránt a legkitűnőbb 
hashajtószer a Califig, 
mert föltétlenül hatásos s emellett oly 
enyhe, hogy még a leggyengébb ter¬ 
mészetű ember, asszonyok és gyer¬ 
mekek is bízvást használhatják. 

Ideális bél és gyomortisztitó a 
„Califig" s ezért egy háztartásból 
sem szabad hiányoznia. 
Kaphaló minden jprógyszerlirban. NagyBveg 3 kor Kií 

üveg i kor. Figyeljünk vásárlásnál a védjegyre. 

SVAIGI SELYEM -nól jobb :: 
nem létezik! 

Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ruhára 
és blúzra: Dlagxmale, Crépon, Snrali, Moire, Crépc 
de Chilié, Foulards. Mousseline 12:1 cm. széles mótc 
renkénl 1.20 koronától kezdve, feketében, feliérben, egy¬ 
színűben és színesben, továbbá hímzett blúzok és ruhák 
batisztból, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemszöveteket árusítunk közvetlen 
magánosoknak bénnentve és elvámolva a lakásba. «» 

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

Ma fáj a feje 

FEUSLIUUAHTLIS, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 
ade arczot kapnak m X „ ™ „ „ „ „ J 
pár nap alatt, ha a H i a r m a r O S l 

LILIOffl-ARCZKEfeÖT 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie 

StVafhJr'1^ mármarosi 

LILIÖffl-SZAPPAMAL 
mosakodnának. Kis tégely l korona. Nagy tégely 
2 korona. Szappan 80 fillér. Liliom-púder (3 szín¬ 
ben) 1 korona 2O fillér. - Egyedüli készítő: 

Dr. HEISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossiiget, Erzsébet-főtér 11. 
Postai rendelések még aznap ellntéctetnek. 

mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint é> fejfájást elmulasztja 
g gyógyszerész K i s p e s t e n . * * 

ne tétovázzék, hanem 
= = = használjon azonnal 

Ara I 
* * 

Bcrctvás pastillát 
1 korona 20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban 

Orvosok által ajánlva. - Három doboznál ingyen poffal 
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CZEB MIKLÓS, Polczer Ferencz huszárkapitány és 
neje, szül. szentgyörgyi özeké Erzsébet tiz éves fia 
Budapesten. 

.TAÜBER MÓRNÉ szül Adler Jeanette 63 éves korá¬ 
ban Bucin pesten. — KNYASSKÓ GYÖRGYNÉ szül. Hercz-
raanslcy Mária 62 éves korában Budapesten. — Özv. 
KOVÁCS LAJOSNÉ, szül. Kis-Orbán Eszter, néhai Ko¬ 
vács Lnjos debreczeni polgármester özvegye, 81 éves 
korában Debreczenben. — Özv. szentgyörgyi HOR¬ 
VÁTH ZSIGMONDNB, szül. köbölkuü Ivankovích Irma 
68 éves korában Aussigban. - - KERTÉSZ GVDLÁNÉ 
dr.-né, fzül. Bürger Sarolta Kitlocsán. — GROFPY 
AMÁLIA 80 éves korában Budapesten. — DEZSŐ SAN-
DOHNB dr.-né, szül. ásvui Jókay Klárika 26 éves ko¬ 
rában Fel-ővizközön. — PKOHÁSZKA ANNDSKA, Pro-
hászka János rézbutorgyáros kis leánya három éves 
korában Budapesten. - - Oroszvári BEBECZ GIZI, 
oroszvári Berecz Dezső és neje, szül. munkácsi Joó 
Magda hét éves leánya Budapesten. — EÉVHEGYI 
IVÁNNÉ, szül. Magyar Aranka és tizennégy napos 
Gyuri fiacskája Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek. 
A bibliás ember. Vadas estén. Minden újabb dolgán 

valami keresettséget, erőltetettséget érzünk, a mely 
nem engedi érvényesülni a bennük levő jó tulajdon¬ 
ságokat. 

Panaszok a sarokból. Babona. Világosan láthatók 
a hatások, a melyek alatt dolgozik: a mikor azt hiszi, 
teljesen, fentartás nélkül adja magamagát, akkor érezni 
legjobban, hogy kölcsönkért hangon beszél. 

Ábrándképem. Zagyva szavak halmozása; azt hiszi, 
érdekeseket mond, pedig nőm mond egyáltalán semmit. 

Az én vigasztalóim. Szóvirágok, dereng mögöttük 
valami érzés-féle, de olyan ködösen, hogy alig lehet 
kivenni. 

Remény Istenben. Musset szelleme ellen követnénk 
el káromlást, ha ezt a fordítást kiadnék. 

Tavaszvárás. Könyörgés. Ezek sem az igaziak 
még, — jobb lesz egyelőre várni, a míg megjön az, 
a mit öntől várunk. 

EGYVELEG. 
* Rádium-palota Parisban. A párisi Pasteur¬ 

intézet 400,000 frankot irányzott elő egy nagy 
laboratórium megépítéséhez, melyben főleg orvosi 
alkalmazhatóság szempontjából rádiummal végez¬ 
nek kísérleteket és behatóbb tanulmányokat. Az 
épület neve «Palais du Radium» lesz. G. L 

" Új zivatarjelző állomások. Nemrégiben az 
eddigi európai zivatarjelző, állomásokhoz értékes 
új állomások csatlakoztak, így Spanyolország északi 
partján lévő Coruna s az Azorokon lévő Hortu 
vidékeinek meglepetéseivel szemben ma már két 
új állomás sürgöny ei biztosítanak legalább némileg 
bennünket. Ugyancsak új az izlandi Reykjavik 
állomás is, valamint a moszkvai is, mely Orosz¬ 
ország zivatarviszonyairól ad főleg a téli fagyokra 
nézve felvilágosítást. (J. L. 

Bőröndökben és egyéb szíjgyártó munkákban 
elsőrendű specialista a jó hírnévnek örvendő 1875. év 
óta létező szíjgyártó-, nyerges- és bőröndösmester 
Olbrich L. Budapest, Teréz-körut G., kinek hirdeté¬ 
sére felhívjuk az olvasó figyelmét. 

Sírköveket művészies és modern kivitelben tart 
raktáron az újonnan alapított sírkő-üzlet Boros és 
Kohn, Budapest, VII., Dob-utcza 1. Nagy választék, 
olcsó árak. 

Csángó bőrönJösnek a finom bőráru készítménye, 
általánosan ismertekéskedveltek, különösen figyelemre 
méltók az általa most forgalomba hozott «Rekord» 
kézitáskák, a melynek megtekintésére a t közönség 
b. figyelmét felhívjuk. Üzlete Múzeum-körút 3. szám 
alatt van. Lásd a czég hirdetését a jelen számunkban. 

SAKKJÁTÉK. 
2689. számú feladvány Ieigl M -tol, Bécs, 

SÖTÉT. 

A 2676. számú feladvány megfejtése Loyd Sámueltól. 

1. ... _.j ... Fa5xc7 
2. Fbő-d7 t matt. 

1. Fdl-b5 ... Ha/xtw 
2. o7-c8 ... V t matt. 

b. 
l Ha7-o6 
2. Fb5«c6 l sz. 
!?. F. v. H t matt. 

Sakk-üzenetek. 

Kelemen József úr közli velünk, hogy H. M. Hu»e, aki a 
tStratégioi versenyén a második díjat nyerte, csak bitorolta 
a szerzői jogot és Kelemen Józsefnek, hírneves magyar 
feladv&njszerzőnknek egyik problémájából tükörképet készí¬ 
tett. Ezt kiilömbon a versenybíróság iá észrevette, aminek 
az lett nz eredménye, hogy HUSP feladványát diszkvalifikálták. 

Helyesen fejtettek meg: Merényi Lajos. — Geiui 
József és Stark Vilmos. — A tlludapetti Sakk-kört — 
A. tliudapesti III. kér. Sakk-kör* — Ladányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. ( Buda.pt tt). — Németh Péter 
(Ctongor). — KintziK Köbért (Fákért.) — Müller Nándor 
(Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvdr). — Szabó 
János (Bakony-SzentlátzU). — A •ííi/nri Sakk-knrt. — 
Székely Jenő. -- Ménzey József (Qyfir). — A tZborói 
Tártaikört. — A tKaloetai Katolikus-kört — Veöreös 
Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodiántjlak). -
A tPunafnlilmlri Egyenlőiéi kört íDunaföldcár i — Barcsa 
Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (llajduhadhdza). 
A iLeibiczi Gazdasági Kaszinó.* (Leibicz). — Lustyik János 
és Szivák János (Alberti-Irta).—tCtengeri Kitizinói (Ctenger). 
Király Mihály (Zenta). — Kunz Bazsö (Temetrékát). 

KÉPTALÁNY. 

a b c d e f B h 
VILÍOOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre múltút ad. 

A 2675. számú feladvány megfejtése Berger Jánostól 

1. Yf7—g8 . . FhlxdS (a) 1. l g6»h5 
2. Vg8-f8 K lép 2. Fg7—f8 f K lép 
3. VJ8-Í6 matt. 3. Vg8«g5 t matt. 

A 13-ik'számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Borgia Lukréczia. 

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

Kiculóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-uteza 4. 

= Pompás, ifjú, 
üde, friss külsőt 
kölcsönöz minden hölgynek az eredeii keleti 

Ezen szerek a keleti nők egész szépségét varázsolják elő és a legtökéletesebbjei a 
kozmetikának. Kgy készlet, mely áll keleti créme-ből (2 K) minden bőrtisztátlanság 
ellen, keleti mosdópor-ból (1.50 K.) és keleti szappanból (l K), melyek mindketten 
bársonypuhává teszik a bőrt, keleti púderből (2 K) és keleti pariümböl (4 K) bér¬ 
mentve 10.50 K. Külön- -^Orrvlk-r***. Gnstav Proche gyógy-
külön az összeg előzetes i Q ^ L , fipIjiftSjSBfJEJSS M™CM szerész keleti illatszer¬ 
beküldése és 30 f. portó •ftjg& .̂Js 7 r H IJB v^ i^* "• tárában ::: 
ellenében kapható :::: ( ^ ® ^ ? ^JJ^U^JJI^gf *•*•• — Brcka, Bosznia. — 
Budapesten : Török Józsefnél, Király-utcza 12. és Török Sándornál, Andrássy-út 26. 
Temesvárott: Kulka Emil gyógyszerésznél, Pancsován Rádda Fr. gyógyszerésznél. 
,,, , ,„,,,, Zágrábban Sanitaria Jlica 25. ••••• ••••• • • 
Most jelent meg: fZEIDIJJB» a szépségápolás aranykönyve. Szerkesztette 
Pll. Mr. Gastav Proche gyógyszerész és a chem. kozm. laboratórium tulsjdononosa, 
Brcka, Bosznia. - - Diszkrét, portómentes küldés 60 fillér előzetes beküldése elle-

i uében (levélbélyegekben is). >••• • • •> 
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» szépitüszereketaz 1909. párisi hygien. kiállításon aranyéremmel tüntették ki. 

használják az egész földkerekségen 
egyetlen megbízható« bevett magyar 

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

Hirdetések fe!vétetnek_Blockner I. hirdető-
irodájában, Bpest,IV*SÚtöV6" 

W~ 

ST./CJ mm 

Vterrava/lo, 
KÍNA BORA VASSAL 

Hyg-lcnikTia kiállítás 10O6. &*ffmaffMa%* kitűnt. 
l Erősltőszer 8T«»"S«lkldök' **««««*W} t * 

Ubbadorók szarnám. ÉtvigyBerJesz t6' i d e " 
12666 *rd.ltö i* véri»vitó •«« . 
Kitfinő fa. 6ÜOO-»él több orvosi veleme 
L SerriTall*, «.<•&. iiwri BÜH" Trleste-Barcola. 

VUir»Uu** l grógysurUrakban Klliteres a»enekbei 
t Í.6Í), Uurei »Tef«kbe» K 4.80. 

VALÓDI 

IÁ-MII 
SAROK V . N CIPŐJÉN 

levő valamennyi o 
puha bflrt teremi és tiszta. szepKtöl mentes » r e b f l r t 

vi fojcTUStt* K>k millió d&nb! Naponta *li*m«rd Iratok.! 
Ulamdlj é* 10 anoy. *• 

Tessék pontosául Qgyeini a névre és vedojegyre: Steckenpferd 

Üzletáthelyezés miatt 
rendkívül olcsó árak 

CSÁNGÓ bőröndösnél 
IV., Múzeum-kőrút 3. 

Üzletem i. é. május 1-én tete¬ 
mesen megnagyobbítva a szom¬ 
széd liázba, 5 szám alá he¬ 
lyezem át. A czim l'ontos ! 

Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás 
Magyarországon grammofonok és lemezekben 
TÓTH JÓZSEF pjmmofon gyári nagy ráki 

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

Viszontelárusili'ib kereslelnrk. 

mLL 
-fürdő. Felső-Ausztria. 

Elsőrangú jodbromfurdő. 
Európa legrégibb és leggyógytu-
lásosihb jódforrása. — Idény: 
május 1-től október l-ig. -
Felvilágosítást és protpeklustkiild 
::: a rürdőig-azgatósáff. 

Dr. Gerstel szanatóriuma télen i* nyitva van. 
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BLUZOKs«RUHÁI( 
FALUM LÁSZLÓ 

costnm és pongyolák 

llaiiiiirostii 
Minden háziasszony 
kcdveuexe! :: :: :: 

Vele a. vasalás élvezet 

Tiszta, gyors, 
tűzbiztos :: 
kényelmes. :: 

A vasalót nem kell ló-
bálni és fuj t át ni. t» 

A barna magától esik 
át -a ta és a benn? 
maradt szén magától 
njra feléled. .'. .'. 
lágy időmegtakarítás!! 
Vezéi képviselő Arak és 
FeliérBndapest VIII. 
József-körűt 33. a*. 

üzletben. Ára K 2.80, 
Képes le rás ingyen és bérm. 
Poslii szétküldés utánvéttől v. 
a péii/. <-lözrtej beküldése ell 

Feketére fest * Défehérre tisztit 
hetenként sok 100 rabat. niponU állag 20.000 nllért.ké/olőt. 

Iiulio.lt vf>tf3'*l«'íi' tlMv.tit twtiiiiU 

HALTESBERIÍKR mbafestőgyárábaD 
= = KASSA. — Alapítási óv: 181O. ===== 

:: :: :: Saját készitményű női 

gombos vagy fűzős, fekete vagy barna, valódi 
sevróbörböl, bőrsarokkal a legújabb divat szerint 

1O korona. = = = = = = 

MEZEI JENŐ Bpesl, Kecskeméli-u, 13. 

SZOBRANCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyóben. 

Glaubersóa, hideg1, kénes, sóst víz. Gyomor- és m4j-
beteg-ek mag-yar Karlibadja. = 

Fürdüidény : májn< l.'i-löl szeptember 15-iir. Eloidény: május 
15-töl június 1-ig. Ulóidény : szeptember l-töl szeptember 15-ig 
30 "u árengedménvnyel a likasoknál. 

Ki a maira nemében páratlan g\ógviÍ7. mint ivógyógymód ln/.ins 
.-egélyl nvnjt gyomor- és bélbajoknál s albasi pangásoknál, makics 
székrekedéseknél enyhén, oldalág hat, máj bajoknál, eprliomok és epe-
kőiekre oldótig hal. Vértódiilásoknál, szédülések, hiidések. giitaiitési 
rohamuknál vérelvmiólag. felszivilax lm, eaúzos és kötvényes bán-
Ulmaknil e kór okozta rrjési termékekre, elrakodisokrt az izület.-k-
bi'ii. aiok oldására és kikintbiiftbin hit Kövérség. szivelhája>o 
tlás ellen, ozukorbeiefrségeknél. vesebajosoknál ügy a cinkor-, mint 
i frhérji-kÍTálást gyorsan rs kedvezően befolyásolja. 

Mint f.irdü Vülönféle iaadminyukal. daganatokat, izületi és osont-
hánlalninkal. rsonl-ziil kedvezően ozlalja. Ciórvélykóro.s daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmánvok, bashártva izzad-
máinok frlszÍTÓdásal elősegíti, a legkülönfélébb makaes idült bőr-
beleg-égek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti állomás: n Alföldről és l'est felől jövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felöl jövőknek Nagy-Mihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és Vi óra alatt elérhető. 

A viz otthon is sikerrel használható. Ára: egy nagy láda40üveg¬ 
gel 20 kor., kis láda 20 iheggel 11 kor. A víz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások : «Sz«bráni;Z gynjtrfnrdö 
igazgatóságának Szohránrz gyúgyfiirdü" c;.imzeudök. I'osia-
és távirda-illomás helyben. A fúrdó igaigalo-onosa : I)r líussav 
(iáhnr IAJOS. A fürdő 

M A R G I T oróOÍ 
FORRÁS 

Beregniegye. 
jromor, belek, hugyholja* e kalönöseo a l e n o -
•»«rvek hal-utói bántalmsán&l igen jó ImtAau még 
•. .-. akkor i», ha vertesek esete forog fenn. .-. .-. 
Megrendelhető: EDESK.UTY L.-nél Budapesten éa 

a forrás keielőségénél HnnkáaioD. 

»l(! cddic » régi bőrbetegségek, > Ie«kii!ünh5znbb siílyos 
idíghajnk (neurasthenia, vitustancz), a sápkiir. a n«i 
arcziit eléktelenito |iattanási»k s a mii nemi gwn'Ht 
tulyáHDbkal kombinált liurutos piepbetegi-dóscinek 
kezelésénél csekély érU'-kü idegen 'izekre toltunk Diáin, 

addig ujabbau 

S P A R A D I A R S E N faatarUlommal 
olyan kincsünk tan, mely minden eddigi arsensaras 'Íznél 
(Roncrgno u\ico) hatásosabb, könnyebben emészthető s 
manapsáft már. minthogy lof-elókelőbb or»osi lekinu-lyeink fel¬ 
karolják s a fo((> ásító ki-gész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek ör'end. 
F.rj poítalada (7 palaoak) parádi árién Tastartalmn gyógTTizet 
IGgyarorsjág összes postaállomásaira 6 korona 60 fiUérér 

bénncnteaen azállit a 
i— ii r-rtr-c? v i l ^ H l c>. él kir. üdv. azál' 
Főraktár; E D E S K U T Y L . mó. BUDAPESTEN. 
Karható minden gyógjtárbau és megbiiható füazerkerMkedésben. 

Ú J 

SÍRKŐ 
raktár 

BOROS és KOHN 
liud.ipfist.VII., Dob-n. 1. 
(Káro'y-líörot a rok.) Sír¬ 
kövek n»py választókban 
egyszerű é-t modern kivi¬ 
telben a legolcsóbb árakon 

kaphatók. 

;: Legjobb, legbiztosabb 
orvoslás lábak részére a 

Dr.Högyes-féie 
impregnált agbest t a lpbe té t 
aczélrugóval, db 4 mírka. aezél-
nigó nélkül l. 2 mk., II. l mk. 
Szétküldés utánvét mellett. — Az 
arzélrugóra egy Dr. Högye«-
féle anbes 11 ál p van feszítve, 
miáltal a láb kellemesen és bizto¬ 
san nyugszik. A járást rugalmassá 
teszi és a kitartást járási közben 
nöii'li. (jidblnua'r. rí> zére néllii-
lözheietlrn. Wien , I., Domi-
. . n lkanerbaete i 21. •> 

+ Soványság. + 
Szép, telt testidomokat, gyönyörű 
keblet nverhet a törvényileg védett, 
«BD8fERIA« eröporimk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban t!KK), Ham-
hurghan I'J<)1, Berlinben IIHI:I. 
Hízás li-H hét alatt egész 'M fontig. 
Szigoroan s/iijiil. nem ami 
tán. Számos küsziinetnyilvá-
nitás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hvgie-
nisrlif, Institut Dr. Franz 
Steiner & Co.. Berlin 67., 
Küniggriitzerstr. ti«. Lerakat 
Magyarország részére : Török .1, 
üyocyszertáru Budapest, VI.. 

Király-iitfza 12. szám. 

Valódi 

hnrczi konöri 
madarak. 

hangú nappa 
énekesek 10, Iá 
kor. árban. Elő-

. . 
i'i kor. .N'öslé- l 

nyék : 3 és 5 kor. \ le.anKijjasnbb 
kílűnletésrk. Jótállás élő állapot¬ 
ban való megérkezésén. H napi 
próbaidő. Utánvéttel. Kanári ma-

dár-n»gylenyésztö 

lohann Dörfler, Graslitz, 
Csebország. 

BDTOR 
ízléses és szolid kivite'.ben 
teljes lakberendezések kész 
péni vág; részletre k apb ató 

Sárkány J. 
BnloripapoBnál, Bodapegl, 
VII., Erisébat-körat 26. «i 

műhely ée raktár. 

OLBRICH -íéíeutazásiozikkek 
WF~ elsőreuclüek ! ~9& 

Bpest, Terez-körút 6 
Telefon 80-í i . rtrj tngy. 

LAURIN ÉS KLEMENT R.-T. 
AUTOMOBILOK MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

Budapest, IV., Semmelweis-utcza 9. 
Motorkerékpárok, voiturettek, luxuskocsik, omni¬ 
buszok, teherkocsik. — Elsőrendű gyártmányok. 

LOHR MÁRIA 
. * , EMlótt KB«BFÜSZ. » * * * 

Csipke-, vegyészeti tisítitó_és^festés«etil 
intézete. Gyár: VIII., Baross-utcza 85. l 
Fióküzletek: IV., Kskü-út 6, VI, Andráisy-iil 16,1 
VIII, József-kőrút 2, IX, Calvln-tér 9, V, Hurinin 

czad-utcza 3, VI, Teréi-kBrút 39 

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

Budapesten, I„ Mészáros-ütcza 58, sz, 
Tclefunszám 41— 48. Siirgönyczím : Cartunage. 
- Gőierőre berendelve. --

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

KIMUTH KAROLY 
:: MÉRNÖK ÉS OTAROS :: 
Ct. én kir. fousege József főher-
:: cieg- udvari BzAllitója. :: 

Gyár és iroda: 
Budapest, VH, Garay-n. 10. 

Központi TÍZ- és gőzfűtések, légszesz- 6a 
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, 
szivattyúk, vizerőmüvi emelőgépek stb. stb. 

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

Pári l i v i lágkiá l l í tás 190O: Grand P r i z . 

Kwizda Bestitntion - Fluidja. 
Mosóvíz lovak szimJra. egy üveg ára K 2'80. — Udvari és 
verseny-istállókban tólib mint 40 éve használatban ; nagy fá-
fidalmak útin újra erősít, az inak merev-égét megszünteti és 

a lovat trainingben kiváló képességűvé teszi. 

Kwizda Bestitntion-Flnidja 
szójegy, ezimke és csomagolás védve. Csak 
íz iu látható védjegygyel valódi. Kapliató 
minden gyógyszertárban és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és bérm. 

11.< T ö r ö k J Ó 7 S P Í gyógyszertára Budapesten, 
raktár: J-U1UÜ. UU48C1 Király-utcza l i Andrássy-utáö! 

Dr. Gölis-féle emésztő-por 
Étrend! 

(1857 óta kereskedelmi czikk). 
hatása van a különösen nehezen emészthető ételek föloldására 

MŰASZTALOSOK SZÖVETKEZETE 
OISZMŰ ÁRUK 
CSILLÁROK :: 
SZŐNYEGEK :: 
KÉPEK :; ü :: 
TERRACOTTA 
MŰKŐVÁZÁK:; 
SZÖKŐKUTAK 
RAKTÁRON :: 

BUDAPEST, IV., VIGADÓ-TÉR 1. SZÁM 
= = = ( | > U N \ P A H T [ 

TELEFON 
: 118-80 : 

LAKÁSBERENDEZÉS! VÁLLALATÁNAK 

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

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

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

= tekintse meg = 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 15. 

-.: ha csak egyszer is 
a Csiláry-fél« S A L 1 N I L T használja, nem izzad 
a nyáron a lába , sem hónaljnál a ruhája. A kellemetlen 
szag azonnal megszűnik s a czipójí, harisnyája és ruhája 
nem romlik. Az egészségre teljesen árlslmatlan. nem re-
|:cszii. szárítja fel a hőrt, nem csíp, nem okoz fájdalmakat, 
hanem biz tosan m e g s z ü n t e t i az izz adás t és 
könnyűvé, ruganyossá teszi a járást. Orvosilag ajánlva. Ára 
kimerítő használati utasítással K 1.10. l'ó'raktár Törők J. 
Bpesl, hirály-u. 12. Uiánvéttel v. a pénz előzetes beküldése¬ 
kor franco. Küldő Cs i tá ry gyóg) sz. B e r h i d a Veszpr.m 

Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, függöny kongré, 110 széles mtr. l kor. , 
remek sodrottszálu kongré futó v. mi l 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. 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, nenrasthenia eseteiben. Egy 
Vi literes [|ttveg ára 3.5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül-
mnlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél: 
Kozsnyay Mátyás gyógyszer¬ 
arában Aradon, Szabadság-tér. 

ÜRTÖMB, HOMOK ÉS SALAK-
TÉGLAGYÁRTÓ GÉPEK :: 

a legkülönbözőbb typusokban kézi vagy erő-
1 hajtásra berendezve. = = 
Napi teljesítmény 7—20000 darab falazótégla. 
238. számú spccziális ajánlatok és utasitisok díjmentesen. 

Dr. G ÁS PÁR Y & Co. 
» MARKRANSTADT Leipzig mellett. » 
Lef nagyobb különlegességi gépgyár homok érlékesiléscre. 

— ̂ ^™^.— •-^^—•-^^^^.•^-•^••"^•^ 
Kérjük gyárunkat meglátogatni. 

K ér jen képes 
árjegyzéket 

ingyen és bérmentve 

Sarkad! Imre 
. £ & . Budapest. Vffl.. üllői-át 36. 
(az iparművészeti múzeummal szemben). 

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

A M A R G 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 éra lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel aMARGIT-CREMET utánozzák és hamisít¬ 
ják, lessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget. 

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

Ara l K. Margit-szappan 7O fill. Margit-ponder l'2O. 

Gyártja Földes Ke lemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-üzletben. 

M/VTIQ^ÖI 
erüiéaíUí ígyénye 

Í Z . 

A Kriegner-féle 

SZÉPITÖ-SZEREK 
és pedig a Kriegrucr-féle 

„AKÁC l A"-K RÉM 
2—3 nap alatt minden arcot fehérré, (• imává 
s üdévé varázsol. Eltávolít szeplőt, máj¬ 
foltot, mitesszert, pattanást, ráncokat atb. 
- Teljesen ártalmatlan. Ára 2 korona. — 

„AKÁCI A"- SZAPPAN 
kellemes illatú, tartós és üdítő hatású. 
Ára l korona. - - A Kriegncr-t'éle 

I I AKACIA"-PUDER 
megvéd a nap és szél befolyása és arc-
tisztátlanságok ellen. Ára l kor. Főraktár: 
„K ŐR O NA"- gyógyszertár 
Bpest, VIII., Kálvin-tér (Baross-n. sarok) 

Postai szétküldés naponta. 

:: Valódi brünni szövetek 
az 1O1O. évi tavaszi és nyári idényre. :: 
:: Egy szelvény :: 
3*10 méter hossza 
elegeiidő teljes férfirnh&hoc 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 

szelvény 7 K 
szelvény 10 K 
szelvény 12 K 
szelvény 15 K 
szelvény 17 K 
szelvény 18 K 
szelvény 20 K 

Egy szelvényt fekete szalonkáimhoz 20.— K-ért, éppúgy fel¬ 
ől töszöveteket, turislalodent. selyrmkamgarnt gyári árakon kőid 
a mindenütt ismert moglii/.hito és szolid posilógyári raktár 

Siegel-Imhof, Brünn 126 
Minták ingyen és bérmentve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövelszüVség-
Ittél direete a gyártás Helyén Siegel-Imhof czég-
nél rendeli. Óriási forgalma miati állandóan a legnagyobb 

válasz ték a legujahb szövetekből. 
• > SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK! 
Hármily megrendelés teljesítése szigorúan mintáim és figyelmes. 

250 cm. kertiernyő, 
95 cm, vasasztallál ára66K. 
Egyéb ker t i bútorokról , valamint vas- és réz-
— bútorokról árlapokat díjtalanul küldünk. 

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

KORSZAKALKOTÓ TÁLAIMAT M ! 
I » felnőttek és nyerni ekek számára • • • 

Mindazon szeren- |i<iéA|0>A|>hn|.ia|,An szenred-
csétlenek, kik . . UdlCIgürWUIClSWCU nek, fel¬ 
tétlen segítség nyujtatik az általam készített és a 
legelőkelőbb orvosok és tanárok által ajánlott ortho-
• • psed támasztófüző alkalmazása által. «• 

Ü.Mncsen többé görbe testtartás!! 
& hátgerincz minden deformáczióját teljesen elta¬ 
karja. Képes prospektust ingyen és bérmentve küld: 
T7" IT^ T I T ' T ' T T testegyenesitő gé-
I V J l í J-JXLá M. J L *l . pék gyára «• •• 
Budapest, IV., Koroiiaherezeg-u. 17. 
Alapittatott 1878. Telefon 13—76. 

Az idei sport újdonságok megérkeztek, 
minek folytán már most dás választék¬ 
ban kaphatók a legelőkelőbb sport¬ 
gyárosok u. m. Slasengcr & Sons, 
F. H. Ayres, Jolin Jaques & Són 
London, Mars & Co. Paris, 
R. Staub, faa\rni iiíHnnodiVQÍ valamint A. G. Spalding és 
Zürich stb. raCKei UJUOllSdgllI Bobért Forgan & Sóim 

golf-különlegességei, K fegyver, vadászati, halászati és utazási czikkek 
rendkívül nagy választékban, a megszokott szolid árak mellett, legjobban beszerezhetők 

HUZELLA Jl.ezégnéi BadapesMV., Váczi-otcza 28. 
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SOKAN KÍNLÓDNAK 
Úiazó kellemetlenségektől teljesen meij 

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL-t 
, az arczon, hajközötti bőrbaj és kiütéseknél, ó t var, végbél és lábközött gyakran előforduló feldörzsö-
; lések, kisebesedések és viszketési bántalmaknál, melegség által képződött kipállolt égető fájdalmaknál. 

• a legjobb desinficiáló, hűsítő, erősen szárító szer. 
«-;/<>i*Í n l : kizárólagos (specifikum) ellenszer és azonnali fájdalomcsillapító hániorrhoidás 

OrVOSÍ 
i > \ 1 1 •» H . < i / * > f 4 1 L ll.VllcilKOZcitOK bántalmaknálí aranyér ellen legbiztosabb szer. 

a végbél-daganatot lohasztja, visszafejlődését gyorsítja, tü/esséyét elveszi, fájdal¬ 
mát megszünteti. 
az összes bőrbajok kezelhetők feltűnő eredménynyel, anélkül, hogy bárminemű 
utókellemetlenségek előadnák magukat. 
összes sebeknél, kütegeknél, ótvarnál, nedves és száraz sömöruél, viszkelegségi 

_ _ bőrbajoknál, ahol az összes szárító, gyógyító és desinficiáló szerekkel (zink, kar¬ 
ból, jodoforin, dermatol, xeroform, sublimat, praecipilal, Salicyl, Ichlhiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, ott a valódi 

„ERÉNYI-ICHTHYOI>-SALICYL" összeállítása kitűnőnek és értékesnek minősíttetett. 
A közönség részéről az elismerés oly frappáns és általános, hogy nem létesik oly nap, a mikor ilyen köszönőlevelek 
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul közlünk néhányat ; az aláirást titoktartás meg őrzése végett kénytelenek vagyunk 

mellőzni. 

Orvosi nyilatkozatok szerint: 
Orvosi nyilatkozatok szerint 
Orvosi nyilatkozatok szerint: 

Viszketeg vagy 
EÖmör a fejbőrön, 
arczon és testré¬ 

szeken 

Izzadtságból szár¬ 
mazó feldörzsölé-
aek és tüzességij 

fájdalmak 

Száraz és 
nedves sömör 

Vegbélviszkető 
fájdalmak 

Lábszáron viszkető 
sebek és fekélyek 

Kiújuló 
régi sebek 

Aranyér-
fájdalmak 

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

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 viszke'eg-
séggel párosult sömörbajomtól teljesen meggyógyul¬ 
tam, melyben eddig nz összes létező szerekkel nem 
lehetett segíteni. Tisztelettel Dr. F. M. ügyvéd. 

Tisztelt gyógyszerész úri A küldött .Erényi Ichthiol-
Salicyl" szerét nyolcz napig használtam és egy igen 
régi kisebesedett borbán talonj tol szabadultam meg. 
Kérem sógorom részére Temesvárra is -egy dobozt kül¬ 
deni. Kész szolgája M. M. adótiszt. 

ifly Irt : Tekintetes 
Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését. 
Mióta az Erényi Ichthyol Salicyilt kenegetem fájdalmas 
láb-sebemre, azóta a folyón megszűnik és a seb heged. 
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬ 
jak bajomtól. Szivélyes üdvözlettel H. K. 

Egy vidéki földbirtokos levele: Oly szeren¬ 
csés összeállítású gyógyszert, mint az «Erényi íehthyol-
Salicyl» még nem tapasztaltam. Háraorrhoidás fájdul: 
mámra rendeltem e«;y adagot és az telje* én megszűnt 
V* tégely használása után. Feleségemnek kezéről fagy¬ 
tól visszamaradt kiütések és viszkető sebek voltak, mely 
két nap alatt elmúlt, gyermekem arcza oly ót varos és 
kiütéses volt, hogy alig látszottak a szemei és a kenőcse 
oly szépen letisztította és beszáritottu, hogy feleségem¬ 
mel egyUtt nagyon hálásak vagyunk. Most egyebet se 
teszek, mint a községben Erényi Ichthyol Sulicylt ren¬ 
delek polgártársaim részére. Ha Pestre megyek, szemé¬ 
lyesen fogom a gyógyszertárban felkeresni és köszö¬ 
netet mondani. Igaz tisztelője D. A. 

Tisztelt gyógyszerész úr! Miután személyes tapasz¬ 
talat után betegeimnél többszörösen meggyőződtem, 
hogy az • Erényi Ichthyol - Salicyl • úgy acut, mint makacs 
bőrbajoknál és a sömör minden fajánál, továbbá végbél-

•fájdalmaknál egy igen kitűnő fajdalom csillapító, szárító 
s desinficziáló hatású szer, ennélfogva kérem házi 
gyógyszertáram részére küldeni öt adaggal belőle. Min¬ 
denütt fogom alkalmazni a megfelelő esetekben. 

Teljes tisztelettel . . Dr. F. R. orvos. 

Egy vidéki erdész iyy IP : Tisztelt gyógysze¬ 
rész úr! Valahányszor közelgett a hideg idő, visz¬ 
kető bőrbajom mindég kínoz és előjön. Tavaly hozat¬ 
tam egy Erényi Ichthyol-Salicylt, ettől úgy meggyó¬ 
gyultam, hogy most semmi bajom, pedig ezelőtt már 
november hóban is mutatkoztak a jelenségek. Azért 
bizalommal fordulok önhöz és kérek a főerdész úr 
részére ugyanilyen gyógyszert. Remélem, hogy neki is 
úgy fog használni, Uilvözlettel , . I. T. 

Tisztölt gyógyszertáros úr! Miután ügy halottam, 
hogy a vöm hozatott öntől egy valódi gyógyszert, 
mely meggyógyította a 16 esztendős pikkelyes sömör-
jét, ne sajnáljon nekem is küldeni egyet belőle. Az 
árit a postán ki fogom szívesen fizetni, csak gyorsan 
tessék szállítani. Igaz szolgája B. Z. uradalmi csősz. 

Egy körorvos l e v e l e : Tisztelt gyógyszerész úr l 
A feleségem részére hozatott «Erénji Ichthyol-Salicylt» 
egy végbél közötti viszkető acut bajnál próbáltam ki, 
melynek eredménye oly kielégítő volt, hogy ezután 
csakis az Ön szerét fogom betegeimnek rendelni. Tes¬ 
sék gondoskodni arról, hogy az itteni gyógytárból is 
beszerezhető legyen. Szolgálatára mindenkor kész vagyok 
tisztelettel l)r. M. K. 

Tisztelt gyógyszerész úr! Öt év óta olvasom hirde¬ 
téseit és c-ak a múlt héten próbálkoztam meg vele. 
Cs.ak annyit irhatok a gyógyszerész urnák, hogy kár 
volt mindjárt jiie<; nem hozatni azt a nagyszerű hatású 
gyógy* műt, Jegatiliti -nem -psTrcsohiYm vuina vele öt 
esztendeig és sok haszontalan pénzkidobástól is meg¬ 
menekülhettem volna. Kezelő orvosomnak megmutat¬ 
tam a maradványát és nagyon csodálkozott, hogy 
lábszárfekélytől és kézfejemen levő csúnya sömörös 
bajomtól is egyaránt és oly rövid idő alatt megszaba¬ 
dultam. Köszönettel, vagyok és üdvözli szívből 

H. H. gazdálkodó. 

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

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

K. B. földmiives. 

Egy vidéki járásorvos nyilatkozata: Szíve¬ 
sen konstatálom, hogy praxisomban az Erényi Ichtyol-
Salicyl várakozásomat teljes mértékben kielégítette 
minden egyes esetben. Betegeim, kik leginkább külön¬ 
féle bőrbántalmak és chronikns seb-bajuk kezelése 
miatt fordulnak hozzám, nem győznek eléggé hálál¬ 
kodni e szer hatásán. 

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

Egyedüli készítő: 

Diana-gyógyszertára 
BUDAPEST, = = Károly-körúI 5. 

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

Bőrbántalmak 

Hámorhoidás 
végbélbajok 

Lábizzadás 

Kezeken látható 
sebek vagy viszkető 
bó'rkütegek és sö-

mörök 

Elavult mindenféle 

Kipállott vagy fel¬ 
dörzsölt viszkető 
fájdalmak és sebek 

Legmaka¬ 
csabb ótvar 

Egy vidéki kereskedő 
köszönő levele: Tekin¬ 
tetes gyógyszerész úr! Tes¬ 
tem és arczom tele volt 
börküteggel, melyet az or¬ 
vosok nedves sömör név 
alatt kezeltek eredményte¬ 
lenül. A fővárosban dolgom 
lévén, elhatároztam, hopy 
egy bőrgyógyászhoz fordu¬ 
lok undok betegségem ki¬ 
irtására. Orvosom felirt a 
receptre egy Erényi Ich¬ 
thyol-Salicylt, melyet csak 
akkor tndtam meg, a mikor 
hazajöttem és a csomagot 
felbontottam. Eleinte bo-
ezankodtam, meit ezt az új¬ 
ságból én is olvastam, de 
nem volt bizalmam az újság 
reklámhoz. De mikor láttam, 
hogy 4-szeri bekenés után a 
kiütések már alig voltak lát¬ 
hatók és á viszketés is meg¬ 
szűnt, nagy bizalommal va¬ 

ok a gyógyszerész úrhoz 
kérem, küldjön egy Ich-

thyol-Balicylt, hogy bajom¬ 
mal teljesen végezhessek. 
Hálás köszönetem nyilvá¬ 
nításával maradtam kiváló 
tisztelettel S. F . 

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

HOITSY PÁL. 
PŐMÜNKATÁBS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁJUS 1. 
Szerkesztőségi 
Kiadóhivatal . 

iroda: rv. 
IV. 

Beáltanoda-utcza 5. 
Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési l 
feltételek : \ 

Egész évre 
Félévre _ _ 
Negyedévre — 

_ 16 korona. 
__ 8 korona. 
._ 4 korona. 

A «Ví/dglToníkd»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a 

határozott viteldíj is 
.postailag meg¬ 

csatolandó. 

WAGNER SÁNDOR EMLÉKEZÉSEI. 
J E L E S ÖIÍEG művészünk, az alföldi magyar 

népéleti képek, hortobágyi ménesek hír¬ 
neves és Európaszerte ismert festője most 

vonult vissza tanári kathedrájáról, melyet a 
müncheni festő-akadémiában 1869 óta töltött 
be s melyen a Münchenben járó fiatal művé¬ 
szek pártolásával és a saját példaadásával .egy¬ 
aránt nagy szolgálatokat tett a magyar mű¬ 
vészetnek. Ez alkalomból az öreg mesterhez 
fordultunk, hogy mondjon el egyet-mást pá¬ 
lyájáról, munkásságáról s ő a következő levél¬ 
lel válaszolt, a melynek egyszerű, szerény 
hangjából mégis csak kicseng a pályájára 
visszatekintő érdemes művész nyugodt önér¬ 
zete. A levél itt következik: 

Igen tisztelt szerkesztő úr! 
Szinyei Merse Pál Heinemann műtermében 

rendezett, általános tetszésben részesülő mün¬ 
cheni kiállítása élénken emlékezetembe hozta 
művészi pályám kezdetét. A mai ifjéeégnak 
alig lehet fogalma az akkori időről, alig lehet 
fogalma a nehézségekről, melyekkel a kezdőnek 
küzdenie kellett. Jelenleg rendelkezésére álla¬ 
nak az összes taneszközök és mesteriskolák, 
míg a múlt század közepén művészeti életről 
szó sem lehetett. Ily körülmények közt kül¬ 
földre szorultak a fiatal művészek, külföldön 
remélték találni .azt, a mi után otthon hiába 
sóvárogtak. A világhírű Kaulbach Vilmos neve 
és I. Lajos bajor király nagyszerű művészi 
vállalatai Münchenre vonták a figyelmet, s 
többekkel én is követtem ezt az utat. 

Szerencsémre épen akkor alakult Piloty is¬ 
kolája, kinél báró Eötvös József nővérének, 
Vil 'e8g .grófnőnek ajánlatára a legszívesebb 
fogadtatásra találtam, s annak műtermében 
készült 1859-ben első, a Szépművészeti Mú¬ 
zeumban levő, s az akkori idő szellemében 
alkotott képem: Dúgovics Titusz, melynek 
váratlan sikere a mostani nézetek szerint épen 
nem érthető. 

Bármilyen eltérő legyen azonban az általá¬ 
nos vélemény Piloty művészi tevékenységéről, 
tanári működéséről, hálás kötelességemnek tar¬ 
tom megemlékezni azon hatalmas befolyásról, 
melyet ő, ellentétben az idejét megelőző Corne-
Hus és Kaulbach művészetével, mint új irány1 

adó legtágabb értelemben gyakarolt. Meleg, sőt 
indulatos természeténél fogva elragadta tanít¬ 

ványait lelkesítő szavaival, mindenkinek egyé¬ 
niségét kímélve, gyengébb tehetségekkel is vá¬ 
ratlan, meglepő eredményeket ért el. 

Ez időben a győri születésű, fájdalom, korán 
elhunyt Liezenmayer Sándor és Székely Ber¬ 
talan voltak tanulótársaim. Ezeken kívül Len-
bach, Makart, Max, Defregger és másokkal 

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

WAGNER SÁNDOR ÖNARCZKÉPE. 


