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ROZSATEJ 
kitűnő teint-ápulószer 2 K 
Halálos iidpséget kölcsönöz a bőrnek. 
bálzsamszappan h o i z á 6 0 1 . 

haj festő szer 5 K TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

Sötétszöke, barnára es-fcketere. 

ANTON J. CERNY, Wien, levelezem 
JLVlll. Cár l Ludwig-s tr. 6. berakat I. MazmtlianstT.9. 

Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

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

'GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétányfák díszcserjék, tűlevelűek, keri-
tésnővények, bog-yogyümölcsüek stb. stb. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima ára) európai és amerikai sima 
gyökeres vesszők (Oktató diszarjeg-yzek 

i kívánatra ingyen. 

FÍSCHER^t 
Faiskolák és srblboll'ványtelepek 

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

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

Levelezés minden nyelven. 

333. az. árj«r7Xék díjmentesen. 

LEGJOBB ARCZSZÉP1TŐ SZER 

B L Ú Z O K * - RUHÁK 
coBtum ás pongyolák 

. r » f nni f A C7I A FALD Ül LAS/iLU ntT»tup incr.ni! 
ThlerryA. " D A T 'J fi A 1M A Törvényesen 
gyógyszerész . D J C X J - I I * ÍSJA.OJL±\. :. ,édve. :: 
Csakis az apáoza v é d j e g y ű az igazi. A lésző-zervek min¬ 
den megbetegedése, köhögés, vérköpés, rokedlség. hörghurut, 

lüdöbaj. gyomorgöirs és mán gyo¬ 
morbajok, minden belső gyullailiis 
ellen, lováliba í'lvájjUalanság, rossz 
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬ 
tosan hat. Külsőiéi:, szájbetegségek, 
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás 
és kiilönii.-en influenza ellen stb. 
használ.iikicsim vágy tidnplaüv-g, 
vazy «.'>' "agy családi üti üveg 5 K. 
T H I É R R Y A . g y ó g y s z e ¬ 
rész egyedül valódi C E N T I F O 
L I A - K E N O C S E meglepő, 
csalhaUllan és. utolérhetetlen.gyA-

óhalásu még a régi, sőt rákos 
sebeknél, sérüléseknél, daganatuk-
nál. gyiiladásuknál, ki'ilé-eknél; el¬ 
távolít minden idegen anyagot, ge-
nyedést, sok-zor fölöslegevsé teszi 

fájdalmas operárzióu "l tégely 
3 .6O k o r o n a . C/iin : Sclllltz-
engel-Apotlieke (les A. Thierry 

ín Prcffrada bei Rohitseh. 

[ICH Dl ÉN] 

Alléin echterBalsam 
aus dér Schutzenstl-Aptthckt 

des 
A.ThierryinPrEsrada 

bei Rohltsch-Siucrbrunn. 

AB előkelő hölgyek csak a 

: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-néi 
Budapest, IV., Kigyó-térl sz. J ^ i . 
valasztékknldemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- és 

lemezjegyzék iniryeu és bérmentve. 

CRÉME :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POUDER :: 
SZAPPANT 

használ ják . Főraktár B A Y E R A N T A L gyógytára Buda¬ 
pest, Andrássy-nt 84. sz. — Kapható azonfelül Kartschmaroff, 
— LUJ, Nernda. Molnár és Moser és Utasi utóda drogueriákbaii. — 

PARK* 
CMJ 

Téli fűrdökura. 

fl Buflnl JzUulincsf ürdö 
Nagy-szál lodájában és Thermal - szá l lo -
dájáhan lakás teljes ellátással naponkint 10 
koronától feljebb. Minden szobától fűtött folyo¬ 
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetes 
forró-meleg kénes források, iszapborogatások. 

Prospektust küld a 
Szt.-Lukáct fürdő Részvénytárt. Budapest, Budán. 

költöttek a franczia 
és angol hölgyek szé-

U n * Faszerekre addig, 
l w 9 w IV w L míg nem ismerték 

elsőrendű bőrápoló tüneményes hatását, különösen a szeplök és pattanások el¬ 
tüntetésénél. Ma már azonban teljesen tudatában vannak annak, hogy a Diana-krém 
és Diana-szappan lemossa a szeplőt és pattanást az arczról és kezekről. :: :: :: :: :: 

a Diana-krém és 
Diana-szappan 

VEGYÉ3SZI LEMÉ2NYEK. 
BIZONYÍTVÁNY. 

Szénnel bizonyítom, hogy az Erényi Béla budapesti gyógyszerész úr ál¬ 
tal forgalomba hozott Diana-crémet és Diana-szappant megvizsgáltam és 
megállapítottam, hogy ezek a bőrre semminemű ártalmas alkatrészeket nem 
tartalmaznak. Vegyi összetételükről ítélve, ügy az arcz- mint kézbőrre fino¬ 
mító és tisztítószerül legjobban ajánlhatom.' 

Budapest, 1907 máfezius IS. 
Dr. TELBISZ JÁNOS, 

kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

BIZONYÍTVÁN?. 
Alólirott ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla gyógyszerész úr, buda¬ 

pesti lakostól bemutatott Diana-szappant, Diana-arczkrémet megvizsgálva, 
azokban fémmérgeket, maró hatású vagy külső használatkor ártalmas egyéb 
anyagokat nem találtam, miért is nevezett szépítő-, bőr- és hajápolószerek 
ártalmatlanok és így használatuk ellen kifogás nem emelhető. 

Kelt Budapesten, 1905 márczius 15. 
Nyilvános vegykisérleti állomás 

Dr. NEUMANN ZSIGMOND m. p. 
kir. keresk. és váttótörvényszéki hites vegyész. 

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 , Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O fill. 
használatra) l kor. 5O fill. 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
l kor. 5O íill. (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 fordulopostával utánvéttel eszközöltetik.) 

Franklin-Társulat nyomdája^dapestTlV., Egyetem^tcza 4. szamT 

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

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁKS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, FEBRUÁR 27. 
Szerkesztőségi iroda; IV. Beáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f 
feltételek : { Negyedévre , 

16 korona. 
8 korona. 
4 korona. 

A «Ví;dgtroniJtd»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

Külföldi előfizetésekbe! a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

NAPRAFORGÓK KÖZÖTT. 

40 év előtt az öregszülő. A legdrágább mun¬ 
káskert évi bére sem több, mint 19 márka. 
Megjegyzem, hogy a városnak a munkáskert 
ma már nemcsak népjóléti, hanem egyúttal 
haszonhajtó vállalkozása : hiszen a város körüli 
kopár, szinte értéktelen területeket tette kis 
paradicsommá a munka és szorgalom. 

Az angolok 1836-ban rájöttek arra, hogy ha 
a város végén apró földterületeket adnak bérbe 
az ipari munkásoknak, nagy mértékben javít¬ 
ják azok életviszonyait. Az angolok az apró 
parczellákat sorsolás utján (allotment) adják 
munkásaiknak s az egész rendszert erről allot-
mentnek nevezik és a munkásnépjóléti intéz¬ 
mény nevét innét kapta; így nevezi a kert¬ 
várost, munkáscsoportot Svájcz, Amerika, Bel¬ 
gium s igen szépen fejleszti is. 

Nálunk az állami üzemek munkásainak 
vannak Diósgyőrben, Petrozsényben kertjei. 
A rimamurányi vasgyár részvénytársulat is 
törekszik ez irányban. De ezek még nem 
«allotment*-ék. Az első allotment Debreczen 
városában létesült Szántó Győző gyáros szívós 
energiájából. Kétszáznegyven munkáskertet 

A DEBRECZENI MUNKÁSKERTEK. 
AUJNKÁSKEETEK intézményének eszméjét Né¬ 

metországban már a múlt század elején 
megpendítették. De a követelés okos meg¬ 

valósítása két lipcsei orvos: Schreiber Dávid 
és Gottlieb Móricz nevéhez fűződik. Lipcsében 
1862-ben négy hektár területen volt ilyen mun-
káskert-kolonia, de ezeknek rohamos szaporo¬ 
dását inkább az okozta, hogy a németség amúgy 
is kertész-nép. Ám ma a munkáskerti intéz¬ 
mény hatalmasan virul német földön, Stettint, 
Nürnberget, Magdeburgot, Münchent, Wies-
badent, Düsseldorfot, Braunschweigent, Hallet, 
Charlottenburgot, mint a munkáskertek úttörőit 
emlegetik Németországban, az egyes kert¬ 
telepeket óa^rendeltetésük szerint megkülön¬ 
bözteti a nemietek ismert osztályozó rend¬ 
szere. A kertek mellett vannak erdei iskolák, 
üdülőtelepek, kolóniák az egészségeseknek s 
kolóniák a tuberkulózis első stádiumainak. 
Magában Kiél városban háromezerháromszáz 
ipari munkásifak van kertje, valamennyi 420 
négyszögméter terjedelmű s van olyan kert, 
mely már negyven éve egy család kezében van, 
a nélkül, hogy többet fizetne az unoka, mint 

A DÉLIBÁB-TELEPI KÚT KÖRÜL. 

A DEBRECZENI MUNKÁSKERTEKBŐL. 
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múlt év tavaszán foglaltak el kefegyári, gőz¬ 
malmi, közraktári, vasöntödéi, légszeszgyári, 
dohánygyári munkások. Megalakult a Debre-
czeni Közhasznú Munkáskertek Egyesülete s 
az érdekelt munkások nagy kedvvel lépnek be 
tagokul. Egy-egy munkáskert nagysága 350 
D méter és 700 D méter közt váltakozik. Minden 
munkáskertet élősövénykerítéH választja el mes-
gyés szomszédjától, a kertekhez széles bokrok¬ 
kal szegélyzett háromméteres út vezet. Van 
már Debreczenben hat ilyen kertmunkás telep 
s mindeniknek van közös gyermekjátszótere, 
melyet Debreczen városa jóvoltából be is fásí-
tottak. Egy-egy munkás a városnak a szerint, 
hogy a telep közel, vagy kissé távolabb van-e 
a várostól - - fizet négyszögméterenkét két, 
vagy egy fillért. A legtöbb fizetni való tizen¬ 
négy korona, a legkisebb évi bér három korona. 
Megjegyezzük, hogy már tavaly a munkáskert¬ 
bérlők konyhakerti terményekkel - - a miben 
a debreczeni piacz úgyis szegény — jelentek 
meg. A vasárnapot, ha csak az idő megen¬ 
gedi, egészen a telepen töltik. Van ott néha-
néha térzene s a játszótereket ellepik a vidám 
gyermekek. Egyhamar népszerűbb dolog nem 
volt Debreczenben és a kertfoglalók száma 
naponta több és több. A kertbérlők, mint kül¬ 
földön, itt is egyesületi házat akarnak építeni 
ételmelegítő konyhával, olvasó szobával, könyv¬ 
tárral. Még a téli vasárnapokat is az egyesü¬ 
leti házban óhajtják tölteni, a hol a debre-
ozeni gazdasági iskola tanárai a konyhakerté¬ 
szetben gyakorlati és elméleti előadásokat tar¬ 
tanának az ipari munkásoknak. Az össz¬ 
benyomás, melyet egy év óta szereztek, ked¬ 
vező. A Petőfi-telepen önkormányzat lépett 
életbe. A bérlők kertgazdát választottak, csőszt 
fogadtak és az ügyek vezetését választmányra 
bízták. A kivitelre tervek érlelődnek, a tár¬ 
sulati szellem ereje meglátszik lépten-nyomon 
nemcsak a munkástelepeken, de még a bérlők 
magatartásán is. Szóval a bátortalan kezdést 
nagy siker érte és Szántó Győzőnek megvan 
az az elégtétele is, hogy a kezdetben meglehe¬ 
tős bizalmatlansággal kisért akczió előtt ma 
már zászlót hajtanak. 

Minél inkább lábra kap nálunk az ipar, 
annál jobban kell törődnünk a munkáskertek 
intézményével. Nagy gyönyörűséggel szemlélem 
az Üllői-út végén épült fővárosi munkáslaká¬ 
sokat. Hány ágyra járó, hány pinczelakó, hány 
az ajtó küszöbén meggörnyedt munkás lép ki 
a tetszetős, mutatós magyar stílusú ház kis 
kapuján emelt fővel és boldog arczczal! Persze 
a teljes boldogsághoz oda lehetne képzelni egy 
kis kertet is, ha akkora is, mint a tenyerem. 
De a budapesti telekárak mellett nem chimóra 
ez ? Egy világváros, avagy világvárossá fejlődő 
főváros nem gondolhat józanul arra, hogy a 
házakkal beépített városrészben a munkáskertek 
ideája megvalósítható. Azonban az emberi ta¬ 
lálékonyság már ennek is kieszelte a módját. 
A nagy világvárosok ipari munkásait időnként 
kirajoztatják. Ebenezer Howard eszméje ez. 
Howard azt hirdeti, hogy örökbérlet avagy vétel 
utján biztosítani kell London közelében azokat 
a területeket, a melyeket az ipar még le nem 
foglalt. Howard számítása szerint egy katasz¬ 
teri hold Londonban egy millió korona, Lon¬ 
donhoz közel a mezőgazdaságilag müveit terület 
átlagosan száz korona. Ebből megállapítja, 
hogy a föld értéke, emelkedése kollektive szár¬ 
mazott a népesség összetömörülésével. Arról 
van hát szó, hogy a várható értékemelkedés 
némi előrelátással intézményesen egy egész 
tömörülő csoport javára essék. Howard eszmé¬ 
jét már meg is valósították. London közelében 
van Litchworth, az első nagyszabású kert-
munkás város, tervezve harminczezer lakossal. 
A terület örökbérletileg biztosíttatott. Eövidesen 
háromezer gyári munkás települt már ide s 
egy-egy munkásnak csinos házacskája és négy¬ 
száz négyszögöles kertjéért évenként három¬ 
száz korona bért kell fizetnie. Itt van a világ 
legnagyobb szappangyára, a Sunlight és a 
hatalmas pénzszámláló-gép gyár, a National 
Gash Eegister Company. A gyönyörű munkás-
kert városnak Garden Cityje is van, mert az 
építéskor megkímélték a százados fákat és az 
angol munkások komoly tanácskozásai e gyö¬ 
nyörű sétányon folynak le. 

Budapest sokkal kedvezőbb helyzetben van 
mint London. Maga a város nagy földtulaj¬ 
donos e s a határ extenzív földmiveléssel olcsó 

és eddig értéktelen szántókból, homokterületek¬ 
ből álL A Howard eszméje ma még könnye¬ 
dén megvalósítható lenne. Csakhogy nálunk 
közgazdasági érdekek kívánják - mondja a 
városkormányzat, - - hogy a város határát ne 
engedjük folyton terjedni. És épen Budapest 
intenzív városfejlesztési politikája az oka an¬ 
nak a szörnyű lakásínségnek, a mely épen a 
napokban a májusi hurczolkodás előtt mutat¬ 
kozik. Soha annyi kiadó lakás még nem volt 
Budapesten, mint most. Az ok nyilvánvaló. 
A kistajgerolt lakók váltak otthontalanokká és 
most abban a naiv hitben róják az utczákat, 
kémlelik a kapukon lévő lakáshirdető czédulá-
kat, hogy majd alkalmasabb lakást találnak. 
Pedig a lakásínség megteremtette a házbér-
emelést. A lakásínségen a székesfőváros ház¬ 
építő programmja és ennek sürgős keresztül¬ 
vitele bizonynyal sokat segíthet; de voltaképen 
a városkiterjesztés és kirajoztatás gondolatá¬ 
val is foglalkoznunk kell, mikor ma még meg 
tudnók oldani Howard eszméjét: a munkás¬ 
kert városokat, a mely az allotmentek kény¬ 
szerű megoldása London közelében. 

Maga az első hazai, a debreczeni allotment 
oly egészséges alkotás, hogy nyomában bizony¬ 
nyal több is alakul. Verner László. 

POHARAZÁS KÖZBEN. 
A hogy Horácz Posthumusnak dalolta: 
Öreg pajtásom, múlik az idő. 
Jer fojtsuk a bút egy jó pohár borba, 
A kis pipád is — rajta — szedd elő. 
Bár önként hajtsuk fejünk' a robotba, 
Emlékezni még néhanap szabad -
Eldobott, virágos koldusbotunkra 
Ürítsük, pajtás, ezt a poharat. 

Ha végig is ver rajtunk most az élet 
S az álmunk ködbe, szürkeségbe vész -
Mindegy ! Bagyogtak ránk is pazar évek 
S megmaradt — látod — az emlékezés. 
L'liiík voltunk, de hogy bíztunk magunkba, 
Lelkűnkben ötlet, nóta,-vágy fakadt, -
Tűnt álmainkra, elfeledt dalunkra 
Ürítsük, pajtás, ezt a pobarat. 

Emlékszel még az öreg ablakrácsra, 
Melyre a liczeumfa ráhajolt, 
Emlékszel-e még arra a leányra, 
Kinek olyan hűséges szeme volt? 
Ki tudja, hol jár? Belőle egy álom 
S néhány elavult, ócska dal maradt. 
Az emlékére, jó öreg barátom 
Jer, ürítsük hát ezt a poharat. 

Akár ne is mondd! Eladtuk magunkat. 
A dalok, álmok nem jöttek velünk, 
A munkánk gyötör, megaláz és untat 
Keserves a mi biztos kenyerünk ! 
Fellázadok még, de csak úgy magamba -
Óvatos düh ez, mamcluk harag . . . 
Hunyt szerelmünkre, vesztett álmainkra 
Ürítsük, pajtás, ezt a pobarat. 

Farkas Imre. 

A PARTON, AZ AVARBAN. 
Kóbor zenék messziről jönnek, 
Halk ütemek a légbe suhannak, 
Lágy sóhajok félve köszönnek. 

Valahol messze emberek vannak. 
Zene szól valahol, valaki sír valamerre, 
Görcsös zokogások dübörögve rohannak. 

Fekete tél hordja a hangokat erre. 
A tél maga sír, nyikorog, dübörög, 
Orvul csap a szél az emberre. 

S a lábam alatt a haraszt nyöszörög, 
A haraszt sir kriptái szóval, 
A halál jön, a fekete lóval. 

Peterdi István. 

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

Irta Szemere György. (Folytatás.) 
VII. 

Mihelyt a szép herczegnő fogata átrobogott 
a várkastély felvonó-hídján, Kont vitéz maga 
elé rendelte palotamesterét. 

— Dávid mester, ide eleibém! 
A székely góbé odaplántálta magát, mint a 

czövek. 
- Parancs, vitéz nagyuram ! 

— A zászlót levéteted a toronyról s a hidat 
felvonatod. További parancsomig lélek se be, 
se ki. Mondjátok: pihenek és imádkozom. 

- Értettem alásan. 
Kont vitéz sarkonfordult, belső termeibe vo¬ 

nult és bezárkózott. Egyhuzamban két napig 
aludt. Legalább senkise látta harmadnapig. 

Bár azon túl se nagyon. Csak addig, a míg 
elköltötte, ebédjót. Nem vacsorázott, nem reg¬ 
gelizett És elzárta a kastélynak azt a szárnyát, 
a melyben tartózkodott. Mivel töltötte a napot, 
azt még csak nem is sejthette senki sem. A cse¬ 
lédek babonás félelemmel keresgették eme rej-
telmesség kulcsát, felizgatott képzeletük mesz-
szire elkalandozott egész a mesék világába, de 
még csak a valószínűségig sem tudott eljutni. 

- A szellemekkel tanácskozik, — jegyezte 
meg Csoltár, a főlovász. 

- Talán nincs is a földön, csak nem akarja 
elárulni, — tódította Dávid, a székely palota-
mester. 

- Az ám, - - helyeselt Pozsve, a panku-
hár, — a ki égbül gyütte, vissza is meheti oda, 
a mikor akarja. 

Ez elég valószínűnek tetszett mindenkinek. 
Csak azt nem értette senki, hogy miért akarja 
a vitéz titokban tartani, hogy le s föl járkál ég 
és föld között. 

- Az az ő dolga, — vélte Dávid. 
- Bizony, —jegyezte meg a gazdasszony, — 

kár is azt firtatni, mert a milyen nagy a meny¬ 
béli módja, még kővé talál bennünket változ¬ 
tatni . . . 

Ettől a kilátástól aztán mindenki megijedt 
és nem merte tovább bolygatni a várúr rejtel¬ 
meit. Még pletykázni se mert senki sem a cse¬ 
lédek közül. A ki idegen az uruk után tudako¬ 
zódott a felvont híd rácsozatán keresztül, kitérő 
feleletet kapott. 

- Csak annyit tudunk, hogy senkit sem 
szabad beereszteni. 

Elutasították természetesen Gábris grófot is. 
Nem bocsátották be még az udvarra sem. 

- Nem akarunk, instállom, elkárhozni, — 
mentegetődzött előtte a cselédhad, - - a pa¬ 
rancs, parancs... 

Mindössze nyolcz napig tartott ez a titokza¬ 
tosság. Akkor újra maga elé czitálta Kont vitéz 
major domusát. 

- Föl a zászlóval, a hidat leereszteni! Aztán 
nyergeijetek meg öt paripát, a csatlósok készen 
álljanak, majd én fogok választani közülök. 

A parancs egy-kettőre teljesítve lett. 
Kont vitéz lóra ültetett négy marczona csat¬ 

lóst, aztán maga is nyeregbe szállt. 
A felvonóhíd leereszkedett, megharsant a 

kürtök riadója, s a fényes kis csapat elvágta¬ 
tott. Lekerült a Dunapartra, megszállottá a 
vitéz gőzbárkáját, hogy átkeljen a Dunán. 

A vámháznál, láttán a nevezetes esemény¬ 
nek, gyülekezni kezdett a kíváncsi nép s éljen-
nadalba tört ki, midőn Kont vitéz és kísérete 
a partra kirugtatott. Kont csak a fejével bicz-
czentett nekik s nekivágtatott a Vámház-kőrút¬ 
nak. Az emberek megállottak, a kocsik kitértek 
előle, meg a villamosvezetők is fékeztek neki 
> a kalap csak úgy röpült a fejekről. Annyi 

tiszteletben és hódolatban, mint Kont vitéz 
királyember se részesült soha. Még Maevar-
országon sem. 

A kaszinó előtt szállott le Kont s lova kan¬ 
tarát egyik csatlósának dobva, belépett a kapun 

Htí!P* V a n a z ü k u n o k á m ? —kérdezte á portástól. 
-Épen most jött, kegyelmes uram, — je¬ 

lentette hajlongva a bundás férfiú. 
- No csak — rendelkezett vele Kont vitéz -

szaladjon valaki Ikerváry herczegnőhöz és tu¬ 
dassa vele, hogy nála estebódelek. 
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Azzal fölment a lépcsőn. Benyitott egy ajtót. 
Épen a kártyaterembe toppant. 

- Hát ti mit csináltok itt? 
A kártyások felugráltak s a vitéz üdvözlé¬ 

sére siettek. Körülfogták a legendás férfiút és 
zavartan lesték, mikor nyújt nekik kezet. De 
az csak megismételte a kérdését. 

—-Mit csináltok ti itt azokkal az apró ké¬ 
pekkel? 

— Játszunk, — felelték az urak. 
Kont vitéz felhúzta szemöldökét. 
- Játsztok ? Szakállas ember létetekre nem 

szégyellitek magatokat? És — folytatta az in-
quirálást, - - miben áll a játékotok ? . . . Mi 
haszna belőle a győztesnek? 

- Pénzt nyer . . . 
Egy végtelenül megvető mosoly szökött a 

Kont ajkára. 
— Az én koromban — mondta, — férfiem¬ 

ber csak azt a játékot tartotta magához méltó¬ 
nak, a melyre rámehetett, ha nem volt együtt 
az esze és ina, az oldalbordája, sőt a feje is. 
És akkor se pénzért játszott a magyar, beérte 
a győztes a szép,asszony mosolyával, sőt egy 
ág babérral is. így, a hogy ti, a római söp¬ 
redék játszott: a haldokló birodalom részeg 
katonái.. . Szegy élj étek magatokat! 

Hát mi tűrés-tagadás, szegyeitek is az urak 
magukat, ha nem is mutatták. Jó képet vágtak 
a kellemetlen leczkéhez, mert lóhátról párbajt PAVILLON A DÉLIBÁB-TELEPEN. 

VIDÁM MUNKA. 

Kont vitéz, súlyos kezét a miniszter horpadozó 
vállára nyomva, — azért vagyok i t t . . . 
f - Méltóztassék velem rendelkezni. 
'""'— Eendelkezem. Mindenekelőtt helyet kérek 
az országgyűlésen. 

A miniszter először összecsuklott a csodál¬ 
kozástól, aztán megvonogatta vállát. 

- Az bajos lesz egy kicsit, — vallotta, — a 
törvény értelmében nagyságod még nem vá¬ 
lasztható. 

—• Akkor új törvényt kell csinálni, — rip-
pent rá Kont vitéz erélyesen. — Új törvényt 
követelek. 

A miniszter legjobb szeretett volna egy egér¬ 
lyukba bújni, de még egérutat sem tudott 
magának a tömegben kibazsalni: vagy ötven 
kaszinótag vette körül. Kanut mindjárt sarokba 
is szorította. 

— Ne mókázzunk, kegyelmes uram, — eszelte 
a kicsinynyé törpült nagy urat, — a mandá¬ 
tumától csak abban az esetben fosztható meg 
a képviselő, ha megválasztása kérvénynyel tá-
madtatik meg, már pedig Kont vitéz ellen kér¬ 
vényezni egy lenne a hazaárulással. Azt az 
embert, a ki arra vetemednék, meglincselné 
a nép. 

— Éljen Kont! — zúgta rá a társaság. 

vivni senki sem akart, de meg (a Klobusiczky-
eset óta) úgy megnőtt a vitéz tekintélye, hogy 
egyébként sem merték volna kérdőre vonni. 
Hát inkább abbahagyták a kártyázást és követ¬ 
ték a nagy urat a fogadó-terembe. 

Az első ember, a kibe Kont belebotlott, egy 
miniszter volt. 

A két férfiú kezet fogott egymással. 
— Kigyelmetek vakok, — szólt rá a vitéz az 

államhatalom birtokosára, — nem látnak, csak 
az orruk hegyéig, vagy nem értik a mester¬ 
ségüket. 

A miniszter nem igen mert megsértődni, 
inkább zavarba jött. 

- Ah ! — nyögte, és egy nagyot nyelt hozzá. 
— Úgy van, a hogy mondom, — tódította a 

vitéz, - - kigyelmetek olyanok, mint az egy¬ 
szeri varga, a ki tudott ugyan csizmát varrni, 
de nem ismerte a bőrt. 

— Ah, ab ! . . . 
- Az urak is konyítanak talán az ország-

láshoz, de az országot nem ismerik. 
- Hogy értsem ? — hebegett a miniszter. 
- Úgy, — vágta ki Kont, — hogy ott fol-

dozgatnak kigyelmetek, a hol nincs hiba a csiz¬ 
mában, a lyukas talpat pedig észre se veszik, 
holott a testbe azon át megy be a nyavalya. 

A miniszter megpróbálkozott az iróniával 
- Ha ki tetszett tapintani, méltóztassék ta¬ 

lán rámutatni a lyukra, hogy mi is lássuk. 
— Azon leszek, barátom uram, - - mondta 

A DÉLIBÁB-TELEP BEJÁRATA. 

A D E B R E C Z E N I M U N K Á S K E R T E K B Ö L . 
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Egy tönkrement képviselő, a ki immáron 
huszonöt éve kapkodott egy főispáni szék 
után, poziturába vágta magát és égnek emel¬ 
vén szemeit, így deklamált: 

- A köz érdekében lemondok a kerületem¬ 
ről Kont urunk javára, ha — súgta a minisz¬ 
ter fülébe, — megkapom Barsmegyét. 

De kárbaveszett az ajánlata. A vitéz vissza¬ 
utasította. 

- Tartsd meg öcsém a magadét. Ha ska-
rom, csinálok én magamnak akár holnap ke¬ 
rületet. 

Ezen a merész állításon lehetett volna cso¬ 
dálkozni, de valahogy senki se csodálkozott 
rajta. 

- Hogyan? — kérdezte Kanut egész komo¬ 
lyan, s komolyan leste a vitéz szavát az úri 
társaság többi tagja is. 

- Azt — tért ki Kont az egyenes felelet 
elől, — rám kell bizni. — Azzal sarkon for¬ 
dult s intett Gábris grófnak: — Beszédem van 
veled. 

Gábris gróf önkénytelenül tarczájához ka¬ 
pott, de csalt a sejtelme, nem pénzt kért tőle 
az ükapácskája, csak felvilágosítást. 

- Ki az országban a legeszesebb ember? 
Gábris igen furcsállotta a kérdést, a mint 

hogy fogas is volt egy kicsit. 
— Hát — hímezett hámozott, - - azt bizto¬ 

san nem lehet tudni . . . Van itt egy fiskális, 
a ki azt mondja magáról, hogy ő a legokosabb, 
egy másik urat, egy tudóst meg a közvélemény 
tart annak. Igen okos ember lehet még egy 
bizonyos Bobogány Antal nevezetű zsurnaliszta 
is, mert neki van Budapesten a legszebb palo¬ 
tája és ő csinálja a kabineteket. Van még egy 
felfedező, a ki össze tudja gyűjteni a napsuga¬ 
rakat és befűt vele . . . 

- Elég. — szakította félbe Kont ükunoká¬ 
ját, — a legokosabb ember ezek között az, a 
ki annak tartja magát s másokkal is el tudja 
hitetni, hogy az. A fiskálist választom . . . És 
most mondj egy becsületes embert. 

- Az igen sok van, — vélte Gábris. 
- Egyet a sok közül! 

A kormornyikom . . . 
Kont vitéz elkaczagta magát. 

- Ha-ha-ha, a komornyikod? 
- Miért nevet ükapa? - - csodálkozott az 

ükunoka naivan, gyanútlanul. 
- Azért fiacskám, — nyelte le jókedvét a 

vitéz, — mert a komornyikodtól a világért sem 
akarlak megfosztani; olyan ember kell nekem, 
a ki a szolgálatomba áll. 

- Ah, ja, - - s gondolkodott Gábris, -
igen . . . erre a czélra is van egy alkalmas em¬ 
berem : egy nazarénus, a ki százezer forintot 
lopott fiatal korában, de mind visszaadta, a 
nélkül, hogy kisült volna a bűne. 

- Ez kell nekem, — jelentette ki Kont vi¬ 
téz élénken, — holnap délre rendeld hozzám 
a nazarénusodat és a fiskálisodat. 

Számíthatsz rájuk, még ma beszélek 
velük . . . 

Szegény Gábris gróf, ha tudta volna, mire 
vállalkozott. . . 

(Folytatása következik.) 

CHOPIN. 
Születésének századik évfordulójára. 

1810 február 22-én született Chopin. Zenei 
csodagyermek volt. Nyolcz éves korában zongo¬ 
rázott először nyilvánosan ; korán lett kész em¬ 
berré, tökéletes előadó-, majd alkotóművészszé, 
a kiért nemcsak máig rajongunk, hanem a kinek 
bizton megjósolhatni a halhatatlanságot. Egy 
évszázad alatt a zenei tudás fejlődésének és a 
zenei Ízlésnek sok állomását hagytuk el — szinte 
azt mondhatni, hogy csak az egy Chopin nagy¬ 
ságát nem érintette mindez a sok irány; a 
közönség és a kritika egyaránt meghajol előtte 
ma is úgy, mint valamikor, igazat adva egy 
nagyon szigorú kritikusnak, Schumannak, a ki 
Chopint lángelmének nyilatkoztatta. 

Az orosz igába kényszerített lengyel tarto¬ 
mányban született Chopin, lengyel anyától, 
Zelazowa Wola faluban. Atyja nagyműveltségű| 
előkelő származású franczia volt, a ki a kis 
Frigyes gyermekkorában Varsóba költözött, 
magasszinvonalú nevelőintézetet nyitott, fiát is 
itt látta el nem közönséges műveltséggel. Pél¬ 
dás szeretet tartotta össze az egész családot 

CHOPIN. 

(Chopinnek nővérei is voltak); a művészi vér¬ 
alkat pedig még vonzóbbá tette a fiút: nem¬ 
csak a csupa-szív lengyel s a röpke képzeletű 
szellemes franczia nemzet jó tulajdonai egye¬ 
sültek benne, hanem szépen rajzolt, 14 éves 
korában verses vígjátékot írt (otthon adták elő), 
élczei híresek voltak. Tréfáló kedve csak később 
hagyta el, évekig tartó szerelmében szenvedett 
csalódásakor; ezóta szellemessége az irónia és 
csúfolódó keserű gúny felé hajlott. Be azért 
a legnemesebb gondolkozású és legjobb indu-
latú ember maradt, csakhogy zárkózott lelt: 
örökké társaságban forgott ugyan, de bizal¬ 
mával csak keveseket tisztelt meg, s művé¬ 
szetét is, mint szentséget, féltve őrizte: ritkán 
lépett föl hangversenyen, szalonokban is csak 
akkor zongorázott, ha meghittebb körben volt, 
a melynek mindegyik tagjáról tudta, hogy nem 
a szenzáczióért akarja őt meghallgatni, hanem 
a művészet iránti őszinte lelkesedés vezette oda. 

Sokáig - - főleg Varsóban hagyott családja 
előtt - - titkolta életének nagy szerelmét is. 
Huszonhéttől harminczhét éves koráig tartott 
benső viszonya azzal a nagy írónővel, a ki 
George Sand (férfi-) néven lett világhírűvé. 
Chopint lassan őrlő mellbaj kínozta; hat év¬ 
vel idősebb szerelmese - - a kit sok körül¬ 
mény nem engedett törvényes nejévé tenni — 
igazi hitvesi, s mint maga hirdetni szerette: 
anyai, őrködő gyöngédséggel ápolta, de a ké¬ 
sőbbi években szeszélyes és csapodár, a maga 
külön örömeit mohón kereső lelke nemcsak 
Chopinnek okozott oly sok és nagy fájdalmat, 
hogy a nagy művész szerelme elkeseredéssé, 
gyűlöletté fajult, hanem önzésében az anyai 
szivet megtagadva, saját leánya boldogsága 
ellen tört, úgy hogy az asszonynyá lett fiatal 
nő mindenben Chopinnél talált menedéket 
mintegy második atyjánál. «Madame Sand»' 
négy kötetben megírta élete folyását, igen ér¬ 
dekesen és szépen - - sokat irt Chopinről és 
együttélésükről is, de persze semmi olyat, a 
mivel a maga hírnevének árthatott volna.' 

Hatodfél évet töltött már Chopin Parisban 
nukor megismerkedett a végzetes nővel; 
831-ben jött az akkori «világ fővárosába.) 

Becsen, Drezdán keresztül. Bécsben már két 
évvel azelőtt is hangversenyzett, óriási lelke¬ 
sedés közepette: játékát és zeneköltői erejét 
egyaránt csodálták; alig bírták elhinni, hogy 
a nagy művész már 12 éves korában be¬ 
fejezte tanulmányait s azóta csak a nagy 
példák és főleg saját sugallata, ihlete fejlesz¬ 
t e k még tökéletesebbé. Parisban is azonnal 

meghpdoltak újszerű, tüneményes játéka és 
- csak az ostoba véletlen műve 

hogy a z első években mégis éhen hal-
i volna, ha szülei nem küldtek volna 

szamara gyakran nagyobb összegeket, hogy 
megtarthassa a felsőbb körökben elfoglalt he¬ 
lyet. Itt nemcsak a finom életformákért akart 

lopm otthonos lenni, hanem az ide vonzódó 
X T R a g o k é r t » ; és a nagy embe-

nek valóban egész sorozatával volt állandó 
összeköttetésben, minők Gautier, Sainte-Beuve 
Dumas, Musset, Lamennais, Heine, Balzac 

az irodalom, Delacroix a festőművészet, Liszt, 
Mendelssohn, Berlioz, Field, Baillot, Cheru-
bini, a Viardot család, Hiller, Bellini, Ros-
sini a zene világából. 

Ez utóbbiak közül Berlioznak és Lisztnek 
műveit nem kedvelte, de van nem egy művé¬ 
ben találkozás Berlioz új csapásával, a nél¬ 
kül, hogy meg lehetne állapítani: vájjon ket¬ 
tejük közül kölcsönzött-e valamelyik a má¬ 
siktól ; Lisztnek pedig előadóművészetét rend¬ 
kívül nagyra tartotta; zeneszerzői működését 
nem is mérhette magas mértékkel, mert Liszt 
még akkor egészen a virtuozitást szolgálta -
igazi, mély kedélyű költővé csak Chopin ha¬ 
lála után lett. Azonban a kor üres divatának 
maga Chopin is hódolt: első kiadott művei, 
például, változatok voltak (Mozart «Don Juan»-
jának egy dallama stb. felett), a melyeknek 
csak formai, virtuóz-előadási értéket lehet tu¬ 
lajdonítani. Másutt, egyéb műveinek legna¬ 
gyobb részében, érezzük költői erejének rend¬ 
kívüliségét. 

Dallamai bűbájosán szépek; a legegyszerűb¬ 
bet is valami fordulattal újjá, megkapóvá tudja 
tenni - - s mindig érezzük, hogy csak átszel-
lemülten, csak a legmélyebb érzéstől hajtva 
Írhatta e szivünkbe lopózó, megejtő szép dol¬ 
gokat. Még a hol mintákat követett is : mint 
a lengyel nemzeti tánczzenéből a mazurkát 
és polonaise-t, az angol Fieldnél talált «noc-
turne» (éji ábránd) műfaját • ott is el¬ 
homályosítja, magasan túlszárnyalja elődeit; 
de páratlanul szépet nyújt ott is, a hol új 
úton jár: így a szeszélyesen iprélude»-nek 
(ízelítő, hangulatkeltő előjátéknak) keresztelt 
miniatűr-képek mindegyike egy-egy kis remek ; 
az «étude» (tanulmány, ujjgyakorlat) régi, szá¬ 
raz, művészietlen iskola-példáit felvillanyozó 
és elhajoló zeneköltemények tuczatjaival gaz¬ 
dagította, de a melyek csakugyan gondos 
tanulmányt követelnek (van köztük egy — 
bámulatos kivételképen: lassú, mely a 
legszebb elégiákkal vetekszik); a zenei ballá; 
dát Chopin teremtette meg, lengyel költők: 
Ujejski, Miczkiewicz balladáinak hatása alatt; 
csak négyet irt, de egyik gyönyörűbb a má¬ 
siknál. S nemcsak nagy dallamalkotó Chopin¬ 
ritmusai ellenállhatatlanok, sokszor újak; az 
egy perczig tartó híres keringőnek egy üteme, 
például, négy negyedre oszlik ; egy szonátájában 
ötnegyedes ütemekre tagolja a dallamot. Össz¬ 
hangjai pedig még többször ilyen merészen 
újítók, a mellett végtelenül változatosak. Cho¬ 
pin zenéje csupa eredetiség, csupa költészet, 
csupa finomság; új meg új szépségei kifogy¬ 
hatatlanok; az ujabb nemzedékek tanultak 
belőlük, de még el nem homályosíthattak be¬ 
lőlük semmit. 

A művészet az ilyen nagy alkotóknak kö¬ 
szönheti vigasztaló és gyönyörködtető hatalmát. 

. . . Chopin 1849 október 17-én halt meg, 
kedves Parisában, a hol fél életét töltötte. 
Mikor ide indult (1830 novemberében): barátai 
lengyel földdel töltöttek meg egy ezüst serleget, 
emlékül. Chopin lángoló hazafi volt, művei 
tele is vannak lengyel ritmusokkal; meghagyta, 
hogy a z édes haza földjét sírjára borítsák, 
a serlegben pedig szívét vigyék el haza, Varsó 
egyik templomába. Meg is törtónt. 

Kereszty István. 

SZÍNHÁZAK 
6 ; irta Stemere György. (Magyar Színház.) — Ismerd 
meg magad; irta Hervieu. (Nemzeti Színház.) — A kis 

czukros; irta Gavault. (Vígszínház.) 

Hatás dolgában az új darabok közül A kis 
cz'ukros-é az elsőség, ámbátor vagy mert iro¬ 
dalmi tekintetben minden becsvágy nélkül való 
Iroblema: semmi, lélektan: minimum, intrika: 
sablonos, költészet: nulla, karakterek: klisé És 
mégis tetszett? Tetszett. Talán az előadásban 
rejlik a titok nyitja? Varsányi Irén - - Hege¬ 
dűs A legkedveltebb színészek, az bizonyos, 
a kik nem is tudnak roszúl játszani, de ebben 
a darabban nem is képesek újat adni, mert a 
szerző meg színészeinek sem ad rá módot 
A darab mégis tetszik, egyelőre. Azt hiszem 
hogy a közönség szóval könnyelműen bánunk 
ez magyaráz meg mindent. Nem cm fajta kö¬ 
zönség van, vagy: a közönség réteges, mint 
a fold kerge. Ennek ez tetszik, annak az 

A kis czukrosnak pedig meglehetős nagy réteg 
jut és jutott minden időben, mert A kis czuk¬ 
ros igen régi darab, csakhogy ezt Gavault 
irta, a mi nem fontos. A gazdag apa ebben 
a darabban csokoládégyáros, imádja, kényez¬ 
teti egyetlen leányát, a kis czukrost (la petit 
ehocolatiére — úgy nevezik az ő körében), a ki 
kedves, szeszélyes, akaratos, a ki unatkozik, 
a ki szeretne kalandot megélni és a ki rábuk¬ 
kan egy kirándulás alkalmával arra az úrra, 
a kibe bele kell szeretnie, ámbár vagy mert 
ez az úr őt nem szereti, kiállhatatlannak ta¬ 
lálja, sőt jegyben jár mással, hivatalbeli főnöke 
leányával. De miután a kis czukros kompro¬ 
mittálta ezt az urat, házasságát tönkretette, 
és komolyan beléje szeretett, az az úr sem 
tehet egyebet, mint hogy nőül veszi a kis 
czukrost, a mi, tekintve, hogy ő szegény kis-
hivatalnok, a kis czukros pedig gazdag, szép, 
szellemes és szerelmes, nem is oly rósz csere. 
Lehet-e nem szépnek találni darabot, mely¬ 
ben a milliomos leány hozzámegy egy szegény 
fiúhoz, melyben a durczás férfiú ép durczás-
ságával hódítja meg az akaratos, szeszélyes 
leányt, szóval mely rózsás szinű világban ját¬ 
szik, a hol minden jól megy és a legjobban vég¬ 
ződik? Ezt a mindennapi ételt pedig Gavault 
úr nagyszerűen tálalja. A tálalásnak ez a foka 
majdnem művészet, annyi az ízlés benne. Em¬ 
lékeztet azokra a rettenetes mindennapi em¬ 
berekre a társaságban, kik tökéletes elegán-
cziával öltözködnek, beszélnek, mozognak, stb. 
Majdnem kellemesek. Gavault darabjában nin¬ 
csen egy sértő, kellemetlen mondat, fordulat, 
cselekvés; az ember kedvvel nézi, nevet és 
csak — utólagosan unatkozik. 

Milyen más Szemére 0-je, mennyi igazság 
van benne, hány erős megfigyelés, keserű igaz¬ 
ság, nagy lázadás, transzcendens sóvárgás és 
mily rósz darab, azaz darabnak mily fogya¬ 
tékos, önkénytes, formátlan! Ó, a darab hőse, 

A KUTYA, A PÁVA ÉS A GYÖNGYTYÚK. 

nem más, mint Jézus Krisztus. De csak nem 
az igazi Jézus Krisztus? Igen is, nem is. Az 
igazi Jézus Krisztus, de a ki most jött le a 
földre másodszor, és egyszerre váratlanul be¬ 
toppan egy kis városba. Tehát szimbolikus 
darab? Velejében az, de formában nem az. 
Formában kapjuk a modern életet, de beléje 

Párisi vázlatok után. 

CHANTECLER ÉS A FÁCZÁN-TYÚK. 

EDMOND ROSTAND « CHANTECLER» CZÍMŰ DARABJÁNAK SZEREPLŐI. 

ékelve, anorganikusán csodás világot, a csoda¬ 
tevő hatalmat, mely mindenkin tud segíteni, 
csak magamagán nem. Krisztus másodszor le¬ 
jövén a földre, úgy jár, mint először, a sze¬ 
gények tódulnak hozzá, a föld hatalmasai 
nem bíznak benne, nem értik meg és másod¬ 
szor is halálra Ítélik. Fog-e föltámadni? Mert 
első elitélése után valójában föltámadott és 
meghódította a világot. Meghódította, de ismét 
elvesztette. Mert ez a mai világ nem Krisztus 
világa. Az emberiség bűnbe sülyedt, fent és 
lent egyaránt és ez az igazi drámai témája 
a szerzőnek. A bűnbe vesző emberiséget tudja 
erős kézzel színpadra hurczolni. E tekintetben 
az első fölvonás szinte külön befejezett darab 
és mint ilyen, tele drámai erővel és kifeje¬ 
zéssel, a szerző nagy tehetségének száz meg¬ 
nyilatkozása. Munkás-család belső élete tárul 
föl előttünk, elzüllött apa, ennek serdülő fia 
és leánya, a veszedelem útján járva, nagy 
leánya, ki testével kereskedik és a testvéreket 
meg apját szégyenli, végül himlőben pusztuló 
gyermeke. Ez a komor kép belemarkol szi¬ 
vünkbe. Ki mentheti meg ezeket? Emberi 
hatalomtól nem telik. Ekkor jelenik meg 
Krisztus, fehér talárban, fenséges leikével s 
édes szavával segítséget hozván mindeneknek. 
A beteg gyermeket egy pillanat alatt meg¬ 
gyógyítja, a többiek beteg lelkét egy pillanat 
alatt éppé teszi. Ember-e, Isten-e, a néző nem 
tudja. Ha itt vége volna a darabnak, mélysé¬ 
ges töprengésekbe merülnénk és új reményekre 
ébrednénk, íme, van segítség az emberiség 
számára. Mint a beteg organizmus, ő is tud 
ellenméreggel védekezni a kór ellen. Magából 
szüli a szó és érzés isteni erejét, mely meg¬ 
gyógyítja a haldoklót. Ekkor Jézus alakját az 
emberiség magagyógyító ereje nagy szimbó¬ 
lumának tekintenők; nem kérdeznek, való-e, 
vagy sem; látnók, hogy csak csoda mentheti 
meg az emberiséget, tehát kell jönnie a cso¬ 
dának. Mert az emberiség nem veszhet el; 
akar élni és fog élni. Megteremti magának az 
élet föltételeit. 

De nem ez a szerző eszméje és szándéka, 
vagy ha az, nem tudott neki kifejező testet 
adni. Mert ezentúl nem annak a szegény csa¬ 
ládnak tipikus sorsa érdekli őt, hanem Krisz¬ 
tus alakja. A második felvonásban Krisztus 
az iskolában jelenik meg, a vallástani vizs¬ 
gálaton. Ez is magában grandiózus gondolat. 
Mivé lesz a vallás a vallástanban! De már 
ennek nem tudott a szerző annyira megragadó 
drámai kifejezést adni. A falusi iskola, a pa¬ 
rasztgyermekek, az iskolai hatóságok, a tanító, 
a prépost, az elnök, a nép és ebben a kör¬ 
ken Krisztus, Krisztusi öltözetben: ez majdnem 
groteszk. A költőt itt önfegyelmező ereje cser¬ 
ben hagyta. Hogyan függ ez össze az előbbi-



182 VASÁENAPI ÚJSÁG. 9. SZÁM. 1910 . 5 7 . ÉVFOLYAM 

vei ? Az-e a fonal, hogy az első fölvonásban 
a fiú a vallástani vizsgálatra készül ? Mily 
semmis fonal az ott, hol világrendítő dolgok¬ 
ról van szó! A dráma itt nagyot zuhan, hi¬ 
hetetlen mélységbe. A nagy kontúrvonalak itt 
kis arabeszkekké görbülnek. Nem a vallás¬ 
tanítás dönthet Jézus modern tragédiájában. 
Hogy valamikép tovább lökhesse a szerző 
darabját, Jézust ürügy alatt elfogatja, hogy 
lazítja a népet és hogy megölte a püspököt. 
A harmadik fölvonás azután hozza az esküdt¬ 
széki tárgyalást és Jézus halálra ítélését, a 
negyedik Jézusnak híveitől való búcsúját a 
börtönben, az utolsó vacsorával. Itt a dráma 
egészen elvész és a Jézus-történet modernizált 
epikumának adja át helyét. Jézust minden 
áron el kell Ítélni. Mindenki megtér, meg¬ 
hódol előtte, de azért vesztőhelyre viszik. 
Sem Jézust, sem a világot, sem a szerzőt nem 
értjük meg. Csak azt látjuk, hogy a világ 
megérett a halálra és senki sem segíthet rajta, 
Jézus sem. Vonszoljuk tova fáradtan életün¬ 
ket, míg le nem roskadunk végleg. A keserű¬ 
ség, a gúny, a harag erős hangjait halljuk, 
de drámát nem látunk. 

Herineu darabja is nagy intencziók tol¬ 
mácsa, de azt bizonyítja, hogy a nagyon kor¬ 
rekt kompoziczió ép oly kevéssé megragadó, 
mint a szertelen, kalandozó, botorkáló fan¬ 
tázia. Krisztusi tanítást hirdet ő is: Ne Ítél¬ 
jetek, hogy meg ne ítéltessetek. Ti, a kik az 
erkölcsi ítélet ostorát oly kérlelhetetlenül su-
hogtatjátok, legyetek irgalmasak és ember¬ 
szeretők, mert bizony ti is csak gyönge em¬ 
berek vagytok. Meglepőnek nem mondható ez 
a tanítás, de puhának és aggodalmasnak. Mert 
valaki mondhatná: Mire való akkor az egész 
erkölcsi tanítás és erkölcsi Ítélkezés? Jézus 
nem ezt tanítja. Tanítja a könyörületet, a 
bocsánatot, de nem bántja az ítéletet. Her-
vieunek is ez a nézete, de nagyon mentegeti 
a bűnt, és ő is összezsugorítja az embereket 
és asszonyokat. Az erkölcsi igazságok óriások, 
azokra nem szabad gyerekgúnyát adni. Her-
vieu generálisa nagyon megharagszik, midőn 
megtudja, hogy a birtokán látogatóban levő 
unokaöccsének a felesége az ő adjutánsával 
megcsalja a férjét. Váljanak el, parancsolja, 
az ő neje ne érintkezzék többé a házasságtprö 
nővel, az adjutáns pedig menjen Tonkihba. 
Nem vizsgálja az esetet, nem hallgatja meg 
a bűnös nőt, csak ítél. A valóság az, hogy 
ez a nő bizony nem érdemel kíméletet, mert 
még csak nem is szerelmes bűntársába, csak 
könnyelmű és ostoba. De nem adjutánsa a 
bűnös, hanem saját fia. A generális bizony 
korlátolt és durva ember és egy cseppet sem 
érdekes. Ezt a darab folytatása is eléggé meg¬ 
erősíti. Mert az adjutáns valóban szerelmes, 
de a generális nejébe. Egy becsületes, tiszta, 
erős lelkű nő, fiatal (a generális második 
neje), szegény, olyan rabszolga féle, kivel a 
generális eléggé zsarnokiasan bánik. Midőn a 
nő megtudja, hogy az adjutáns szereti, az ő 

Az a ház a Jenö-utczában, a hol Damjanichné anyjával 
lakott, míg Damjanich Olaszországban volt. 

lelkében is a szerelem sejtése kél. Még nem 
tudja, mit fog csinálni, de nyíltan és becsü¬ 
letesen fog eljárni. Foglalóul azonban, mely 
semmire sem kötelez, csókot ad az adjutáns¬ 
nak. A dramaturgia legszilárdabb vívmányai 
közé tartozik, hogy ilyenkor a férjnek be kell 
toppannia. Az öreg generális tehát jő, lát és 
legyőzetik. Nem bocsát meg, mert az kevés 
volna, hanem rimánkodik a nejének, ne hagyja 
el. És most a házasságtörőknek is megbocsát 
és megengedi, hogy ne váljanak. A rokoni 
kötelékeket sem bontja föl. Szóval, most más 
szemmel nézi a dolgokat. De most se tesz 
különbséget a két eset közt, most se vizsgálja 
meg őket, most se bocsátana meg, ha máskép 
tehetne. De fél az elhagyottságtól és a tár¬ 
sadalmi szégyentől. Bizony roszul van bebizo¬ 
nyítva, a mi bebizonyítandó volt. Márkus 
Emma, Gál és Odry nagyon szépen játszot¬ 
ták a darabot, a melynek sima szerkezete 
mégis hatással volt a közönségre. 

A hét nagy drámai eseménye azonban Pa¬ 
risban játszódott le, színre került végre Chan-
tei'ler. De még nem adhatunk számot róla. 
A mit a lapok írnak róla, oly ellentétes és 
határozatlan, hogy az idegen nem alkothat 
magának képet a darabról. Nyomtatásban pe¬ 
dig csak az első fölvonás jelent meg. Elol¬ 
vastuk és gyönyörködtünk a nyelv pompájá¬ 
ban, a vers szépségében, a jelenetek lelemé¬ 
nyességében, az ötletek szellemességében és 
az egésznek kimondhatatlan különös bájában. 
De az egészről még sem adhatunk véleményt, 
be kell várnunk, míg az egészet elolvastuk. 

Alexander Bernát. 

DAMJANICHNÉ LEGBOLDOGABB NAPJAI. 
Damjanichné hosszú életének azok voltak 

gyorsan tovatűnő, legédesebb napjai, melyeket 
mint fiatal asszony Temesváron töltött férje 
oldalán. 

Damjanich János, mint tudjuk, a mostaná¬ 
ban is Temesváron állomásozó 61-ik ú. n. 
Eukavina-gyalogezredben szolgált, mint szá¬ 
zados, az 1847. évben. Atyja mint nyugal¬ 
mazott őrnagy, már a negyvenes évek elején 
Aradon lakott, s a fiatal Damjanich itt ismer¬ 
kedett meg a vele rokonságban is levő Cser-
novits családdal s ennek Emília leányával. 
£ Egybekelésük után, mely Aradon 1847. 
augusztus 30-án ment végbe, a fiatal százados 
nejével együtt azonnal ezredéhez Temesvárra 
utazott. Ezek voltak tehát a legboldogabb na¬ 
pok, melyeket Damjanichné Temesváron töltött 
1847 végéig és 1848 elején. 

Többen kutattuk Temesváron, hol lakhatott 
a hős, hogy ezt a házat emléktáblával jelöl¬ 
hessük meg. Kutattuk erősen az u. n. Cser-
novits-ház hollétét, melyben állítólag lakásuk 
lett volna. Sajnos, hogy Damjanichné asszony 
memóriája az utóbbi időkben a 48-as idők 
iránt teljesen eltompult. Helyes nyomra azután 
Cscrnovüs Diodor, aradi jószág-kormányzó úr 
igazított bennünket, a ki családja tagjaitól 
mint temesvári diák sokszor hallotta, hol lak¬ 
tak 48-ban Damjanich és neje. 

A 48-as időben Temesváron az u. n. "Erdélyi 
kaszárnyái) első emelete volt tiszti lakások 
gyanánt berendezve. A már majdnem kétszáz 
éves épület másfél méter vastag falaival, ódon, 
szűk helyiségeivel mindennek való inkább, mint 
intelligens emberek lakásának. - - A majdnem 
ötszáz HPéter hosszú, zegzugosán épített kolosz-
szus arról nevezetes, hogy alapfalai a régi el¬ 
pusztult ősi várnak hatalmas kőlábaira van¬ 
nak építve. Középrészén vaskos nyolczszögű 
torony emelkedik, melynek ablakaiból figyel¬ 
ték meg a várőrség tisztjei a magyar ostromló 
sereg mozdulatait 1849-ben. 

Szembe állva ezzel a toronynyal, a balol¬ 
dalon látható három ablak mutatja, hol lakotl 
Damjanich és neje. A lakás két szobából ál¬ 
lott, melyeket az ablak felől szűk ajtó köt 
egybe. Az egyik szobát, mely valószínűleg a 
boldog páré volt állandóan, fényképünk 
mutatja. - - Ez a szoba (természetesen a mai 
tulajdonos bútorzatával), jelenleg egy tüzér¬ 
ségi altisztnek a lakása. A másik szoba hasonló 
nagyságú; - - ebből egy sötét, szűk előszoba 
nyílik és belőle viszont piczi konyha és kamara. 

Az említett előszobából a kaszárnyának ha¬ 
talmas boltivekkel ellátott, széles középfolyo¬ 
sójára lehet jutni; innen volt lehat a bemenet 
a Damjanich-pár lakásába. Ez utóbbit második 
képünk mutatja. - - Erről a folyosóról lehet 
felmenni a toronyba is és kissé odább innen 
nyílik az u. n. Hauptkanzlei, a kaszárnya¬ 
parancsnok irodája. 

Az ódon kis lakásban töltött boldog hetek 

Az Erdélyi-kaszárnya főfolyosója, jobbra a bejárás Damjanichék 
lakásába. Az Erdélyi-kaszárnya épülete. (A balra eső két emeleti 

ablak Damjanichék lakása.) 
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és hónapok gyorsan múltak és alig rezgette 
meg a forradalom szele a magyar földet, máris 
1848 elején mint a lecsapó villám tönkrezúzta 
és örökre semmivé tette a fiatal pár rövid 
életű boldogságát. 

Ismeretes Damjanich végzetes összeszólal-
kozása 1848. április 4-én Hsiynauval, a ki ezen 
időben temesvári hadosztályparancsnok volt. 
Ennek eredménye lett Damjanich hirtelen át¬ 
helyezése Olaszországba. 

Damjanichnénak tehát egy hosszú szenve¬ 
désekkel telt élet csupán hét hónapot és öt 
napot ajándékozott a földi paradicsomból. -
A mi ezentúl van: az rettegés férjéért, a ki 
folyton a harczok zivatarait járta, - - majd 
férjének borzasztó balesete rémíti meg, midőn 
Komáromnál lábát törte. 

A temesvári affaire után három hónapot 
töltött még Damjanichné és anyja Temesváron 
és innen a fenyegető szerb mozgalmak miatt 
Aradra költöztek vissza. — A magyar kormány 
1848. június 22-én a Szegeden toborzott 3-ik 

harczot sikerrel vívják meg, s így Magyar¬ 
ország elhomályosult csillaga újra fölragyog. 
A háború első eseményei igazolták, hogy ez 
a reménység nem hiú ábrándozás volt. Győz¬ 
tünk itt is, amott is, s úgy látszott, hogy a 
szarvára fogyott hold alászállóban vagyon. 
A mi a pacsirta a piruló hajnalnak, az volt 
az első siker az ébredő nemzetnek. Az erőre 
kapott bizalom szebb s dicsőbb korszak haj-
nalodását várta. Sajnos, az alkonyodó század 
e szép reményt a lelkesedéssel együtt hamar 
letarolta. A mieink a császári hadseregben bíz¬ 
tak. Ez a sereg azonban több kárt tett a 
magyar vagyonban, mint a törökében; s jobban 
gyűlölte a magyart, mint a pogány ellenséget. 
S mivel Bécsből is olyan politikát űztek, mely 
inkább a magyarság, mint a törökség gyöngi-
tését akarta, a császári sereg kénye-kedve 
szerint jártat hattá rajtuk a hatalmát. Aztán 
vele együtt a rácz, az oláh, a török és a tatár 
is a szegény, megfogyott magyarságot dúlta és 
pusztította. S mikor amúgy is a legnagyobb 

földult községeken kívül mást nem látunk. 8 
a nép, a mindenéből kifosztott nép az erdők¬ 
ben bujdosik nem a török — hanem fölséged 
hadserege elöl» ! 

Mint a pusztában kiáltónak a szava, úgy 
hangzott el a megyék kétségbeesett szózata. 
Ügyet sem vetettek rá azok, a kiknek szólott. 
Az ezer sérelemmel sebes ország pusztítása 
tehát tovább folyt. A magyar élet, a magyar 
vér napról-napra olcsóbbá lön. Az elfenült kor 
hosszú idők gyümölcsét megveszte. A XVI-ik 
század lelkes, daliás világa pusztulóra fordul; 
a régi vitézi élet - nemzeti létünk e fő is-
tápja - - egészen elnémul. S úgy látszott, hogy 
a végbeli élet egykori lelkesedésével együtt a 
régi magyar erkölcs is eltűnt. Az elvadult kor 
bűnei ugyanis még a legjobbjainkat is meg¬ 
ejtették. Ügy szokott az lenni, hogy a parla¬ 
gon heverő földet, csak úgy mint az emberi 
lelket, gyom és gaz veri föl. Azaz, hogy a jó 
erkölcs megcseréli nevét a roszszal. És ezt a 
s/oinorú cserét még aẑ ; asszonyi 'rendben is 

zászlóalj őrnagyává nevezte ki Damjanichot, 
ki alig örvendve a viszontlátásnak, már július 
első napjaiban a szerbek ellen induló zászló¬ 
aljához csatlakozott. 

Harmadik képünk azt a házat mutatja, Te-
mesvárott a Jenö-utcza 16. szám alatt, hol 
Damjanichné édes anyjával lakott három hó¬ 
napon át, míg férje az olasz csatatereken har-
czolt. - - Ez a ház volt Damjanichné kora 
szenvedéseinek, vágyainak, reményeinek szo¬ 
morú helye, a hol az alig féléves fiatalasszony¬ 
nak máris férje hazafias érzelmeiért kellett 
megszenvednie. - - Ez a ház rövid ideig Cser-
novits Pál tulajdona volt, most lieiner ügy¬ 
véd birtokában van. 

Temesvár hazafias lakossága emléktáblával 
fogja megjelölni e házat. Lovas Imre. 

TEGZES BORBÁLA 
Az 1593-ik évben megindult török háborút 

az egész ország örömmel és bizalommal köszön¬ 
tötte. A lelkesedés minden pártot egyesített, s 
az ország fővitézei szentül hitték, hogy a nagy 

ÚTSZÉLI KERESZTNÉL. — Pörge Gergely rajza. 

veszedelem környékezett bennünket, a nemzet¬ 
nek régi átka: a viszálykodás is új életre kelt. 
Magyarország ege tehát mindenfelől elsötéte¬ 
dett. Igazi ítéletidő szállott reánk. Nyögve 
szenvedett mindenki. Siralmas csak említése is 
annak az iszonyatosságnak, a mi nálunk tör¬ 
tént. Hiszen Básta kora nehezedett ránk min¬ 
den borzalmával és kegyetlenségével! Magyar¬ 
ország koronázott királya utasításul adja 
ennek a Bántanak, hogy ölessé, égesse, akasz¬ 
tassa, pusztítsa a rebellis magyarságot, s jó 
érzésű németeknek osztogassa a magyar föl¬ 
det. És Básta szószerint teljesíté ura paran¬ 
csát. S olyan világ támadt Erdélyben, e szép 
tündérországban (ez volt Erdély neve a XVI. 
században), hogy nem találtak elegendő bics¬ 
kát, a mivel az elfogott urak, nemesek és vité¬ 
zek nyakát elnyiszálhatták volna. 

S talán Magyarországon más világ járta? 
Ó nem! A magyar vármegyék írják 1603-ban 
a királynak : «a német hadak rablása és dulása 
miatt lehetetlen ez országban Tmaradnunk. 
Virágzó városaink, népes falvaink voltak. S ha 
most szemünket végig jártatjuk a Duna vidé¬ 
kén vagy Felső-Magyarországban, kirablott s 

megtaláljuk. A nemzetüket szerető, szelíd és 
gondos magyar matrónák helyett a Báthory 
Erzsébet-féle alakokkal találkozunk, a kik a 
régi magyar női erkölcsökből teljesen kivet¬ 
kőztek, s imádságos könyv helyett ostort és 
boros kancsót forgattak a kezükben. 

Ilyen forma asszony volt Tegzes Borbála 
is. Sötét, elvadult korszak teremtette őt; vész 
és vihar rengette a bölcsőjét s bűnök között 
növekedett föl. Arra módja sem volt, hogy jó 
életben foglalja magát. Hiszen a szelidséget, a 
szív jóságát és az emberszeretetet hírből sem 
ismerte. Erősnek és bátornak nőtt ugyan föl, 
de a lelkében csak a szivtelenség és a tilal¬ 
masra való hajlam vert fészket. 

Tegzes Borbála előkelő és vagyonos család¬ 
ból származott. A szabolcsmegyei Kinizs (Kiniŝ i 
faluban állott ősi udvarháxa - szép gyümöl¬ 
csösök és szőlőskertek közepén. Birtoka lenyúlt 
a kanyargó Tiszáig, a hol hallal bőves halászó-
vize és költözőhelye vagyis réve volt. Kele-
csényi révnek hívták ezt és szép hasznot haj¬ 
tott a konyhára. Ladány és Baka faluk határa 
is jórészt az ő birtokához tartozott. 0 lévén 
családjában az egyedüli örökös, volt mit a 
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A KŐZÚZÓ. 

nemissza Miklós urammal szembe került. Da¬ 
liás huszártiszt, ónodi főkapitány, udvari be¬ 
járó és messze földön ismert vitéz volt ez a 
Bornemissza Miklós. A Tegzes családdal foly¬ 
tatott régi villongást egyszerre megszüntethette 
volna, ha a szép Borbálát, a Tegzes javak 
egyedüli örökösét, nőül veszi. Bornemissza 
Miklós azonban élte szekerének a járomszögét 
más leány szerelmeért törte ki. Büdy Erzsé¬ 
betet, a beregi főispán leányát vette nőül. Hű, 
derék és szerető házastársat kapott benne, a 
kivel boldogan élt kerecsónyi (beregmegyei) 
kastélyában. 

Nem tudjuk, volt-e joga Tegzes Borbálának 
arra gondolnia, hogy Bornemissza Miklós őt 
veszi nőül. A hivatalos írások, a tanúvallomá¬ 
sok erről mit sem szólnak. Csak annyi bizo¬ 
nyos, hogy Borbála hirtelen Székely János 
uramnak nyujtá a kezét. Futott ember volt 
ez a Székely János, a ki vagyonát elprédál-
ván, Mihály oláh vajda hadában próbált sze¬ 
rencsét. Nőül vevén Tegzes Borbálát, a békés 
családi életre szánta a fejét. Ő szegény nem 
is álmodta, hogy a békés boldogság helyett 
örökös harcz és villongás vár reá. Persze, 
nem ismerte Tegzes Borbálát, s nem sejtette 
hogy ő csak hitvány báb lesz annak a ke¬ 
zében. 

A házasság megkötése után a Székely és a 

tejbe aprítani. És Tegzes Borbálának a vagyo-
nán kívül még egyebe is akadt, a mit azon 
korban is sokra tartottak. Nagyon szép nő volt, 
erővel és bátorsággal teljes. Sajnos, a szépsége 
mérhetetlenül hii'uá és ell>i/ükodottá tctto őt. 
Mindent mert, mivel semmitől sem félt. Maga¬ 
san hordta a szép fejét, mint a bérezek sudár 
fenyője, s büszkeségét megalázni, őt magát 
meghajlítani semmi vihar nem tudta. Bámu¬ 
latos kitartással tört a czélja felé, különösen 
ha sértett hiúsága és gyűlölete tüzelte, vagy 
ha a hervasztó boszúért g»-rjede/ett. Ma a sors 
valami hatalmas zsarnok oldalára állítja őt, 
nagy dolgokat mivel vala, mórt elmétől alig 
megfogható akaraterő és uralkoilási vágy lakott 
lieinie. Különben t'erfias termés/etíi nő volt, 
a ki ha kellett, a íerliíikluil is s/emlieszállntt ; 
s ha a dolog úgy fordult, versenyt ivott velők, 
s úgy káromkodott, hogy a marczona hajdúk 
is elröstclték magukat. 

Tegzes Borbála birtoka fölszélröl a f.'xir/ic/r/ 
/,<j/,Y)x Bornemissza család jóuágiva] volt 
mesgyés és határos. A kelecsényi tis/ai n;\. t 
pedig közösen liirták. Unosuntig elegendő ok 
volt az a czivakodáara és a villongásra, kü¬ 
lönösen Tegzes Borbálával szemben, a ki u 
maga akaratán és érdekén kívül mást nem 
ismert. 

Még leánypártában volt Tegzos iWhala, 
mikor a szomszédjával: Cserneki Lökös Bor-

A KŐ FELDARABOLÁSA. 

KŐFEJTÉS. 

AZ ALSÓRAKOSI BAZALTBÁNYÁBÓL.-Jelfy Gyula fölvételei 

Bornemissza család között a villongás min¬ 
dennapi dologgá lett. Hiába választották el 
egymás földjeit széles közgyep-hagyással, hiába 
vontak mély barázdát, a gyűlölet azon is át¬ 
szállt, s tilalmasra vitte a szomszédokat. 

Székely János és felesége a Bornemisszáók 
ellen indított harczban szövetségesekre is ta¬ 
láltak. A szomszéd Csomaközy András és 
Apáthy uram ugyanis szintén hadi lábon ál¬ 
lottak az ónodi kapitánynyal. A közös érdek 
és a közös gyűlölet tehát hamar egyesítette 
őket a Székely famíliával. 

Bornemissza Miklós az ellenségeitől ugyan 
meg nem ijedt, de azért egy ideig mégis 
azon fáradott, hogy a villongást elsimítsa. 
Fáradozása azonban kárba veszett. Úgy járt, 
mintha a serpenyőre nyilat lövöldözött volna. 
Tegzes Borbála ugyanis a bosszúért gyullado-
zott és így az urát megbékélni nem engedé. 

Bornemissza Miklós látván, hogy ellenségei 
a jó szót füstbe bocsátják és hogy a békes¬ 
ségre nem hajlanak, ő is hátratette a keresz¬ 
tet és a furkósbothoz nyúlt. Először is Tegzes 
Borbálára olyan gyalázatos szókat üzent, hogy 
a női hiúságában sértett asszony dühében 
majd hogy halálra nem vált. Aztán össze-
gyűjtvén a vitézeit, rárontott a kinizsi udvar¬ 
házra és Tegzes Borbálát az urával együtt 
kiverette onnét A verekedés közben Borbála 
asszonynak két hű szolgáját is megölték. Bor-
nemissza^Miklós e két szolga fejét magával 

vitte, s kerecsényi kastélya előtt kopjára szu-
ratta. Miután Tegzes Borbála házközbeli ja¬ 
vait és ruháit prédára bocsátotta, mint vahtmi 
diadalmas hadvezér haza vonult. 

Ugyanígy bánt el Csomaközy Andrással is. 
Ez a gazdag és hatalmas úr is megtatpasz-1 

talta, _ hogy ha harczra kerjil a dolog, Bor¬ 
nemissza Miklós helytáll magáért. 

A kinizsi támadás óta Tegzes Borbálának 
sem éje, sem napja nem volt. A kiolthatatlan 
gyűlölet és a bosszú vágya nem hagyta pi¬ 
henni. Ez szegte a kedvét, ez nyomta a be¬ 
gyét, ez égette, ez tüzelte folyton. Gyámolta-
lan, békés természetű urának ugyancsak volt 
mit tőle hallania! 

Hogy udvarházát a további támadástól meg-
ójja, erős latorkerttel, tapaszos palánkkal és 
árokkal kerítette. Mikor a jobbágyok az erős¬ 
ségen javában dolgozgattak, Székely János 
uram búsan szólott hozzá: «Jó feleség, rosz-
ban töröd a fejedet. Mire való nekünk a ha¬ 
dakozás, hiszen eddig is a rövidebbet húztuk. 
Hidd el, jobb ha békességben élünk s Bor¬ 
nemisszával megbékülünk» ! 

- Abból semmi sem lesz — kiáltá Bor¬ 
bála — az urának. Ha ő reánk támadott, mi 
is megduljuk őkigyelme jószágját. Ha ő min¬ 
ket kárba ejtett, nekünk is károsítanunk kell 
őt. S míg ez meg nem esik, egy pillanatig 
sem nyugszom. S ha te erre nem hajiasz, ROBBANTÁS. 

A BAZALTOT KOCZKÁKBA VÁGJÁK. 

éjjel-nappal a boszura hajtá és ösztökélte öt. 
S/ékely uram ix^eg-megriaaakodék, mikor Bor¬ 
bála assxony reátlörmolődött, s a gyávaságát 
hangoztatta. A lelkiismerete a/.onban sokáig 
nem \itte rá a rettenetes bűnre. N'égro azon¬ 
ban mégis megunta ax örökös korholást T-s 
tüxelÓHt, s elsxánta magát a tettre. Hadd lássa 
az asszony, hogy ő vitézi kenyeret evett s 
hogy a halált nőm féli. 

Szövetkezvén Csomaközy Andrással és Apát-
hyval, kóborló hajdúkat és martalóczokat fo¬ 
gadott, s aztán 1603 május 23-án, viharos 
éjjelen, Bornemiss/a, kerecsenyi kastélyára in¬ 
dult. A lator hajdúk lajtorjákat támasztván a 
palánknak, a/ mharlia jutottak s az al\o 
Eapunállókal levágták, lient a kastélyban 
nyugodtan aludt lioniemissxil Miklós és fele¬ 
sége. Almukat hirtelen \a<l lárma szakaszt á 
félbe. A hajdúk betörtek a hálóházba, s az 
ébredő Bornemissza Miklós a szövetnek vilá¬ 
gánál az ellenségeit látta maga előtt. Kardot 
rántott s elszántan védte magát és feleségét. 
A támadók ax elkeseredett harczban darabokra 
vagdalták őt. Aztán minden elvihetőt elviveii 
a kastélyból, távoztak. 

Gálffy János uram puskalövést és sivalko-
dást hallván az éjjel, virradatkor benézett a 
néma kastélyba. Megborzadt attól - - Írja ő 
maga — a mit ott látott. Vérében találta az 
összevagdalt Bornemisszát. Egy ingben, ájul-

clöttem oda a tisztességed, veled tovább 
nem élek. 

- Tégy, a mit jónak látsz - - feleié Szé¬ 
kely uram nagy búsan. — Nem az én javaimat, 
hanem a magadéit veted koczkára. Nem én 
leszek a káros fél, hanem jó magad l 

E közben történt, hogy Básta hadai átvonul¬ 
ván a tiszai részeken, a mit útban értek, 
kardra hányták. Csomaközy András és Tegzes 
Borbála jószágát is teljesen elpusztították. 
A büszke asszonynak a környék népével együtt 
az erdőre kellett futnia, s ott a hideggel, éh¬ 
séggel és az erdei vadakkal küzdenie. Halálos 
ellensége: Bornemissza Miklós megtudván, 
minő rettenetes sorsra jutott Tegzes Borbála, 
Berkeszy Dorottyát küldé hozzá azzal az üze¬ 
nettel, hogy a németjárás ellen az erdők sem 
adnak menedéket. Az ő kastélyát a német had 
elkerülte, s így szállással bármikor szolgálhat. 
Ha tehát Borbála asszony az ő szíves hívását 
meg nem veti, kerecsényi kastélyát készséggel 
átengedi neki. De ha a múltra való tekintet¬ 
ből hozzá nem akarna szállani, a faluban ké¬ 
szíttet neki biztos szállást. 

Tegzes Borbála a lovagias ajánlatot harag-
szóval utasítá vissza.«Ellenségemhez mennem — 
szóla — nekem kész halál volna. Latrok hí¬ 
vására meg nem indulok!» 

Mikor Básta pusztító hadai elvonultak, s 
Tegzes Borbála újra haza szállhatott, ismét 
és örökké a régi nótát fújta. Székely Jánosnak 
tehát nem volt maradása, mert a felesége 

A BÁNTA BELSEJE, 

A Z A L S Ó R Á K O S I B A Z A L T B A N Y Á K B Ó L . — Jelfy Gyula fölvételei. 
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tan hevert mellette a boldogtalan asszony: 
Büdy Erzsébet. 

Székely János a zsákmánynyal hazatérvén, 
Tegzes Borbála lelkendezve fogadta őt. A férj 
azonban zord volt, s nem osztotta az örömét. 
Fölébredt benne a lelkiismeret, s szivét a 
megbánás teljesen elborítá. Eideg szóval monda 
tehát a feleségének: «Ám teljék kedved immár 
benne asszony, a dolog megesett. Bornemissza 
Miklós már nem él l Tőled indult a boszú, 
szálljon hát a fejedre a vére. Én itt hagylak 
örökre. Isten fordítsa el rólad a haragját. 
Élj, a hogy élni tudsz, én soha többé vissza 
nem térek hozzád.» 

És Székely János, mint a csord^ól idege-
nedett marha, búcsúszó nélkül még az nap 
elfutott (hazulról, egy fillér árú dolgot sem 
vivén magával. 

Tegzes Borbála ismervén a bűvös erőt, a mi 

essék. Nem jó dolog ez, nem helyes az, a 
mit beszélsz D !. . . 

A szegény Büdy Erzsébet a rettenetes éjszaka 
után kissé magához térvén, június hó elején 
maga írta meg a királynak az ura gyászos 
halálát. Az ostor — írja - - oly nagy rajta, 
hogy ugyan tántorog belé. Egészen a halálán 
fekszik. Mindenét elrabolták. Még egy inget 
sem hagytak, a mibe szegény jó ura holttes¬ 
tét takarhatta volna. Az ő veszteségét, az ő 
fájdalmát — úgymond — toll le nem írhatja. 
Hisz mindenki tudja, minő derék vitéz, milyen 
hős volt az ő ura. 

E levélke volt Büdy Erzsébetnek az egyet¬ 
len és utolsó írása. Harmadnap elköltözött az 
ura után, a ki nélkül élni úgy sem tudott, 
úgy sem akart. 

A gyilkosok közül Székely János Erdélybe 
futott, s ott kereste halálát, a mit az ellen-

A gyilkosok és a felbujtók közül tehát csak 
Székely János bűnhődött. És őt sein a törvény 
nyomorította meg, hanem a saját lelkiismerete. 
Ezért választotta magának a halált. * 

Takáts Sándor 

AZ ALSÓRÁKOSI BAZALTBÁNYA. 
Segesvár közelében, a szászok és oláhok 

közé ékelt székely lakosságú Alsórákoson vi¬ 
rágzó bazaltbányát művel a szorgalmas székely 
nép. Néhány képünk bemutatja a bányászásnak 
azt az ágát, a mely nemcsak sok családnak 
ad kenyeret ezen a vidéken, hanem a magyar¬ 
ság térfoglalásának is eszköze, mert a bányák¬ 
ban dolgozó székely munkások között hama¬ 
rosan megmagyarosodik a velük bányászó 
oláh is. 

GRÓF ZICHY ALADÁR LEÁNYAI. A SEMMER1NGI CSAPAT A NEMZETKÖZI SZÁNKÓVERSENYEN. 

V 

A GRÁCZI CSAPAT A NEMZETKÖZI SZÁNKÓVERSENYEN 
A LOMNICZI CSAPAT, A VERSENY GYŐZTESE. 

SZÁNKÁZÁS TÁTRALOMNICZON. - Jelfy Gyula fölvételei. 

Székely Jánost Hozzáfűzte, csak a vállát vo-
nogatta, de nem hitte, hogy az ura csakugyan 
elhagyja. A bánatnak tehát nem ereszté magát. 
Ellenkezőleg a mint a tanúvallomások 
mondják - - kedvre derült és felöltvén legszebb 
ruháját, s felkötvén a szegény Bornemisszáné 
aranyos övét, meg aranycsipkés laptakötényét, 
Apátiba ment, a hol sátor alatt nagyokat ivott 
Bornemissza elrabolt abszintborából. Aztán 
megjelent a nemes asszonyok társaságában, a 
hol dicsekedve monda el a gyilkosságot. «Ételt 
jóízűen nem ehettem, - - monda - - italt nem 
ihattam, míg akaratom és lelkem vágya nem 
teljesült» ! 

Apátiból Kisvárdára vitette magát, a hol 
először kellett éreznie, hogy kerülve kerülik 
öt. Jí^zbe vérén a mellőzést, az apródjához 
imigyen szólott: «Nézd fiam ezt az Anarcsy 
Istvánt, mint haragszik rám. Még csak a szemét 
sem veti felém. Ha az Isten az uramat vissza¬ 
hozza, rajta is boszút állatok»! — „Én jó 
asszonyom - - feleié az apród - - hallgass az 
Istenért, nehogy szavad másnak is a fülébe 

seggel szemben hamar meg is talált. Csoma-
kozy András a törökhöz menekült, s ott húzta 
meg magát, míg Bocskay fegyvert nem fogott 
Aztán az ő hadába állott és vitézül harczolt. 

Eudolf császár - - az ő szokása szerint — 
somaközy és Székely javait idézés és ítélet 

nélkül, tehát törvénytelenül lefoglaltatta. Csoma-
kozy szép birtokait és kassai házait aztán 
1604 október 13-án Eueber György német 
kapitánynak adományozta. Ez az adomány 
azonban Bocskay idejében erejét vesztette 
Bocskay ugyanis Csomaközynek minden bir¬ 
tokát visszaadatta. 

Tegzes Borbála már nem is Bocskay, hanem 
a magyar kamara ajánlatára kapta vissza a 
birtokát, ügy látszik, a szép asszonynak nagy 
összeköttetése volt, s a keze igen messze elért 
Nem csoda hát, ha a kamara is védelmezgette 
a jogait Az ő rovására mindössze csak annyi 

•ént, hogy a váradi püspök ajánlatára 3000 
forintnyi zálogot vetettek a birtokára, nehogy 
minden teher nélkül kerüljön vissza Tegzes 
Borbála kezére. 

BEBEL. 
Németország polgári társadalma csöndesen 

s az érdeklődés minden különösebb jele nél¬ 
kül haladt el most február 22-ikén Bebel Ágost 
hetvenedik születésenapja mellett, ugyanakkor 
Nemetorszagszerte szokatlan érdeklődést kelt 
egy könyv, mely Bebel önéletírásának első ré¬ 
szét foglalja magában.** E két jelenség látszó¬ 
lag ellentmond egymásnak, pedig valósággal 
kiegészíti egymást. Bebel volt az, ki először 
mondotta ki a német szocziáldemokráczia jel¬ 
szavat : „Harcz a paloták ellen mindenütt !» -
s ezzel végképen elkülönült a polgári társa¬ 
dalomtól, melyben felnövekedett. De Bebel egy¬ 
úttal egyik megteremtője Németország legha-

ilmasabb mozgalmának és pártjának : a szo-

* Az itt felhasznált összes adat, az eredeti tanu-

w 
. W. Dietz 

Iész- Stuttgart, 

cziáldemokrácziának; Lassalle, Marx, Engels 
és Liebknecht oldalán ott állt e hatalmas 
gyermek bölcsőjénél s utolsó élő klasszikusa 
a német munkásmozgalomnak. 

S most, hetven éves korában, harczos életé¬ 
nek alkonyatán, kezébe veszi a tollat s telje¬ 
sít egy kötelességet, mely reája vár. Megírja 
életének történetét, mely egy mederben folyik 
és szélesül ki a szocziálista munkásmozgalom¬ 
mal. Kötelességét híven teljesíti, mint a jó 
munkás. Igaz, nem tagadja meg magában a 
pártembert s egész világnézetét, de a mit ese¬ 
ményekről s önmagáról ir, abban igaz, őszinte 
és hű. 

Valóban érdekes és nevezetes látvány: a 
paloták ez ellenségének életkörülményei, s nem 
csak azok, de életnézetei is polgáriasán nyu¬ 
godt irányban indulnak. Pedig a születésében 
már van valami, a mi utóbb mindenesetre 
élénken szíthatta a tüzet az agitátorrá hevült 
polgári munkás lelkében. 

iparoslegények szokása szerint, vándorútra kelt 
s így jutott el Freiburgba. Még nem volt agi¬ 
tátor, de ösztönszerűleg kereste a rokonlelke-
ket, s minthogy ipari szervezetek abban az 
időben még nem voltak, belépett a katholikus 
legényegyletbe, noha ő maga nem volt katho¬ 
likus. Nem tudja, — úgymond — hogyan fej¬ 
lődtek azóta a katholikus legényegyletek, de 
az az egy bizonyos, hogy a freiburgiban ő na¬ 
gyon jól érezte magát; az emberek nagyon 
türelmesek voltak egymással szemben, s a mi 
a fő, lehetett újságot olvasni. A mi Bebelt 
illeti, ő még mindig a polgári gondolkozás 
körében mozgott, s ha a villafrancai béke¬ 
kötés végét nem veti a háborús veszedelem¬ 
nek, 1859-ben ő is katonának áll. 

A következő évben, épen ötven évvel ez¬ 
előtt, Lipcsébe vitte vándorútja s ott vállal 
szerepet először a munkásmozgalomban. «Mi 
ifjabbak — irja, — vajmi keveset tudtunk ak¬ 
kor még a szocziálizmusról és kommunizmus-

Hogy mi vitte mégis a szocziáldemokrata 
mozgalmak útjára Bebelt és híveit, azt érde¬ 
kesen és sok melegséggel mondja el emléke¬ 
zéseiben ő maga. Megházasodott. Elvette egy 
földmunkás leányát, a ki munkásnő volt egy 
lipcsei divatárú-üzletben. «Sohasem bántam 
meg e lépésemet, - - irja. - - Szeretőbb, oda-
adóbb, áldozatra mindenkor inkább kész asz-
szonyt nem találhattam volna. Hogy meg¬ 
tehettem azt, a mit megtettem, elsősorban az 
ő fáradhatatlan gondjainak s mindig kész se¬ 
gítségének köszönhettem. Sok nehéz napot, 
hónapot és évet töltött el ő mellettem, míg 
végre fölvirradt számára is a nyugodtabb idők 
napja.» 

Bebel Lipcsében telepedett meg. Nagyon 
kicsinyben, csak egy inassal kezdte meg üz¬ 
letét. De néhány hónap múlva már segédet 
fogadhatott.Egy segéddel dolgozottmégl 867-ben 
is, midőn képviselőnek választották meg a biro¬ 
dalmi gyűlésbe. «Egyébként pedig • • úgy-
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A kölni vár kazamatáiban született, annak 
is egyik szűk és dohos lakásában. Az apja 
altiszt volt. Szegény proletár, ki fiatalon, 
harminczöt éves korában halt meg tüdővész¬ 
ben. Az özvegye Wetzlarba költözött gyer¬ 
mekeivel a rokonokhoz. Férjhez is ment egy 
fogházfelügyelőhöz, másodszor is özvegységre 
jutott, aztán hét évi megadással viselt sinylő-
dés után ő is meghalt, tüdővészben. 

A gyermek e közben az iskolába járt. Ka¬ 
tona gyermeke volt s a tekintély nagy kul¬ 
tuszában nevelhették, mert 1848-ban, midőn 
Wetzlarnak majd minden polgára és diákja 
a köztársaságért élt-halt, csak a kis Bebel, meg 
egy iskolatársa voltak királypártiak. Ő maga 
mondja el könyvében. Szenvedett is ezért, 
mert a pajtásai derekasan elverték. 

Az árva gyermeket természetesen mester¬ 
ségre adták. Esztergályos lett. «A középszerű¬ 
ségnél — irja, — nagyobbra bizony minden 
igyekezetem ellenére sem vittem mesterségem¬ 
ben, de fölszabadulásomkor mégis elsőrendű 
minősítést kaptam a remekemért.)) Aztán, az 

ról.» De megalakultak az első munkásegyesü¬ 
letek s 1861-ben alakult Lipcsében egy «ön-
képző egyesületi) is. Bebel ennek tagjai közé 
lépett, s az ellenzéki elemekkel szemben, me¬ 
lyek politikai színezetet akartak adni az egye¬ 
sületnek, ő a polgárian mérsékelt elemekkel 
tartott, s az egyesület tagja maradt, midőn 
amazok kiváltak. Minden estéjét az egyesület¬ 
ben töltötte, ha csak munkásgyűlésre vagy 
bizottsági ülésre nem kellett mennie, s mint¬ 
hogy ennek következtében jobban megismer¬ 
kedett tagtársainak kívánságaival és szükségei¬ 
vel, mint az egyesület elnökei, népszerűsége 
nőttön-nőtt. Nem is telt bele nagy idő, s 
Bebel az egyesület elnöke lett. 

Abban az időben rázta fel a német munkás¬ 
öntudatot Lassalle, s Bebel, egyesületének el¬ 
nöki székéből ugyanekkor az általános választó¬ 
jog ellen nyilatkozik. Még nem tartja reá elég 
éretteknek a munkásokat. Akkor is a polgári 
munkásegyesületekkel tart még, midőn Las¬ 
salle föllépése megosztja és egymás ellen sora¬ 
koztatja a munkástömegeket. 

mond, - - alaposan megismerkedtem a kis¬ 
iparos nyomorúságával. A kész árút hosszabb 
ideig tartó hitelre kellett szállítani. De a sze¬ 
mélyzet bérére, a költségre s az életfentar-
tásra napról-napra s hétről-hétre pénz kellett. 
Igen ám, de honnan kerüljön elő ez a pénz? 
Én tehát az árúmat készpénzen szállítottam 
egy kereskedőnek, oly áron, mely alig volt 
valamivel is nagyobb, mint az önköltségem. 
Szombatonkint, midőn elmentem a pénzemért, 
csupa piszkos bankópénzt kaptam, melylyel 
Lipcsét, a thüringiai kis államokkal való össze¬ 
köttetései révén, valósággal elárasztották. Azon¬ 
kívül akárhányszor egy-egy iparvállalat még 
nem esedékes szelvényeivel elégítettek ki, vagy 
oly aranypénzzel, melyet a manicheus annyira 
körülvagdosott, hogy a három tallér és öt ga¬ 
ras helyett, a mennyibe nekem beszámították, 
sokszor csak három tallért, vagy még keve¬ 
sebbet kaptam érte a bankártól, a kihez vál¬ 
tani vittem. Hasonlóképen jártam a szelvé¬ 
nyekkel is. Fel voltam bőszülve a fizetésnek 
ily módja miatt. De mit tehettem ellene? 
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vádolt szocziálizmusról, s kijelentette magá¬ 
ról, hogy minden öregsége ellenére fegyvert 
fog ragadni, ha arról lesz szó, hogy meg kell 
védelmezni a német földet és hazat bármely 
kívülről jövő támadás ellen. —a. 

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

Ismerteti (Folytatás.) 
RÁKOSI VIKTOR. 

VII. FEJEZET. 
A párisi érsek börtönbe kerül. — A versaillesiek 

benyomulnak Parisba. 

Az első előkelő személyiség, a kire a kom¬ 
mün rátette a kezét, Bonean volt, a legfőbb 
semmitő szék egyik elnöke (olyan kúriai tanács¬ 
elnök féle), Parisban ismert és kedvelt egyéni¬ 
ség, vallási nézeteiben toleráns, politikában 
liberális. Abban a reményben fogták el, hogy 
Thiers hajlandó lesz vele kicserélni Blanquit, 
a forradalmi atyaistent, _ a kit viszont Versail¬ 
les tartott fogságban. Április negyedikén az¬ 
után megcsinálták a nagy fogást, börtönbe ve¬ 
tették Darboy párisi érseket, a főkezest, egy 
csomó pappal együtt. 

Öklömet szorongattam a zsebemben s a követ¬ 
kező héten megint szállítottam az árút s me¬ 
gint csak úgy fizettek meg érte.» 

A fejlődés így vitte Bebelt s vele együtt 
hiveit más utakra, mint a melyeken elindul¬ 
tak. A mi őt magát illeti, neki, a ki utóbb 
társat vett maga mellé s gőzerővel dolgozó 
kis gyári üzemmé fejlesztette esztergályos mű¬ 
helyét, meg kellett még ismerkedni egy boj¬ 
kottal, melyet a megrendelők intéztek ellene 
közéleti tevékenysége miatt, s meg kellett 
ismerkednie főkép Liebknechttel, ki elhatározó 
hatással volt pályájának alakulására. Ő maga 
is elismeri ezt, de hozzáteszi, hogy nélküle 
is szocziálistává lett volna; már azon az úton 
volt, midőn megismerkedett vele. A Lieb¬ 
knechttel való érintkezés csak siettette belső 
fejlődését. És Bebel, nem szónoklatának ere¬ 
jével, hanem kivételesen nagy szervező-talen¬ 
tumával, mint nagyszabású agitátor, mint par¬ 
lamenti munkásvezér, korának egyik hatal¬ 
massága lett. Oly hévvel vezette a harczot a 
paloták s a polgári társadalom ellen, hogy 
egyizben megtagadta a hadikölcsönt a német 
birodalomnak. Csak néhány év előtt, 1904-ben 
támadt föl benne egy pillanatra a "wetzlári 
kis diák. Beszédet mondott a birodalmi gyű¬ 
lésben a hazátlansággal és hazafiatlansággal 
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Mint már irtuk, április harmadikán a kom¬ 
mün csapatai összeütköztek a versaillesi had¬ 
sereggel. A csatában, a mely az utóbbiak győ¬ 
zelmével végződött, elesett Flourens és főbe 
lövetett Duval kommunista « tábornoki). E csa¬ 
pások tettre serkentették a kommünt, mely 
kezdte érezni, hogy rósz vége is lehet ennek 
az egész vállalatnak. Ezért tette rá rögtön ke¬ 
zet Paris főpapjára és udvarára, április ötödikén 
pedig meghozta hires határozatát, melyben 
legelőször tesz említést a kezesekről, túszokról 
E határozat negyedik paragrafusa így szól • 
Minden vádlott, kit a vádhatóság határozata 
fogságba helyez, a párisi nép kezesének tekin¬ 
tetik. Ötödik paragrafus: Valamely hadifogoly¬ 
nak vagy a törvényes párisi kommünkormánv 
parthivenek kivégzését rögtön háromszoros ki¬ 
végzés követi, melynek áldozatai a negyedik 
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Ez a határozat, mely a párisi kommün nevé¬ 

ben hozatott, volt az a tárt kapu, melyen át a 
vérengzések bevonultak. E határozat 

értelmi szerzői Ihgault és Ferré, a kommün 
két rósz szelleme volt, a kikkel majd később 
érdemlegesen fogunk foglalkozni. 

Április negyedikéig az érseki hivatalt nem 
háborgatta senki s mint normális időben, ren-

V ° ^ a t í a m ű í ö d é 8 é t - E « * a napon dél-
két órakor valami papi értekezlet volt az 

két , 
itány vezetése alatt egy zászlóalj 

federált nemzetőr szállottá meg a palotát, el-
állott minden kijárást, megvárta, míg a gyűlés 
véget ér s aztán bekopogtatott az érsek szobá¬ 
jába. A vezető kapitányok egyike, Eóvol, az 
érseknek átnyújtotta a következő elfogatási 
parancsot: Ezennel elrendelem Eévol polgár¬ 
társnak, a rendőrfőnökséghez beosztott térpa¬ 
rancsnoksági kapitánynak, hogy azonnal men¬ 
jen az érseki palotába és tartóztassa le Darboy 
polgárt, állítólagos párisi érseket, foglalja le 
összes papírjait és általában végezze a leg¬ 
gondosabb házkutatást. Raoul Rigault. 

Miközben Eévol ezt az érseknek átnyújtotta, 
kijelentette, hogy csak a rendőrfőnöknél teendő 
látogatásról van szó. Valamelyik egyházi épü¬ 
letből rálőttek a szövetkezett nemzetőrségre s 
a rendőrfőnök úr ez ügyben felvilágosításokat 
óhajt a főtisztelendő úrtól. Kétségtelen, hogy 
utána a főtisztelendő úr visszatérhet lakására. 

Míg ez a jelenet az érsek dolgozó-szobájá¬ 
ban lefolyt, több pap el akarta hagyni a házat, 
azon a hátsó kis kapun át, mely a palota kert¬ 
jéből az utczára vezet. Hiábavaló kisérlet volt. 
Mikor a kaput kinyitották, fegyveresekkel ta¬ 
lálták szemben magukat, a kiket Darboy, az 
érsek tulajdon unokaöcscse vezetett s a kik 
meggátolták kimenetelüket. 

Az érsek megkérte Lagarde-t, a titkárját, a 
ki különben fővikárius is volt, hogy kisérje 
el a rendőrségre, ő nincs letartóztatva s így 
visszatérhet majd a palotába hirt hozni öreg 
nénjének, a kit ez az eset nagy nyugtalanságba 
ejtett. Lagarde szó nélkül teljesítette a főpap 
kérését. A kapitány befogatott az érsek hintó-
jába, ő maga felült a bakra, a zászlóalj egy 
része a kocsit körülvette s lépésben indultak 
a rendőrprefektura felé. A többi nemzetőr ott 
maradt a papokat a palotában őrizni. 

A rendőrfőnökség palotájában az érseket és 
paptársát a rendőrfőnök, Eigault fogadta, egyen¬ 
ruhában, egy zöld posztóval leterített asztal 
mellett. A szoba tele volt emberekkel, a kik 
álldogáltak, vagy asztalok körül dolgoztak, leg¬ 
nagyobb részük nemzetőr volt, fején katona¬ 
sapkával. A két pap levett kalappal lépett a 
szobába. Eigault hátratolta nemzetőri keppijét, 
élesen megfixirozta a két papot és így szólt: 

- Ön az a Darboy polgár? Jól van, most 
rajtunk a sor . . . 

Az érsek odalépett az asztalhoz és így szólt: 
- Megtudhatnám, hogy miért fogtak el? 

Eigault hátravetette magát karosszékében, 
jobb karját előrenyújtotta és így kiáltott: 

- Önök tizennyolczszáz esztendő óta fogva 
tartanak bennünket a babonáikkal. Ideje, hogy 
ez véget érjen ! Az önök chouansjai legyilkol¬ 
ják testvéreinket! Nos, most fordult a kerék. 
Itt mi vagyunk az erő, a hatalom és a jog: 
tehát élni fogunk vele. Oh, mi nem fogjuk önö¬ 
ket máglyára hurczolni, mi sokkal embersége¬ 
sebbek vagyunk. Mi majd csak agyonlőjjük 
önöket. 

Az érsek erre a kirohanásra csak ennyit fe¬ 
lelt : De gyermekeim!. . . 

Ez a familiáris megszólítás valóságos vihart 
támasztott körülötte. Kiabáltak, toporzékoltak, 
fenyegető mozdulatokat tettek. Mikor a tumul¬ 
tus lecsillapodott, Eigault éles hangon így kiál¬ 
tott: 

- Ön mosolyog, polgártárs? Ismétlem, hogy 
ön főbe fog lövetni és majd két nap múlva 
meglátjuk, lesz-e kedve nevetni. Igen, főbe fog 
lövetni. 

Ezzel Lagarde abbéhoz fordult és így szólt: 
- És maga is. Különben ki maga? 
- Én az érsek úr ő főtisztelendőségének 

vikáriusa és titkára vagyok s csak önként ide-
ki sértem őt. 

Eigault megvetőleg végignézett rajta és így 
felelt: 

- Eh, ne pózoljon itt, ismerjük már ezt a 
komédiát. 

Az érsek itt közbeszólt: 
- Lagarde úr tényleg az, a kinek mondja 

magát. Ellene nincs elfogatási parancs s csak 
kérésemre kisért ide; Azt a kegyet kérem szá¬ 
mára, hogy engedjék szabadon. 

- Hát még mit? - - szólt gúnyosan Ei¬ 
gault, - - a polgártársat megcsíptük, hát itt 
marad. Neve? 

- Lagarde. 
- Hamar állítsatok ki egy elfogatási paran¬ 

csot Lagarde polgár nevére s rögtön lakat alá 
mind a kettővel, de külön . . . Soha két papot 
össze ne csukjatok! Kapitány, vezesse el őket! 

A kapitány, a kihez a parancsot intézte, egy 
jó külsejű, idősebb ember volt, a ki meglehe¬ 
tős hidegvérrel oldalt állott s nem vett részt 
az általános tombolásban. A parancs hallatára 
egyet sodort őszülő baiuszán és így felelt: 

- Polgártárs, katonaviselt ember vagyok és 
ilyen megbízásra nem vállalkozom. 

Halálos csend támadt e bátor szavakra. Min¬ 
denki azt várta, hogy Eigault legalább is le¬ 
lövi a kapitányt. Eigault azonban egyszerűen 
vállat vont s a foglyokat az ajtó mellett álló 
hadnagyra bizta, a ki állítólag olyan részeg 
v olt, hogy alig tudott állni a lábán. Darboyt 
és Lagarde-ot elvezették s a Mázas-fogházba 
csukták. Ugyanoda zártak minden papot, a ki 
Parisban kezükbe került, köztük a Madeleine-
templom plébánosát. Ezenkívül letartóztattak 
egy csomó csendőrt és városi rendőrt s fog¬ 
ságba vetették őket. Az iratokból kimutatható-
lag a kommün hetvenhárom napi uralma alatt 
körülbelül háromezerhatszáz letartóztatás tör¬ 
tént. Később átszállították őket a Eoquette-
fogház börtönébe, melynek igazgatója, Fran-
9ois, átvételük alkalmával a következő summá-
ris elismervényt állította ki: Átvettem negyven 
plébánost és hatósági személyt. Egyúttal a 
papokhoz a következő kis beszédet intézte: 
Ezerötszáz év óta nyomják el ezek a ficzkók 
a népet, meg kell őket ölni; bőrük még arra 
se jó, hogy czipőt csináljon belőlük az ember. 

Április 13-ikán Eigault rendeletére letartóz¬ 
tatták Chaudey Gusztávot, igen ismert és sze¬ 
repvivő párisi ügyvédet, a ki a mérsékelt, de 

A PÁRISI ÉRSEK A LA ROQUETTE FOGHÁZBAN. 

«A párisi gyujtogatók» czimű közleményünkhöz. 

LÁZADÓK SZÁLLÍTÁSA VERSAILLES FELÉ. 

határozott republikánusok közé tartozott. Azzal 
vádolták, hogy ő volt az, a ki Paris ostroma 
alatt, mikor január 22-ikén a kommün az is¬ 
mert pucsot csinálta, a népre lövetett. Ez volt 
nem oka, hanem ürügye a letartóztatásnak, 
mert később kiderült, hogy Chaudey ebben a 
dologban teljesen ártatlan. Chaudeyt is oda¬ 
csukták a papok közé s május végső napjaiban 
együtt konczolták föl valamennyit. 

A kommün kormánynak nem csak ezek a 
letartóztatások terhelik a lelkét. Különös szi¬ 
gorral fordult azok ellen, a kik kivonták ma¬ 
gukat a nemzetőri szolgálat alól. Nagy ünne¬ 
pélyességgel proklamálta, hogy az állandó had¬ 
sereget és a rendes katonai szolgálatot eltöröli. 
Ellenben dekrétumot hozott, melyben minden 
párisi polgárt tizenkilenczedik évétől negyvene¬ 
dik esztendejéig nemzetőri szolgálatra kényszerí-
tett. Fegyveres csapatokat küldtek szét a város¬ 
ban, melyek összefogdosták azokat, a kik ma¬ 
gukat e dekrétum alól kivonták. Névtelen föl¬ 
jelentésre azonnal házkutatást tartottak. Szó¬ 
val olyan eszközökkel dolgoztak, mint a leg-
zsarnokibb hatalom. Betiltották azokat a lapo¬ 
kat, melyek, habár a legenyhébb formában is, 
kritizálni merték a kommün kormányát s csak 
a saját pártlapjaik megjelenését tűrték el. Ezek 
közt dominált Vermersch lapja, a Pere Du~ 
chéne, egy mosdatlan szájú, a nép szenvedé¬ 
lyeinek hízelgő, denuncziáns ujság, mely a 
kommün uralma alatt hatvan-hetvenezer pél¬ 
dányban jelent meg. De a kommün még azt 
is megtette, hogy nagyszabású kémrendszert 
szervezett. Voltak ügynökei Versaillesban, vol¬ 
tak ügynökei az idegenek megfigyelésere és 
külön spiczlijei a lengyelek szemmeltartására. 
De hiába volt minden ellenakna, a versaillesi 
kormány pénze erősen működött a kommunis¬ 
ták között s utat talált még a legmagasabb 
rangú vezérekhez is. Azt, hogy május huszon¬ 
egyedikén egy elhagyott kapun keresztül a 
versaillesiak bevonulhattak a városba, szintén 
megvásárolt árulóknak köszönhették. Az, a ki 
a kommün csapatait innen visszavonta, Domb-
rovszki volt, a kommün egyik legügyesebb 
generálisa, az pedig, a ki a versaillesi csapa¬ 
tokat az elhagyott helyre bevezette, Ducatel, 
a tizenhatodik kerület útfelügyelője volt. 

Ducatel mint kiszolgált katona s Paris váro¬ 
sának alsóbbrendű tisztviselője, kezdettől fogva 
a versaillesiakkal tartott s mindig azon törte 
a fejét, hogy lehetne egykori bajtársainak szol¬ 
gálatára. Összeköttetésbe lépett Douay tábor¬ 
nokkal, a ki azon a részen vezette az ostromló 
franczia sereget s mint a helyi viszonyokkal 
tökéletesen ismerős ember, felajánlotta szolgá¬ 
latait. Pontos értesülésekkel szolgált a federált 
nemzetőrök állapotáról, számáról, elhelyezésé¬ 
ről, ágyúikról, bástyáikról, még rajzokat is 
készített s minden tekintetben nagy segítsé¬ 
gére volt a francziáknak. Május 21-ikén kora 
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hajnalban Auteuil, Montretout és Saint Cloud 
tájékán kémszemlére indult, hogy annak ered¬ 
ményéről beszámoljon Douay tábornoknak. 
A kommunisták külső védelmi vonalát telje¬ 
sen elhagyatottnak találta. A mi apróbb csa¬ 
patokat látott, azok is Paris belseje felé vonul¬ 
tak vissza, mint egy felsőbb parancsnak enge¬ 
delmeskedve. így érkezett meg Ducatel a Saint 
Cloud kapuhoz s úgy találta, hogy az összes 
elhagyott helyek közül ez volna a legalkalma¬ 
sabb a benyomulásra. Elhatározta tehát, hogy 
erről a kedvező helyzetről azonnal értesíti a 
generálist. A franczia hadseregnek sejtelme se 
volt róla. hogy ezek a bástyák ennyire elha¬ 
gyottak s teljes erejével bombázott rájuk. Du¬ 
catel azonban nem törődve ezzel, botjára fehér 
zsebkendőt tűzött, felmászott egy háztetőre s 
elkezdett integetni az előőrsöknek, melyek egy 
futóárokban elbújva nem lehettek messzebb 
hatvan méternél. Ducatel integetett, kiabált, 
miközben néha teljesen eltűnt a körülötte le¬ 
hulló bombák által fölvert porban. A szakadat¬ 
lan dörgésben a katonák persze nem hallották 
a hangját, így telhetett el körülbelül egy kínos 
negyedóra. Végre is Tróve fregatkapitány ész¬ 
revette az integető alakot. Ő is a maga felelős¬ 
ségére hatolt annyira előre. Napok óta feltűnt 
neki, hogy milyen nagy a csend a párisi bás¬ 
tyák között s mindig azon törte a fejét, nem 
lehetne-e azokat meglepetésszerűleg elfoglalni? 
Akkor is ezt forgatta fejében, mikor Ducatelt 
megpillantotta. Azonnal pár lépést tett feléje, 
de katonái visszatartották, mondván, hátha csel 
az egész s majd ha közel megy, lelövik. Trévet 
ez nem tartotta vissza, csupán annyit engedett 
meg, hogy egy őrmester elkísérje. Ketten oda¬ 
futottak Ducatelhez s egy sánczárkon keresztül 
beszédbe elegyedtek vele. 

- Paris a hatalmukban van ! — kiáltott ne¬ 
kik Ducatel. - - Itt nincs egy lélek se, gyorsan 
vezessék ide a katonákat. - Tróve habozás 
nélkül átment hozzá, együtt megnézték a köz-
vetetlen szomszédságban levő bástyákat, Pán-
czokat, torlaszokat, azután a kapitány vissza¬ 
sietett a csapatokhoz s a helyzetről jelentést 
küldött Douay generálisnak. A generális föl¬ 
ismerte a helyzet kedvező vollát, táviratokat 
és stafétákat küldött szanaszét, egy egész had¬ 
test rögtön megmozdult, átlépte a sánczárkot, 
a falakat, s behatolt az elhagyott po/icziókbu. 
Ez a benyomulás csak két nap múlva volt ter¬ 
vezve s bizonyára sok vért kíméltek meg vele, 
mert lehet, hogy két nap múlva a kommün 
csapatait újra ott találták volna. 

Ha a versaillesi csapatok ez első lépés után 
nem állottak volna meg, hanem hasonló gyor¬ 
sasággal folytatják az előrenyomulást, ezzel 
bizonyára sok szerencsétlenséget akadályoztak 
volna meg. Valószínűleg a kezesek lemészárlá¬ 
sát is, de Paris felgyujtását mindenesetre. Ma¬ 
guk a kommün történetírói bevallják, hogy 
Paris urait annyira készületlenül találta PZ a 
benyomulás, hogy a versaillesiak egy brigádra 
való katonasággal május 21-ikén elfoglalhatták 
volna a Concorde-tt>n>t, n képviselőházat s még 
aznap este bevonulhattak volna a városházára. 
A kommünvezérek első meglepetésükben telje¬ 
sen elvesztették a fejüket, csak kapkodtak, de 
semmi okosat nem tudtak csinálni. Egy éjszaka 
'•lén volt ahhoz, hogy magukhoz térjenek. De-
lescluze kibocsátotta proklamáczióját : Helyet 
<t népttekl Hi-h/ct a i>,r:.trle» knni lnnr;njok-

lli'lt a forradalmi háborít órája! Hu¬ 
szonnégy óra alatt Paris legexponáltabb holyein 
nem kevesebb, mint 580 barrikád emelkedett, 
mögöttük elszánt harczosokkal, készen arra az 
utczai harczra, mely annyira eleme a forra¬ 
dalmi Paris népének. Akkor már a versaillesiak 
részéről a gyors előrenyomulás koczkáztatott 

követként.) 

BEBEL ÁGOSTON. (Szóvege a 188. oldalon.) 

DIVATLEVÉL. 
Tavaszi napsugarak suhannak szobánkba, duzza-

doznak a fák rügyei, rendkívüli gyorsasággal köze¬ 
ledik a tavasz, a mely nagy feladatot ró a nőkre. 
bJsp sorban természetesen azokra, a kik főben 

járó bűnnek tekintik, ha minden évszakot nem a 
legújabb divat szerint szabott ruhában köszön¬ 
tének. Annál nagyobb feladat ez most, mert a 
kereskedők nem voltak elkészülve a tavasz üy 
gyors i beköszöntésére és most nagyon kétes mintá¬ 
kat .állítanak a kirakatokba. Olyanokat, melyeket 
nem lehet föltétlen szavahihető divathirnököknek 
tekintenünk. 

Szerintük alkonya közeledne a hosszú bő kábá¬ 
toknak, melyeket a nők az elmúlt évben még 
kánikula idején is viseltek. Azt hiszszük, ez az 
újítás sok lázadót teremt majd ama nők körében, 
a kik megszerették e kényelmes és a mellett elő¬ 
kelő viseletet. Alakjuk így nem tett mesterkélt, 
feszélyezett benyomást és ez jelenleg már fontos 
tényező a fűző uralmát nem túlságosan kedvelő 
nők szemében. 

A jelenlegi kabátok félrövidek, olykor alsó szélü¬ 
kön ívelten kivágottak. Legtöbbet látjuk az úgy¬ 
nevezett orosz kabátot, mely övvel és lebbenynyel 
készül. Szorosan megsimúl az alakon, tehát merő¬ 
ben ellentéte a tavaly viselt kábátoknak. Kecses¬ 
nek nevezhető, de csakis ha karcsú nő viseli, és 
már ezért sem jósolunk neki általános kedvelt-
séget. 

Az aljak sem olyan simák, mint a milyennek 
őket azelőtt láttuk. Mély csipőrészszel és alul 
tágított vagy lerakott fodorral készeinek. A fűzőt 
még látjuk, de kevesebbet, mint az elmúlt c'vben. 
Ennek daczára a sima, rövid, angol aljnak is 
további életet jósolunk, mert rendkívül kellemes 
és cxéls/.erü viselet kerül belőle. 

Knlekes volta/,a fdlmliorcxhis, melyet az Athenée-
szinház müvés/női u minap keltettek. Ők ugyanis 
látván a divat jelenlegi irányát, síkra szálltak 
ellene. Nemhogy elfogadták volna a feszesre fűzött 
alak törvi'nyét, hanem a párisi nők határtalan 
csodálkozásáru teljesen fű/ő nélkül jelentek meg a 
s/inpadon. Olyanok voltak, mint a praerafaelista 
festők alakjai. Az ízlésnek ezt a változását nem 
tudjuk megérteni. Paris közönsége még kevésbbé. 
De annyi tény, hogy a franczia nők máris azon 
gondolkoznak, vájjon termetük eléggé szép-e arra, 
hogy fűző nélkül megjelenhessenek. Hiszszük, hogy 
szemünk is meg fogja szokni az új vonalakat, ha 
ezeket Mivut ő felsége veszi pártfogásába. 

A fűzőt eddig sxoros selyemtrikóval pótolják, 
mely a testet legkevésbbé sem feszéhezi, de szép¬ 
ségét a maga teljességében érvényesiti. Kifogásunk 
csak annyiban lehet komoly, mert béleletlen ruhát 
viselnek föléje, így tarméuetMw nem jelenhetik 
ínéi,' a köznapi élet terén, de annál inkább ked¬ 
velik a párisi színpadokon. 

A fehér blúzt teljesen száműzni igyekszik a mai 
divat, de e/en újítás sikerében nem bízunk. A nők 
túlságosan megkedvelték és megszokták már e bá¬ 
jos viseletet, semhogy róla egyhamar lemondjanak. 
Helyettük kedves, ósdi mintájú kretonokat és 
kreppeket kinál a divat, melyeket selyemmuszlin¬ 

szabott felsmlerókkal viselnek. Ennek a ruha 
színével kell megegyeznie és a rajta átcsillanó 
minta még szebbnek és finomabbnak látszik. 

A kalapok kérdése sincs még teljesen eldöntve, 
t is nagy változásokat jósolnak a divat ter¬ 

vezői. A nagy kalap boykottjáról van szó, de nem 
hiszszük, hogy most is teljes sikerrel fog járni 
mint a hogyan nem járt sikerrel két esztendő folya-
niiin. Mert a nők úgy megszerették a sokat gúnyolt 
óriás kalapot, hogy sokan nem tekintik tökéletes-
ick öltözéküket, ha ez nem tartozik hozzá A diva¬ 

tot irányító mővészek pedig minden áron a'meg-
buktatására törekednek. Szebbnél-szebb kis kalapo¬ 
kat eszeinek ki, de sajnos, ezek nem kellenek a 
joknek. Most azonban egy véletlen, illetve egy iro¬ 
dalmi esemény siet a segíts gükre. És nem tud-

! nem lesz-e hathatós támaszunk. Ugyanis 
Eostand Chanteclerjében tyúkoknak, gyöngytyú¬ 
koknak és fáczánoknak öltözve jelennek meg a 

ok. Hogv kecsesek és bájosak-e, ezt jelenleg még 
nem tudjuk, mert önszemünkkel nem láttuk De 

hogy mint legiíjabb divatot, a tyúkkalapot jelölik, 
az szent igaz. 

A Chantecler-kalap szürkés, kékes vagy sárgás 
szalmából van fonva, ügy, mintha csupa toll volna 
az egész. Elől két arany gyöngyből képezett szem 
van rajta, alól pedig piros muskátliból a taraj. 
Hegyesen lenyúlik az elülső része, mintha csőrét 
látnók a baromfiudvar kendermagos hölgyeinek. 
A kalap természetesen szorosan a fejhez simul. 
Érdekkel lessük, elfogadják-e a nők e divatot, mely 
lehet eredeti, bizarr, de esztétika tekintetében sok 
kívánni valót hagy hátra. S . . . . i Bella. 

A HÉTRŐL. 
A mandátum. A budapesti ügyvédi kamarának 

most megjelent évkönyve ugyancsak élesen kikel 
azok ellen az ügyvédek ellen, a kik egyúttal kép¬ 
viselők is. Természetesen nem azért, mert képvi¬ 
selők, hanem, mert azt a pozicziót és hatalmat, 
a melyet képviselő voltuk ad nekik, az ügyvédsé¬ 
gük javára hasznosítják szemben azokkal a kollé¬ 
gáikkal, a kik a diplomájuk mellé nem kaphatták 
szövetségesül a mandátumot. Semmi okunk vagy 
jogunk nincs kételkedni benne, hogy az ügyvédi 
kamarának ez a fölzúdulása alapos : de azt hisz¬ 
szük, a miről szó van, az az ügyvédi karnak is 
kérdése, de nem csupán ezé a testületé. Az a 
poziczió és az a hatalom, a melyet a mandátum 
ad a birtokosának, olyan helyre állítván őt, a 
hol minden szava az egész ország számára hall¬ 
ható és olyan emberekkel szemben adván meg 
neki az éles, vagy - - elnéző bírálat, a támadás 
vagy a támogatás jogát, a kiknek a kezében ren¬ 
geteg hatalom van, a kik tehát akár barátságból, 
akár szívességből, akár hálából, akár számításból 
temérdek sokat tehetnek — ez a poziczió és ez 
a hatalom nem csupán azoknak a képviselőknek 
ad igen jelentékeny kivételességet, a kik a pol¬ 
gári foglalkozásukra nézve ügyvédek. Azoknak is, 
a kik bármely más hivatásnak a munkásai. A kép¬ 
viselő tanár, orvos, kereskedő, vállalkozó, mérnök 
vagy újságíró is óhatatlan és természetes, a hely¬ 
zetből önként folyó előnybe jut azokkal a kar¬ 
társaival szemben, a kik nem képviselők, hangjuk 
nem hallatszik az egész országban, a hatalomnak 
se szívességet nem tehetnek, se kellemetlenséget 
nem okozhatnak. Lehet-e elvárni az ügyvéd-kép¬ 
viselőtől, hogy -- ha nem aknázza is ki — de 
egyenesen elutasítsa magától, a maga és a kliense 
rovásai a a helyzete önként kínálkozó kedvezóseit? 
A puritánságnak i's az altruizmusnak ezt a mér¬ 
tékét még a mandátum se áraszthatja a lelkekbe. 
A kiaknázó kedv esetleges kiáradásainak az össze¬ 
férhetetlenségi törvény megszorító intézkedései 
emelnek gátat. De hol az az inkompatibilitási 
törvény, a mely a közönségből kiölheti azt a 
hitet, hogy a mandátum nagyobb erőt, befolyást, 
hatalmat ad, mint a mandátum nélkül valóság? 
És igazat mond-e csakugyan, a ki ilyet állítana? 
Mi hát a mediczina? Az-e, hogy mindenki kép¬ 
viselő legyen? Ez nem lenne kellemetlen, de még 
lehetetlenebb, mint az, hogy a ki képviselő, semmi 
más ne lehessen, mint képviselő. De kivánhatja-e 
ezt is bármely józan gondolkodású ember? Ez 
egy olyan rettenetes luxus lenne, a milyet csak 
egy csupa milliomosból álló nemzet engedhetne 
meg magának. És pedig egy olyan milliomosokból 
álló nemzet, a hol a milliomosok már nem is 
akarnak még milliomosabbak lenni, ha könnyű 
mód és alkalom kínálkoznék is számukra. 

* 
Elking Ágnes, unokatestvére annak az Elkins 

Katalinnak, a kit az abruzzói herczeg - - nem 
vett feleségül, egy huszonöt éves, egészs 'ges fiatal 
leány, néhány millió dollár örököse, öngyilkossági 
kísérletet követett el. Meg akart fcalni, holott se 
gyógyíthatatlan betegség nem sorvasztotta a tes¬ 
tét, se gyógyíthatatlan szerelmi bánat nem mar-
czangolta a szivét. Utolsó levelében ezt irta: 

Se otthonom, se barátom, nincs a miért 
éljek... 

Olyan világot élünk-e csakugyan, a melyben 
egy huszonöt esztendős, viruló fiatal leány, a ki¬ 
nek sok milliós hozománya is van, ne ' tudná 
megtalálni a maga puha, meleg helyét ? A me¬ 
lyikben egy üyen leány ne találna senkit, és pe-
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dig nem csak érdemetlent, de érdemeset is, a ki 
becsvágyának erezné, hogy otthont teremtsen neki, 
melléje álljon egy bizonyára nem túlságosan küz¬ 
delmes élet nem is gyalog megteendő útján kísé¬ 
rőjének, segítsen neki megkeresni a boldogságot? 
Ha fiatalsággal, szépséggel, egészséggel és egy 
csomó millióval nem lehet ennyit megkapni az 
élettől: mijük és mennyiük van azoknak a lá¬ 
nyoknak, a kik igenis boldogok tudnak lenni, 
meg azoknak az embereknek, a kik nem huszonöt 
éves korukban esnek kétségbe azon, hogy az élet 
hosszú, hanem hetvenöt esztendős korukban azon 
bánkódnak, hogy olyan — rövid ? A nyomor és 
a szenvedés tanyáin, a menedékhelyeken és a 
kórházakban egy megszámlálhatatlan serege lé¬ 
legzik az embereknek, a kik talán soha az életben 
igazán jól nem laktak, nemcsak milliójuk nem 
volt, hanem soha puha, meleg ágyban nem alud¬ 
tak, mások, a kik a fényből és jólétből a legsö¬ 
tétebb Ínségbe zuhantak és mégis mind egyért 
lihegnek: • - élni akarnak, ha szenvedve, ha 
éhezve, ha rongyban is, de élni, a meddig csak 
lehet. Sajátságos ellentét ugy-e? De hol találni a 
világon nagyobb és végletesebb ellentéteket, mint 
épen ember és ember között ? És ha ezeknek a 
szerencsétleneknek nem lehet szemrehányást tenni 
azért, mert mégis ragaszkodnak az ő szegény, 
hideg, nyomorúságos és vergődő életükhöz, vájjon 
lehet-e szemrehányást tenni az amerikai lánynak, 
a ki elviselhetetlennek találta, holott az ő élete 
milliószor szebb, gazdagabb, szerencsésebb volt 
azokénál? Hiszen, hogy őszinte volt az érzése, 
arra a szó szoros értelmében - - mérget ivott 
szegény. Az egész dolognak, mindez ellentéteknek 
csak egy lehet a magyarázata. Vannak emberek, 
a kik az élet szeretetével lelkűkben születnek és 
ezek szépnek érzik és ragaszkodnak hozzája, ha 
folyton doronggal veri és méreggel itatja is őket. 
Hyen az emberek túlnyomó nagy többsége. De 
vannak szerencsétlen kivételek is, a kiknek ez az 
érzés hiányzik a lelkűkből és ha az élet selyem¬ 
ágyat vet is nekik és pezsgőt tölt a poharukba, 
inkább isznak mérget a halál kelyhéből és szive¬ 
sebben fekszenek bele a hideg sírba. 

* 

Magyarok Berlinben. Tíz hónap leforgása alatt 
öt magyar színdarabot adtak elő Berlinben -
kettőt, a Molnár Ferencz A doktor úr és a Len¬ 
gyel Menyhért Tájfun czímű darabjait most egy 
héten belül - többet, mint idáig egyáltalában 
és többet, mint a hány berlini darab ez alatt az 
idő alatt Budapesten bemutatóra került. Vagyis 
az utolsó tíz hónapban a bilancz úgy alakult, 
hogy Budapest színdarabban többet exportált Ber¬ 
linbe, mint a mennyit importált Berlinből. A mi 
egész gazdasági mérlegünknek, fajdalom, vajmi 
kevés hasonló tétele van, kivéve — a nyerster¬ 
ményeket. Irodalmi termékekből eddig is volt ki¬ 
vitelünk. Poétáink és főleg elbeszélő íróink alko¬ 
tásait régóta, tömegben fordítják idegen nyelvekre, 
a nfmet lapok tárczarovatában több magyar no¬ 
vella jelenik meg, mint a hány német novellát a 
magyar lapok lefordításra és közlésre érdemesnek 
Ítélnek. Egyedül a színpad volt az, a hova a ma¬ 
gyar drámai alkotások hódító törekvése behatolni 
egész a legújabb időkig nem tudott. Hogy ennek 
mi volt az oka, vagy mik voltak az okai, most, 
a mikor ezek az okok okok lenni már megszűn¬ 
tek, talán kevésbbá lenne érdemes kifejteni. Elég, 
ha örömmel megállapítjuk, hogy a magyar szel¬ 
lemi termelésnek ez az ága is jogához jutott ('s 
pedig, mint a berlini újságok legnagyobb részének 
fogcsikorgató bírálataiból csak annál megokoltabb 
büszkeséggel konstatálhatjuk, nem egy előzékeny¬ 
ség kedvéből, hanem a maga erejéből. Mennél 
savanyúbb arczczal és mennél kényszerültebben 
ismerik el ezek a sikert, a diadal nekünk annál 
becsesebb ('s az igazság számára annál hitelesebb. 
Nehéz viszonyok nyomása alatt sok magyar talen¬ 
tum sodródott el hazulról és idegenben találván 
meg az érvényesülést, dicsőségének fénye is idegen 
kultúrákra háramlott. Jóformán csak az író az, a 
ki ha dicsősége az egész világ szeme elé emelke¬ 
dik is - - el nem tulajdonítható, munkájának le 
nem törülhető nemzeti bélyege, ha más nem is, 
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a nyelv, a melyen íratott és a mely az eredeti jogát 
elvitatni vagy elhomályosítani nem engedi. Ezért 
örülünk különösen ennek az új exportnak, ennek 
az új hódításnak, a mely a zászlónkat viszi és len¬ 
geti idegen tömegek tetszésének meleg viharában. 

* 
Badez. Ez annak az egyetlen utasnak a ne\e. 

a ki a roncscsá törött General Chanzy közel 
másfélszáz áldozata közül megmenekült. Az egyetlen 
ember a halálraítéltek tömegében, a kiért a gond¬ 
viselés kegyelmes keze megmozdult: íme, ezt az 
egyet onnan, a hol mindeneknek pusztulniuk kell, 
kiemelem és az Élet számára megtartom! -
Nagy kár, hogy ez a Mr. Badez borkereskedő és 
nem poéta, mert olyan érzésekről és gondolatok¬ 
ról beszélhetne nekünk, a milyenek minden száz¬ 
milliomodik ember szivében és elméjében se tá¬ 
madhatnak, mert hiszen olyan dolog történt vele, 
a milyen nagyon kevés történt még a világon. 
Mit erezett és mit gondolt, nem abban a pilla¬ 
natban, mikor megmenekült, hanem abban, a 
melyben megtudta, hogy ő az egyetlen, a ki meg¬ 
menekült? ő az egyetlen, a kit egy csodás és 
rejtelmes hatalom elragadott onnan, a hol min¬ 
denki másnak el kellett pusztulnia ! Senkit mást, 
csak őt l Meghaltak apák, anyák, öregek, fiatalok 
ts gyermekek, senkinek se irgalmazott az öldöklő 
végzet, csak Mr. Badez-nek, csak őt adta a sze¬ 
rencse hátára, hogy vigye onnan a pusztulás ten¬ 
geréből és tegye partra. Ha már Mr. Badez nem 
tudja elmondani, micsoda érzéseket és gondola¬ 
tokat terem benne ez a sors, a melyet igazán 
minden túlzás nélkül lehet egyéninek nevezni, 
érdemes lenne legalább megfigyelésben tartani 
ennek a jó embernek további sorsát. Megtudni: 
mi az a sors, a melynek egy csodával határos 
véletlenség az életét megtartotta ? Mi az: a miért 
nem volt szabad elpusztulnia, vagy a miért tovább 
kell tinié? Mely értékekért sokallotta, vagy mely 
bűneiért keveselte neki a sors azt a végzetet, a 
mely minden társának végzetéül jutott? Annyi 
bizonyos, hogy ha ez a Mr. Badez elmélkedő és 
töprengő hajlandóságú ember, sok különös, nehéz 
és nyugtalanító kérdés hánykolódhatik a lelkében. 
De lehet, hogy Mr. Badez nem ilyen természet 
Egyszerűen elfogadja a helyzetet és örül, hogy él. 
És az ő helyében bizony a világ legnagyobb bölcse 
se igen cselekedhetne ennél bölcsebbet l 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Én és a könyvek. Hatvány Lajos könyvének 

czime első pillanatra kissé pretenziózusnak tűnik 
fel s hajlandók volnánk egyik újabb jelét látni benne 
annak a különködésnek, melyben ez a nagyon 
képzett éa niigyon tehetséges, de még erjedése 
közepén álló fiatal író már eddig is sok oldalról 
bűnösnek találtatott Olvasva aztán a könyvet, 
többet is kell látnunk a czimében : a könyv tartal¬ 
mának jelzését. A hét fejezet, melyből áll, külön¬ 
böző pontokról elindulva az olvasó viszonyát akarja 
meghatározni a költői olvasmányhoz, vagyis azt a 
szerepet, melyet az igazi olvasó életében a könyv 
játszik. Az olyan olvasó számára, mint e kis könyv 
szerzője, a könyv többet jelent, mint órák kelle¬ 
mes vagy hasznos eltöltését, sőt többet, mint meg¬ 
értő élvezést és penetráló tanulmányt. Neki a könyv 
ép úgy személyes ügy, az élet egy fontos alkotó 
eleme, mint akár a szerelem, a család s minden 
más nagy dolga az életnek s ha könyvről szól, 
az ép oly Ura, mintha szerelmese szép szemeiről 
szólna. Ép ezért fontosságot tulajdonít annak is, 
hogy megállapítsa, öntudatossá tegye a könyvek¬ 
hez, illetőleg, pontosan szólva, a költészethez való 
viszonyát, mert ez egyik módja annak, hogy ön¬ 
tudatossá tegye önmaga előtt önmagát, mert az út 
végén, a melyen az ember élete valamely integráns 
elemének keresésére indul, mindig az én-i találja 
meg. Ezért keresi Hatvány is a kritika értékének 
és jogosultságának indokolását, igyekszik meglátni 
azokat a különböző módokat, a hogy a különböző 
költői alkotások az ember emlékezetébe, leikébe, — 
életébe belehatolnak, s azokat a különböző hatá¬ 
sokat, melyeket ugyanazon költői mű az ember 
élete más-más korszakában, más-más hangulatok 
közben tesz. Efféle kérdéseket vet fel s igyekszik 
megoldani Hatvány, első sorban pro foro interno, 
mert a forma, melyen magát kifejezi, a közvetlen, 
fesztelen, hangos magánbeszéd. A hogy a ez élt, a 
megállapítandó igazságot keresi, olvasójára nézve 
a keresés lesz a fődolog, ez érdekli, mert ebben 
fejlik a szeme elé az iró egyénisége s ez vonzza 
vagy eltaszítja, a szerint, a mint ezt az egyéni¬ 
séget rokonszenvesnek találja, vagy nem. Ez az 
egyéniség olyan, mint a csípős must, forr, habzik, 
zavaros, de folyton érezni, hogy bor az, a mi forr 
benne s épen azért habzik olyan zavarosan, mert 
erős bornak késziiL Az ilyen mustot némelyek 
nagyon szeretik, némelyek nem bírják meginni, 
de az igazi bor-szakértő legalább is kíváncsi¬ 
sággal kóstolgatja, mert megérzi benne a leendő 
nemes ital izét. Meg kell azonban állapítani azt 
is, hogy a szerző szubjektív igazságain kívül is 
sok érvényes, igaz, jól meglátott gondolat van a 
könyvben, olyan dolgoknak kifejezése, a melyeket 
érzett mindenki, a ki igazán lélekkel olvasta a 
költők műveit és élete fontos dolgává tette a 
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művészetet s ennyiben szeszélyes formájú szubjek¬ 
tív eszmélkedése pozitív eredményeket is tár fel. 

Héber költők. Patai József két kötetre terve¬ 
zett anthologiában akarja képét adni a biblia utáni 
héber költészet egész fejlődésének. Szép terv, egy 
a legtöbb emberre teljesen hozzáférhetetlen, gaz¬ 
dag és exotikumában érdekes költészetnek leg¬ 
alább átnézetes megismerésére ad módot. 8 az 
anthologia most megjelent első kötetéből láthat¬ 
juk, hogy Patai József teljes készséggel, a tárgy 
iránti szeretettel és tagadhatatlan hivatottsággal 
fogott neki a munkának. Az első kötetben össze¬ 
foglaló tanulmányt ad a héber költészet feljődésé-
ről a XVIII. század végéig s az ebbe a korba eső 
költők műveiből jelentőségüknek megfelelő számú 
mutatványt közöl fordításban. Összesen harmincz-
egy költővel ismertet meg, egy-kettő híján csupa 
olyanokkal, a kiknek hírét is alig hallottuk s most 
szinte fölfedezéskép hat ránk verseik szépsége. 
Ezen a nyereségen kívül érdekes megfigyelni azt is, 
hogy tükröződik a zsidóság sorsa, az európai 
kultúrával való érintkezése költészetében, mennyi¬ 
ben kapcsolódik bele az általános európai szellemi 
áramlatokba. Patai József könyvét tehát nyere¬ 
ségül kell számítanunk; olyan kincsekről ad leg¬ 
alább hozzávetőleges fogalmat, melyektől eddig 
az idegen gondolkodás és idegen nyelv sziklafalai 
választottak el. Annyival is inkább nyereség e 
vaskos könyv, mert a fordító csakugyan a héber 
költőket igyekszik adni, vagyis hűségre törekszik, 
a mennyire csak lehetséges, még a formában is s 
fordításai így idegenszerűség nélküliek, mindenki 
számára élvezhetők. 

Neményi Erzsébet irodalmi hagyatéka. Ne-
ményi Erzsébet nagyműveltségű, művészi hajlamú 
és finom elméjű nő volt, a ki bizonyára tovább 
jutott volna azoknál a kisebb-nagyobb újság- és 
folyóirat-czikkeknél, a melyekről nev^t ismertük s 
nagyobb, nyomósabb munkákban tudta volna ki¬ 
fejteni érdekes egyéniségét, ha már korán, alig 
26 éves korában el nem ragadja a halál. Az a 
kötet, melyben most kegyeletes kéz összegyűjtötte 
irodalmi munkáit, fogalmat ad élénk és sokoldalú 
szelleméről s arról a készülődésről, a melylyel 
valami, talán előtte még teljesen ki sem bonta¬ 
kozott nagyobb czélra törekedett. Megvolt benne 
az eleven érdeklődés a szellemi élet minden jelen¬ 
sége iránt s megvolt az az Írói ösztön is, a mely 
a maga-maga kifejezésére ösztönözte. Egyelőre csak 
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melyet befoglalt. Nagyon sok mindenféléről irt, 
modern írókról, külföldiekről és magyarokról, tár¬ 
sadalmi jelenségekről, nagyobbára aktualitások 
kapcsán, a feminizmusról - - és sok mindenféle 
egyébről. S majd mindenről van érdekes mondani 
valója; egy kritikai szempont, ég,' pár találó meg¬ 
jegyzés, egy szatirikus vonás a legkevesebb, a mi 
ezekben a vázlatokban megtalálható. Egyikben¬ 
másikban mintha jövendő essayk csirái rejtőz¬ 
nének. Általában sok a csira a könyvben, melyek 
életképesek, fejlődésre hivatottak, — de nem le¬ 
hetett belőlük semmi több, mert az Írónő életének 
fonala időnek előtte megszakadt. 

Pogány zsoltárok, ftiidnai Győző verses köny¬ 
vére el kell mondani, hogy tetszetős, gondos, 
becsületes ambiczióval irt versek vannak benne, a 
szerző megtett minden tőle telhetőt, hogy szép 
munkát adjon s jelentékeny routinet is szerzett. 
Néha sikerül is azt a látszatot keltenie, hogy 
költészet az, a mit nyújt s a kévésbbé «vájt fülü» 
olvasó el is fogadja annak. A kik azonban élesebben 
különböztető szemmel nézünk a rímes sorok közé 
s a világirodalom nagy költőin kényesedéit Ízlés¬ 
sel olvassuk a strófákat, hamarosan észreveszszük, 
hogy ez a szerző sok okosat, tetszetősét, néha 
szépet is mond, de versei kissé félreesnek a költé¬ 
szet mezejéről. Szavain, sorain, képein, eszméin, 
ötletein meglátunk mindent, csak épen a költé¬ 
szet hamvát nem látjuk, nem érezzük rajtuk, hogy 
leiekből, egy művészi egyéniségnek önmagával és a 
külvilággal való egyéni vonatkozásba jutásából fa¬ 
kadnak. Az élet lehellete nincs meg rajtuk. Igazi 
költő, ha a legközönségesebb dolgot mondja is, úgy 
mondja, mintha ezt a gondolatot ő pattantotta volna 
ki most először a világba, mintha előtte nem is léte¬ 
zett volna, Eudnai Győző verseiben pedig sokszor 
többé-kevésbbé eredeti gondolatok is úgy tűnnek 
fel, mintha elcsépelt banalitások volnának. S rímei 
és formái is tompán hangzanak, nem a művészet 
ezüstcsengőin csengenek ki. így aztán, a mit elér, 
azt műgonddal, tanulmánynyal, ambiczióval el¬ 
érheti minden művelt és intelligens ember s el¬ 
nyerheti vele a kévésbbé kényes olvasók tetszését. 
A ki azonban igazi művészetet keres, azt nem 
elégíti ki ez a dilettantizmus, az sokkal többre 
fogja becsülni a fanyarabb ízű s kévésbbé jól 
fésült verseket, ha a költészet lényegéből is talál 
bennük valamit. 

Az egyház elmélete és joga. E czimen űr. 
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tanára, nagyobb egyházjogi monográfiát adott ki, a 
mely az egyház mivoltának, lényegének felfejtésé-
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sága, látásának frissesége s a tudás széles köre, 
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HENNEBERG selyemgyáros Zürich. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
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vei és megállapításával foglalkozik. A munka első 
fejezetében az egyház előállásáról és a katholicziz-
mus egyházfogalmáról, a másodikban a protestan¬ 
tizmus egyházfogalmáról szól, a harmadikban az 
egyház jogi lehetőség't tárgyalja. Világos képét 
adja az első két fejezetben a theologiai felfogások¬ 
nak, a melyeket nem lehet elfogadni az egyház 
mivoltának jogi szempontból való megitélésénél. 
Szerző a theologiai fogalmak ismertetése és birá-
lata után az egyház lényegét jogi szempontból 
fejti ki és állapitja meg. E kérdéssel még általá¬ 
ban az egyházjogi irodalomban így külön alig 
foglalkoztak. 

A «J6 Pajtás^ Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb számába Lám-
pérth Géza irt verset, Zsoldos László elbeszélést, 
Sebők Zsigmond a képviselőházba viszi Dörmőffő 
Dömötört, a mindenfelé csetlő-botló híres maczkót, 
Simon. Pál futóbajnok a futásról ír czikket, Sc/iö/./Zm 
Aladár érdekes indiai történetet, Renrdek Elek és 
Rákosi Viktor regényt. Garay Ákos szép rajza, 
csinos, kedves szövegillusztrácziók, két tréfás kép¬ 
sorozat, szerkesztői P zenetek, rejtvények egészí¬ 
tik ki a szám változatos tartalmát. A Jó Pajtás-i 
a Franklin-Társulat adja ki; előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér. Mutatványszámot kivánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal. (IV., Budapest, Egye-
tem-utcza 4) 

Új könyvek: 
Én és a könyvek. Irta Hatvány Lajos. Buda¬ 

pest, a «Nyugat» kiadása; ára 3 korona. 
Héber költők. Fordította Patai Józset. Első 

kötet. Budapest, az izr. magyar irodalmi társulat 
kiadása; ára 5 korona. 

Neményi Erzsébet irodalmi hagyatéka. Buda¬ 
pest, Pallas. 

Pogány zsoltárok. Irta Eudnai Győző. Buda¬ 
pest, L^grády testvérek. 

Az egyház elmélete f* jogi lényege. Irta ár. Csiky 
Kálmán Budapest, Politzer Zsigmond és fia bizo-
mánya; ára 3 korona 50 fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Kibédi PÉTEBFT 

KÍROLY volt 48-as honvédőrmester, nyűg. reformá¬ 
tus kollégiumi rajztanár életének 84-dik évében 
Marosvásárhelyen. — HÖBK JÓZSEF, a pozsonyi evan¬ 
gélikus egyetemes teológiai akadémia tudós tanára, 
és egyházi szakiró 62 éves korában Pozsonyban. — 
MOLNÁR LÁSZLÓ, a kalocsai jezsuita főgimnázium 

-nél jobb 
nem létezik! SVAICI SELYEM 

Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdonságainkról ruhára 
és blúzra: Diagfonale, Crépon, Surah, Moire, Crépe 
de Chilié, Foulards, Monsseline 120 cm. széles méte¬ 
renként 1.20 koronától kezdve, feketében, fehérben, egy¬ 
színűben és színesben, továbbá hímzett blúzok és ruhák 
batisztból, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemszöveteket árusítunk közvetlen 
magánosoknak bérmentve és elvámolva a lakásba. «» 

SCHWEIZER & Co., LUZERN ü 24 (Sraicz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

FELÜLfflüLHATATLM, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 
üde arczot kapnak rn á T TYI 5) r n « l 
pár nap alatt, ha a m d I H i a i U T 5 1 

használják. Nem szabadna oly háznak lennie, 
a hol este, reggel nem 
a csodás hatású -

LILIOM-SZAPPAMAL 
mosakodnának. Kis tégely l korona Nagy tégely 
2 korona. Szappan 8 0 fillér. Lüiom-puder (3 szín¬ 
ben) 1 korona 2 0 fillér. — Egyedül i készí tő : 

Dr. REISMANÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér I I . 
Posta i rendelések még aznap e l intéztetnek. 

Bcretvás 
l korona 20 fillér. — Ki 

r\— - * " • • • • ~ 

feje 
bk miO-Tain* Ár, pastillát 

ható mind»n gyógjiitrtárban. 

ovázzék, hanem 
használjon azon 
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igazgatója Kalocsán. — Dr. SZERKMLEY CSÁSZÁR Ló-
EÁND, a budapesti református főgimnázium helyettes 
tanára 26 éves korában Cofalván. — SCHCLZ VEN¬ 
DEL GYULA szentbenedekrendi áldozópap 58 éves 
korában Tihanyban. — Dr. SZILVÁSSY ANDOK Sze-
pesváralja város polgármestere 62 éves korában 
Szepesváralján. — Szentgyörgyvölgyi és Málóczfai 
SZÉP BÉLA nyűg. pénzügyi titkár 72 éves korában 
Szekszárdon. — POZSGAÍ KÁBOLY birtokos, a székely-
hidi kerület függetlenségi pártjának elnöke, 55 éves 
korában. — Kölesei KÖLCSEY ZOLTÁN földbirtokos, 
vármegyei bizottsági tag 50 éves korában Tunyog 
községben. — Dr. Törökösi APATITZKÍ SÁNDOB, Pest 
város volt kerületi főorvosa, nyűg. székesfővárosi 
államrendőrségi orvos életének 79-dik évében Bu¬ 
dapesten. — If. BÁTHORI SIOBAY PÁL 24-dik évében 
Budapesten. — Tokaji OLÁH KÁROLY nyűg. honvéd¬ 
százados, városi tanácsos és színházi főfelügyelő 63 
éves korában. — FENICZY GYULA, a 38. gyalogezred 
századosa 39 éves korában Budapesten. — NENDT-
VICH JENŐ királyi főmérnök Újvidéken. — BABÉ KUBT 
nagybérlő életének 56-dik évében Budapesten. — 
DEMOSÁK JÁNOS takarékpénztári könyvelő 55 éves 
korában Kondoros községben. — SZÁLÉ ISTVÁN nyűg. 
törvényszéki biró, földbirtokos, törvényhatósági bi¬ 
zottsági tag életének 78-dik esztendejében Ver-
bón. — Ifj. KOVÁCS JÁNOS építész, Hódmezővásár¬ 
hely és Szentes város képviselőtestületének tagja 
életének 64-dik évében Szentesen. 

Ozv. gróf BATTHYÁNY GEDÖNÉ, szül. Fiáth Borbála 
bárónő^ 93 éves korában Kustányban. — VERDERBER 
ISTVÁNNE, szül. Lauer Sarolta, Verderber Istvánnak, 
az államvasutak nyűg. igazgatójának felesége életé¬ 
nek 63-dik évében Budapesten. — Özv. SZEPESSY 
DÁNIELNÉ, szül. Krausz Lujza életének 78-dik évé¬ 
ben Korompán. - - Dr. SOMOOYI MÁTYÁSNÉ, szül. 
Vargha Hermin, a pozsonyi főző és háztartási iskolai 
tulajdonosa Pozsonyban. — Özv. turopoli WLASSICS 
NÁNDORNÉ, szül. Kortsák Mária életének 64-dik esz 
tendejében Budapesten. - - SOUPPER IBMA, néhai 
Soupper Sándor 48-as őrnagy özvegye, a ki férjével 
a szabadságharcz fáradalmait és az aradi fogságot 
végig megosztotta, 82 éves korában Budapesten. 

EGYVELEG. 
* A gothai krematorium, mely már 31 év óta 

áll fenn, a napokban tette a 6000-ik holttestet mág¬ 
lyára. Hogy mennyire szokássá vált újabban itt a 
halottégetés, szépen mutatja e néhány számadat: 
1900-ban el:gettek 189 halottat; 1901-ben 218-at; 

1902-ben 234-et; 1903-ban 276-ot; 1904-ben 301-et; 
1905-ben 389-et; 1906-ban 444-et; 1907-ben 465-öt; 
1908-ban 594-et; 1909-ben már 600-on felül. 

(G. L.) 
A Technikum Mittweirta állami felügyelet 

alatt álló felső technikai intézet electrotechnikusok, 
gépészmérnökök, technikusok és művezetők kiképzése 
részére. — Tanulóinak száma évenként kb. 3000. — 
A tanítást ügy az electrotechnikai, mint a gépészeti 
szakon az utóbbi években szélesebb alapokra fektet¬ 
ték, melynek kiválóságát hathatósan előmozdítják a 
gazdag gyűjtemények, electrotecbnikai és gépészeti 
laboratóriumok, mühelyek, gépek stb. A nyári félév 
1910 április 14-én kezdődik, felvételek a márczius 30-án 
kezdődő ingyenes előtanfolyamra már márczius köze¬ 
pétől kezdve hétköznaponként történnek. — Kimerítő 
programmal és jelentéssel készséggel szolgál díjtala¬ 
nul a Technikum Mittweida titkársága (Königreich 
Sachsen). Az intézettel kapcsolatos kb. 3000 m'-nyi 
területen épült gyári tanműhelyekben gyakorlati ki¬ 
képzés czéljából felvesznek volontaireket. — Mind¬ 
azon kiállításokon, melyeken a Technikum Mittweida, 
illetve ennek úgynevezett Pi aezisions-Werkstattei 
résztvettek, elsőrangú kitüntetésben részesültek. — 
A plaueni iparkiállitáson: (elsőrangú munkaérti 
Plauen város kiállítási érmét. - - A leipzigi ipar¬ 
kiállitáson : < a technikai oktatás terén kifejtett kiváló 
érdemekért* a kir. állami érmet. — A zwickaui ipar¬ 
kiállitáson «elsőrangú munkáért • az aranyérmet. — 
A liége-i nemzetközi világkiállításon: a Prix d'honeurt. 

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

Olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk jelen szá-
mnnk 195. oldalán megjelent Búkor Lajos tatatóvárosi 
paprikatermelő hirdetését. 

Felhívjuk szíves olvasóink figyelmét Tóth József 
szegedi grammofonkereskedő hirdetésére. 

Szerkesztői üzenetek. 
Mesék herczege Eoutinos apróság, olyan hang¬ 

nemben, a mely tíz-tizenöt évvel ezelőtt nagyon di¬ 
vatos volt, de épen mert divatczikk volt, hamar meg 
is unta mindenki. Ma már olyan az efféle, mintha 
réges-rég elavult volna. 

Csókok alkonyatán. Morituri. Az elsőnek nem új a 
motívuma, a másik jó volna, hanem azt hiszszük, ha 
marosan kapunk a szerzőtől jelentékenyebb, egészebb 
dolgot is, alkalmasabbat arra, hogy méltóan bemu¬ 
tatkozzék. 

Magános órák. Teli van a szivem. Nagyon is meg¬ 
látszik rajtuk, hogy kezdő irta őket. Még sokat kell 
tanulnia, a míg megérik a komoly, érdemleges bí¬ 
rálatra. 

SAKKJÁTÉK. 
2681. siámú feladvány dr. Gold Sámueltől, New-Xork. 

SÖTÉT. 

& 

VILÍOOB. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

t 
Az 5-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 

tése : Barátság és szerelem, két legszebb érzelem. 

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

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

\ 7 « » ft «á ár*c*í Vaddús, jó vadászterületet 
\f c l U L c l ? » A c l l » (főleg apró vaddal) óhaj¬ 

tok bérelni, vagy a jelenlegi bérlővel társulni. Aján¬ 
latok c. Vadászat* czim alatt e lap kiadóhivatalához 

Budapestre cimzendők. 

Hogyan védekezünk a légző¬ 
szervek megbetegedései ellen? 
főleg gumókor előjeleinél? :: 

Az idült légzőszerv! megbetegedéseknél, főleg a 
gümőkórnál a szanatóriumi kezelés valóban szép sike¬ 
reket mutathat fel; ebben a levegőváltozás, valamint 
a disetás. rendszabályok játszezák a legfőbb szerepet. 

Csak az sajnálatos, hogy a betegeknek igen kis 
köre élvezheti a szanatóriumi kezelés jótéteményeit. 
Egyéb viszonyokon kivül anyagi körülmények, vala¬ 
mint az idő hiánya rendkívül korlátozzák az ilyen 
kúrákat; ezenkívül az akut stádiumban kévésbbé jön¬ 
nek tekintetbe. Ily esetekben egy lehetőleg czéliranyos 
gyógyszeres befolyásolásra vagyunk utalva. 

A forgalomban lévő számos készítmény közül évek 
óta különös tekintélynek örvend a Guajacose és pedig 
azért, mert nemcsak közvetlenül a kórokozóra hat, 
hanem egyszersmind egy igen fontos követelménynek 
is megfelel; t. i.: a szervezetet rendkívül erősiti és az 
étvágyat jelentékenyen fokozza. Ezen tény a szer kü¬ 
lönleges összetételén alapszik, melyre e helyen bőveb¬ 
ben kitérnünk nem lehet. Csak röviden említjük meg, 
hogy a Guajacose a iguajacoli mellett, mely az ily-
nemü bántalmaknál a leghatásosabb szernek van el¬ 
ismerve és itt egy különösen alkalmas, ártalmatlan 
alakban fordul elő, még a legjobban bevált «Somatosei 
tápszert iá tartalmazza. A Somatose hozzátétele főleg 
azért fontos, mert a légzőszervek bántalmai gyakran 
járnak együtt emésztési zavarokkal. Ezeknek elhárítá¬ 
sára pedig a Somatoset már 15 év óta használják. 

A Guajacose természetszerűleg akkor fogja a leg¬ 
jobb szolgálatot tenni, ha mindjárt a megbetegedés 
kezdetén kellő mértékben alkalmaztatik, mert, sajnos, 
tény, hogy sok, kezdetben könnyű megbetegedés csakis 
elhanyagolás által válik súlyos bántalommá. 

Ezért sürgősen ajánlható, az első jelekre (köhécse-
lés, feltűnően gyors kifáradás, lesoványodás, éjjeli íz-

zadás) különösen ügyelni, mert éppen a kezdeti tüne¬ 
teknél sürgősen javait a Guajacose használata. A tu¬ 
lajdonképpeni gümőkóros jelenségek mellett főleg a lég¬ 
cső és gége, valamint a bronchusok megbetegedései¬ 
nek terjedését kell megakadályoznunk. 

Mindezek mellett el ne mulasszuk orvos tanácsát 
kikérni és őt a Guajacose alkalmazása felől is meg¬ 
kérdezni, ahelyett, hogy a gyakran tolakodó reklám¬ 
mal feldicsért, de tudományosan teljesen értéktelen és 
hatástalan csodaszereket használnék. A Guajaeose ha¬ 
tása csakhamar nyilvánvaló lesz a köhögési inger csil¬ 
lapodása, illetve megszűnése, az esetleges köpet köny-
nyebb kiürítése, az étvágy fokozódása, a testsúly és a 
testi erő gyarapodása révén. 

Influenza, tüdő- és mellhártyalob, typhus stb. utáni 
üdülési szakban a Guajacose használata elhárítja a 
gyakran fellépő utóbetegségeket és az erőbeli állapot 
gyorsabb javulását idézi elő. 

A Guajacose minden gyógyszertárban üvegenként 
l koronáért kapható. Tessék az eredeti csomagolásra 
ügyelni ás tpótszerek»-et visszautasítani. Egyáltalán 
nincs oly készítmény, mely a Guajacosenek teljesen 
megfelel. 

MÜASZTALOSOK SZÖVETKEZETE 
DISZMŰ ÁRUK 
CSILLÁROK :: 
SZŐNYEGEK :: 
KÉPEK :: :: :: 
TERRA90TTA 
MŰKŐVÁZÁK:: 
SZÖKŐKUTAK 
RAKTÁRON :: 

BUDAPEST, IV., VIGADÓ-TÉR 1. SZÁM 
= = = ( D U N A P A H T I CORSO) — = 

LAKÁSBERENDEZÉSI VÁLLALATÁNAK 

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

KIVITELRE 
SAJÁT V. ADOTT TERVEK SZERINT. A 

T F I F F O N BERENDEZÉSEKHEZ TARTOZÓ ÖSSZES 
MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LKG-

: 118~80 : ELŐNYÖSEBB ÁR MELLETT TELJESÍTI. 

ressék pontosan Ogytlni a névre és vedöjeg>re: Steckenpler 

KALODONT 
LEGJOBB 

FOG-KRÉM 
6O Fillér 

V i l á g o t uraló kél elválaszthatatlan fogalom női szépség és t 

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

Hasonlóan híres jelzések: 
Le ic lmer Ilermelinpu-
derje M. 3 és 1.90. Aspa-
sia-puderje M 4 Min¬ 
dig csak Iieiohner-
féle púdert kérjünk 
Kapható zárt dobozokban 
minden iliatszernzletben 
és a gyárban : Lc ioh-
;ner Ii. B e r l i n S W . 

Scbütunstratse 31. 

és teljes l 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Karolj-körút 2«., L emelet 

FOGAK 
Aranjrfogkoronák, aranyh idat és mindennemű kaucsuk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el-
tavolitága fölös lege . . T á r t é i porce lán- é . arany-tö-
me»«k. Foghmam teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótalltjsal. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégitleinek, megvárhatják. — Mérsékelt ánk. 

Dr. EDELMANN JÓZSEF ét MÁRFAI 
néhai dr. Nnfeld D. fogorvos volt tochm. assisteiw. (Lift) 
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hérj 

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

6YÜMŐLCSFACSEMETÉK 
Sétányfák, díszcserjék, tűlevelűek, keri-
tésnö vénye k, bog-y ogry ümölcsüek stb. stb. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima ára) európai is amerikai sima 
g-yökeres vesszők (Oktató diszárjegryzek 

kívánatra Ing-yen.) 

Faiskolák és szbloalrványfelepEk 

Élvezet 
a vasalás, ha a szab. 

hamurostát 
használja. Tiszta, gyors, 
tűzbiztos, kényelmes, 
óriási időmegtakarítást 

jelent. A fujtatás, lóbá-
lás felesleges. Ha meg¬ 
kísérli, elragadja és to¬ 
vább ajánlja. .-. .• 

Kérjen képes leírást 
ingyen és bérmentve 
Mitller H.-tél, Buda-
pest, Aranykéz-u. 8. 

Kérje minden háztartási 
üzletben, Ára K 2,80. 
Postai szétküldés utánvéttel, T. 
a péni előzetes beküldése ell. 

KÜLÖNLEGESSÉGI GÉPEK 
Cementtetőcserepek Cementiirtömbök 
Cementlapok Cementfnlazóté^lák 
Cemen tála g-cso vek C«mentsalaktég-lák 

- előállítására. = = = = = = 

FORMÁK 
V ÍZT azetékcsöve k 
Kerítésoszlopok 

előállítására. 
Ablakkeretelések 
Határkövek stb. 

Különlegességi gépgyár 

Dr. GASPARY & Co. 
:: MARKRANSTADT Leipzlg mellett. :: 

Levelezés minden nyelven. 

-238. m*. Árjegyzék díjmentesen. 

A magyar szabadságharc irodalma, 
Gracza György: 

Az 1848-49-iki szabadságharc története. 
800 képpel és műmelléklettel. 

Öt kötet , nagy nyolcadrét alakban. 
Ára, a budai honvédszobor dombornyomású másával 

díszített kötésben 70 korona. 

Jókai Mór: 
Csataképek a magyar 
szabadságharczból. 

Ára vászonkötésben 8 kor. 
Ajándék kiadás diszkötés-

ben, ára 18 kor. 

Srankovics György: 
A magyar szabadság¬ 

harc története. 
Ára kötve 6 kor. 

Petőfi Sándor összes 
költeményei. 

Magyar művészek rajzaival. 
Ára kötve 10 kor. 

Aldor Imre : 
Kossnth Lajos élete 

és pályája. 
Ára l kor. 20 fillér. 

Kéry Gyula : 
A magyar szabadság¬ 
harc története napi 
krónikákban ('848). 

Ára 8 kor. 

Dr. Vajda Emil .-
Kossnth Lajos élet-

és jellemrajza. 

Ára 2 kor. 80 fillér. 

Klapka György: 

Emlékeimből. 

Ára 10 kor. 

Begy esi Márton, : 
1848-49-iki harmadik 

honvéd-
zászlóalj története. 
Ára 3 kor. 60 fillér. 

Kaphatók: 

LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer P. és Piai) r.-L-nál 
l Budapest,VL, Andrássy-iil 21 és minden könyvkereskedésben. 

TÖRLEY, 

LEGJOBB *RCZ5IÉP!TQ SZER 
J _.. 

Előkelő hölgyeink 
sohasem látogatnak színházat, hangversenyt, íagy nyilvá¬ 
nos helyet anélkül, hogy előbb ne gondoskodtak volna az 

ibor szépségének oly nagyon ártalmas külső behatások 

' 
f c ^ CréoiedeJlargnerite. 

„ i - ; !"Plntl"a mcg f̂imk, nőm fényes, 
, f-j %°' SMl ÍS h l d ^ n e m t e l i e l l i e k be«"e kárt Az 

arcz üde bársonypuhaságu lesz tőle, bőrhámlás, kiütés 
májfolt, boraika, s/epló nem éktelenkedik rajta. :: 

AKriegner-féle Créme de Marenerite 
a legideálisabb szépitőszer és amlllett tel-
jesea á r t a l m a t l a n , miről az alábbi hivatalos bizo¬ 

nyítvány tannskodik : 

• . kir. áll, veerkisérleti állomás Budapest. 
Hivatalos bizonyítvány. 

A budapesti m. kir. vegykisérleti állomás részéról 
ezennel h.valilosin bizonyittatik. hogy Kriegne 

a m. kir. 41L v«gykisérleti áll. vezetője. 

" * 

ára 4 korona. 
s naponta. 

Üzletáthelyezés miatt 
rendkívül olcsó árak 

CSÁNGÓ Tbőröndösnél 
IV., Múzeum-kőrút 3. 

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

Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás 
Magyarországon grammofonok cs lemezekben 
TÓTH JÓZSEF grammofon gyári nagy ráki. 

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

Viszonteláriisitiik kerestetnek. 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. napont* átlag 20.000 -raliért. ké/«lőt 

t lsztittatuuis 

HALTEMRGER rnhafestőgyárábao 
Alapítási év: 181O. = KASSA. 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2. 

Angol bőrbutor 
renoválása saját műhelyemben. 

Ebédlő. 
székelt, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Székátala 
kitasok. 

Ha őszül a haja. 
ne használjon mást, mint a 

STELLA-HAJYIZET 
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 
ZOLTÁN BÉLA gyógyszertára, 
Budapest. V/49. Szabadsagr-tér, Sétatér-n. sarok. 

g^^^ggggg^^.^.g 

SZŐLŐ O LTVANY, 
, is kérje, a ki rendelni nem a k a r me*t 

ebbfl megtanulhat ja a szőlőtelepítést™ e S í t sok 
szolokep van tenne. Szőlőoluányokból és más egyéb európai és 
f™"1'?' sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű Ö e U w a r é -

^ t 1 e l a d?' o l c s ó á r m e l l e"- T ^ b e L l<í,Thf"'Czegl és8ró« uradalomtól. Czim : 
K A s/olőtelepe Blhardiászeg . 

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

A Rozsnyay-féle 
vasas chiua bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél: 
Kozsnyay Mátyás gyógyszer¬ 
árában A r a d o n , Szabadság-tér. 
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SZÉPITŐSZEREK KIRÁLYA 
A „LISZKA"-FÉLE MOSDOVK 

MÉLTÁN mepérdemli e nevet, 
mivel évtizedek óta egyedül 
bevált és biztos hatású szer, 

mely az arcznak mindennemű 
tisztátlanságát, forróság, vagy fagy 
által keletkezett pirosságát már 
rövid idő alatt eltünteti, kellemes 
üdévé teszi s annak bársony finom¬ 
ságot kölcsönöz. Ara 2 korona. 
Kapható egyedüli készítőjénél :: 

LESZNER ALFRÉD ARANYSAS GYÓGYTÁRA 

NAGYVÁRAD, SZT. LÁSZLÓ-TÉR. 

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

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. Árjegyz. ingy. 

1848 március 15 
irodalma 

a „MAGYAR KÖNYVTÁR"-ban: 

MOST JELENT MEG: 

dbrányi Emil : 
SZABADSÁG ÉS HAZA. 

Ujabb márciusi dalok és költemények. 
Ára 30 fillér. 

Ábrányi Emil : 
Márciusi dalok 

és egyéb költemények. 
Ára 30 fillér. 

Gracza György : 
1848 március 15. 

Ára 30 fillér. 

Jókai Mór : 

Március í5-iki szózatok. 
Ára 30 fillér. 

Petőfi Sándorról. 
Ára 30 fillér. 

Emlékbeszédek. 
Kossuth Lajos emlékezete. 

Ára 30 fillér. 

Kossuth Lajos beszéde 
a haderő megajánlása 

ügyében. 
Ára 30 fillér. 

Petőfi Sándor : 

Haza és szabadság. 

Ára 60 fillér. 

Magyar Győző dr.: 
Kossuth Lajos élete. 

Ára 30 fillér. 

Farkas Ernőd: 
Gróf Batthyány Lajos 

élete. 
Ara 60 fillér. Kaphatók: 

LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer P. és Fiai1) r . - t -nál 
Budapest,VI.,Andrássy-út 21 és minden könyvkereskedésben. 

U K O R PAPMKATERM1ELŐ 

_ f 7 ! ̂  :: És KERESKEDŐ 
L A J O S TATATÓVÁEOSOH, 

ajánlja elismert kitűnő minőiégü paprikáit, 
és pedig: legfinomabb nemes, édes szegedi faj 100kg.-
ként 360 K, legfinomabb nemes szegedi faj édes 300 K, 
legjobb sötétpiros, kissé erős csörmöl 200 K, világos 
piros 160 K, legfinomabb spanyolfaj édes 2fiO K, leg¬ 
finomabb spanyolfaj édes tfOO K, egész erős spanyol 
xxxxxxxxxxx faj 70 korona. xxxxxxxxxxx 

Üzletem már 22 év óta áll fenn, mely idő 
alatt árukészletemet a M. Kir. Vegyvizs-
gálati állomás hivatalosan két Ízben vizs¬ 
gálta meg s azt teljesen kifogástalan, illetve 
festő- vagy egészségtelen anyagoktól men-

tesnek találta. 

Mintákkal és árjegyzékkel kívánatra ingyen és bérm. szolgálok. 

Paprikáim minőségéről szíveskedjék próbarendtlés 
által meggyőződni. Raktár Bpest, Pasaréti-út 19. 

8ÉKASMEE.VEREN 
UDOPESr-MEUEn 

BLÚZOK*? RUHÁK 
FALÜDI LÁSZLÓ 

oostnm és pongyolák 

Korszakalkotó találmány! ! ! 
Sérvben 
szenvedők különös 
figyelmét felhívom 
CB. és kir. szab. pneu¬ 
mat ikus pc lo t tá-
val ellátott aérvkö-
tiiimre. Ezek az egye¬ 
düli kötelékek, melyek 
teljesen fájdalom 
nélkül viselhetők, 
mert a pneumatikus 
pelotta a legerősebb 
rugó nyomását is 
érzéktolenné teszi 
és a legrégibb és a leg¬ 
nagyobb sérvet is fáj¬ 

da lmat lanul és tel jes biztonsággal vissza¬ 
ta r t j a . Ezernyi elismerőlevél a legelőkelőbb orvo¬ 
soktól és tanároktól. Képes árjegyzéket ingyen 

él bérmentve k ü l d : 

TZ TT T TT T ' T F cs. és kir. szab. IV fLi -zUJL J J. t i . sérvkötők gyára 
Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 17. 
Alapítva 1878. Telefon 13-76. 

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

:: láb-, kéz- :: 
és az ezzel járó kellemetlen szagot. 
Á r a i lOfillér. Kimeri tő hasz¬ 
nálati utasítással. — Főraktár: 
Tőrök J. Budapest, Király-u. 12. 
Utánvéttel, vagy a pénz előzetes 
— beküldésekor franco küldi: — 

CSITÁRY gyógyszerész 
Berhida (Veszprém-megye). 

Hallatlan! 
300 drb zseb¬ 
órával együtt 
csak K 6 30 

Egy gyönyörűen aranyozott igen 
finom 3ö érás Anker Remontoir 
zsebóra f< m mutatólappal, 3 éri 
Írásbeli jótállással, elegáns ara¬ 
nyozott lánczczal, mely a valódi¬ 
tol alig különböztethető meg, — 
l gyönyörű nyakkendőtű, simjli 
briliánssal, l tűzön aranyozott úri 
vagy női gyiirü, \ garnitúra kéz¬ 
elő, gallér és melltii, 3 % arany-
dublé, 6 drb valódi vászonzseb¬ 
kendő, l igen elegáns nickel zseb-
iróeszköz, l zsebtükör tokban, 72 
drb angol irodától!, l szép album 
a világ legszebb képeivel és még 
200 drb különféle házi tárgy. — 
Minden együttvéve, a zsebórával 
együtt, a mely maga is megéri a 
pénzt, csak K 630. Küldés után¬ 
véttel. - H. SPINGARN, 
K r a k a u 287 . Meg nem felelő¬ 
in) ért a pénz vissza. «» 

;: Legjobb, legbiztosabb 
orvoslás lábak részére a 

Dr.Högyes-féie 
impregnált asbest t a lpbe té t 
aczélrugóval, db 4 márki, aczíl-
rugó nélkül L 2 mk., 11. l mk. 
Szétküldés utániét mellett. — Az 
aoiélrugóra egy Dr. Högyes-
féle asbest ta lp van feszítve, 
miáltal a láb kellemesen és bizto¬ 
san nyugszik. A járást rugalmassá 
teszi és a kitartást járást közben 
növeli. Lúdtalpnak részére nélkü¬ 
lözhetetlen. Wien, I., Domi -
«> n ikanerba i te i 21. «» 

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

Budapesten, L.Mészáros-utcza 58. sz, 
Telefonszám 41—48. Sürgönyczim: Cartonage. 

Gőzerőre berendelve. 

A magyar kir. dohányjövedók szállítója. 

:: :: Napi gyártás 150,000 doboz :: :: 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtt. 

intí^ete._jGyáj^VIII.,_^arMij.ato«a_8^ 
Fióküzletek: IV., EekO-üt 6, VI, Andrássy-úl 16,1 
VIII., JOzsef-kOrút 2, IX, Calvln-lér 9, V, Harailn-

ciad-ulcia 8, VI., Teréi-kfirút 89 

Párisi világkiállítás 1900: Grand Priz. 

Kwizda Restitation - Fluidja. 
Mosóvíz lovak számára, egy öreg ára K 2'SO. — Udvari él 
verseny-istállókban több mint 40 éve használatban ; nagy fá¬ 
radalmak után újra erősít, az inak merevségét megszünteti és 

t lovat trainingben kiváló képességűvé teszi. 

Kwizda Restitntion-Flnidja 
szójegy, ram ke és csomagolás védve. Csak 
íz itt látható védjegygyel valódi. Kapható 

f minden gyógyszertárban ós drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és bérm. 

T n r n k .Tímftf gyógyszertóra Budapesten, 
. lUiUri UlMüCl Kjráry-utczal2,Andrássy-ut25. 

Fő¬ 
raktár 

KNUTH KÁROLY 
:: MÉRNÖK ÉS GYÁROS :: 
C«. én kir. fensége József főher-
i: ez ég udvari szállítója. :: 

===== Gyár és iroda: = = 

Budapest, YIL, Garay-n. 10. 

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

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

Dr. Gölis-féle emésztő-por 
(1857 óta kereskedelmi czikk). 

Étrendi szer, kitűnő hatása van a különösen nehezen emészthető ételek föloldására, 
valamint az általános emésztésre és így a test táplálására és erősítésére is. Naponta kétszer 
használva, evés után egy kávéskanálnyit te ve a nyelvre s a szokásos itallal leöblítve, kedvező 
befolyást gyakorol a hiányos emésztés következtében föllépő jelenségeknél, minők : gyomor¬ 
égés, nyálkaképződés,' székrekedés, aranyeres bántalmak, altesti pangás stb. 

Ásványvii-gyógjrmóAnál mint elő- vagy ntókura, va.gr egyidejűleg a 
gyógymóddal kitömő hatást fajt ki. 

Minden doboznak dr. Qolis pecsétjével és a bejegyzett védjegygyei kell lezárva 
lenni s mindenkor határozottan dr. Gölis-féle eméazto-por kérendő a vétel alkalma-
val. Egy nagy dobói a ra 2 K 52 fillér, egy kis doboz a ra l K 68 fillér. 

Dr. Gölis-féle egyetemes emésztő-por központi szétküldése: Béo», I., Stetaiu-
plati 6. (Zwettlhof). — Főraktár: Tőrük Jóisef gyógyszertára, Bud«p»«t, 
Kirily-utcma 12. és Andrá««y-nt 26. «zám. 
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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. 
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A BUDAPESTI EGYETEM ÚJ ELME- ÉS IDEGKÓRTANI KLINIKÁJA A BALASSA-UTCZÁBAN. 


