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IDEÁLIS HASHAJTÓ A 

fiatalok és öregek részére! 

Nem okozhat az anya 
gyermekének nagyobb örömet, mintha egy 
kanálnyit ad neki a ,,CalÍflgr"-bÖl, a 
kaliforniai fügeszorpböl. Nincs is szer, 
mely gyenge természetüeknél jobb hatással 
volna, ha hashajtószerre van szükség. A 
„Califig" ifjúnál, vénnél egyaránt kedvező 
hatással jár, mert tisztítja a gyomort és 
megóvja az emésztési szerveket idónkmti 
vagy krónikus székrekedéstől. 
Kaphaid iiinden gyógyszertálban. Nagyüt'eg 3kor. Kis üvegikor. 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szeret¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pei titkot a liöl.ey-
íiláe előtt, a mióta 
a iPilules Ori-

en ta l e s i j ke -
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a pilulák 

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággal 

bírnak, 

keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és újjáalakítják, ép agy a nyak és 
yállcsontok öregeit megszüntetik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül. 
hogy a derekat kibővítenék. A 
kelet i p i lu lák főleg keleti n5-
vénykivonatokból készülnek t az 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czélú más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgáló szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 20 évi 
eredmény a Pilules Orienta-
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, hogy ügy a fiatal Iránynak, 
mint az asszonynak az egyedüli 
esiköze arra, hogy telt s szilárd 
kebelre tegyen szert Kőnnya és 
diskrét keielés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Egy 
üvegecske használati utasítással 
6.43 kor., utánvéttel6.75 kor. Kő-
raktár Budapesten Török József 
VL, Király-utcza 12. Prágában 
Fr. Witlek & Co.Wassergasse 19 

+Soványság. + 
Szép, telt testidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTt;RIA» eröpornnk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903. 
Hizás ti-H hét alatt égési 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nische Institnt Dr. Franz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Königgriitzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

Király-utcza 12. szám. 

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

Sárkány J. 
bmoriparosnál, Budapest, 
VII., Erxsébet-körnt 26.81. 

műhely és raktár. 

A RntYtllilKT 8 e r^te8 automata Ismétlő iegyver megjelent és belőtt példányok gyári áron 
DlUWUIUg legjobban nálam szerezhetők be. 

Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok a. m.: 
Nowotiiy I. Prága, Holland 
& Holland, Purdey Scot stb. 

Sport és utazási cikkek 
rendkívül nagy választékban, 
a megszokott szolid arak mellett, 
:: legjobban beszerezhetők :: 

HlíZELLA JLezégnél Budapest, IV., Vít/i-uícza 28. Legújabb árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 

Valódi brünni szövetek 
az 1910. évi tavaszi és nyári idényre. 

II 
II 

Egy szelvény 
3*10 méter hosszú 
elegendő teljes férfirnhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

ára csak 

szelvény 7 K 
10 
12 
15 
17 
18 
20 

EKY «zel fényi fekete szalonkabálhoz 2 O . - K-ért, éppúgy fel-
öliő«zövetBket. turUlalodent. sely.mkamgírnt gyári árakon küld 
a mindenütt ismeri megl>i:-lialó és szolid positogyán raktár 

Siegel-Imhof, Brimn 126 
Minták ingyen és bérmentve. 

Nacv előnyére szolgál mindenkinek, ha síb'vetsziiVség-
lelél directe a gyártás helyén Siegel-Imhof czéi-
nél rendeli Óriási forsalma miau állandóan a legnagyobb 

választék a legnjabb szövetekből. 
«> SZABOTT, LEGOLCSÓBB ÁRAK! , 
Hármily megrendelés leljesitése szigorúan minlahii és figyelmes. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal11 

• gramofont 
:: gépek és lemezek. :: 

SCHMID NŐVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. 
Vál»sztekkiUd«mények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- és 

lemezjegyzék ingyen és bérmentve. 

Divatos női 

kézitáskák 
kizárólag jobb ml-a legnagyobb vá¬ 

lasztékban kapható 

Papek 
Budapest, VTII.,"'XZAköozl-tit 
«» Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Piros arcz. Piros orr, Piros kéz 
sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbántal-
maktól a szeplő és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt. :: :: 

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

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

Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt. 

DIANA-PÚDER 
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan; 
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékes-
szinü arczbőrnek. amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) l kor. 5O fill. 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) 
l kor. 5O fill. 

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

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

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

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

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

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MAUCZIU8 0. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: l\. Egyetem-ntcza 4. 

szám 
ára 40 fillér. feltételek : { Negyedévre 

16 korona. A « ViUgkronikát-veA 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
4 korona. tóbb. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A BUDAPESTI EGYETEM ELME- ÉS 
IDEGKÓRTANI KLINIKÁJA. 

i z ELMEKÓRTANT hazánkban hosszú ideig csak 
/ \ az egyetemen habilitált magántanárok ad-

J_A_ták elő. A magyar psychiatriai tudomá¬ 
nyos búvárkodás tulajdonképen az elmekórtani 
tanszéknek a budapesti királyi tudományegye¬ 
temen 1882-ben történt rendszeresítésével és 
Laufenauer-nek e tanszék tanárává történt ki¬ 
nevezésével kezdődött. 

Laufenauer tanár utódának, Moravcsik Ernő 

Em;l egyetemi tanárnak hosszas fáradozás után 
az orvoskari tanártestület és a kultuszminisz¬ 
térium támogatásával, csak most sikerült el¬ 
érnie, hogy az 1909. év első felében az elme-
és idegkórtan az egyetemi klinikák keretében 
önálló helyet kapjon. 

A budapesti egyetemi elme- és idegkórtani 
klinika a modern kívánalmaknak megfelelően, 
pavülonrendszerben épült a VIII. kerületben, 
a Balassa-uteza 6. száma alatt, Moravcsik ta¬ 
nár utasítása szerint s ma az európai hasonló 
intézetek között első helyen áll. 

Az új intézetben az egyes pavillonok és 
helyiségeik olyképen vannak csoportosítva, 
hogy a betegek egyéni sajátságaik és a kór¬ 
forma természete szerint a fokozatos javulás 
stádiumainak megfelelően, más és más lég¬ 
körbe jussanak, hogy a javulást az izgatottabb 
betegek ne akadályozzák és a visszaesés lehe¬ 
tősége elkerülhető legyen, míg végre a gyó¬ 
gyult betegek az intézetnek a betegektől tel¬ 
jesen izolált főépületében várhassák be az 
elbocsáttatást és elkészülhessenek a rendes 
élethez. 

Tg! J j 

A BUDAPESTI EGYETEM ÚJ ELME- ÉS IDEGKÓRTANI KLINIKÁJA A BALASSA-UTCZÁBAN. 
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VIZGYÓGYÁSZATI HELYISÉG. 

A kétemeletes főépület főleg az adminiszt-
ráczió, a tanítás és tudományos búvárkodás 
czéljaira szolgáló termeket: a vegyi-, a psycho-
tizikai és agy-szövettani laboratóriumokat, a 
kétszáz hallgatóra készült, üvegtetőzetű, de 
vetített képek bemutatásakor egyszerű szer¬ 
kezettel elsötétíthető, valóban mintaszerű tan¬ 
termet, az igazgató-tanár dolgozó- és fogadó¬ 
szobáját, a klinikai házi gyógytárt, a fotog-
rafáló helyiségeket és a tanársegédek lakó¬ 
helyiségeit foglalja magában. 

A főépületből kinyúló két szárnyépület föld¬ 
szintjén és emeletén külön-külön a nyugodt 
férfi- és nőbetegek, - - az ezek folytatásául 
szolgáló, de teljesen izolált és csupán fedett 
folyosókkal összekötött l—l külön pavillonban 
a nyugtalan, - - végül a teljesen különálló, 
hátsó földszintes épületben a fertőző betegség¬ 
ben is szenvedő elmebetegek nyernek elhelye¬ 
zést. 

A főépület földszintjén rendelő- és villamos 
kezelőszobák állanak rendelkezésre az inté¬ 
zetbe bejáró szegény idegbetegek számára oly-
képen, hogy egyszerre négy orvos foglalkoz-
hatik négy beteggel, egymás kölcsönös meg¬ 
zavarása vagy akadályozása nélkül. A mély¬ 
földszinten viszont úgy az egyszerű vizgyógy-
kezelés, mint a komplikáltabb vizgyógyelj ára¬ 
sok alkalmai ására modern berendezésű kád- és 
tükörfürdők, zuhanyozók, továbbá a szénsavas 
fürdők, a pakoló- és masszáló helyiségek és a 
raktárak vannak elhelyezve. A vízcsapok és 
a zuhanyok csapjai külön elzárt fülkékben 
vannak és úgy ezek, mint a hőmérők az 
ápolószemélyzet folytonos felügyelete alatt 
állanak. 

A betegek földszinti nappali csarnokából 
minden pavillonból kijárás vezet a virágos 
kertekbe, a hol a betegek, kellő felügyelet 
alatt, tetszésük szerint tölthetik el idejöket. 
A munkálkodni akaró betegek részére viszont 
a mélyföldszinten tágas, világos munkatermek 
állanak rendelkezésre. A konyha maga telje¬ 
sen külön épületben van elhelyezve. 

A klinika 156 beteg befogadására épült t-s 
a bel rgek csupán hatósági orvos által kiállí¬ 
tott kórrajz alapján vehetők fel. 

Xémetli /oltiín. 

A BÉKE HAJÓJÁN. 
A csöndes béke lágyan ringató 
Hajója száll velem. 
Nincs egy türemlés a habfodrokon, 
Ezer mérföldeken. 

Fehér felhők és fehér madarak 
Tűnnek fölöttem eL 
A langyos ár, a kéklő messzes'g 
S a szivem : énekel. 

Határtalan távolból ragyogón 
Multam tetó'je néz 
Utánam . . . Visszacsalna, vonna még, 
De már nehéz, nehéz. 

Nem hágom bérezés hágód, vad csaták 
Sziklája, nem, soha. 
Omolj az évek szürke tengerébe, 
Csatáim oszlopa. 

Hajómat békés szellemek viszik, 
Szent öröm-fuvalom. 
E templomos nagy mélaságba, mint halk 
Ámen: zeng a dalom. 

Oláh Gábor. 

BUDHA. 
Mosolygó hindu bálvány, 
Ki végtelenbe révedsz, 
Taníts egy kis mosolygást 
E nagy szenvedéshez. 
Taníts egy kis mosolygást 
Te nagy, örök mosolygó, 
Oly kurta ez az élet, 
Oly furcsa ez a bolygó. 

Mosolygó hindu bálvány 
Én annyit sírtam itt lenn, 
Olvastam bibliákat 
Várva, vívódva hittem. 
Mosolygó hindu bálvány, 
Hitemen mosolygó 
Mily jó lehet a semmi, 
A végtelen koporsó! 

Hol nem nyílnak virágok, 
A hí-Tvudásra szántak 
S szerelmek, álmodások : 
Virági n halálnak. 
Mosolygó hindu halvány. 
Az élet láza oly jó 
És oly gonosz az élet 
És én rád sírva nézek 
Te nagy, örök mosolygó ! 

.hűiász Gyula. 

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

Irta Szemere György. (Folytatás.) 

Kont nem maradt tovább a kaszinóban. 
Lóra ült és a palota előtt tiszteletére össze¬ 
verődött tömeg bámulata és éljen-orkánja kö¬ 
zött tovább lovagolt. 

Meg sem állott a herczegnő palotájáig... 
A szép asszony mosolyogva fogadta. Eléje 

ment az ajtóig, vigan repesve, mint egy kecses 
madár és csókra nyújtotta homlokát. 

A vitéz illatos hajára lehelt és megsimogatta 
bársonyos kezét. 

- Úgy-e nem félsz már tőlem? — kérdezte 
lágy, bizalmas hangon. 

- Nem, — válaszolt a herczegnő őszintén,— 
sokat gondolkoztam a múltkori eseten és rá¬ 
jöttem : nem volt félelemre okom. 

Kont vitéz hirtelenében nem tudta magának 
megmagyarázni a szép asszony magatartásá¬ 
nak ilyetén váratlan fordulatát. Ott a vár¬ 
kastélyban csupa láng lett egy ükapai jogczi-
men adott csókja után, kétségbevonta a vele 
való vérrokonságot is, s most csupa nyugalom. 
Holott azóta egy olyan jelenet játszódott le 
közöttük, a melynek reminiszczencziái már 
csakugyan okkal nyugtalaníthatták volna asz-
szonyi szivét. Hiszen a szemébe mondta, hogy 
szerelmes. Még az ellen sem tiltakozott, hogy 

• embert sejtsen benne . . . Egy vakmerő, izgal¬ 
mas, kéjes játékot játszott vele, s az eredmény: 
«Nem volt félelemre okom.» 

_Mi.ez2_Kfipmutatás? Tattika? Asagy most 
már csakugyan maga is hiszi, hogy az ükapja; 
szerinte az akkori érzése csalt 9 

Hát majd megtudja, hányadán áll vele. Mire 
helyet foglalt a szép asszonynyal szemközt, 
már kész volt a vitéz azzal a tervvel is, a 
melynek segítségével a herczegnő leikébe be¬ 
hatolni remélt. 

- Arra, hogy félj tőlem, — vette fel a be¬ 
széd fonalát, miközben újra kezébe vette a 

kezét, — akkor se volna okod, ha 

TANTEREM. 
Balogh Rudolf főlvételei 

A BUDAPESTI EGYETEM ÚJ ELME- ÉS IDEGKÓRTANI KLINIKÁJÁBÓL, 
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csakugyan jó nyomon jár vala érzésed, azaz 
nem volnék az, a ki vagyok, az ükapád . . . 
Nemde ? 

A szép menyecske elnevette magát. Úgy csi-
lingelt a kaczagása, mint a kit megcsiklan¬ 
doztak. 

— Hahaha, édes ükapa, — mondta a gúny 
egy alig észrevehető árnyalatába burkolva a 
szót, - - maga engem be akar hálózni, meg 
akar fogni. 

- Eszembe sincs. 
- De igen, igen, - - erősítette az éles el-

méjű menyecske. — Még többet is tudok, -
tette hozzá, — bántja a hiúságát, hogy most 
m á r . . . hogy is fejezzem ki magamat. . . hogy 
most már elfogulatlanul tudom megítélni a kö¬ 
zöttünk fennálló viszonyt. 

- Nos, — kérdezte Kont vitéz, megjegyzés 
nélkül hagyva a herczegnő csakugyan czélt ta¬ 
lált megérzését. - - Mit tartasz a mi viszo¬ 
nyunkról ?. . . 

Azt, - válaszolta Emerenczeia IHT-
czegnő. — a mit maga: magasabb érdekből vi¬ 
selem a konzekvencziáit. 

- Ez nem felelet. 
- Annyira az, hogy válasz az előbbi kér¬ 

désre. Sőt kulcsa az én kiábrándulásomnak is. 
Egy olyan férfitól, a ki magasabb érdekből csó¬ 
kol meg egy nőt, félni nem lehet. 

Kont vitéznek kissé megpirosodott az arcza. 
ORVOSI REN DELŐ 

TÁRSALGO. 

sértette hiúságodat; úgy véled, téged magasabb 
érdek nélkül is szeretni kell. 

- Azt - - jegyezte meg a herczegnő egy¬ 
szerűen, - - minden asszony megkövetelheti, 
hogy magáért szeressék . . . 

Most egy kis szünet következett. A vitéz szó¬ 
lalt meg először. 

- És — kérdezte, — ha azt mondanám ne¬ 
ked valamikor, hogy magadért szeretlek, el¬ 
hinnéd nekem? 

- Nem. 
Kont újra megakadt. Lesütötte szemét. A her¬ 

czegnő picziny lábára tévedt a tekintete. A lá¬ 
bacska idegesen vibrált a szőnyegen. Ebből 
aztán megtudta a vitéz, hogy a herczegnő nem 
úgy érez, a hogyan beszél. 

Kinek tart engem? — kérdezte hirtelen, 
a herczegnő arczára kapva szemét. 

- Egy zseniális embernek, a kinek titkos 
útjai vannak. 

A válasz láthatólag megdöbbentette a férfit. 
- És mégis vállalja velem szemben az ük¬ 

unoka szerepét? 
- Vállalom, - - felelte a szép asszony, -

mert úgy érzem, nemesek a czéljai és mert. . . 
- Mert? 
- Mert a helyzet igen érdekes, igen bi¬ 

zarr . . . 

- Addig, míg nem tudott erről a magasabb 
érdekről, — kérdezte lassan, szinte tagolva a 
szót, — lehetett? 

- Addig — válaszolt a herczegnő, — lehe¬ 
tett. 

férfi, mégis - Tehát - - konkludált a 
megtudtam, a mit akartam. 

- Mit? 
- Azt, hogy ma se tart az ükapjának. 
- Eszembe sincs. 

A vitéz kissé előrehajolt a herczegnő felé. 
— Tudja-e, hogy boldoggá tesz ez a hite?... 

S épen ezért nem akarom belőle kiábrándítani. 
Erre a szép asszony is elpirult kissé. 

- Sejtem, - - mondta, — de ne őr 
neki. Az a magasabb érdek egy olyan nagy 
fal közöttünk, nagyobb a vérrokonság sem 
lehet. 

Kont elmosolyodott. 
— Ez az állítása még jobban hizeleg nekem, 

mint az előbbi . . . 
- Ugyan? 

— Azt bizonyítja, hogy haragszik arra a 
magasabb érdekre. 

- Ki tudja azt? — évődött a menyecske, -
hátha örülök neki. 

- Én tudom, — állította a férfi biztonság¬ 
gal, — ha ki nem ejtem azt a szót, ma is re¬ 
megnél a közelemben. 

Az asszony vállat vont. 
— De az a szó — folytatta Kont, — meg-

Balogh Rudolf fölvéetelei. 

FŰTÖTT FOLYOSÓ. 
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- Nem kíváncsi a cxéljaimra? 
- Nem, a titokzatosságot szeretik a nők. 

Kont vitéz felállott és mélyen meghajtotta 
magát. 

- Herczegnő, ön a legeszesebb asszony, a 
kit valaha ismertem. Emerenczia, kegyednek 
hat érzéke van. 

Az asszony elnevette magát. 
— Kedves ükapa, ön kizökkent a szerepé¬ 

ből, azt találom, kissé korai és túlsók a be¬ 
lém helyezett bizalma. Annyit egy asszony sem 
érdemel meg senkitől. 

- Igen, — mondta Kont, — tegezni foglak 
ezentúl is . . . négyszemközt is . . . De a bizal¬ 
mamat nem sokallom. Benned biztos vagyok, 
te eszes, érdekes, csábos asszony! 

- És ha egyszer mégis el találom árulni a 
a világnak, hogy előliem li'!i'jili-:lc magát? 

Szarvas-ház. 

rencziu, - csak az eszközein csodálkozom. 
Hunyadi, Eákóczi, Deák nem proklamálták égi 
eredetüket! 

- Azok — állította a vitéz, — olyan kor¬ 
ban éltek, a melyben hinni tudtak az emberek 
a nélkül is. A mai korszellem gyermeke ellen¬ 
ben nem ismer sem tekintélyt, se kegyeletet, 
se eszményt; ennek csudatevés kell, hogy meg¬ 
győzessék, valamint Krisztus sem boldogult 
volna a maga korában csudatevések nélkül. 

A herczegnő megértőleg bólintott a fejével, 
aztán egy hirtelen mozdulattal Kont felé nyúj¬ 
totta kezét. 

- Igaza van. 
Kont megcsókolta a kicsiny kacsot. 

- Segítségemre lesz ? 
- Igen . . . 
- És megkegyelmez a magasabb érdeknek? 

megfelelt rajok... A lángeszű, kemény férfi, a 
pompás gyönge asszonynak ilyenformán szövet¬ 
ségestársa, tanítványa lett. 

A tanítvány búcsúzáskor kezébe vette szép 
mestere kezét. 

— Ennek a mi két kezünknek — mondta, 
nem szabad többé széjjelválni soha, soha! 

Emerenczia herczegnő gyöngéden viszonozta 
vendége keze nyomását, de szóval nem szente¬ 
sítette a szövetséget. 

Kontnak elég volt a megértő kézszoritása is. 
Meghajtotta magát és távozott... 
A herczegnő belehanyatlott egy selyemkere-

vetbe és lehunyta szemét. Ajka megnyílt s 
gyöngyfogai mögül apró, tüzes sóhajok tör¬ 
tek elő. És még három szó : 

- Végre egy férfi ! . . . 
(Folytatása következik.) 

Bölény-ház. 

A nagy oroszlán-ház váza. Kutya-var. A kenguru-ház és a majom-ház. 

A B U D A P E S T I Á L L A T K E R T É P Í T K E Z É S E . - Balogh Rudolf fölvételei. 

- Azt én nem tettem, — állította Kont ko¬ 
molyan. 

- Ugyan, édes Kont, ellenvetette a szép 
asszony némi ingerültséggel, — előbb mondta, 
hogy eszesnek tart, hát ne játszón velem két¬ 
színű játékokat. A mi barátságunknak a kap¬ 
csát, az ingerlő pikantériáját épen abban lá¬ 
tom, hogy én vagyok az egyedüli lény. a kit 
nem ámít s a ki előtt nincsenek ti tkai. . . Vagy 
velem is el akarja hitetni, hogy az égből 
jött szellem, a Kont szelleme, hogy a haza 
megmentése érdekében inknrnáltatta magát? 
Ugyan! . . . 

Kont mély lélekzetet vett s hátradőlt szé¬ 
kében. 

Édes Emerenczia. mondta lágy, szinte 
elegikus hangon, — én semmit se akarok ve¬ 
led elhitetni, mert hiszen rá fogsz te jönni a 
hitre magadtól is. A tények fognak meggyőzni 
arról, hogy az égből jött szellem vagyok, a ma¬ 
gyar nemzet providencziális szelleme, a mely 
eddig is megjelent az ország határai között, 
valahányszor a nemzet veszélyben forgott. 

így megértem magát, - - mondta Eme-

- Meg, hiszen szeretem a hazámat. Eel-
áldoznám érette az életemet is. 

- De — kérdezte Kont, — belátja-e azt is, 
hogy semmit se kell érte feláldoznia? 

Félrebillent a szép asszony feje, nem vála¬ 
szolt. Kis keze idegesen zongorázott a széke 
karján. 

Nyílt az ajtó . . . A komornyik meghajtotta 
magát. 

Herczegséged . . . 
A herczegnő felszökött székéről. 

- A karját, édes Kont. 
A vitéz az ebédlőbe vezette Emerencziát. 

Háziasszony és vendége helyet foglaltak szem¬ 
ben egymással. Egész éjfélig tartott a tété a, 
:éte. A férfi vitte a szót. Az asszony csak felelt. 
Kont vitéz kérdést kérdésre halmozott, s oly 
különösek voltak kérdései, mintha csakugyan 
egy idegen világból származott volna a földre 
i mmdezideig nem lett volna érkezése meg¬ 
ismerkedni a haza viszonyaival. 

A herczegnő nem tudta magának megmagya¬ 
rázni ezt a tájékozatlanságot. De azt érezte, 
hogy johiszeműek a Kont kérdései. Készséggel 

A MODERN PORCZELLÁN.* 
Régi vágyam teljesült akkor, a mikor 1908 

őszén Középeurópa nevezetesebb porczellán -
gyárait a helyszínén tanulmányozhattam. Sorba 
látogattam ekkor Meissen, Berlin, Koppenhága, 
Nymphenburg gyűjteményeit és porczellángyá-
rait, hogy bepillantást nyerjek abba, hogyan 
születnek ezek a művészi termékek. De mi¬ 
előtt áttérnék a modern porczellán külön¬ 
böző termékeinek ismertetésére, előbb lehe¬ 
tőleg röviden a porczellánkészítés technikáját 
kell ismertetnem. Erre főleg azért van szük¬ 
ség, hogy így a modern és a régi porczellán 
közti lényeges külömbséget megismerjük Hi¬ 
szen tudvalevő dolog, hogy ha a meseországba 
akarunk bejutni, egy kásahegyet kell először 
keresztulrágnunk ; ilyen meseország a modern 
porczellán művészet és ilyen kásahegy lesz 
nekünk a technikai ismertetés. Az agyag és 
pedig a legtisztább fajtája az agyagnak az, a 

i Múzeumban február 26-ikáii tartott előadásból. 

' 

mely földpát tartalmú kőzetek elmállásából 
keletkezik és ezt röviden egy khinai hegy 
nevéről kaolinnak szokás nevezni. Ezen az 
anyagon kívül még más anyagok is jönnek 
hozzá. 

Az agyagnak épen az a tulajdonsága, hogy 
könnyen formálható, onnan ered, hogy semmi¬ 
féle szilárd, darabos alkatrész nem fordul elő 
benne. Ez a formáihatóság teszi azután lehe¬ 
tővé, hogy elsőrangú remekeket lehet belőle 
előállítani. Ezt az anyagot különbözőképen 
lehet formálni. Vagy úgy, hogy tejszerű folya¬ 
dékká felhígítva gipszből való mintákba ön¬ 
tik, - - ez az öntés útján való előállítása a 
tárgyaknak, - vagy keményebb állapotban, 
mert az agyag ujjal mintázható anyag lévén, 
a fazekas alakíthatja a fazekas-korongon. 

Hogyha a tárgyak a levegőn kellőleg ki¬ 
száradtak, kiégetik az égető kemenczében, mely 
a legtöbb gyárban ma az úgynevezett sevresi 
alakjában használatos. Ez semmi egyéb, mint 
egy nagy körös építmény, a mely felül kupo¬ 
lával van beboltozva, az oldalain nyilasok 
vannak, a hol a tárgyakat be lehet rakni. 
De a tárgyakat nem úgy rakják be, a mint 
megmintázva elkészültek, hanem chamotteból, 
tudniillik tűzálló anyagból készült tokokba, 
skatulyákba rakják azért, hogy a tűz kor-

kitéve. Eégebben csak egy szint ismertek, a 
mely ezt a hömérséket kiállja, a kobalt festé¬ 
ket, újabban ismerünk több olyan festőanyagot, 
a mely ily természetű. A festés im'ítereiiiben 
történik, a hol egymás mellett dolgo/nak a 
festők, ráfestve a kívánt mustrát \imy termé¬ 
szet vagy saját kompozicziójuk után, vagy pe-

kedik, a tárgy felületéről tehát könnyebben le¬ 
kopik. A <lis/, különösen olyankor, a mikor 
tömegprodukczióról van szó, nem festés útján, 
hanem levonatok útján kerül a tárgyakra, így 
disxítik a tömegporozellánt, a mely a keres¬ 
kedésbe jut és a melyet jórés/t használni 
szoktunk. Ezek a festékanyagok terpeiitinnel 

A nagy sziklacsoport. 

vannak keverve, a mely a kiégetéskor elpáro-
fog, a festék pedig a mázhoz tapad. A máz 
leletti festést nem lehet abban az előbb emii¬ 
tett sevresi kemenczében beégetni, hanem erre 
külön egyszerű, kisebb kemenczéket, úgyne¬ 
vezett tokos kemenczéket használnak. 

Most pedig a díszítésnek még egy fajtája 
volna hátra, az aranyozás. Az aranyoxást ha¬ 
sonlóan festik, mint a többi színt, mikor már 
a tárgy egészen díszítve van. Kétféle aranyat 

A madár-ház, előtte a tó. 

mozó lángja ne érje. A kellő meleg azért 
a kiégetéshez szükséges mennyiségben hozzá¬ 
jut, mert e tokok lyukacsosak. Ez a kemencze 
tulajdonképen emeletes. Az alsó részbe rakják 
be á nyers anyagokat, a felső részben pedig 
a mázzal borított tárgyakat égetik. Ezek a 
porczellán tárgyak ugyanis, a melyek itt ki¬ 
égettettek, még nem áttetszőek, hanem kissé 
lisztes felületüek. Ez a biscuit vagyis porczel-
láncserép, a mely használatra még nem alkal¬ 
mas, hanem előbb mázzal kell borítani. A máz 
lényegileg semmi egyéb, mint a porczellán-
anyag hígítva és némileg összetételében vál¬ 
toztatva. A bevonás úgy történik, hogy a tár¬ 
gyat a tej sűrűségű állapotában hordóba öntött 
mázba belemártják. Ha már most az a tárgy 
így mázzal be van vonva, akkor bekerül a 
kemencze emeleti részébe és itt kiégetik; ez a 
kiégetés körülbelül 1500—1600 foknál törté¬ 
nik. Ilyenkor a nagy nyilasokat befalazzák és 
más négy oldalon levő tüzelőhelyen szénnel 
tüzelnek, miáltal a kellő hőmérséklet előáll. 

Ha egy ilyen tárgyat festeni kell, az két¬ 
féleképen történhetik. Történhetik máz alatti 
és máz feletti festéssel. Ez lényeges különbség, 
és ez adja meg a régi és modern porczellán 
közti különbséget. Ugyanié, hogyha máz alatt 
akarjuk ezt a tárgyat festeni, akkor a kiégetés 
után, a mikor a kemencze alsó részéből ki¬ 
kerül, festik be a tárgyat. Aztán a tárgy 
befestés után bejön a kemenczének felső ré¬ 
szébe és ott ismét 1500—1000 foknak lesz 

Az elefánt és víziló háza. 

A B U D A P E S T I Á L L A T K E R T É P Í T K E Z É S E . — Balogh Rudolf fölvételei. 

dig sablonokat használva. Befestik a tárgyat, 
még mielőtt a máz rákerül és azután kiégetik. 
A máz feletti festésnél csak a kiégetés után 
történik a festés, ha a tárgy már mázzal be 
van vonva. Ezek a színek sokkal élénkebbek, 
sokkal több szín áll a művész rendelkezésére, 
de a porczellán anyagának még sem annyira 
megfelelők. Ez a festék tudniillik sokkal 
kisebb hőmérsékletnél égettetik rá a tárgyra a 
máz felett. Ez kis domborulat gyanánt kiemel-

különböztetünk meg, a valódi a fényes ara¬ 
nyat, ezt az olcsóbb tárgyakon alkalmazzák, 

így nagyjából a technikai előállítást meg¬ 
ismertetve, áttérhetünk az egyes modern ter¬ 
mékekre és pedig elsősorban arra a gyárra, 
a melynek tulajdonképen a porczellánművészet 
megújhodását köszönhetjük. Ez a kopenhágai 
királyi porczellángyár, mely 1785-ben kelet¬ 
kezett. Királyi tulajdon volt. Később, a hat¬ 
vanas években, az állam rósz anyagi viszonyai 
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MODERN PORCZELLÁN-KÉSZÍTÉS. 

miatt magánkézbe került. Egy vállalkozó, majd 
később egy részvénytársaság, az «Aluminia» 
vette kezelésébe és tulajdonképen innen kez¬ 
dődik virágkora és innen datálódik a modern 
porczellán. Főleg egy művésznek, a gyár mű¬ 
vészi vezetőjének, Krogh Arnoldnak köszön¬ 
hetünk rendkívül sokat, a ki 1885-ben lépett 
a gyár szolgálatába, tehát most 25 esztendeje. 
Az összes művészi folyóiratok nagy elismerés¬ 
sel, szép illuoztrácziók és ismertetések kísére¬ 
tében emlékeznek meg arról a szerény ember¬ 
ről, a kit idáig Dánia határain kívül nem 
igen ismertek épen szerénységénél fogva. A 
kopenhágai akadémiát végezte, építész akart 
lenni, kortársa volt Nyropnak, a híres épí¬ 
tésznek és Kröyernek, a világhírű festőnek, a 
kikkel jó barátságban is volt. Philip Schouh, 
a ki a gyár akkori igazgatója volt, véletlen-
ség folytán megismerkedett Kroghgal és benne 
olyan emberre lelt, a kit alkalmasnak talált 
arra, hogy a gyár művészi vezetője legyen. 
Csakugyan be is lépett Krogh és nagy buzga¬ 
lommal látott a porczellán tanulmányozásához, 
melylyel addig egyáltalán nem foglalkozott. 
Tanulmányutakra ment. Tanulmányutain meg¬ 
ismerkedett a japán művészet termékeivel, a 
melyek akkoriban, de már korábban is meg¬ 
lehetős számban jutottak be Európába, főleg 
a japán nemesség elszegényedése folytán. Meg¬ 
ismervén ezeket a művészi termékeket, ezek¬ 
nek a nyomán újjá teremtette az európai 
porozellánművészetet. A míg régebben a por¬ 
czellán felületét gazdag színekkel díszítették, 
addig a modern porczellánnál ezt nem talál¬ 
juk. A modern porczellánt főleg alakítás tekin¬ 
tetében az egyszerűség jellemzi. Ez az egyszerű¬ 
ség az anyag természetének, valamint a japán 
művészet hatásának következménye. A kopen¬ 
hágai porczellángyár nagyhamar világhírre tett 
szert. Krogh volt az, a ki meghonosította a 
máz alatti festést, mely mint már előbb említet¬ 
tem, oly annyira megfelel az anyag természe¬ 
tének. Jeles művészeket nevelt és azonkívül 
jeles művészekkel dolgozott, olyanokkal, a kik 
nem tartoztak a gyár kebelébe, hanem azon 
kívül dolgoztak, mint szobrászok vagy festők. 
Egy ilyen alkotás látható egyik képünkön. Fa¬ 
lusi asszonyt ábrázol, a mint fejeshez készül. 
Thomsen mintája után készült, ő kiváló sze¬ 
retettel foglalkozik a népies alakokkal. Álta¬ 

lában jellemző a kopenhágai porczellán termé¬ 
kekre, hogy előszeretettel foglalkoznak a nép 
alakjaival, azonkívül azzal az állat- és növény¬ 
világgal, a mely Dániában található. Az em¬ 
beri alakok mellett szívesen foglalkoznak a 
művészek állatalakok mintázásával. 

A művésznek bizonyos mértékben stili¬ 
zálnia kell az állatot úgy a mintázásnál, mint 
főleg a színezésnél. Természetim nem lehet 
a szin, a mint máz alatti festékeket alkalma¬ 
zunk, csak jelzi a természetes szint és ez bi¬ 
zonyos meseszerűséget kölcsönöz a tárgynak. 
Készít a gyár ezeken kívül díszedényeket és 
használati tárgyakat is, a melyeken egyszerű 
kompoziczíóban hazai növények vannak felhasz¬ 
nálva. A növényeknek ilyen alkalmazása, mint 
dísz, japán hatásról tanúskodik. Ugyanis Ja¬ 
pánban az edények felületét sik díszítmény-
nek tekintik, nem árnyékoltan ábrázolják a 
díszt, hanem csak egyszerű tónusokkal és csak 
helyenként, a hol az edény felülete és alakja 
ezt megkívánja, alkalmazzák a díszítményeket. 

A kopenhágai királyi porczellángyárnak 
csakhamar nagyon erős versenytársa akadt 
Bing és Gröndahl gyárában, melyet 1853-ban 
alapítottak Dániában. Először keresztül ment 
e gyár a kísérletezések különböző fázisain, 
míg végre megtalálta azt az utat, a melyen 
baladnia kell és ez ugyanaz volt, mint a 
királyi porczellángyár útja. Nagy szerencséje 
volt, hogy ugyancsak kiváló művészembert 
sikerült megnyernie. Ez Pietro Krohn volt, 
a ki a gyár vezetését ugyanakkor vette át a 
mikor Krogh a kopenhágai gyárba jutott és 
azt nagy energiájával modern útra terelte. Ők 
is áttértek a máz alatti festésre és hasonló 
sikerrel dolgoztak. Jellegzetesek az ő tárgyai¬ 
kon a domború virágábrázolások. 

Dánián kívül még egy gyárnak, a stokholmi 
Eörstrand gyárának van nagy érdeme a modern 
porczellánművészet fellendítésében. Itten jel¬ 
lemző sajátság az, a mit már előbb is emlí¬ 
tettem, - - de a mi itt még túlnyomóbb meny-
nyiségben fordul elő - - hogy az edény felü¬ 
letén levő virágok és növények plasztikusan 
domborodnak ki; a színezés is élénkebb. Jel¬ 
lemző erre a gyárra egy finom zöldes tónus, 
melyet valamennyi edényen megtalálunk. 

'A ^kopenhágai gyár sikere természetesen 
maga után vonta azt, hogy a többi európai 

KORONGOZÁS LÁBKORONGGAL. 

gyárak is követték ezen a téren. Először Meis-
sen ébred öntudatra és sikerül neki számot¬ 
tevő gyárává lennie a modern porczellánművé-
szetnek, hogy nagy, régi híréhez és nevéhez 
méltókópen a modern művészet terén is szol¬ 
gáljon. Ezt a gyárat tudvalevőleg 1709-ben 
alapították. A XIX. században nagyon alacsony 
fokra sülyedt a porczellánkészítés művészeti 
tekintetben, de a legutóbbi időben, főleg a 
párisi kiállítás óta, ez a gyár is, főleg külső 
művészek segítségével igyekszik elérni az éj-
szaki gyárakat és mostanában forgalomba ke¬ 
rülő gyártmányai mutatják, hogy ez tényleg 
sikerült is neki. A kis plasztika terén kis 
szobrocskákat, állat-alakokat és főleg gyermek¬ 
alakokat ábrázolnak. 

Ugyancsak az állatalakok terén igyekszik 
Meissen méltót alkotni a kopenhágai gyár ter¬ 
mékeihez. Ezek az alkotások eltérnek az éjszaki 
alkotásoktól, a mennyiben itt már sötétebb 
szineket látunk, melylyel ők visszatérnek a 
máz feletti festéshez, azért, hogy élénkebb, 
mélyebb színeket is alkalmazhassanak. Nem¬ 
csak ilyen kis plasztikai tárgyakat, hanem 
használati tárgyakat is készít a gyár. 

Természetesen Meissen példáját a többi gyár 
is követte, bár jóval később. Különösen Berlin 
hagyta nehezen ott a régi megszokott utat, 
nehezen tért át a modernségre. De látta, hogy 
ha boldogulni akar, szintén kénytelen lesz erre 
az irányra térni és ez 1900 után meg is 
történt. Különösen egy művésznek köszön¬ 
hetők sikerei és ez Schmuz-Baudis, a ki egye¬ 
síti magában a technikához értő embert a 
művészszel, különösen alkalmas uarra, hogy a 
gyár művészi vezetője legyen. Ő már régeb- ' 
ben foglalkozik porczellántermékek előállítá¬ 
sával, de csak 1908 után került a gyár élére 
és ez meg is látszik a gyár termékein. Ő is 
a máz alatti festést alkalmazza. Meg kell je¬ 
gyezni, hogy a mikor a máz alatti festésről 
beszélünk, tulajdonképen tévesen nevezzük ezt 
festésnek, a mennyiben e festékek nem ecset¬ 
tel való festés által kerülnek a tárgyakra, 
hanem úgynevezett permetezés által, ép úgy, 
a hogy a virágokat szoktuk permetezni és pedig 
légnyomás segélyével. A nem kívánt részt 
lefödik és a többi részt azután permetezik. Ez 
teszi lehetővé, hogy oly finom árnyalatok ke¬ 
letkeznek, a minőket ecsettel nem lehet elérni. 

* 

mert az alapanyag nagyon nedvszívó és a 
nedvességet hamar kivenné az ecsetből. 

A legutolsó német gyár, a mely áttért a 
modernségre, a nymphenburgi, a melynek szin¬ 
tén jó hire volt a múltban. 1761-ben alapí¬ 
tották, régebben királyi gyár volt, 1862 óta 
azonban magánvállalkozó kezében van. Ugyan¬ 
azt a módszert követte, mint többi társai, 
hogy külső művészekhez fordult, a kik szop 
mintákat és díszítéseket terveztek a gyár 
számára. 

Eddig a német gyárakkal foglalkoztunk, most 
pedig áttérünk Francziaországra és pedig 
i'ranc/iaországban Sévres-re, a mely a por-
czellánművészetnek régi világhírű helye. Sév-
res eleinte azon a nyomdokon haladt, a melyet 
Koppenhága követett, később azonban neves 
művészek és kiváló vegyészek érdeméből ön¬ 
álló úton olyan alkotásokat hozott létre, a me¬ 
lyek már nem a kopenhágai hatás alatt kelet¬ 
keztek, hanem teljesen elütve, a franczia szel¬ 
lemnek önálló alkotásai. A biscuit, a mázat-
lan porczellán, itt már régi idő óta készül. 
Ennek a tradicziónak folyománya, hogy ők a 
modern korban is ezt az anyagot karolták fel 
előszeretettel főleg asztaldísznek, a mint régeb¬ 
ben divatban volt az, hogy az asztalokat ilyen 
porczellánszobrocskákkal, illetőleg egész nagy 
jelenetekkel díszítsék. Természetesen nem csak 
a szobrocskák, hanem a használati tárgyak 
terén is ujakat alkotnak. És pedig főleg nagy 
sikert érnek el kristályos mázukkal. Hogy 
világhírű nagy művészek sem átallanak a por-
czellánhoz leszállani, azt az egyik képünkön 
bemutatott váza mutatja, a mely Bodin rajzai 
után készült. Hogy kiváló erőket nevelhessen, 
iskolát alapított a gyár, melyben a porczellán¬ 
készítés minden titkát tanítják. Szürke képeink 
természetesen nem adhatnak fogalmat arról a 
szép szinhangulatról, mely e tárgyakat jellemzi. 

Európa keleti részében, Szentpéterváron is 
jó ideje áll fenn egy gyár. Ez a gyár a XVIII. 
században alakult, de tulajdonkép nem volt 
egyéb, mint a sévresi gyárnak fiókintézete, a 
mennyiben franczia művészek dolgoztak benne. 
Körülbelül a modern korban is ugyanazt mond¬ 
hatjuk fíl róla, bár azért, igen jeles kis plasz¬ 
tikai és más termékeket hozott létre. Magyar¬ 
országban is történtek kísérletek, hogyj a 
porczellánművészetet modernizálják, és pedig 
Herend próbálkozott meg ezzel és egy sereg 
díszedénynyel vett részt a párisi kiállításon. 
Elég elismerést is aratott, azóta azonban^ semmi 
örvendetes sem történt ezen a téren. Ujabban 
a'budapesti Hüttl Tivadar-féle gyár igyekszik 

KORONGOZÓ TEREM. 

legalább a használati edényeket művészivé 
tenni és egy neves művészünk, Horti Pál által 
tervezett díszítéseket alkalmazott a tárgyakon. 

Csányi Károly. 

RÉGI HÁZ RÉGI LAKÓJA. 
Elbeszélés. — Irta Krúdy Gyula. 

Csillagszem egy régi budai házikóban lakott 
azon a tájon, a hol az utczák a föld alá búj¬ 
nak és a házikók ablakai a föld szintjével egy-
vonalban fáradtan pislognak, mintha tökéle¬ 
tesen megunták volna életüket azóta, mióta 
nem Ali Mustafa basa parancsol Budán. Itt 
lakott Csillagszem, egy olyan házikó hátulsó 
részében, a hol lépcsőn kellett lemenni a szo¬ 
bába és az udvar olyan mély volt, mint vala¬ 
mely verem. Csak a kövek voltak jó, kemény 

FESTŐ MŰTEREM. 

MODERN PORCZELLÁN-KÉSZÍTÉS. 

koczkakövek az udvaron, nem koptak el annyi 
százesztendő annyi lépései alatt, csupán baráz¬ 
dák támadtak azokon a helyeken, a merre leg¬ 
többet jártak az emberek az udvaron keresz¬ 
tül. A sarkantyús csizmák és török-papucsok, 
fatalpú czipők és mezítelen lábak, a melyek 
százesztendők alatt végigcsendültek, tovacso¬ 
szogtak vagy általkopogtak a bazalt köveken, 
nyomukat a kőben hagyták. Az udvarban ta¬ 
lálható ajtók valamennyijéhez kivájt barázda 
vezetett, a melyen vígan szaladt tova az eső¬ 
víz is. Egyik barázda mélyebb volt, — a merre 
nagyon sokat jártak; a másik barázda csak 
alig volt észrevehető a bazalton, csupán a 
benne elfutó esővíz mutatta, hogy arra, a hol 
most szürke fal emelkedik, valamikor ajtónak 
kellett lenni, a melyet valamely okból egykor 
befalaztak. Valaki nem akarta, hogy más is 
átlépje azt a küszöböt valaha, a melyet ő át¬ 
lépett . . . 

A legmélyebb barázda ahhoz az ajtóhoz ve¬ 
zetett, a mely mögött Csillagszem, az elsze¬ 
gényedett költő lakott, a ki két esztendeje ab¬ 
ból az okból nem jött át Pestre a hidakon, 
mert nem volt télikabátja. 

Csillagszem olyan szegény költő volt, a mi¬ 
lyenhez foghatóról a mai világban már alig 
van fogalmuk a polgároknak. Nagyapáink és 
többi őseink korában viseltek a költők olyan 
rongyos czipőt, a milyent Csillagszem viselt. 
A kalapjáról pedig csak azt lehetne mondani, 
hogy az már nem is volt kalap. Csillagszem 
egyéb szempontból is hasonlított egy itt felej¬ 
tett emberhez, a kinek körülbelől száz esztendő 
előtt el kellett volna már menni a farkasréti 
temetőbe, de valami véletlen folytán itt ma¬ 
radt és mint szökésben, bujdosásban lévő em¬ 
berhez illik, nemcsak a halál, de az emberek 
elől is elrejtezkedett. Oszes fekete szakáiiát 
már az utczácska legöregebb emberei is ismer¬ 
ték és vékonyka, a fal mellett lapító alakja, 
bozontos barna haja, a melyet csak alig kez¬ 
dett ki az idő, valamint a föld felé meresz¬ 
tett bánatos tekintete arról beszélt, hogy Csil¬ 
lagszem még abban a félig rombadőlt világban 
sem érzi egészen jól magát és újmódiaknak 
látja a szomszédok süvegeit, a melyeket azok 
nagyapjuktól örököltek. Csillagszem száz esz¬ 
tendővel későbben élt mindig és éjjelente, 
mikor a hold fénye szüremlett alá a mély 
udvarba és odafent, mintha az emeleten tör¬ 
ténne, a bakter lépései kopogtak, Csillagszem 
kinyitotta az ablakot és a barázdát nézte, a 
mely ajtajához vezetett és mély volt, mintha 
ebben a szobában osztogatták volna valami¬ 
kor a pénzt Budán. 

Csillagszem — igazi néven Papugykai Bá¬ 
lint, — azt gondolta magában, hogy ebben a 
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szobában valamikor és mindig egy szép leány 
lakott és annak a tiszteletén1 vájták ki a ba¬ 
zalt-követ a sarkantyús csizmák és piros bocs-
korok. Szabadidejében - - ebben az egyben 
milliomos volt, - - különböző nevekkel látta 
el a szép leányt, a ki száz esztendőkig itt 
lakott és Budáról hozzásereglettek azok, a kik 
talpas lábbelit viseltek. Lehet, könnyen lehet¬ 
séges, hogy épen azért lett olyan mély a ba¬ 
rázda az ablak alatt, mert a szép leány na¬ 
gyon erényes volt. De épen olyan könnyen 
lehető az ellenkezője is ennek. Csak a nagyon 
erényes, vagy a teljesen erénytelen nőknek az 
ablaka alatt keletkezik ösvény a férfilépések¬ 
től. Egyszer azt gondolta Csillagszem, hogy 
Aliszának hívták a szép leányt és eredetére 
török volt; és fekete szeme, fekete haja és 
fehér válla volt, a mely dolgok bizonyos éj¬ 
jeleken árnyék alakjában újra jelentkeznek a 
falon. Máskor egy régi budai korcsmáros me¬ 
nyecske-lányát vélte a szoba egykori lakójá¬ 
nak, a kinek kedvéért a Ráczvárosból is eljöt¬ 
tek idáig a legények; mert Csillagszem sze¬ 
rette a regi budai korcsmárosokat. Ámbátor 
az is meglehet, - - mint késő őszszel szokta 
gondolni Csillagszem, - - a szobácskában, a 
hol a zöld cserépkályha repedésein át villogva 
mutatkoztak a rozsé lángjai és a falban egy 
kőlócza volt, a melyre egykor a vendégeket 
ültetni szokták; a piszkos barna bolthajtás¬ 
ból félelmetesen szegeződött lefelé egy nagy 
kampós vasszög és a sarokban megállva, hal¬ 
lani lehetett valamely földalatti üreg bugá¬ 
sát ; a szobácskában egy vén banya lakott, a 
ki itt fouogatta guzsalyján mindazokat a budai 
boldogságokat és boldogtalanságokat, a melyek 
az ördögtől és a boszorkányoktól valók. De 
ezt csak olyankor gondolta Csillagszem, a mi¬ 
kor nagyon szomorú volt és hiába járta be 

a környékbeli és környékentúli kiskorcsmákat, 
hogy barátaira akadjon, a kik egy pohár bor¬ 
ral megkínálják. A bor általában nagyon fon¬ 
tos szerepet játszott abban a körülményben, 
hogy Csillagszem milyennek képzelje el lakása 
egykori lakóját. A régi lakó külseje, viselke¬ 
dése és jelleme a borok minősége szerint vál¬ 
takozott. A vörös, az igazi sashegyi vörös volt 
az a hatalmasság, a mely arra kényszerítette 
Csillagszemet, hogy néha-néha felajazza lant¬ 
ját és dalt írjon egy ismeretlen török leány¬ 
hoz. Máskor, a fanyar újbortól, szőke és kék¬ 
szemű leányzó várta otthon Csillagszemet a 
vasrostélyos ablakú szobában és odakünn, vala¬ 
hol messzire egy régi budai öreg korcsmáros 
veszekedett dörmögő hangon, míg az ablak 
alatt színes ingű ráczlegények guzliczát pen¬ 
gettek. A legroszabb napok természetesen azok 
voltak, a mikor az öregasszony fonogatott a 
sarokban és Csillagszem elborulva hajtotta 
tenyerébe homlokát a hideg cserépkályha szom¬ 
szédságában. 

így élt Csillagszem sok-sok esztendeig. Le¬ 
hetett tán már kétszáz esztendős is ezen¬ 
közben. 

* 
Egy tavaszi napon csákányos emberek je¬ 

lentek meg Budának azon részében, a hol a 
csákányt a falak addig hírből sem ismerték. 
A házikók lehetőleg elbújtak a föld alá és az 
ablakocskák dehogy is mertek volna pislogni 

felfelé. A falak a csákányok alatt rendre le-
düledeztek. 

A viskó, a melynek udvarán egy Csillag¬ 
szem nevű költő szintén köz.remmikálkodott 
abban, hogy a bazaltban mélyebb legyen a ba¬ 
rázda egy régi szép leány ablaka alatt, ugyan¬ 
csak arra a sorsra jutott, mint társai. Csillag¬ 
szem más vidékre költözött és miután ked¬ 
vesei - a török leány, a szőke korcsmárosné 
elmaradtak mellőle. - hirtelen megöregedett. 
Olykor még a fonogató vén banyát is vissza-
kivánta, de többé már öt sem láthatta. Köl¬ 
tészete elvesztette múzsáját és sírásó lett a 
Farkasréten. 

HEVESI LAJOS. 
1843-1910. 

Hevesi Lajos, kinek öngyilkossága idehaza 
is nagy és mély megdöbbenést keltett minde¬ 
nütt, a hol munkásságát ismerték, egyike volt 
azoknak, a kiket a magyar szellemi élet vesz¬ 
teségszámlájára kell írnunk. Magyarnak szüle¬ 
tett, annak is érezte magát mindhalálig s 
mégis a bécsi német művészet szolgálatában 
küzdött egy életen át. Nem azért, mintha 
nem lett volna meg benne a ragaszkodás ha¬ 
zájához, hanem azért, mert idehaza nem találta 
meg a teret, a hol egyéniségét kifejtse. Teljes 
lélekkel műkritikus volt abban a korban, a 
mikor a magyar művészet még csak kezdett 
pólyáiból kibontakozni s egyáltalában nem 
adott alkalmat a tevékenységre annak, a ki 
művészeti mozgalmak úttörője és harczosa 
akar lenni. Az olyan egyéniségnek, mint ő 
volt, erős, eleven, változatos, önmagában min¬ 
dig megújuló kultúráiét kell, hogy lélekzeni 
tudjon. Idehaza pedig ezt nem találta meg s 
a szellemi elcsenevészedés elleni védekezés 
volt, mikor Bécsbe tette át munkássága terét, 
a hol régi nagy művészi hagyományok alap¬ 
ján állhatott s belemerülhetett a jelen művé¬ 
szeti mozgalmainak hullámzásába. Az össze¬ 
köttetést azonban hazájával sohasem szakí¬ 
totta meg; szellemi életünk s kivált irodal¬ 
munk és művészetünk fejlődéséről olyan pon-' 
tosan volt mindig tájékozva, mint az idehaza 
élők közül is csak kevesen. S ha bármikor 
alkalma volt Bécsben irodalmi vagy másféle 
szolgálatot, tenni magyar embernek vagy tö¬ 
rekvésnek, mindig, önzetlenül, teljes buzgalom¬ 
mal állott rendelkezésre. 

A magyar irodalomban egy nevezetes munka 
őrzi meg emlékezetét: a Jelky András ka¬ 
landjai, máig is legkitűnőbb ifjúsági iratunk, 
a melyet ifjúságunknak már második nemze¬ 
déke olvas szeretettel és érdeklődéssel s mely 
külföldön, főleg Németországban és Finn¬ 
országban is rendkívüli elterjedésre talált. A mi 
ifjúsági irodalmunkban, a hol oly sok a selejt 
a oly kevés az igazán kiemelkedő mű, a Jclkij 
András révén Hevesi Lajos mindig az elsők, 
a legjelesebb alkotók sorában fog állni. Ifjabb 
éveiben, mikor még Budapesten élt, sok tár-
czát, elbeszélést adott ki lapokban magyarul 
is, 1875 óta azonban, hogy Bécsbe került, alig 
van magyar írása. A legutolsó körülbelül az, 
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mely lapunkban jelent meg Erzsébet királyné 
halálakor, a királyné lainzi majorjáról. 

Német nyelvű munkássága rengeteg terje¬ 
delmű ; azok közé tartozott, a kik csak azért 
élnek, hogy dolgozzanak. A bécsi képzőművér 
szét és színház minden jelenségében részt vett 
mint kritikus harmincz éven át; ezenkívül 
nagyobb mtítörténeti munkák egész seregét 
adta ki, elmés, humoros novellákat irt s hét¬ 
ről-hétre tárcza-tudósításokat irt a «Pester 
Lloyd»-ba a bécsi szellemi élet főbb jelen¬ 
ségeiről. Ismereteinek sokoldalúsága ép oly 
bámulatos volt, mint fogékonysága. Alig van 
tere a tudománynak, a hol otthon ne lett 
volna s ez a sok ismeret mind össze tudott 
forrni egyéniségével, hogy alapjellemét adja 
írói arczulatának. Meg tudott érteni és fel 
tudott fogni minden új szellemi mozgalmat, 
sohasem állapodott meg, soha nem mondta 
ki a ne tovább-oi, mindig vele haladt a fejlő¬ 
déssel. S mivel ez természetéből folyt, vele¬ 
született fogékonyságából, folytonos átalaku¬ 
lása természetes fejlődésnek tűnt fel, a mint 
hogy az is volt. Journalisztának született egész 
lénye szerint, ezért tudott úgy benne élni az 
események sodrában, vele haladni a fejlődés¬ 
sel, megérteni mindent, a mit az élet elébe 
vet. Az igazi journaliszta kíváncsisága és ér¬ 
deklődése minden iránt, a mi a jelen élethez 
tartozik, szintén a vérében volt, ezért is tanult 
olyan sokat s ezért nézte a multat is mindig 
a jelen szempontjából. S az a rengeteg isme¬ 
ret, a mit egy élet folytonos tanulmányozása 
során összegyűjtött, mindig rendelkezésére 
állott, ha szüksége volt rá. Ezek a tulajdon¬ 
ságai tették a legelső journaliszták egyikévé 
s született tárczairóvá, Bécs művészeti moz¬ 
galmainak fontos tényezőjévé, a modern mű¬ 
vészeti irányok diadalra juttatásának egyik fő 
harczosává. 

Ha németül irt s Bécsben élt is három év¬ 
tizedig, a bécsiek mindig magyarnak tekintet¬ 
ték, a mint hogy ő is mindig előtérbe állí¬ 
totta magyar származását. Sajnálnunk kell, 
hogy az a hatalmas erő, a mely benne rej¬ 
lett, nem a mi szellemi életünk javára érté¬ 
kesült, de ez csak halála miatti elszomoro-
dásunkat foko-zza. 

FARAGÓ GÉZA KIÁLLÍTÁSA. 
A Nemzeti Szalon erzsébettéri helyiségeiben 

Faragó Gézának száznál több stilizált táj és 
figurális festménye, plakát-tervezete, mese és 
karrikatúra illusztrácziója, ezenfelül néhány 
tuczat színpadi jelmez-rajztervezete, sőt néhány 
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a valóságba átvitt fantasztikus jelmeze, szín¬ 
padi vagy álarczos bálra alkamas kosztümök 
vannak kiállítva. 

Faragó Gézát eddig általában mint ügyes 
Mucha tanítványt ismertük, a ki érdekes, néha 
poétikusan is ható groteszk, stilizált plakátjai¬ 
val, színes, bizarr karrikatúráival vonta magára 
a figyelmet. Ez a művészete nem volt épen 
eredetinek nevezhető, mert erősen a világhírű 
cseh származású plakátfestő és meseillusztrátor: 
Mucha hatása alatt állott. Faragó Géza mind-
azáltal érdemes követője a cseh mesternek, 
kinek rajzaiért és plakátjaiért tiz év előtt Paris 
rajongott, habár nem éri is el mestere klasz-
szikusnak nevezhető vonalrajztudását, graczio-
zitását. 

Faragó is, miként Mucha, kompoziczióiban 
nagy súlyt helyez a vonalak ritmusára, a 
színfoltok és tónusok átmeneteit egyszerűen ki¬ 
küszöböli, a jelenségeknek csupán körülkontú-
rozott síkjait, tehát a tárgyához alkalmas 
lényeget örökíti meg, ezáltal minden munkája, 
legyen az tájkép, udvarrészlet, meseillusztráczió, 
vagy plakát, erősen stilizált. A természet 
formáit és vonalait e stilizáló műveletén keresz¬ 
tül vetíti vászonra, a hol pedig ettől eltér és 
a természetet a maga naturalista valóságában 
akarja megközelíteni, miként néhány stúdium-
szerű fejtanulmányánál, ott gyengének mutat¬ 

kozik. A féltónusok és átmenetek nem sikerül¬ 
nek neki. 

De annál meglepőbbek üdeséget és poézist 
árasztó napsugaras tájképei, virágcserepes, 
muskátlis, oleanderes falusi udvarrészletei. 
Szinte elfelejtjük, hogy e tájképei is erősen 
stilizáltak, hogy nélkülözik a reális illúzió¬ 
keltéshez szükségeltető féltónusokat. Ilyen sike¬ 
rült napfényes tájképe pl. a 18, számú: Virá¬ 
gos udvar Kisoroszin, az 5. sz. Makrayék 
portája Kisoroszin, a 8. sz. özv. Katáné ud¬ 
vara (Budapest székesfőváros tulajdona), a 
24. számú: Hunyor István udvara Szolno¬ 
kon, stb. Nagyobbszerü mesehangulatú táj¬ 
képe a 47. sz. Virágzó fák, & hattyú-tavas 
háttérrel. Mindé festményei tempera festékkel 
készült képek. 

Figurális dolgai közül érdemes mű a 12. sz. 
Beöthy Baba portréja, 6—7 évesnek látszó 
lányka biedermeyer korabeli ruhában. Kealiszti-
kusabb a 16. sz. Kutyik Nana képmása, a mely 
kevésbbé stilizált festmény tulaj donképen ünnep¬ 
napon templomba induló menyecskét ábrázol. 
Tájképekbe festett zsánerjelenetei a 15. sz. 
Bárkavontatás a Dunán, és a 13. sz. Haza¬ 
térő bucsusok szintén tehetséges dolgok. 

Meseszerü festményeiben nem annyira a 
fantázia mélységeivel éri el a hatást, miként 
ezt pl. a németek nagy mesefestőjénél, Moritz 
von Schwindnél láthatjuk, hanem bizonyos 
formai, ornamentális ötletességgel és színsikjai-
nak érdekes egymás mellé kombinálásaival. 
E külső eszközökkel, melyekhez eléggé fejlett 
vonalritmus érzéke is hozzájárul, végeredmény¬ 
ben szép hatást tud elérni. Legfeltűnőbb dolga 
e téren a nagyteremben levő 14. sz. Hol volt, 
hol nem volt . . . czímű triptichon, tempera¬ 
festmény, a mely a sárkányölő lovagot és a 
királykisasszonyt ábrázolja. A 9. sz. Nodume 
és a 86. sz. Hegedűlő leány is jobbára e mese-
szerű zsánerbe tartozik. Vonalszépségek tekin¬ 
tetében kissé gyengébbnek találjuk a 19. sz. 
Genovéva czímű dekoratív kompozicziót, ellen¬ 
ben üde színeivel feltűnik a 36. sz. Szent 
Erzsébet. 

Plakátfestményei közül említésre méltó az 
Operabáli Plakáttervezet, valamint néhány sör 
és pezsgő plakátja 

A 105. sz. Tükör előtt álló nő (Bieder¬ 
meyer) mint intérieur festmény érdemel em¬ 
lítést. 

A vörös teremben látható egy sereg szatirikus 
karrikatúra festménye. Ezek között ügyes dolog: 
a 78. sz. Szimbolista czimű gouache, a mely 
tulajdonkép a festő torzított önarczképe, a 
mint festőállványa előtt valamely értelem-

VÁZA RODIN RAJZA UTÁN : AZ ELEMEK. (SÉVRES) 

MODERN PORCZELLÁNOK. 
KAKAS E. HÖSELTŐL. (Meissen.) 

FARAGÓ GÉZA KIÁLLÍTÁSÁRÓL A NEMZETI SZALONBAN. — HOL VOLT, HOL NEM VOLT. 
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VIRÁGOS UDVAR KISOROSZIBAN. 

nélküli égi angyalok és reális utczai alakok 
által alkotott lehetetlen csoporttal, valamely 
lehetetlen, erőszakolt, divatos szimbolista jele¬ 
netet akar a featő kifejezésre juttatni. Ugyané 
teremben a 69. sz> Diplomaták czímű viz-
festmény -is megemlíthető. Végül az ugyan¬ 
csak e teremben lévő 85. sz. -Vasárnap dél¬ 
után (Gouache), a mely falusi ház előtt tere-
ferélő parasztasszonyokat ábrázol, mint zsá¬ 
nerkép, friss színeivel köti le figyelmünket. 

Általában e tárlat mint különlegesség is 
figyelmet érdemel. l. 

A «CHANTECLER» ŐSEI. 
Most, hogy a szerencsés kezű Edmond Bos-

tand-nak, a fraiicziúk ez irigyelt nagy lírikusá¬ 
nak legfrissebb mestermüve, a Chantecler*, nem 
kevés zajjal neki indult világhódító kőrútjának, 

nem lesz érdektelen egy kis történelmi vissza¬ 
pillantást vetni a maga idejében annyira ked¬ 
vélt és sok tekintetben érdekes irodalmi mű¬ 
fajnak, - - a z állateposznak virágkorára. Mert 
a Eostand «Chanteclér»-je tulaj donképen nem 
egyéb, mint dramatizált állateposz. 

A műfaj gyermekkora egybeesik a régi görög 
és római meseköltészet magasabb kifejlettségé¬ 
nek időszakával. A nagy Ezopus rendkívül 
népszerűvé tette az állatmesét. Később, már 
Nagy Károly idejében találkozunk bizonyos 
Alkuin, meg Paulus Diaconus nevezetű kró¬ 
nikásokkal, kik latin nyelven irott elbeszélő 
költeményeikben állatókat szerepeltetnek. De 
magának a tulajdonképeni állateposznak igazi 
ősapjául az az "Ecbasis Captivi»' czímezetű 
épületes latin hősköltemény tekinthető, mely-
lyel egy háiiyt-vetett életű luxenburgi német 
egyházi férfiú igyekezett az utókor számára 
megörökíteni a saját viselt dolgait. Ennek a 

X. századbeli kezdetleges irodalmi dolgozatnak 
még korántsem a Kostand-féle «Chantecler» : 
a büszke kakas, hanem egy fiatal és nagy 
reményekre jogosító - - borjú a főhőse, mely 
a végtelenségig unalmas rigmusokban dekla-
málja el a fogságból való kiszabadulásának 
megható történetét s melyről a jámbor szerző 
már jó eleve kiköti a még jámborabb olvasó¬ 
nak, hogy ez a fiatal borjú alakjában csakis 
őt, az istenfélő szerzetest tekintse. A mi aligha 
kerülhetett valami nagy nehézségébe az Ecbasis 
Captivi élvezőinek. 

1150 körül aztán valamelyik genfi kolostor 
barátságtalan czellái közül napfényre kerül a 
később oly általános népszerűséget arató la¬ 
tin hősköltemény: a Reinhardus Vulpes, mely¬ 
ben már szintén feltalálhatjuk első csiráit Bos-
tand mostani műremekének. A XH-ik század 
irodalmának akkori ünnepelt Bostand-ja: a jó 
Nivardus meglehetősen nagyszabású művet 
alkotott; 6,600 versben tizenöt mesét mond 
el, melyek mindenikében a róka (Eeinhardus) 
és a farkas (Isengrimus) játsszák a főszerepet. 
Azokban a furcsa kalandokban, melyekkel a 
szemfüles és ravasz róka koma hozakodik elő, — 
sokszor meglepően ügyes szatírával, az 
állatok királyának, az öreg oroszlánnak udva¬ 
rában : elénk tárul az emberi élet sokféle fo¬ 
náksága és ostobasága. S miután Nivardus 
kortársai s később az utódok is az emberi 
élet való mását látták a «Eeinhardus Vul¬ 
pes D -ben, nem lehet csodálni, hogy minden 
akkori számottevő nemzet igyekezett e művet 
fordításban megszerezni magának, vagy annak 
hatása alatt azonos szellemű eredeti eposzt 
alkotni, így aztán a róka fő-alakja körül egész 
hatalmas irodalom keletkezett. 

Legvirágzóbb és legkiterjedtebb volt ez az 
irodalom Francziaországban, hol a XII. század 
közepétől a .XIV. század második feléig több 
mint harmincz különböző költői mű foglal¬ 
kozik a "Maitre Benard» alakjával mintegy 
30,000 versben. Legtöbbje a XIII. században 
keletkezett. Ekkor írták azt a «Bóka itélte-
tése» czímű, 200 versnyi eposzt is, melyben 
legelőször találkozunk a Chantecler (hangos 
szavú) alakjával, melylyel szemben a rókának 
minden ravaszsága és furfangja csütörtököt 
mond. Ugyanígy van ez a «Ben art zarándok 
útja» és á «Eenart megkoronáztatása» czímű 

darabokban is. Túlnyomó bennük a szatirikus 
elem, melynek czélpontjául hol a társadalom 
különféle félszegségei, hol pedig — különö¬ 
sen az utóbb írottakban — a kolduló szer¬ 
zetesek visszaélései, meg a magasabb rangú 
papság akkori erkölcstelenségei képezik. Em¬ 
berek szerepelnék bennük az állatok kópében 
s e tekintetben azok a középkori poéták már 
alaposan tovább is mentek Edmond Bostand-
nál, mert például a már említeti «Eóka itél-
tetésex czímti darabban a harczias kutyák 
csupa fegyveres, pánczélos kakast, tyúkot, nyu¬ 
lat szalasztanak meg amúgy isten igazában 
és a teljesség okábpl — lóháton. 

Mennyiség, dolgában — és alighanem a minő¬ 
ségre nézve is v - Németország, sem marad 
hátul a Eostand hazája mellett. Nem sok idő 
múlva a Nivardus említett eredeti felfogású 
eposzának megjelenése után, még a XII. szá¬ 
zadban megírja a manapság már teljes fele¬ 
désbe ment német egyházi atya: Heinrich dér 
Glichesaere a maga «Reinhart» czímű költe¬ 
ményét, mely valójában a legősibb német ál¬ 
lateposz. Kár, hogy csak egyes jelentéktelenebb 
töredékek maradtak meg belőle az utókorra. 
Irodalomtörténeti szempontból azért is van 
még különösebb fontossága a jó Glichesaere 
poémájának, mert a nagy Goethe állítólag 
ennek alapján irta meg az ő jól ismert nEei-
necke Fuchs» czímű jeles szatíráját 1794-ben, 
erősen pellengérre állítván benne korának po¬ 
litikai és vallásos állapotait. 

A maga nemében igazán kiválónak mond¬ 
ják azt az állateposzt, mely 1250 körül jelent 
meg Flandriában. «Beinaert de Vos» a czíme 
s még ugyané században teljesen kiegészítette 
egv Willem Utenhove nevezetű hollandus költő, 
ki a maga eposzának «Van den Vos Beinaerde» 
czímet adott. 

Az itt elősorolt költői művekben Chante¬ 
cler, a kakas, ha még nem is fő, de minden¬ 
esetre jelentékeny mellékszerepet játszott. Most 
aztán Edmond Eostand a hangos szavú hőst, 
a nap keltének büszke hirdetőjét egyszeriben 
világhírre emelte . . . Bendegúz. 

BEÖTHY BABA PORTRÉJA. 

FARAGÓ- GÉZA FESTMÉNYEINEK KIÁLLÍTÁSÁRÓL 
KUTYIK NÁNA KÉPMÁSA. 

A NEMZETI SZALONBAN. 

A SZIMBOLISTA. 

FARAGÓ GÉZA FESTMÉNYEINEK KIÁLLÍTÁSA A NEMZETI SZALONBAN. 

TÜKÖR ELŐTT ÁLLÓ NŐ. 
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tóssel nyilatkozott Eobespierreről, Saint-Justről azoknak mindig igazuk van. Igyekezzél ezek 
és Couthonról. Eobespierret fecsego'nek,S&iiit- köze tar. 

FERRÉ TEOFIL. 

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

Ismerteti (Foljtatáa.) 

RÁKOSI VIKTOR. 

VIII FEJEZET. 
E é t s ö t é t a l ak . 

Hugó Viktor a Nyomorultakban halhatat¬ 
lanná tette a párisi gamin alakját. A kis Gav-
roche, elzüllött szülők gyermeke, gazemberek 
közt nő fel Paris utczáin, a legnagyobb nyo-
morúságban. Azonban romlatlan marad s kicsi 
szivében hősiesség, önfeláldozás és embersze¬ 
retet lakik. Lehetetlen mély megindulás nélkül 
olvasni ez apró csirkefogó küzdelmes életét és 
halálát, mely egy párisi forradalom alkalmával 
a torlaszon éri őt. A mióta ez az alak él az 
irodalomban, azóta a gamin kifejezés nem 
tekinthető becsületsértésnek. 

Azért hozzuk ezt fel, mert Eaoul Rigaultra, 
a kommün rendőrfőnökére s későbbi ügyészére 
ez volt az egyetlen dicséret, melyet Garnier fel 
tudott hozni, hogy tudniillik sok vonás volt 
benne a párisi gamin karakteréből. Köny-
nyelmű, eredeti, szellemes, vakmerő. Az írót 
talán az is csábította erre az állításra, hogy 
az összes kommün-vezérek közül ő volt a leg¬ 
fiatalabb. Nem volt még huszonöt éves, mikor 
tetteiért életével lakolt. 

Teljesen hasonló szőrű ember volt Ferré 
Teofil, Eigault segédje a rendőr prefekturán, 
csak az a bizonyos szilaj originalitás hiány¬ 
zott belőle, mely Rigault-t a többiek fölé emelte. 
Ferrót hideg gyűlölet és kegyetlenség karak-
terizálta. A kommün utolsó hetének borzalmai¬ 
ban ez a két ember oroszlán szerepet játszott, 
azért az ő alakjukkal részletesebben foglalko¬ 
zunk. Megjegyezzük, hogy Ferró se volt több 
huszonöt évesnél s ő is életével fizetett elköve¬ 
tett tetteiért. 

Ducamp azt mondja róluk, hogy mind a 
kettőből teljesen hiányzott az erkölcsi érzés, 
műveltségüket pedig, mint afféle félbemaradt 
diákok, kocsmai és kávéházi asztalok körül 
szerezték. Garnier ellenben azt állítja, hogy 
Rigault atyja részéről, a ki a császárság alatt 
meglehetősen jól szituált tisztviselő volt, gon¬ 
dos nevelést kapott. Eigault már a császárság 
alatt nagy szerepet játszott a diákfertályban, 
részt vett különböző tüntetésekben s a diákok 
közt egy republikánus rendőrséget szervezett, 
mely gyakran nagy sikerrel játszotta ki a csá¬ 
szárság hírhedt policziáját Maga Blanqui is 
azt mondta róla: Mint ember, nem egyéb egy 
közönséges gaminnél; de rendőrnek elsőrangú. 
És Blanquinak igaza volt Eigault nem csak szen¬ 
vedélyes, de született rendőr is volt 1869-ben 
valami tüntetés miatt pörbe fogatván, védő 
ügyvédje fiatalságát hozta föl mentő körülmé¬ 
nyül, a mire Bigault közbeszólt: 

- Visszautasítom az önök irgalmát, mert 
ha majd én leszek hatalmon, nem fogok irgal¬ 
mat gyakorolni. 

A franczia forradalom alakjai közül megve¬ 

Justöt erélytelennek találta. Neki "két halványa 
volt: Hébert és Marat. Az volt a vágya, hogy 
ezeket utolérje. A királyokat, az egyházat és 
papjait gyűlölte. Az volt az álma, hogy az 
utolsó király palástjával megfojtsa az utolsó 
papot. Paris ostroma alatt tüzértiszti egyen¬ 
ruhát viselt, de a csatatéren nem látták. Pedig 
nem volt gyáva. De föntartotta magát az el¬ 
jövendő nagy napokra, vagyis arra az időre, 
a mikor a hatalom az ő kezébe kerül. Ez a 
nap elkövetkezett márczius 18-ikán. Márczius 
20-ikán ő már bent ült a rendőrfőnökség palo¬ 
tájában és szervezte a kommün policziáját. 
Április 25-ikéig ült ezen a helyen, akkor va¬ 
lami hatalmi kérdésben összetűzött elvtársaival 
és leköszönt. Azt mondják, hogy mint a köz¬ 
biztosság legfőbb őre, köréje csoportosult bará¬ 
taival igen vidáman élt s meglehetősen bő¬ 
kezűen költött. Előttünk fekszik Martin ven¬ 
déglős számlája április 22-ig. Ezen a napon a 
vendéglős a Préfet úr konyhájának eddigi ellá¬ 
tásáért 10852 frankot kapott, a mi napi 228 
frank kiadásnak felel meg. A számla egyes rész¬ 
letei a következők: Márczius 25, a «tábornok», 
(Duval) déjeunerje : tizenöt téritek, hetvennégy 
palaczk beaunei bor; április 18: a Préfet dé¬ 
jeunerje, tizenhárom teríték, negyvennyolcz 
palaczk bor, két üveg konyak. Május elseje: a 

RAUL RIGAULT 

RAOUL RIGAULT HOLTTESTE, A KIVÉGZÉS UTÁN. 

közé tartozni. 
Fiatal korában mindig nevetséges volt s e 

felett való elkeseredésében elhatározta, hogy 
majd fólelmes lesz; tudván, hogy groteszk, ret-
tegettnek álmodta magát és az is lett. Kegyetlen¬ 
ségének talán az a pszichológiai magyarázata, 
hogy a gyerekkora óta benne felgyülemlett gyű¬ 
löletet, mérget a kommün alatt ontotta ki a 
társadalomra. A császárság utolsó éveiben ő is 
részt vett különböző tüntetésekben s Eigault 
mellett ő is bizonyos hírnévre tett szert. 
1869-ben egy népgyülésen így szónokolt: A 
burzsoázia a nép verejtékéből él... A hatalom, 
mely minket ma elnyom, egy napon a mi 
kezünkbe kerülhet és akkor össze fogjuk a 
burzsoáziát törni. 

A császárság alatt pörbe fogták, s akkor a 
bíróság előtt így nyilatkozott: «Szocziálista, 
kommunista, atheista vagyok ! Ha én leszek 
az erősebb: jaj nektek !» 

Az ostrom alatt folytatta a kommunista iz¬ 
gatásokat s márczius 26-án őt is megválasztot¬ 
ták a kommün tagjává s ilyen minőségben a 
rendőrséget vezető bizottságba küldetett ki. 
Ilyen minőségében már április 28-ikán köve¬ 
telte a kezesek azonnal való kivégzését, hogy 
ezzel mintegy tanúságot tegyenek elveik mel¬ 
lett. Május 5-ikén Eigault kinevezte őt maga 
mellé ügyész-helyettesnek. Mikor pedig a dol¬ 
gok kezdtek roszra fordulni, kinevezték rendőr¬ 
miniszternek, vagyis a véres rendeletek végre¬ 
hajtójának. Majd meglátjuk mindjárt, hogy e 
feladatának milyen híven megfelelt. 

Mielőtt az utolsó hétre összetorlódó drámai 
eseményeknek részletes ismertetéséhez fognánk, 
foglalkozzunk e két ember karrierjének befeje¬ 
zésével. 

Mikor a kommün halálhörgése hangzott vé¬ 
gig Parison, Ferró levágta szakáilát, szoknyába 
bújt, hamis kontyot tett föl s elbujdosott. Csak 
iulius 9-ike és 10-ike közti éjszakán akadtak 
rá a bátyjánál, a ki kárpitos volt. Hadi tör¬ 
vényszék elé állították, 1871 szeptember 2-án 
halálra ítélték s november 8-ikán Rossellel, a 
kommün volt hadügyminiszterével és Bour-
geois-val egy, a rendes hadseregből dezertált 
őrmesterrel agyonlőtték. Mind a hárman bát¬ 
ran haltak meg, Ferró még a szemét sem en¬ 
gedte bekötni. 

Rigault sokkal hamarabb befejezte dicstelen 
életét. 

Profét déjeunerje, tíz téritek, negyvenkilencz 
palaczk bor, három üveg konyak. Megjegy¬ 
zendő, hogy a rendőrpalota pinczéje tele volt 
a legfinomabb borokkal s ezt is mind megitták. 

Eigault utánozta Hébertet, Ferró utánozta 
Eigault-t. Ez a Ferré Eigault bámulója és jobb 
keze, beteges külsejű, alacsony, sápadt, rövid¬ 
látó fiatal ember volt. Azt a benyomást tette a 
szemlélőre, hogy mint koraszülött jött a vi¬ 
lágra s ezt máig nem tudta kiherverni. Külse-
jenek kellemetlen hatását fokozta, hogy e nyesz- Május 24-én, szerdán Eigault hazatért laká-
ledt alaknak sok haja és nagy szakálla volt, sara a Gay-Lussac-fogadóba, mely a hasonló 
szóval mint a kávéházban mondták, végelszőrö- nevű utczában fekszik. Itt Auguszte Varenne 
södésben szenvedett. Arcza hasonlított a raga- név alatt (ügynök Pauból) egy szobát bérelt, 
dozó madáréhoz. Teste néha idegesen ránga- Délután két és három óra közt lehetett, 
tódzott. Ő maga is jól tudta, hogy külseje csúf A Luxemburg-kapunál folyt a harcz s a kato-
és kellemetlen s ez is hozzájárult lelke hideg- nák észrevették Eigault-t, a ki kivételkópen 
ségóhez. Tizenhat vagy tizenhét éves korából a federált nemzetőrök parancsnoki egyenruhá-
fönmaradt egy levele, melyben keserűen pa- ját viselte, a mint hotelje kapuján becsengetett, 
naszkodik, hogy ocsmány külseje miatt mennyi Eá is lőttek, de elhibázták, 
csufolódásnak van kitéve kortársai részéről. Azért ment haza, hogy találkozzék a tit-
A levél azzal végződik: A kik érvényesülnek, karjával, a kivel együtt el akartak égetni és 

ROSSEL, BOURGEOIS ÉS FÉKKÉ KIVÉGZÉSE. 
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eldugni bizonyos természetű Írásokat. Míg ő 
lakásán volt, a versaillesi csapatok elfoglalták 
a legközelebbi torlaszt s a katonák rögtön a 
Gay-Lussac hotelhez futottak, abban a remény¬ 
ben, hogy még ott találják azt a magasabb 
rangú tisztet, a kire az imént lőttek. 

Az első ember, a kivel találkoztak, C. úr 
volt, a fogadó tulajdonosa, a ki ép olyan nagy 
szakállat viselt, mint Eigault s a kit rögtön 
agyon akartak lőni. Ezt mondták neki: Ön 
más ruhát vett fel, de megismerjük. 

A czivakodás zajára Rigault lejött a garádi-
cson s így szólt a hotel-tulajdonoshoz, a ki 
halálsápadt volt és minden izében remegett : 

- Legyen nyugodt, jó ember, én se disznó, 
se gyáva nem vagyok. 

Ezzel a katonák kezébe adta magát. Való¬ 
színű, hogy ezek a Luxemburg-kertbe kisérték 
volna, ha véletlenül arra nem halad egy őr¬ 
nagy, a ki ráismert Rigaultra és megmondta a 
katonáknak a fogoly nevét. A katonák erre 
elhatározták, hogy rögtön agyonlövik, daczára 
a környékbeli lakók tiltakozásának, a kik azt 
követelték, hogy bírái elé állítsák. A katonák 
arra akarták kényszeríteni Rigault-t, hogy ezt 
kiáltsa: Éljen Verst/illes! Ö ^azonban ezt kiál¬ 
totta : Éljen a kommün! Éljen a köztársa¬ 
ság! Le a gyilkosokkal! Erre egy vadászkáp¬ 
lár, a kinek Rigault átadta fegyvereit, saját 
revolverével f ej belőtte. Csak ez az egy sebe volt 
a homlokán. Rögtön lehúzták róla a czipőjét 
és a harisnyáját. A holttest másnap reggelig 
ott hevert azon a helyen. Följegyezték, hogy 
egy arra haladó varróleány, meglátván őt, így 
kiáltott fel: «Nini egy kommünárd, a kinek 
tiszták a lábai!» 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Bűn és érdekesség. A franczia képviselők egy 

csoportja, közöttük néhány hires tudós, iró és 
szocziológus, értekezletet tartott egy olyan törvény 
követelésére és előkészítésére, a mely vétsígnek 
minősítse és büntesse a bűnesetek részletes le-
iriísat és ti bűnösök arczképeinek terjesztését akár 
újságban, akár másfajta nyomtatvány útján. IIa 
ebből a törekvésből törvény lesz, akkor egy új 
Steinheilné már semmiképen se számíthat majd 
arra, hogy a párisi lapok hasábokat «szenteljenek» 
neki, reporterek törjék magukat, hogy interwiew-
okat folytathassanak le vele és az fllustration se 
közöl róla annyi képet, mint például a Chanteder-
ről. Históriákat és dalokat se fognak árulni róla 
hangos camelot-k a boulevardokon, mint a hogyan 
árulnak például Haverda Máriáról a Eákóczi-úton. 
Ennek a törekvésnek már van egy bizonyos múltja 
Francziaországban, a mennyiben az igazán előkelő 

Az I. felvonásból: Kalotaszegi Vilma (Hannath Hedvig) és gróf Rátóthy Iván (Fenyvesi). 
A gróf: Hát nem akar velem jönni ? 

párisi lapok, mint például a «Temps» és a «Jour-
nal des Debats» már régebb idő óta nem adják 
oda hasábjaikat a közönséges büntettek leírásának. 
A legszenzácziósabb ilyen esetekről is csak rövid 
tudósítást közölnek. Több azonban az olyan lap, 
a mely épen ellenkezőleg cselekszik, a mi, sajnos, 
nem csupán ezeknek a párisi lapoknak specziali-
tása. Bizonyos, hogy, mint a «Temps» krónikása 
definiálja «a bűn érdekességének kultusza* az 
újabb korban megdöbbentő módon fejlődött. Mióta 
egy csomó psichiater és kriminál-szocziologus meg-
koczkaztatta azt az új és nem bizonyos, hogy 
örökkévaló igazságot, hogy nincsen bfínös ember, 
csak beteg ember van - rettenetesen toltiimiiilt 
a tömegben az orr* s?' érdeklődés, fájdalom"' -
épen csak ez iránt a betegség és ezek iránt a 
betegek iránt. Ez az érdeklődés egy csöppet se 
nemesebb és finomabb összetételű annál, a mely 
a füzetes regények haramia-hőseinek kalandjait 
habzsoltatta az emberekkel, míg a műveltség -
el nem szégyeltette velük ezt a primitív és alantas 
passziót. Az új tan tudományos álarczot adott a 
kíváncsiságuknak és egy tollal dolgozó élelmesség 
a nyomtatványok minden fajtájában, könyvben, 
újságban busásan termi és szállítja nekik a táp¬ 
lálékot. Parisban most már elérkezettnek látják 

.A II. felvonásból: Kalotaszegi Vilma (Hannath Hedvig), Kranz Klári (Hegedüsné) és Szekeres (Tanay). 
Szekerei; A hölgyek szolgálatára mindig kéjjel állok. 

HELIAI JENŐ «A MASAMÓD» CZÍMŰ VÍGJÁTÉKA A VÍGSZÍNHÁZBAN. 

az időt, hogy radikális módon bánjanak el a bűn 
érdekességének kultuszával és rákényszerítsék az 
embereket annak a fölfedezésére, hogy a bűnön 
kívül más érdekesség is van a világon. Mi pedig 
ebből a mozgalomból megállapíthatjuk azt, hogy 
vannak dolgok, a melyekben egy színvonalon va¬ 
gyunk Parissal, a nélkül azonban, hogy okunk 
lehetne erre büszkének lenni! 

Számi toriiuni esetek. Hét nem múlik a nélkül, 
hogy egyik vagy másik újságban legalább egy 
«leleplezés» ne jelennék meg valami jómódú fiatal 
\ajjy nem is fiatal úrról, a kit pokoli cselszövés¬ 
sel u szanatóriumba «hurezoltak» a hozzátartozói. 
Ezek az urak a leleplezések szerint természetesen 
mind egészségesek, mint a makk, az idegeik olyan 
erősek, mint a hajókötél, az értelmük tiszta és 
fényes, mint a napsugár, az erkölcsük hibátlan. 
Ha valóban úgy áll a dolog, a bogyan ezek a le¬ 
leplezések állítják, a módos fiatalság díszét és vi¬ 
rágát az ideggyógyító intézetek ápoltjai között 
kell keresni, mert ezek a helyek azok, a hová a 
családok legpéldásabb viselkedésű és legkiválóbb 
szellemi képességű tagjaikat internálják. De vájjon 
miért teszik ezt? Csak egy magyarázat lehetne. 
A hol az egészs:'ges testű és egészséges érzelmű 
embereket gyógyító intézetekbe zárják, ott szaba¬ 
don bizonyára csak a — betegek járnak. De el-
hiszik-e ezt azok az éber és humánus emberek, a 
kik szinte naponként akcziókat indítanak a sza¬ 
natóriumba internált "egészségesek* kimentésére? 
A világért se akarjuk kétségbevonni ezeknek a 
szabadító akczióknak teljes jóhiszeműségét. Meg¬ 
esett már csakugyan, hogy egészséges embereket 
jóhiszemű tévedés vagy lelketlen cselszövés beteg¬ 
nek bélyegzett és kén} szerzubbonynyal fosztott 
meg cselekvési szabadságától. A tévedésnek és a 
megtévesztésnek minden ember ki van téve: a 
bíró is, az orvos is. De ebből mégis igen nagy 
merészség lenne azt a következtetést vonni, hogy 
minden ember, a kit az orvos betegnek minősí¬ 
tett, egészséges. Hiszen az embereknek rendesen 
még se a hozzátartozóik: az apjuk, anyjuk, test¬ 
véreik a legnagyobb ellenségeik és az idegenek a 
legjobb barátaik. Ha egy anyának az a fájdalmas 
meggyőződése, hogy a fiának gyógyításra van 
szüksége, ez a meggyőződés legalább is tarthat 
jogot annyi hitelre, mint az idegen jóakaróé, a 
kinek ez a fiú — így is elég egészséges. A föl¬ 
mentés, a megmentés és a kiszabadítás vágya 
most valósággal divatos szenvedelem. Az erkölcse 
dicséretes, de épen ezért meg kell óvni minden 
veszedelemtől. A túlzás veszedelmétől is. Adja 
Isten, hogy sikerüljön minden beteget kiszabadí¬ 
tani a gyógyító intézetekből. De előbb termesze-
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A IIL felvonásból: A direktor (Vendrey), Bója Irén (Kornai Berta), Ádám Béla (Hegedűs), Vilma (Harmath Hedvig), 
liárz Elza (Komlós Ilka), Mák István (Szerémy). 

Bója Irén: Ne ébresszük fel őket. 

tesen — a lietegségükből kell kiszabadítani őket. 
Mert e nélkül igazán nincs a dologban köszönet! 

# f 
Parat-né. Ez az a szerencsétlen párisi patikusné, 

a kire az Ubrik Borbála borzalmas sorsát mérte 
egy minden emberi érzésből kivetkőzött zsarnok¬ 
iéleknek dühös kegyetlensége. A kit bilincsekbe 
verve, lánczon tartott az nra. Az eset bőségesen 
alkalmas volt arra, hogy minden lélekbuvárkodó 
és lélekmagyarázó hajlandóság anyagot merítsen 
magának belőle és tanulságokká kovácsolja. A mit 
Párat úr művelt, a féltékenység őrületének minő¬ 
sítették, az asszony mindeneket eltűrő és megbo-
csátó viselkedését pedig a szerelem vértanukész-
ségének magasztalták. A férjet kiosztották a 
pszichiátereknek, a nőt a poétáknak. Lehet, hojí.v 
ez a diagnózis helyes, de mi az asszony vallomá¬ 
sában találunk egy kevésbbé méltatott adatot, a 
mely mintha alkalmas lenne rá, hogy egy igen 
polgári magyarázatát adja mind a két ember vi¬ 
selkedésének. Ez az adat egy biográfiai dátum. 
Az asszony ugyanis elmondotta, hogy ő leónyko1 

rában - c-déd volt és Párat úr, a gyógyszerész, 
ebből az alacsony sorból emelte maga mellé a 
patikusnál rangba, méltóságba. A kis cselédleány 
tehát, mint mondani szokták, szerencsét csinált 
i's ó/ a romantikus mozzanat erős megvilágító fényt 
vet iiiTil, ü mi krsoblirii brküvetkc/i'tt Későlilien. 
a mikor a Párat úr szerelmes föllángolása már 
hamuvá lett és ez a hamu a megbánás és u saját 
magának szóló szemrehányások talaját tette ter¬ 
mékenyebbé a gondolatában, Párat úrnak bizo¬ 
nyára eszébe jutott, valószínűleg mások is segí¬ 
tettek eszébe juttatni, hogy - - jobb partit is csi¬ 
nálhatott volna, hogy áldozata lett a vére egy 
mámoros föllobbanásának. Ha Párat úr egész 
férfi, emelkedettebb érzésű és fegyelmezett lelkíí. 
e megbánás minden szenvedését magának tartja 
meg és viseli, tűri némán. De e nyers, indulatos 
és önző lélek hol vegye az éhez való erkölcsöt? 
(> Imszút állt a tulajdon megtévedéséért máson, 
a kit a dühe okolt érte és a ki szegény, a keze 
ügyében volt, ki volt neki szolgáltatva életre-ha-
lálra. A kis cselédleány pedig tűrt mindent, bár 
talán nem a szerelem, hanem inkább a hála he¬ 
roikus szenvedő készségével és primitív lelke min¬ 
den kínját köteles adónak érezte azért a szeren¬ 
cséért, a melyet az ura részéül juttatott azzal, 
hogy a feleségévé emelte. Ha úri kisasszony lett 
volna, bizonyára ezerszer inkább elhagyja azt a • 
vadállatot és elmegy- inkább cselédnek, semhogy 
ezt az aljas kegyetlenséget tűrje: de a szegény, 
nyomorult kis cselédlánynak a lánczot és az üt-
legeket is elviselhetővé tette a hálás hiúság vagy 
hiuságos hála, hogy most — mégis csak patikusné ! 

• * 
Hamis ordók. Ezelőtt talán nyolcz esztendővel 

Spanyolországban robbantott föl a rendőrség egy 
olyan rendjel-szállító telepet, a milyet most Stock¬ 
holmban lepleztek le, egy kitűnően jövedelmező 
üzlettől fosztván meg e leleplezéssel Ohlen volt 
főkonzul urat. A spanyol rendjel-gyáros egy márki 

pénzen vásárolna. A károsultaknak tehát kevés 
szavuk lehet. Ok a leleplezéssel most csakugyan 
kaptak ordót, még pedig olyan tulajdonságaik 
kitüntetésére, a melyek a nyilvánosan viselendő 
jelvényt megérdemlik. A másik féllel szemben 
pedig Ohlen úrnak nemcsak bűne, hanem ment¬ 
sége is, hogy a mit ő eladott, az nem volt 
ordó. Mert az igazi skandalum az lett volna, ha 
valóságos, igazi kitüntetéseket tűzött vagy tűzhe¬ 
tett volna a kundsaftjai büszkén dagadó mellére. 
De az ő ordói nem voltak valódiak, csak olyan — 
jól estek, mintha valódiak lettek volna. Az igaz¬ 
ság az lenne, ha nem csak Ohlon urat büntetik 
meg a hamisításért, hanem a kuudsaftjait is. És 
pedig ezeket azzal, hogy továbbra is. állandóan 
viselniük kell a medáliákat és a csillagokat, a 
miket tőle vásároltak, rajtuk az árral és a czég 
nevével, a mely nekik szállította. Nem a dijak 
elengedésével, a hogy az igazi ordókat rendesen 
adják, hanem — az érdem elengedésével! 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Mikszáth Kálmán életrajza. A most már mind¬ 

inkább közelgő Mikszáth-jubileum alkalmára jelent 
meg a Kisfaludy-társaság Költők és Írók czimű gyűj¬ 
teményében, melyet Ferenczi Zoltán szerkeszt, Mik¬ 
száth Kálmán élet- és jellemrajza. A könyv szerzője, 
dárdát Béla nagy lelkesedéssel végezte munkáját Élő 
Íróról lévén szó, bizonyos tartózkodásra volt utalva 
az életrajzi adatok dolgában, de meg kell adni, hogy 
ebbéli feladatát Ízléssel és tapintattal oldotta meg. 
Csaknem teljesen azokra az adatokra támaszko¬ 
dik, melyeket Mikszáth maga mond el magáról el¬ 
beszéléseiben, emlékezéseiben s ezt a forrást jól 
kiaknázza, felhasznál minden apró jellemző ada-

volt, a ki, mint a főkonzul úr, szintén pompásan töt. A könyv életrajzi részei tehát bizonyos mér-
1 ' .'t H- „~JÁ1-~Í JÍ~ J.'_l -M__J. __;TI / .L _ J J l tÓlriGf fa/rffl.lfmilí-liaTl r*l-iTOn/-»L- -rvn'n+lio ^™/On4-~ní~ hamisított ordókat és diplomákat szállított gomb 
lyuk-fájdalomban szenvedő megrendelőinek. A 
márki vt'dó'je a madridi végtárgyaláson a követ¬ 
kező emlékezetes kijelentést tette: 

Védenczem a leghatározottabban visszauta¬ 
sítja azt a vádat, mintha bárkit is jogtalanul 
megkárosított vagy pedig hamisított volna. Veden 
czem fölajánlja a bizonyítást arra, hogy az általa 
szerzett kitüntetések ép oly valódiak, mint azok 
az érdemek, a melyeknek az elismeréséül a kitün¬ 
tetett urak ezeket az ordókat kívánták és kapták. 

Bi/onyos, hogy a stockholmi rendjelpör vádlott¬ 
jának védője is egész bátran beleveheti majd ezt 
a passzust a szónoklatába. A rászedett áldozatok 
között aligha van olyan, a ki hajlandó lenne a 
fölajánlott bizonyítási eljárást elfogadni és annak 
a kimutatására vállalkozni, hogy igaz érdemek 'rt 
kapott hamis rendjelet. Azok között az emberek 
között ugyanis, a kik a tevékenységük érdemével 
valóban rászolgáltak a kitüntetésre, hamarább akad 
ölviiii, a ki lemond róla, ha ugyan kaphatna is, 
mint olyan, a ki ha ugyan nem udják meg neki, 

tékig tartalmukban olyanok, mintha önéletrajz 
volnának. Az életrajzba szövi bele Várdai Mikszáth 
munkáinak fejtegetését. Sok okosat, helyeset mond 
el Mikszáth költői alkotásainak jellemzésére s ha 
vonásai kissé összefolynak is és nem fejlik ki 
belőlük jellemzetes, világos szellemi arczkép, ol¬ 
vasói, tehát az egész magyar közönság, nem egy 
tanulságot meríthetnek belőle s magukban ön¬ 
tudatossá tehetik a költőről eddig alkotott fel¬ 
fogásukat s kivált megláthatják a maga teljessé¬ 
gében Mikszáth fejlődés'nek vonalát az első tapo-
gatódzó kísérletektől mai rendkívüli pompájú 
virágzásáig. Ennek a fejlődésnek feltüntetése volna 
a könyv tulajdonképeni czélja s tekintve, hogy ez 
az első kísérlet erre a gondos tanulmányt és vilá¬ 
gos áttekintést kívánó feladatra, el kell .ismerni, 
hogy Várdai Béla hasznos munkát végzett. A nagy¬ 
közönségnek, mely már negyedik évtizede nyom-
ról-nyomra kiséri figyelemmel Mikszáth munkás¬ 
ságát, fölfrissíti emlékezetében a régebben olva¬ 
sott műveket, felkelti a kívánságot újonnan való 
elolvasásukra, az ifjabbaknak, a kik csak most 
értek bele a nagy író olvasásába, útmutatást ad arra, 
hogy mikép ismerhetik meg legjobban s a száz meg 
száz helyen jubileumokra készülődőknek, különö¬ 
sen az ifjúságnak forrásművet ad a kezébe a jubi¬ 
leumi ünnepélyeken tai-tandó felolvasásokhoz. 

AZ ANGOL PARLAMENT MEGNYITÁSA. - A királyi pár a Buckingham-palotából a Westministerbe vonnul. 

A IV. felvonásból: Madame Zefirine (Uaraszthy Hermin), Kranz Klári (Hegedüsné), Ádám Béla (Hegedűs) és 
Kalotaszegi Vilma (Harmath Hedvig). 

Vilma: Nem azt mondom, felejts el, azt mondom, gondolj sokat ram. 

HELTA1 JENŐ «A MASAMÓD» CZÍMŰ VÍGJÁTÉKA A VÍGSZÍNHÁZBAN. 

Nász előtt. A líra, mint az ember légbénsőbb 
érzéseinek művészi eszközökkel való kifejezése, nem 
igen tűri meg a szemérmes tartózkodást s ezért a 
legújabb időkig nagyon nehéz volt a női lírikusok 
helyzete, a kik nem merve átlépni a női tartóz¬ 
kodás konvenczionális határait, kénytelenek voltak, 
különösen a szerelmi lírában, sok olyan dolgot 
vagy symbolumokba rejteni vagy elhallgatni, a 
mi kifejezést keresett s ki akart törni belőlük 
Innen van a régebbi költőnők gyakori általános¬ 
ságokba vesző szintelensége s azoknak, a kik 
mégis erősebb egyéniségek voltak, symbolizáló 
hajlama. Ma, a mikor a nyolczvanas-kilenczve-
nes évek realizmusának hatásakép minden téren 
valamivel szabadabb hang jött divatba s a mikor 
az írónőnek is, ha tehetséges és népszerűségre 
tud jutni, nyitva áll az út, hogy függetlenül, mint 
az irói társadalom tagja, tehát a társadalmi for¬ 
mák feszességét magától elvetve dolgozzék 
ezek a régi tekintetek nem kötik már annyira a 
tollforgató nőket. Élnek is szabadságukkal, az iga¬ 
zán kiválók az irodalom javára, a kevésbbé ki¬ 
válók nem egyszer a jóizlés rovására. Sajátságos 
dolog, hogy a szellemi életbe benyomuló nők a 
társadalmi konvencziók bilincsei közül legelőször, 
és legsürgősebben a szerelmi bilincseket vetik le 
magukról s a számukra megnyiló tudomány és 
művészet forrásaiból legjobban azt szeretik mére¬ 
getni, a mi a két nem egymáshoz való viszonyára 
vonatkozik. A feminizmus és egyéb modern nő-
mozgalom irodalma —'mint ezt a nálunk egy-két 
év óta divatba jött felolvasásokból és előadí sok¬ 
ból látjuk, — nagyobb részében a nemi s az ezzel 
kapcsolatos problémákkal foglalkozik. Az Írónők 
nagyobb, — de nem épen javarészét is ez érdekli 
leginkább; szinte tipussá kezd válni az az iro¬ 
dalmi nő, a ki örökké az érzéki szerelmet boly¬ 
gatja, a férfiakat messze túlhaladó merészséggel. 
Ennek a típusnak egyik jellegzetes képviselője 
nálunk Álba Nevis, a ki most adta ki Nász előtt 
czimmel újabb verses gyűjteményét. Csupa szere¬ 
lem, abból a fajtából, a mely láztól cserepes ajak¬ 
kal, nedves szemmel, a melegházak forró, nedves 
levegőjét árasztva maga körül, mondja érzéki 
hatásokra számító dalait. Elvégre ez is emberi 
dolog s nem volna egyetlen szavunk hozzá, ha 
igazi művészetté nemesülten lépne elénk. De ha 
észreveszszük, hogy nem egyéb, mint modor, a 
melyet ép úgy le lehet vetni, mint magára ölteni, 
ha meglátjuk, hogy a sok forró piros szin volta¬ 
képen festék — akkor elmegy tőle a kedvünk, így 

vagyunk Álba Nevis verseivel is; néha kelleme¬ 
sen csendül bennük egy-egy tiszta hang, a routihc 
készsége majdnem a művészet hatását teszi egy-
egy helyen, de hamar rájövünk, hogy csalódtunk, 
hogy a mi előttünk van, lényegében ugyanaz, 
mint a mit egykor gouvernante-irodalom csufnév-
vel illettünk. Ugyanaz a szentimentalizmus, ugyanaz 
a puhaság, a művészi igazságnak s a magasabb 
rendű lelki kultúrának ugyanaz a hiánya, csak 
épen transzponálva egy más hangnemre. A hogy 
az egyik kereste a hatást a művészet rovására a 
morál-predikáczióban, ugyanazokkal az eszközök¬ 
kel keresi ez a morális szabadosságban. S a hogy 
a kényesebb Ízlés elutasította az egyiket, nem 
fogadja el a másikat sem. Kedvelői, mint aman¬ 
nak voltak, lehetnek ennek is, de bizonyára nem 
azok közül regrutálódnak, a kik a versben min¬ 
den egyebet félrevetve, a tiszta, igazi művészetet 
keresik. 

Petöfl-könyvtár. Ebben a vállalatban, mely 
Endrödi Sándor és Ferenczi Zoltán szerkesztése 4 
alatt már egész seregét adta ki — nem nagyon 
válogatósán, de egészben véve nem haszontala¬ 
nul - a Petőfire vonatkozó munkáknak, most 
ismét három kötetet bocsát napvilágra. Ezek között 
van Pelofi Zoltán életrajza Déri Gyulától, a költő 
fiáról fölmerült eddigi adatok eleven összefoglalása. 
A másikban Krúdy Gyula A negyvenes ('vekből 
czim alatt ad novellisztikus milieu-rajzot abból az 
életkörből, a mélyben Petőfi fölnevelkedett, az 
alapot a rajzokhoz nagyobbrészt szájhagyományok¬ 
ból merítve. Dr. Bajza József a harmadik kötet¬ 
ben Petőfi Istvánnak, a költő öcscsének verseit 
gyűjti össze s látja el bevezetéssel. Petőfi István, 
ha nem volt is bátyjához fogható költő s egy¬ 
általán inkább bátyjának példája vitte a költé¬ 
szetre, mint igazi költői hivatottság, sok kedves 
hangot talál el verseiben és sok olyan dolgot ír 
meg, a mi egy s más árnyalatban érdekes világí¬ 
tást vet a nagy költőre magára is. 

Magyar irók francziául. A fíevue de Hongrie 
czimű, a magyarságot ismertető franczia folyóirat 
kiadásában, Champion párisi kiadónál Bibliothéqve 
Hongroise czimen új vállalat indult meg, mely¬ 
nek czélja a magyar irodalom nevezetesebb művei¬ 
nek a franczia olvasókkal való irmertetése. Az 
első két kötetben a Bánk bán fordítását kapjuk 
Ch. de Bigault de Casanove tollából s magát meg 
nem nevező fordítótól Ambrus Zoltán Őszi nap¬ 
sugár czimfí regénye Soleil d'automne czim alatt. 

A fordítást mind a két kötetben rövidre fogott be¬ 
vezetés' eVízí meg,'amely fogaimat ad az illetű 
írónak pályájáról és jellemző vonásairól. 

Magyarország tiszti czim- és névtára. Meg¬ 
jelent az 1910. évre a központi statisztikai hiva¬ 
talnak ez a mindennapi életben nagyon hasznos 
és fontos kiadványa, mely Magyarország összes 
hatóságainak és hivatalainak névsorát közli pon¬ 
tos, hivatalos adatokon alapuló összeállításban. 

Magyar irók élete ős munkái. Szinnyci József 
nagy életrajzi munkájából most jelent meg a 119. 
füzet, a mely a XIV. kötet első füzete s a Telgárti 
és Tibó nevek közé eső 227 iró életrajzát és 
munkáinak jegyzékét foglalja magában. Van köztük 
számos nevezetesebb név is. Az eddig megjelent 
119 füzetben 26,243 iró életrajza van felsorolva. 

A «J6 Pajtás >, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes heti gyermeklapja márczius 6-iki számá¬ 
ban közli Elek apó kedves kis versét, Szemere 
György elbeszélését Dörmó'gő Dömötör, a Maczkó-
nemzetség kitűnősége mulatságos utazásainak foly¬ 
tatását Hebők Zsigmondtól, tanulságos czikket a 
művészetekről, Scliőpflin Aladár elbeszélését az 
indiánus (létből, Benedek Elek székelyföldi út¬ 
leírását, Tóth Andor versét, Rákosi Viktor regé¬ 
nyét, Túli Ödön egy szép képén kivül számos 
szövegillusztrácziót, egy tréfás képsorozatot, tréfás 
szerkesztői üzeneteket, rejtvényeket. A Jó Pajtás 
a Franklin-Társulat kiadásában jelenik meg min¬ 
den vasárnap, előfizetési ára negyedévre 2 korona 
50 fillér. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal (IV., Budapest, Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek: 
Mikszáth Kálmán. Elet- és jellemrajz. Irta 

Várdai Béla. Mikszáth Kálmán arczképével Buda¬ 
pest, Franklin-Társulat; ára díszes kartonkötésben 
2 korona 50 fillér. 

Nász előtt. Versek, irta Álba Nevis. Budapest, 
Légrády-testvérek. 

A Petőfi-könyvtár legújabb kötetei: XV. Petőfi 
Zoltán. Irta Déri Gyula. XVL A negyvenes évek¬ 
ből. Irta Krúdy Gyula. XVTL Petőfi István versei. 
Összegyűjtötte és bevezetéssel ellátta dr. Bajza 
József. Szerkesztik Endrödi Sándor és dr. Ferenczi 
Zoltán. Budapest, Kunossy, Szilágyi és társa. Egy-
egy kötet ára l korona 20 fillér. 

Magyarország tiszti czim- és névtára. XXIX. év¬ 
folyam, 1910. Szerkeszti és kiadja a m. kir. köz¬ 
ponti statisztikai hivatal. Kapható Kilián Frigyes 

l -
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utóda könyvkereskedésében (IV., Váczi-utcza); ára 
12 korona 

Magyar írók éld f. én munkái. A M. T. Aka¬ 
démia megbízásából irta Szinnyei József. 119. fü¬ 
zet. XIV. kötet 1. füzete. Budapest, Hornyánszky 
Viktor kiadása. Egy-egy füzet ára l korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : MAUKEB JÁNOS 

volt negyvennyolczas honvéd 78 éves korában Sze-
pesváralján. — KAKÜCSI ÁDÁM negyvennyolczas hon¬ 
védfőhadnagy, volt törvényszéki bíró 84 éves korá¬ 

ban Kézdivásárhelyen. — LÜPPIS ANTAL Ferencz lo¬ 
vag, 2-dik alpolgármester, Fiúméban. — ELISCHEB 
JÓZSEF, nyűg. tankerületi főigazgató, 67 éves korá¬ 
ban Budapesten. — CSÁKY SÁNDOB gróf, volt ország¬ 
gyűlési képviselő 68 éves korában Budapesten. — 
HUSZÁR JÁNOS, Aba nagyközség jegyzője, Fejérvár¬ 
megye törvényhatósági bizottsági tagja, az abai re¬ 
formátus egyház főgondnoka 55 éves korában Aba 
nagyközségbei). — MÜLLER KÁROLY, a 67. gyalogez¬ 
red ezredese és az eperjesi hadkiegészítő kerület 
parancsnoka, Eperjesen. — Ludrovai MOYS DEZSŐ tü-
zérezredes, a 16. tábori ágyuezred pnrancsnoka, 
57 éves korában Arkóban. — Tarnói DBOZDEK GYŐZŐ 
nyűg. honvédalezredcs 70 é\es korában Temesvá¬ 

ron. — MAURBB GUSZTÁV nyűg. királyi telekkönyv¬ 
vezető, Abauj vármegye törvényhatósági bizottságá¬ 
nak tagja 73 éves korában. - - FEKETE ABMIN, az 
Első Leánykiházasitó Egyesület tisztviselője 49 éves 
korában Budapesten. — WEISZ KÁLMÁN sátoraljaúj¬ 
helyi főrabbi 79 éves korában Sátoraljaújhelyen. — 
TÓTH ERNŐ 20 éves korában Zelenikán. - - HALMI 
SÁNDOB 67 éves korában Budapesten. — BÜDINTIAN 
JÁNOS 64 éves korában Kesiczán. — SCHAFFLEB JÓ¬ 
ZSEF 60 éves korában Kiskőrösön. — SOHB ÁRMIN 
82 éves korában Budapesten. 

Mándi MÁNDT LAJOSNÉ, szül. Ligethy Mária, 
Mándy Lajos nyűg. miniszteri tanácsos felesége, 
44 éves korában Budapesten. — Özv. KOSZRÓL FRI-
OYESNÉ, szül. Van dér Ley Onz Anna bárónő 75 éves 
korában Budapesten. - - Özv. BACSÁK KÁLMÁNNÉ, 
S7.ül. Láng Jozefin 64 éves korában Pozsonyban. -
Özv. CHTJDOVSZKY JÓZSEFNÉ, szül. Marsovszky Ágos¬ 
ton 78 éves korában Sátoraljaújhelyen. — SZOKOL 
PÁLNÉ dr. né, szül. szentiványi Martinovics Gabri¬ 
ella, Felsőbányán. — Özv. albisi ELEKES KÁROLY.NE, 
szül. Katra Ilka, 67 éves korában Zilahon. -
SCHMIDT ÁRPÁDNÉ, szül. Schletter Kamilla 32 éves 
korában Budapesten. — GEBHAED IMBÉNÉ, szül. Eos-
mayer Jozefa 59 éves korában Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek. 
Braila. M. E. A kérdéses név első betűjét A'-nak 

ejtjük ki. 
Levelet írnék. Szegény boldog. Egyhangú, merev 

próza, egy csöpp lendület nélkül. 
E . . . emléke. Erdőben. A vonakodóhoz. Már maguk 

a czímek is, nemkülönben verseinek stílusa (kertje 
rózsatői közt szökdel gyönge termete ; nyögve sóhaj¬ 
tom stb. stb), arra vall, hogy nyilván régi magyar 
költők olvasása alapján, teljesen benne él a negyve¬ 
nes évek hangjában. Versei tehát, melyeket maga ha¬ 
sonlít gyermekekhez, olyan gyermekek, a kik már 
öregen jöttek a világra. 

Halál himnusza. Sirató. Ezek olyan versek, mint 
a fonográf éneke: egy rendkívüli egyéniségű költő 
beleénekelt és most aztán nyekeregve adja vissza,1 

eltorzítva annak a hangját. 
Magyarország nagyasszonya. Lapos, kongó próza, — 

az effélének igazán nincs semmi értelme. 
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EGYVELEG. 
*A Biblioteca Ambrosiana nemrégiben ünne¬ 

pelte Mailandban 300 esztendővel ezelőtt történt 

Vegyen SVAICZI SELYMET! 
Kérjen mintákat tavaszi és nyári njdonvigninkrol ruhára 
és blúzra ; Diag-onale, Crepon, aurah, Moire, Crépe 
de Chlue, Foutards. MousseUne l-'u mi. széles méte¬ 
renként 1.20 koronától kezdve, feketében, fehérben, egy¬ 
színűben és színesben, továbbá himzetl blúzok és ruhák 
batisztból, gyapjúból, vászonból és selyemből. < IMI kis 
garantált szollá selyeniszövetekel árusítunk kö/A'etlen 
magánosoknak bérmenlve és elvámolva a lakásba. o 

SCHWEIZER & Co., LUZERN ÍJ 23 (Svaicz.) 
Selyemkívitel. — Királyi udvari szállító 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
tál main ál és kösz vénynél, uczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zést szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatásul 

Vuntntei! Kinőjta emészthető! 
TiijMta H»U! 

Kapható áttányriiktr?fkfilés«kbtn vagy a 
Szmye-Liróczi Salratorforrát- Vállalatnál 

Budaptit, V. Rudolf-rakpart S. 

Kapható mindenütt, egy tubus ára 5O fillér. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterein 
Budapest, IV., K&roly-kfirrtt 26., I. enielei é s t e í j e s f ° g -

*°rok száj-
padias néik. 

Aranjrfogkoronák, urmnjMdak és nnndenoemö kaucsuk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek • ! -
t á v o l i t á u fölöslegei. Tarté l porcelán- e . arany-tő 
métek. Foghniái teljes enestelenitéssfl, II) « i jóUllijsaJ. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittetnek, megvárhatják. - Ménekéit ink 
Dr. EDELUAHN JÓZSEF és *IÁFT*T 
•élűi dr. Jiemfeld D. fojorros volt twhn. aHsistens*. (Lift) 

termtmtw égvén/M 
SAVANYÚVIZ 

FELÜLHÜLHAÜTLM, 
mert asszonyok, leányok tiszta, űatal, 
üde arczot kapnak T n n r T n f l r n Q l 

pár nap alatt, ha a j n a r m a r o s i 

LILIOWRCZKE1CSÖT 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie, 
a hol este, reggel nem m n -p m a Vf\ a l 

a csodás hatású — m a r m a ró s i 

LILIOM-mPPAMAL 
mosakoduámik. Kig tégely l korona Nagy tégely 
2 korona. Szappan 80 fillér. Lüiom-puder (3 szín¬ 
ben) í korona 20 fillér. — Egyedüli készítő: 

Dr. HEISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Már.narossziget, Erzsébet-főtér H. 
Postai rendelések még aznap el Intézteinek. 

Hirdetések felvétetnek Blockner l. hirdető-
irodájában, Bpest, IV., Sütö-u. 6. 

hozasson tőlem azonnal 

8 napi próbára 
aki CSÚÍ, kösivény, ÍSChias bántalmai ellen már 
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi 
részlettörlesztésre. Ismertető kövyv ingyen és 
bérmentve. FÓBSTSEB ALADÁB, Budapest, 
xxz VII17. Alsóerdősor 30. szám. 

Eredehje 

XXX 

Fjyongéd, puha bőrt teremt és tiszta, 
Kvi fogyasztás sok millió darab! 
— - •••? -^— - 2 államdíj és 10 arany- és ezüstérem! __— - — ̂  i 

I Tessék pontosan ügyelni a névre és vedöjegyre: Steckenpferd | 
R«kiironMniBOflHer»ví«v«»«'«í.-it- — •*• — £-j*-t~~ •••--

jiepifltöl mentes a r c b 6 f t | 
Naponta clismerő-iratok! 

alapításának évfordulóját. A hires könyvtár ala¬ 
pitója Federigo BoTroriaeo, Mailand bibóros-érsekc 
volt. A legritkább és megbecsülhetetlen darabok¬ 
ban bővelkedő könyvtárban ott találjuk Dante 
legrégibb ismeretes kéziratát; továbbá Vergilius 
nak egy saját kezű iratát Petrarca tulajdonából, 
Simone-Memmi rajzolta képpel: s egy gazdagon 
miniatűrökkel illusztrált Iliász-kódexet a IV. il¬ 
letve V. századból. (G. L.) 

A Sa lgó ta r j án i közgyűlése . A Salgótarjáni 
Kőszínbánya r.-t. tegnap tartotta rendes ovi közgyű¬ 
lését Chorin Ferencz dr. főrendiházi tag elnöklésével. 
A közgyűlés alkalmából a nagy számban megjelent 
részvényesek rendkívül lelkes ováczióban réezesitet-
ték Chorin Ferencz dr.-t, a társaság elnökét, a ki 
immár harmincz éve tartozik a vállalat kötelékébe 
s e nagy idő alatt annak felvirágoztatásában első¬ 
rangú és áldásos tevékenységet fejtett ki. Az ünnepi 
közgyűlésen 06 részvényes jelent meg, a kik 224 sza¬ 
vazat képviseletében 36,677 részvényt tettek le. Az 
igazgatóság ás a felügyelő bizottság jelentése — a mely 
a közgyűlés első tárgya volt — részletesen ismertette 
a társulatnak az 1909-i üzletévben kifejtett nagyfokú 
tevékenységét. A társulatnak a múlt évi termelése 
1.1! 3,017 métermázsával múlja felül az 1908-ik év 
termelését. A lefolyt üzleti év pénzügyi eredménye 
az összes rendes üzleti kiadások levonása után, az 
1908. évről áthozott 463,31!) korona 99 filléren felül 
5.139,983 korona 21 fillérrel zárul. Adók fejében 
480,370 korona 58 fillér megy ebből levonásba. A gé¬ 
pek, eszközök és egyéb üzleti felszerelések elhaszná-

. lása folytán beállott értékcsökkenés 1.000,000 koro¬ 
nát tesz ki. A fenmaradó összegből a tartalékalapra 
300,000 koronát, az igazgatóság és tisztviselők juta¬ 
lékára 365,961 korona 26 fillér fordítandó. A fen¬ 
maradó összeghez hozzáadva az 1908-iki év áthozata¬ 
lát, 3.465,971 korona 36 fillér áll a részvényesek ren¬ 
delkezésére. Az igazgatóság javasolja, hogy részvé¬ 
nyenként 32 korona osztalékot adjanak, a fenmaradt 
576,971 korona 36 fillér vezettessék az 1910. év szám¬ 
lájára. A közgyűlés ezután a tartalékalapra 300,000 ko¬ 
ronát, az igazgatóságnak és a felügyelő-bizottságnak 
jelentését és hozzájárult az igazgatóság azon javasla¬ 
tához, hogy a 32 korona osztalék 1910 márczius első 
napjától kezdve az 58. számú szelvény bevonása elle¬ 
nében kerüljön kifizetésre. Ezután megadták az igaz¬ 
gatóságnak és a felügyelő-bizottságnak a felment¬ 
vényt, a mivel a közgyűlés véget ért. A közgyűlés 
után megtartott igazgatósági ülésen az igazgatóság 
Szabó Károly igazgató-helyettest igazgatóvá, Deszberg 
Antal és Eisler Béla czégvezetőket igazgató-helyet¬ 
tesekké, Haris Jenő elnöki titkárt az elnöki osztály 
vezetőjévé és végül Lawner Károlyt és Dócsi Ernőt 
igazgatósági titkárokká nevezte ki. 

A k í n a i a k már mielőttünk régen ismerték a leg¬ 

fontosabb találmányokat, mint a papír, a porezellán 
etb. Az asztronómia és számtalan nálunk már rég mü¬ 
veit tudomány volt. Mesterséges fogakat ott már év¬ 
századok óta ismertek, meri a kínai nagy súlyt he¬ 
lyez fogaira. Hogy fogainkat el ne veszítsük, elég¬ 
séges ha azokat reggel és este egy általánosan hasz¬ 
nált fogápoló szerrel tisztítjuk, mint a milyen a Sarg-
í'éle Ealodont. 

Első Leáuykiliíiziisitó Egylet mint szövetk. 
Gyermek- és életbiztosító intézet Budapest, VI. kér., 
Teréz-körut 40—42. Alapittatott 1863. — Folyó év 
február havában 2.125,700-— K értékű biztosítási 
ajánlat nyujtatott be és 1.848,600-— K értékű új biztosí¬ 
tási kötvény állíttatott ki. — Biztosítási összegek 
fejében 118,584 K 06 fill. fizettetett ki. 1910 január 
1-től február 28-áig bezárólag 3.953,500 K értékű 
biztosítási ajánlat nyujtatott be és 3.451,9(10 K értékű 
új kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében 
a folyó évben 257,327 K 65 fill. és az intézet fenn¬ 
állása óta 15.499,210 K 33 fillért fizettetett ki. — Ezen 
intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével 
foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb 
feltételek mellett. 

SAKKJÁTÉK. 
2682. sz. feladvány Schuster Zsigmondtól, 

SÖTfcT. 

h . 
1. . . . . b3 
í . VI.4 Bb4 
:i. VK) t . . . B*f6 
4. Hg7 t matt. 

Sakk-üzenetek. 
.17. ,1. Hinlapeit. A «Vasárnapi Ujsági első sakkruvat-

vezetője Cteremyés István volt. 

Helyeseit f e j t e t t ek m e g : Merényi Lajos. — Óéiul 
József és Stark Vilmos. — A •ltuiiapfrti Sakk-kört — 
A tBudapeiti Hl. kér. Sakk-kór* — Ladányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. (Budapeit). ~ Németh Péter 
fCionqor). — Kinteia Köbért lFakrrt.) — Műller Nándor 
(Szombathelyi. — Hoffbauer Antal (í.ipótvárl. — Szab/i 
János (Bakony-StextiáulAl. — A iGytri Sakk-kört. — 
Székely Jenő. - Mészey József iGynrl. — A tZborói 
Tártaikórt. — A • Kalticiai Kataliktu-kört Veoreüa 
Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bndidiujlak). -
A •/>iina/»Mv>iri Rgi/i'nliitrgi knrt < fíuwfóldvár > — Barcsa 
Mihály illihurudvaríl. — Csolnoki István f Hajduhadhaza). 
A il.i'i/iH-.ii Gaidatági KtunHÓ.t t Lribici). — Lngtyik Jánoe 
éa Szivák Jánox (Albrrti-Initl.— tCifngrri K'Utinót (Címgfr). 
Király Mihály íZtntai. — Knnz Beztó (Ttmt*rtká*). 

KÉPTALÁNY. 

d e l g h 
TILÍ008. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

2664. sz. feladvány megfejtése Schriife F.-töl 
Világos. Sötét. 

l Vcl—hl Bb6—b8(a,b) 
2. Kd3—e2! Bf7xe7 
3. Vhl—e4 f t. sz. 
4. Hh5-d4 f v. 

Hg3 f matt-

, a Sötét. 
Bxb7 

2. TÜ4 Bxe7 
3. Vföt Bxf6 
4. Hd4 f matt. 

A 6-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Megvert engem a Teremtő áldást hozó két 
keze. 

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

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

- V a d d u 8 . Í° vadászterületet 
-. (főleg apró vaddal) óhaj¬ 

tok bérelni, vag^ a jelenlegi bérlővel társulni. Aján¬ 
latok «Vadászat» czim alatt e lap kiadóhivatalához 

Budapestre cimzendők. 

Aki ideges, étvágytalan, gyenge, 
megfelelő szer után fog kutatni. De melyik szer valóban «megfelelő»? 

Idegfluidumok, alkoholos folyadékok, egyáltalán az összes izgatószerek bizo¬ 
nyos viszonyok közt tényleg képesek az emésztőszerveket stb. rövid időre felkorbá¬ 
csolni és ezáltal látszólag hatni. Annál nagyobb aztán a visszaesés. Ép ezért ez a mód 
iiem az igazi! A szervezetet, ellenkezőleg, nem izgatni kell, hanem újból erősíteni, 
metjujitani. Ezt azonban tarlós sikerrel legjobban természetes szerekkel lehet 
elérni. Ilyen szer a Somatose. 

Egészséges étvágyérzés felkeltése, az emésztőnedvek természetes gyarapodása, kiadós 
vérképzés, az emésztőrendszer kímélése, az egész test jobb táplálása és fokozatos meg¬ 
újhodása, beleértve az idegeket is, ezek a Somatosenak 15 év óta legszembetűnőbb hatásai. 

A ki ezért gyengeségi állapota elhárítását illetőleg a legmesszebbmenő garantiát 
óhajtja, az 

szedjen Somatoset! 
Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás 
Mafyarurszáiíon grammufonokés lemezekbea 
TÓTH JÓZSEF grjmmofon gyári nagy rakk 

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

Viszontelárusitók kerestetnek. 

Rendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapunkra hivat-
:::: kozni. 

(LOHR MÁRIA 
l * * * * Elelőtt KBOHFUSZ. * * * * 

Fiókflzletek: IV„ Esltü-út 6, M , Andrüssy-úi 16, 
VIII, Jóuet-kOrAt 2, IX, Calvln-lér 9, V, Hiinnln-

i^ad-utcu », VI, Teréi-kOníl 89. 

Ha fáj a ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

Ara mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. 
Kégziti B e i - e t v A B T a m á s gyógyszerész K l u p e i s t e n . * 

Bcretvás pastillát 
l kvrona 20 fillér. 
JDrvosok által ajánlva. — 

Kapható minden gyógyszertárban. 
Három doboznál ingyen poétái szálul 

' 
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is elfog tűnni 

de a Tör le u vezsaű'meomara 
Részletfizetésre 

árfelemelés nélkül 
a legjobb kivitelben kaphatók 

ÁRU KERESKEDELMI . 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL 

BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRÚT 3. 
I^ÉPES ÁRJEGYZÉKET - ^ Q 
•••• kívánatra szívesen küldünk. 

MARGIT GYÓGY¬ 
FORRÁS 

Beregmegye. 

. . . . akkor u, h* rénéuk e.«te forog fenn. .-7. 
Megreodalhetö: ÉDESKUTY L.-nél Budapesten éi 

• forrás tancloiégénél Munkicson. 

KORSZAKALKOTÓ TALALMANYÍJ f f 
l * felnőttek és gyermekek számára • • t 

" " ~ ^ " 

MtelgörWsben 
tétlen segítség nyujtatik az általam készített 'és a 
legelőkelőbb orvosok és tanárok által ajánlott ortho-
«» paed támasztófüző alkalmazása által. •» 

!! Nincsen többé görbe testtartás!! 
i hátgerincz minden deformácziójáí teljesen elta¬ 
karja. Képes prospektust ingyen és bérmentve küld: 

K E "L FITT .T *»t«*yeiMMit«gé-
- « • pék gyára . . „ 

Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 17. 
Alapittatott 1878. Telefon 13-76. 

SZŐLŐ O LTVÁNY, 
könyvet még « K kérje, a ki rendelni n e m akar , m«rt 

•bbol n i e e t a n n l h a t j a a . l ő l ő t e l c p i t é r t , e oi.l lelt sok 
szolokep van b«nne. Siölőoltványokból éj más tryéb európai én 
amerikai sima és gyökeres resszokből, a világhírű D e l a w a r é -
ból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer 

l°£b
T

L"(!z<!Si é s P ° « uradalomtól. Czim : 
F I A s/olötelepe B l h a r d l ó u e g . 

MŰASZTALOSOK SZÖVETKEZETE 
DISZMŰ ÁRUK 
CSHLIÁROK :: 
SZŐNYEGEK :: 
KÉPEK :: :: :: 
TERRACOTTA 
MÜKŐVÁZÁK:: 
SZÖKŐKUTAK 
RAKTÁRON :: 

BUDAPEST, IV., VIGADÓ-TÉR 1. SZÁM 
(DUMAPARTI 

TELEFON 
:118-80: 

LAKÁSBERENDEZÉS! VÁLLALATÁNAK 

MINTATERMEIT 
A BÚTORT VÁSÁRLÓ KÖZÖNSÉG SZI-
EVS FIGYELMÉBE AJÁNLJA. ÁLLAN¬ 
DÓAN 30-NÁL TÖBB ÉS MINDEN | IGÉ¬ 
NYEKNEK MEGFELELŐ BERENDEZÉS 
= = ÁLL HENDELKE2ÉSRE. = = 

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

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 
TDIfm-ZONOORÁK 
lU/i l/íl egredül! képvintete 

:: Telefon 169. :: 

IBAŰH-ioncor&t J4t»anak és ajánlanak : 

Backhans, Dohnányi, Paénot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

Használat előtt. 

DALLOFF TEA 
Dr. Dallofí párisi orvostól, kövérség ellen. 
Tőrv. védve. Félmillió esoniag forgalom csak Parisban. 
A Dalloff Tea a legbiztosabb és legaptal-
i» matlanabb szer a kövérség; ellen. <» 
A hölgyek termetét karcsúvá és elegánssá 
változtatja. — Az urakat megszabadítja 
" a terhes kövérségtől. «» 
A. kövérség nemcsak kellemetlen, hanem idő 
előtt öregít is. Hogy mindig fiatalok és karosuk 
lehessünk, icyunk naponta 1—2 csésze D A L -
L O F F T E Á T . Ez egy tiszta növénygyógymód 
s vértisztitólag hat. Ára csomagonként 6 k o r . 
Óvakodjunk utánzatoV.ló). Kapható minden gyógytérban. 
Kolerákat Magyar- T / V n n k Tn"7<5f»f Budapest, VI., 
nrMÜir risTÍrP • ± U Í U K U UZöBl Király 11. 12. 

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

MELL- :: 

Használat után. 

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

Budapesten, ...Mészáros-utcza 58, sz, 
Telefonszám 41— 48. Siirgönyczím : Cartonage. 
— — ̂ — Gőieréi'e berendelve. — — — 

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

a három fenyővel. 
5300 hiteles bizonyítvány a biztos 
sikerről tanúskodik. Csomag 20 és 
40 HU. gyógytárakban és drogé¬ 
riákban. F r . K a i s e r Bregenz, 
:: Vorarlberg. :: 

+Soványság.+ 
Szén, telt testidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» erőporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 191)3. 
Hízás (i-rl hét alatt.egész 30 fontig. 
Szigoraan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Ooboza használati utasí¬ 
tással 2*75 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nische Institnt Dr. Franz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

Király-ntcza 12. szám. 

Hamnrosta 
Minden háziasszony 
kedvencze! :: :: :: 

Vele a vasalás élveiét 

Tiszta, gyors, 
tűzbiztos, :: 
kényelmes. :: 

A vasalót nem kell 16-
bálni és fujtatni. t* 

A hamn magától esik 
át :ajta és a benne 
maradt szén magától 
újra feléled. 
Hagy időmegtakarítás!! 
Kérjen képes leírást 
ingyen és bérmentve 
Müller H -tói, Buda¬ 
pest, Aranykéz-u. 8. 

üzletben. Ára K 2.80. 
Postai szétküldés utánvéttől, v. 
a pénz előzetes beküldése elL 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 róhat. naponta átlag 20.000 sallert. ké/»lől. 

jff tixy.tittatusilí rnhafestőgyárában 
KASSA. — Alapítási év: 181O. ===== 

A 16-os Browning g ^ r t ^ r ^ ^ ! ^ ' 1 " ' * "•'«' >*""•*<* ̂  ^ 
Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
Nowotny L Prága, Holland 
& Holland, Purdey Scot rtb. 

Sport «s utazási cikkek 
rendkivlll nagy választékban 
- megszokott szolid arak mellett 

legjobban beszerezhetők 

BDZELLA M. czégnéi Bedapest, 1F., Váeri-ntea 28. Legújabb árjegyzék 
mgyen és bérmentve. 

•8? ehinineznkorkája SSSt. 
TöbbszSröseD kitöntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs-
gálók fiuoiei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 

Láz elleni 
Nem keserű! 

'Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, a 
.kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

K o z s n y a y Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszeretán 

Arad, Szabadság-tér. 

Üzletáthelyezés miatt 
rendkívül olcsó árak 

CSÁNGÓ bóröndösnél 
IV., Muzeum-körút 3. 

Üzletem f. é. május 1-én tetemesen megnagyob¬ 
bítva a szomszéd házba, 5. szám alá he¬ 
lyezem át. :: :: :: A czim fontos! 

I INGYEN 
esetleg 

egy millió korona, 
ki nálunk részletfizetésre 

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

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

TSrTényesen 
:•. védve. :: ysa& BALZSAMA 

Csakis az a p á o c a v é d j e g y ű az igazi. A légzőszervek min¬ 
den megbetegedése, köhögés, vérköpés, rekedtség, hörghurut. 

lüdó'baj. gyomorgörcs és más gyo-
morbajok, minden belső gyulladás 
ellen, továbbá étvágytalanság, rossz 
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬ 
tosan hat. Külsőleg, szájbetegségek. 
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás 
és különösen influenza ellen stb. 
használ. 2 kicsi ny vagy 6 duplaüveg, 
vagy egy nagy családi üti üveg 5 K. 
VT 
rész 
MA. 
csalhatatlan és utolérhetetlen gyo-
gyilóhatásu még a régi, sőt rákos 
sebeknél, sérüléseknél, daganatok¬ 
nál, gynladásoknál, kiütéseknél; el¬ 
távolít minden idegen anyagot, ge-
nyedésl. sokszor fölöslegessé teszi 
a' fájdalmas operárzióu 2 tégely 
3 .6O k o r o n a . Czim : Schutz-
engel-Apotheke des A. Thierry 

in Pregrada b»í Rohitsch 

[ICH 

Alléin echíerBalsam 
Mi dér Sdiutzenitl-Aptthtki 

• u 
A.ThierryinPpíírada 

IERR.Y A. gyógysze-
s egyedfii valódi CENTIFO-
Í.-KENOCSE meglepő, 

TATATÓVÁROS, 
Komárom. Bicske, Győr, Pápa, Kisiv.rll. Szunibathely, Székesfehérvár. 
Mezőkövesd, E^er és vidéke nagyközönsége ill—22 év óla vetl-e már 

azon kereskedőből ros-z paprikát, i kik 

::Búkor paprikáját:: 
árusították ; persze ezelőtt becsapták a közönség nagy részét, ugyanis 
eladták az éretlen, zöld, Fagyos és szár részekből őröli paprikái, dobták 
hozzá paprika ereket, hogy erős legyen és elámítottak vele a népet el¬ 
adlak drága pénzért, hogy csík az a jó, a lobbi feslett, pedig annak csak 

20 MŰIT kilója, husi fiislölni. s poloskát irtani való. 
I)e mióta B ú k o r f e l v i l á g o s í t o t t a a vevőközönségei, megmulalla. 
h'ogy a/, ó paprikája n e m f e s t e t t , hanem a l e g e g é s z s é g e s e b b 
p i r o s , é r e t t h ü v e l y é b ő l v a n ő r ö l v e , azóta vevői ügy mest-
szaporodtak. hogy kicsinyben néni dolgozhatoll, csakis viszonlelárusitók-

nák és azérl az ördög irigy konkorrenseibe be!e>zálH 
.Névtelen rágalmazó leveleket irkáinak hatóságoknak, hogy csak ezt az 

egy termelőt tönkretegyék. 
Tehát álljon talpra a nagy közönség, ha valódi tiszla, egészséges, piros, 
éreu hüvelyekből való paprika őrleményt akar enni. Követelje a kereske¬ 
dőktől B ú k o r c z l m m e l sértetlen." leplombázott csomagolt paprikát 

l kiló ára 2O fillértől fölfelé 4 koronáig. 
Bendelő czim: Bokor Lajos, Tatató város. 

Nagykereskedőknek engedmény. 

SZÉPITÖSZEREK KIRÁLYA 
A „LISZKA"-FÉiE MOSDÓVIZ 

M É L T Á N megérdemli e nevet, 
mivel évtizedek óta egyedül 
bevált és biztos hatású szer, 

a mely minden kenőcs és erem 
használata nélkül az arcznak min¬ 
dennemű tisztátlansájját, szeplőt, 
májfoltot stb. már rövid idő alatt 
eltünteti, kellemes üdévé teszi s an¬ 
nak bársonyfinomságot kölcsönöz. 
Ára 9 Immnfl Kapható egyedüli 
Ara L Korona, készítőjénél :: - -

LESZNEK ALFRÉD ARANYSAS GYÓGY1ÁRA 

NAGYVÁRAD, SZT. LÁSZLÓ-TÉR. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal11 

• gramofon • 
:: gépek és lemezek. :: 

SGHMID NŐVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. 
Vá.l»«ítékköld«mények, kedvező lemezcsere fölvétel 

I«m«zj«g7xék ingyen i s bérmsntve. 

Kőzúzó berendezések. Kotorok. Henger¬ 
művek. Válogató-berendezések. Beton¬ 
keverők. Homok-mosógépek. Csiszoló¬ 
gépek és csőformák. Hydranlikus prések. 
: Különlegességi gépgyár.: 

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

Levelezés minden nyelven. 

338. Sí. árjeg-yzék díjmentesen. 

Téli fürdökura. 

fl Budni 5zt.-Luliflcsíüríö 
Nagy-szállodáj ában és Thermal- i iáUo-
dájában lakás teljes ellátással naponkint 10 
koronától feljebb. Minden szobától fűtött folyo¬ 
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetes 
forró-meleg kénes források, iszapborogatások 

Prospektust küld a 
Sit.-Lukdctfürdő Rétzvéitytán. Bttdape.it, Budán. 

Világot uraló két elválaszthatatlan fogalom női népség és a 

Leichner-féle arcz-púder 
a legjobb és legártalmatlanabb arczpuder, az arcznak üde. rózsaszínű 
és friss, fiatalos szint ad, nem vehetS észre aion, a ki használja. 

Hasonlóan híres jelzések: 
L e i o h n e r Hermeliopu-
derje M. 3 és 1.30. Aspa-
sia-pudtrje M t. Min¬ 
dig csak Leiokner-
félepndert kérjünk 
Kapható zárt dobotokban 
minden illalszernilotben 
,és a gyárban : I * * ! ^ * 
ner L. Berlin SW. 

Scbütunstra»« 31. 
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R O Z S AT E J 
kitűnő teint-ápnlószer 2 K 
halálos udeiéget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsamszappan hozta KŐ 1. 

Kitűnő t'ogápolii Száj-
viz K 1.7C.ro8Pi'rXsr. 

TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

SötétszÖke, barnára és feketére. 

ANTON J. CERNY, Wien, levéiezim 
XVHI. Cári i ndwls s t r . 6. Lerakat I. Maxmtliamtr.9. 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

legjnbb 
xxftr 5 

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

Kaliforniai 
Fügeszörp. 

Ize kellemes, hatása enyhe 
és mégis biztos. Tisztítja az 
emésztő szerveket, szabá¬ 
lyozza az emésztést, vissza¬ 
hódítván ezáltal az étvágyat 
s az egészséget. A „Califig" 
gyermekeknek és felnőttek¬ 
nek egyaránt jótékony szol¬ 
gálatot tesz. 

Kapható minden cyócyszertárhan. 
Nagy üveg 3 kor. Kis üveg z kor. 

"A M A R G I T - C R E M E n förangn liölgyck ktdvcncz 
szépítő szere, az egész világon el van terjedve. -,.^.-

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a M 
fazonnal fölveszi és kiváló hálása már pár óra lefolyása alatt 

l * Z 'síivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjesygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű fe'elosseget. 

A M A R G I T - C R E M E aitalmailan. zsirulan, vegy¬ 
tiszta készítmény, t mely a külföldön általános feltűnést keltett. 
Ára l K. Margit-szappan 70 fill. Margfit-pouder r a o . 

G y á r t j a Töldes K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-üzletben. 

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

GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Bétanyfák. 4is*oserjék, tűlevelűek, kerl-
tésnövények, bog-yö^yümolcsuek sto. stt>. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima áru) európai is amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató diszárjesryzék 

kívánatra ing-yen.) 

faiskolák és 

:: Valódi brünni szövetek 
az lí)10. évi tavaszi és nyári idényre. 

l szelvény 7 K 
[II 
IS 
l . 
1 7 
IS 
só 

„ óppii^y fel-

Egy szelvény 
3«10 méter hosszú 
elegendő teljes férflrnhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 
E»y szelvényt fékeié szalonkáiéihoz 2O 
öhoszürelekk mri-talcHleni. solv. mkanijiarnlXMin árakon kiilj 
a mindenütt ismeri OMjiifekaló és szolid piis/tógyái-i rnklár 

Siegel-Imhof, Brimn 126 
Minták ingyen és bérmentve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha sxövelszii'.séK-
letét direote a gyártás helyén Siegel-Imhof czég-
nél rendeli. Óriási forgalma mist1 állandóan a l egnagyobb 

választék a legnjabb szövetekből. 
«. SZABOTT, LEGOLCSÓBB Á R A K ! «t 
flármily megrendelés leljesitése szigorúan minlahü és ligyelmcs. 

OISZFAISKOia-TUl«JGONO 
BÉrtRSMEGYERE 

MSI 
11. SZ. 1010. (57, ÉVFOLYAM,) | HOÍTSY PÁL. MIKSZÁTHTiLMÁN. BUDAPEST, MÁRGZIÜSJj 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal.- IV. E^etem-ntoza, 4. ára 40 fillér. 

r-ií/: f- • l Égisz évre _ _ 16 korona. Előfizetési £jj,évre _ •_ 8 k o r o n a . 
fc : l Negyedévre _ __ 4 korona. 

A «Vi/dgkronfJc<i»-v8l 
negyedévenként 80 fillérrel 

több-

Eölföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

Divatos női 

kézitáska 
a legnagyobb vá- ^ ^ ^ ^ ^ B ° kizárólag jobb ml-
lasztékban kapható 
T>*^w-k^-klr fs^rmf^f böröndös és linóm 
- t^apOK .JOZSOI borára készítőnél 
.Budapest, VIII., RáUöczi-At IS. 
• t Árjegyzék ingyen és bérmentve. «» 

szeplős hölgyeKet HalljuK 
ama 
kik arczukról egész egy szerűen lemossák az összes szeplőt és pattar ást a DIANA szappan és DIANA krém segítségével. 

KÖSZÖNŐ LEVELEK: 

hó 

Igen tisztelt Gyógyszerész úr 
Ne vesse meg az én elismerő levelem, de nem tudom másként meghálálni azt, 

ogy a Dinna crémje minden szeplömet elmulasztotta. Különben nem volt semmi 
szépséghiba rajtam, de az B sok szeplő egészen eltorzította az arczomat s azt hiszem 
a fő a.' egy nőnél, hpgy az arczböre sima és fehér legyen. Egész életemben hálásan 
fogok Önre gondolni. Üdvözli Haus Grete Sangerln. 

Tekintetes ERÉNYI uram 
Ha lehet, küldjön utánvéttel 4 darab Diana-szappant, mert már elfogyott a másik 

3 darab és én annyira megszoktam már a Dinna szappant, hogy nem is tudnék más 
szappannal mosakodni. Dicséretére válhat ez a szappan, mert mióta ezzel mosakszom, 
nincs egyetlen szeplöni sem és hófehér lett az arczom. Amikor a Diana-krémet kezd¬ 
tem használni, először nagyon megijedtem, mert egészen lehámlott a bőröm, de utána 
annál szebb lett az arczom. Mindenkinek örömmel ajánlom a Diana-szereket. Azonnali 
szállítást kér Kelemenné. 

Tisztelt ERÉNYI nr 
Szívesen terjesztem az ön Diana-szanpanát és Diana-crémjét, mert végtelen örömöm 

van, mióta ezen szereket használom. Ahányszor a tükörbe nézek, mintiég áldom ént, 
hogy ilyen csodálatosan eltűntek a szeplőim és pattanásaim. Kérek ismét G darab Di¬ 
ana-szappant ésSDiana-crrmet nappali használatra. Tiszteletid Schlesingrer Gertrud. 

Tisztelt ERÉNYI úr! 
Az itteni gyógyszertárban nem kaptam Diana-púdert, Ón pedig azt írja, hogy ta¬ 

nácsos gyengén bepuderezni az arczot, küldjön tehát 2 doboz fehér púdert szarvasbőrrel és 
miután úgyis egy a portó, tessék hozzácsomagolni 3 darab Diana-szappant is. Ha van 
valami jó milesser-irtója, ügy küldjön uzt is, de csakis Erényi-féle legyen és ne kerül¬ 
jön többe 2 koronánál. Megint csak azt mondom, hogy a legjobb szepíö elleni szeraz 
Ön Diana-crémje és Diana-szappanja, mert az én szeplős arczomat valami bámula¬ 
tos incdon megszépítették az Ön szerei. 

Te(jes tisztelettel Lndwig- Sarolta. 

DIANA-PÚDER 
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan; 
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékes-
szinü arczbőrnek. amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) l kor. 5O fill. 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) 
l kor. 5O fill. 

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

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

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostáva) utánvéttel eszközöltetik.) 

STRÓBL ALAJOS SZOBRÁSZ-TANÁR MŰTERMÉBEN. 

A BUDAPESTI SZOBRÁSZATI MESTERISKOLÁBÓL. 
. Balogh Rudolf fölvétele. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetein-ulcza 4. szám. 


