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l MIT CSIHáL OH HIHDEH ESTE?? 
— Diana-sósborszeszszel dörzsöltetem magam. 
— Miért éppen Diana-sósborszeszszel P 
— Mert meggyőződtem arról, hogy csak a 

DIAHA-JÓS&ORSZESZ 
masszírozás: 
1. csillapítja a derékfájást, 
2. csillapítja a hátfájást, 
3. csillapítja a csuztól eredő fájdalmakat, 
4. csillapítja a reumatikus fájdalmakat, 
5. csillapítja a köszvényes fájdalmakat, 
6. csillapítja a fejfájást, 
7. csillapítja a lábfájást, 
8. csillapítja a szaggatási fájdalmakat, 
9. csillapítja az oldalszurás fájdalmait, 

10. csillapítja a megerőltetett és nehéz munká¬ 
tól származó fájdalmakat. 

— Éppen ezért én csakis Diana-sósborszeszt 
vásárlók és semmi mást! 

Egy eredeti üveg 4 4 fillér és mindenütt kapható. 

Egyedüli készítő: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész, 
Budapest, VII., Károly-körút 5. 
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Egyes 
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szám 
fillér. 

Előfizetési 
leltételek : 

{Egész évre _ 
Félévre _ _ 
Negyedévre 

— 16 korona 
_ 8 korona. 

4 korona. 

A «Viíáfffcronikd»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekbe* a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Pranklin-lánralftt nyirndija, Budapest, IV., Egyetem-uteu 4. u . 

ARANY JÁNOS SZOBRA 
NAGYKŐRÖSÖN. 

GTÖNYÖRÜ, verőfényes őszi nap. De a bá¬ 
rányfelhőkkel beszórt ég szelíd kékje a 
nap tüzes pillantását már tétován mélá¬ 

zóvá teszi. Nem az a játszi, pajkos kaczagású, 
szenvedélyes, gyerekifjú ragyogása már ez 
többé a napsugaraknak, mint tavaszszal, ha¬ 
nem inkább a meglett férfi enyhe, őszi, sőt 
néha, — mikor az apró felhők nagyobb gomo-
lyaggá torlódnak össze - - fanyarul mosolygó, 
komoly derűje. Minden szépségével a gerezd¬ 
érlelő magyar őszök melankóliája ez, a mikor 
a munkás szüretelő sohasem tudja, kié lesz 
a kisajtolt tüzes zamatú nedű. Méltó Arany 
Jánoshoz — a költőhöz, az emberhez, a ma¬ 
gyarhoz egyaránt — a kinek életén, líráján 
és elbeszélő költészetén általában ez az alap¬ 
hang vonul végig; s a kinek most Nagykőrös 
városa érczbe öntött s kőbe faragott szobrot 
emelt. Körülötte az őszirózsák pompájában 
díszelgő, zöld farácsú virágos kert, a hol 
valamikor a templomhoz tartozó czinterem 
állt, melybe a török és rácz támadás elől 
annyiszor menekült a lakosság. Mögötte az 
ódon, ma már csak szükségből hivatalos helyi¬ 
ségnek használt egykori gimnáziumi épület, 
előtte a puritán egyszerűsógű kálvinista temp¬ 
lom, melynek falai talán még a tatárpusztí¬ 
tást is látták. Köröskörül az alacsony házak; 
azokon túl a végtelen Alföld. S az ekép terí¬ 
tett asztal simaságán, ha nem fátyolos a le¬ 
vegő, talán a Tiszáig, a Dunáig és a Mátráig 
is el lehet lá tni . . . A rácson kívül és belül 
ünneplő sokaság, a kérgeskezű, napbarnította 
arczú nép: férfia és asszonya, a színes ru¬ 
hákba öltözött nők változatos serege, melybe 
a férfiak hivatalos fekete ruhája komolykodón 
vegyül s ezt az ellentétes összetételű tömeget 
ma ugyanegy vezérlő érzés uralja. 

. . . De mennyivel másként volt ez hatvan 
év előtt, a mikor a körösieknek eszükbe jutott, 
hogy a szabadságharcz után súlyos viszonyok 
közé került költőnek kenyeret adjanak. A körösi 
református presbitérium 1851 október 3-iki 
ülésének jegyzőkönyvében olvassuk a követ¬ 
kező határozatot, hogy az ottani főgimnázium 
tanári állására • honunk egyik nevezetes köl¬ 
tője, mint a ki a nevelésben szintén jártas 
és hajlammal bir, hivassék meg.» Azonban 
Arany János sajnálkozva irt vissza, hogy errf 

a nagy távolság és az út költséges volta mel¬ 
lett nem vállalkozhat, a mint ez a presbité¬ 
rium október 9-iki ülésének jegyzőkönyvében 
olvasható : «Arany János úr leveléből sajná¬ 
lattal olvasván, hogy a tanárságot anyagi kö¬ 
rülményei, különösen a messzeség miatt a 
költözködéssel együtt járó költség tekintetéből 
el nem fogadhatja.» Erre a következő végzést 

hozták: «Az egyháztanács átlátván Arany Já¬ 
nos úrnak a messzeség miatt származható 
nagy költségét, hogy e tekintetben is az oko¬ 
zandó költsége visszapótoltassék, utazási és 
költözködési költségre 120 ezüst frt fizettetik 
ki az Egyházi pénztárból.* Most már Arany 
sem vonakodott tovább, hanem még október 
végén útnak indult egész családjával és útba 
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ejtvén Békést és Tiszavezsenyt, november első 
napjaiban érkeztek Nagykőrösre, hol Mento-
vich Ferencz tanár házánál szálltak meg. Hogy 
a 120 frt akkor sem volt sok, mutatja az, 
hogy az útiköltség és a legszükségesebb hol¬ 
mik bevásárlása után Aranyéknak egy kraj-
czárjuk sem maradt. Arany 550, majd 600 frt 
évi fizetésért a magyar nyelvet és irodalmat 
tanította az V—VIII. és a latint az V—VI. osz¬ 
tályokban, egészen 1860-ig, a mely év augusz¬ 
tusában Budapestre jött. 

E két dátum közé esik Arany János nagy¬ 
kőrösi tanársága, ezt az időszakot a hálás kö¬ 
rösiek a főgimnázium aranykorának és mivel 
közel tiz évig tartott, Arany-decenniumnak 
szokták nevezni. Arany mellett akkoriban az 
irodalom és tudomány jeles művelői, mint 
Szász Károly, Szilágyi Sándor, Szabó Károly, 
Salanwn Ferencz, Losonczy László, Mento-
vich, Ács Zsigmond és Tomory Anasztáz ta¬ 
nítottak a nagykőrösi református gimnázium¬ 
ban. A legtöbb irodalomtörténetiró mégis úgy 
tünteti föl ezt a kort, mintha ez Aranynak 
legboldogtalanabb évei közé tartozott volna. 
Nem tudott megszokni, mindig visszavágyott 
Szalontára és midőn végre a fővárosba jött, 
föllélegzett, mintha börtönből szabadult volna. 
De ennek ellentmond a tények egész tömege. 
Környezete, mint láttuk, nem volt hozzá 
távolálló és méltatlan. Szülővárosát, ha nem 
tudta is feledtetni, de majdnem helyettesítette 
Nagykőrös, a mely ugyanolyan típusú alföldi 
város mind belsejében, mind környékében, 
mint Nagyszalonta. A városban mindenki sze¬ 
rette s akadémikus barátai gyakran megláto¬ 
gatták. Azok szerint, a kik társaságában meg¬ 
fordultak, jókedélyű, vidám, adomázó, szelle¬ 
mes és olykor játszi is volt. Mentovichcsal 
együtt a legszűkebb baráti kör számára sok¬ 
szorosított élczlapot szerkesztett, a melyben 
ártatlan tréfákat engedtek meg egymással szem¬ 
ben. Tanítványai is rajongtak érte. A körösi 
diákok ugyanis akkoriban kis karikás ostorral 
jártak, a mivel cserdíteni szoktak, de egy sem 
akadt közöttük olyan megátalkodott, a ki ab¬ 
ban az utczában cserdített volna, a melyben 
Arany lakott. Sőt ha olyan nagyon boldog¬ 
talan, hogy szabadulni akar, két izben is el¬ 
mehetett volna: előbb Kecskemétre, majd 
szülővárosába, Nagyszalontára sokkal nagyobb 
fizetéssel hívták az ottani iskolákhoz. Mégis 
maradt. 

Hogy a tanítás annyi idejét lefoglalta, az nem 
annyira annak terhességében, mint inkább az 
ő túlzott lelkiismeretességében leli magyará¬ 
zatát. Hetenként kellett ugyan 16 órát taní¬ 
tania, de ő még 23 órát töltött az iskolai 
gyakorlatok átnézésével, a melyekre néha 
hosszabb bírálatokat is irt. Tanítványaival a 
rendes tanításon kívül is foglalkozott, házi 
dolgozatokat is adott föl nekik, magyarázta a 
magyar irodalom kiválóbb alkotásait és szavai-
tattá őket, de sohasem engedte meg, hogy az 
ő verseit szavalják. Azonban legfőbb bizonyí¬ 
ték az, hogy nem vesztette el a munkakedvét, 
akart és tudott dolgozni. Itt irta két tanul¬ 
mányát: Valami az asszonánczról (1854) és 
A magyar nemzeti versidomról; ez utóbbi a 
körösi iskola tudósítványában jelent meg 
1856-ban. Lírája itt termetté a legszebb gyön¬ 
gyöket. Ez időben jelentek meg: NaqyUlai 
czigányok (1852), Toldi II. (1853) és ÍIÍ. ki¬ 
adása (1857), Toldi estéje (1854 és 1859), 
Kisebb költemények (1856). Itt kezdte írni 
Csaba királyfi, Mátyás diadalünnepe, Bolond 
Istók, Daliás idők, Edua, Csanád, Az ulolsó 
magyar czímű hosszabb műveit, melyek azon¬ 
ban töredékek maradtak. Helyi vonatkozású a 
Vén gulyás, A vén gulyás temetése és a Tetét-
leni halmon, melyet Tanárky Gedeon tetét-
leni pusztáján irt, hová tanártársaival kirándult. 
Hogy egyesekkel mily bizalmas baráti vi¬ 
szonyban volt, mutatja az, hogy hozzá közel¬ 
állók elhunytakor sírjukra verses sírfeliratot 
készített. 

Arany János körösi tanársága alatt több 
helyen lakott. Előbb a Beretvás-féle kúriában 
s ezt az utczát most Arany János-utczának 
nevezik, majd 1856-tól 1860-ig a régi gim¬ 
náziumi épület mellett volt kis házban, me¬ 
lyet a gimnázium kibővítésekor bontottak le. 
Ez előtt állt s még ma is áll egy korhadó 
öreg eperfa, melyről sokáig azt hitték, hogy 
erre vonatkozik a Családi kör eme sora: 

«Eeketén bólingat az eperfa lombja.» De bár 
ezt a költeményt Kőrösön irta Arany, akkor 
még nem lakott e házban. Azért mindenki 
Arany János fájának nevezi és vaskorláttal 
vették körül, de a fa már szemlátomást pusz¬ 
tul. Arany emlékének megörökítésére a régi 
gimnázium falába márványtáblát helyeztek el, 
most pedig előtte szobrot emeltek a költőnek. 

A szobor eszméjét Ádám László, Arany 
egykori tanítványa, volt polgármester és föld¬ 
birtokos pendítette meg, a volt tanítványok 
1896 július elsején tartott összejövetelén. Az 
együttlévő tanítványok nyomban 842 koronát 
adtak össze. Azután az intézet összes volt 
tanítványait fölszólították adakozásra, majd 
Kozma Ferenczné buzgólkodására a mozga¬ 
lom országossá vált és csakhamar egybegyűlt 
a szükséges 20,000 korona, mire megrendelték 
a szobrot Stróbl Alajosnál, a ki művészi meg¬ 
oldással készítette el. A szobor a régi gim¬ 
názium előtt áll. A bronz mellszobor négy¬ 
szögletű márványoszlopból nő ki és a már¬ 
vány tölgylevelek ráhajlanak a bronzra. A fö-
detlen fejű és csontos koponyájú Arany szeme 
a távolba révedez. Az oszlop magyaros moti-
vumú reliefdiszei színezve vannak. A talap¬ 
zaton a Vén gulyást, Arany költeményének 
alakját Áprily János faragta kőbe. A száz¬ 
tíz éves gulyás megtörtén ül a karosszék¬ 
ben és balkezét botján nyugtatja, melybe szö¬ 
gekkel ez van kiverve (a hogy egykor magá¬ 
nak az igazi vén gulyásnak a botján is rajta 
volt): A becsület olyan erős, mint az orosz¬ 
lán. A talapzat körülfutó domborműve azt a 
jelenetet ábrázolja, midőn a 36 pár czímeres 
ökör a vén gulyással utolsó útjára ballag. 
A talapzat hátulján a költemény eme négy 
sora van bevésve: 

Egy pohár bor a kezében, 
Bora elfoly, keze reszket, 
Vén gulyás ül a karszéken, 
Múlt időkre emlékeztet. 

Nagykörös, 1855. 
A leleplezés! ünnep az egész ország tudo¬ 

mányos és irodalmi világának részvétele mel¬ 
lett ment végbe. Beöthy Zsolt nemes tartalmú 
beszéde közben hullt le a szoborról a lepel, 
majd Szabolcska Mihály szavalta el alkalmi 
ódáját. A szobrot koszorúkkal halmozták el 
az Akadémia, Kisfaludy- és Petőfi-társaság, 
vidéki irodalmi társaságok, szülővárosa, a Nagy¬ 
kőrössel szomszédos városok, egyházak és is-
kofák, azok az iskolák, melyekben Arany 
tanult, a helybeli hatóságok, testületek és 
egyesületek és ma már egyetlen élő tanár¬ 
társa : Szarka Mihály, a ki vert ezüstkoszorút 
tett a szoborra. S míg az ünnepi közönség 
szétoszlott, a déli nap rásütött a szobor bronz 
arczára, a mely mintha derűsen mosolygott 
volna... 

Haraszthy Lajos. 

ARANY JÁNOS NAGYKÖRÖSI SZOBRÁNÁL. 
Magyar hegedősök dicső, nagy utóda, 
Lelked új lángjával ős fajmagyar ajkú: 
Sarumat megoldva állok meg előtted, 
«Nagyfalusi Arany, szalontai hajdú» .. . 
Itt, hol a szivekben még nem egy nyomod van, 
S hová hazajöttél, régi otthonodban. 

«Hullatja levelét az idő vén fája», 
De hulló avarja nem temet el téged. 
Élni fogsz közöttünk, míg nemzeted élté) 
Be nem födi végképp a síri enyt'szet. 
S te nem is akartál egyebet remélni: 
Mint «e honért, honnak és e honnal élni». 

Hű Nagykőrösödnek, híres városodnak, 
A te emléked ma legszebb híressége. 
S kik magyarán érzünk még e léha korban, 
Egygyé olvadunk ez édes ünneplésbe'. 
Glóriás nevedet, emlékedet áldva, 
A «három begy» és «a négy folyó» hónába'! 

Nagy idők teljében küldött el az Isten, 
Szegény Magyarország, — néped dalnokául. 
Áldott hivatással indultál utadra, 
A szalontai kis, zsúpfödeles házbúi, 
Lenni tolmácsaképp', dalos meseszóba'! 
A magyar néplélek igaz szószólója ! 

Lantodon zendül meg a legteljesebben, 
Mint egy csodás hangszer, a magyar nép lelke. 
.Mely ritkán, s csak úgy szól Istenigazában, 
Ha igaz költő az, a ki fölemelte. 
És húrjain a hogy játszani te tudtál: 
Senkisem tudott, s hajh, többé nem is tud tán ! 

Testvér-barátoddal, lelked nagy felével 
Zengtek «a szegény nép» vigasztalásara. 
Ti viszitek be az egyszerű nép nyelvét 
Az örök költészet fényes templomába. 
— Óh a ti dalotok ! . . . Örökkévaló az, 
Mert e nép leikétől lelkezetten szól az! 

Hirdeted szóval is, tettel is példáztad, 
(Van-e éneke, mely tettekkel nem ér fel?) 
Hogy mind e világ bár a művész hazája, 
De a költő mindig egy a nemzetével. 
S hírnév virága csak addig terem néki: 
Míg népe hallgat rá, míg népe megérti! 

Rajzanak lelkedben gyönyörű, nagy álmok, 
A magyar dicsőség daliás korából. 
Csillagos sátorát fölvonja fölötted 
A rege-sugalló «történeti távob . . . 
És tartod a multat — buzdítván előbbre, -
Nagyító tükörképp' Nemzeted elébe ! 

így szállnak a szivére, s ajkáról szerteszét, 
«A múlt idők homályán* megszólaló regék. 
Etele hun királyról, kitől a föld remeg, 
S ki nekünk ezt a hont itt először vette meg! 

Attila Buda harczán az álnok Detre szász 
Máig szövi a hálót, s máig mienk a gyász !. . . 
— Mind csupa nagy tanulság ajjakán a rege, 

Fogsz-é okulni rajta valaha, nemzete ? ! 

— És minden dalában egy czél van előtte : 
A magyar nagy idők hirdetője lenni, 
Nagy Lajos udvarát, Toldi Miklós képét, 
Minden dicsőségünk visszaidézgetni. 
Hogy e nagy időknek fénylő sugarán át, 
Felejtse a nemzet búját, szolgaságát. 

S mikor «sebeinkben tipra büszke lábbal» 
A gőgös ellenség, — a nagy éjszakában, 
Hogy a költészet lön egy vigasztalásunk, 
Mint a hívő-ének a halottas házban : 
Égsz a virrasztók közt kétségbe', reménybe', 
Torzítván sirató nótád nevetésre ! 

S maradék kincsünket, dalunk tisztaságát 
Óvod féltő gonddal, leghűbb őreképpen, 
Póldaadásoddal, Vojtina gúnyjával, 
Irtván a gyomot a költészet kertjében. 
A hivatlanoktól híven meg is óvod, 
Mint az országczímert vén Toldi Miklósod! 

. . . A nagy magyar Alföld kellős közepében 
Álljon itt érczmássa örök intőjelnek: 
Hogy addig marad meg ez a föld magyarnak, 
Míg rajta virágok: népdalok teremnek, 
8 dalunk magyarán zeng és magyarul érez !... 
— Hazám, légy hű mindig Arany szelleméhez! 

Szabolcska Mihály. 

A GALAMB PAPNÉ. 
REGÉNY. 

Irta Móricz Zsigmond. 

I. 

Pünkösdtor megyeszerte kigyultak a kettős 
tüzes nyelvek. 

A gáti fiatal pap, az öreg_ Pap Éliás fia és 
papságában örököse, Pap Én ók házasodik s 
eljegyezte malomszegi és zádori Zádor Iczát, 
egy aranykulcsos, méltóságos kisasszonyt. 

A hova csak leszállóit az eljegyzési kártya, 
mindenütt fölcsapott ama tüzes nyelvek lángja 
s alaposan körülnyalogatta a kihivóan drága 
papírlapot, a sértően finom metszésű betűket. 

Húsvétkor «papnéválasztó-bál» volt Gáton; 
harminczöt lányvendége volt a fiatal papnak s 
ő egy betolakodott idegent választott! 

Egyszerre visszaemlékezett mindenki, hogy 
az a csöpp méltóságos kisasszony.milyen ki-
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BEÖTHY ZSOLT BESZÉDET MOND. 

hivóan viselkedett azon a bálon. Mint egy 
pipeskedő galamb. 

De mit keresett ott? A Zádorok ugyan már 
régen voltak ünnepelt urak e vidéken. A zádori 
kastélyban zsidó lakik s egér furkálja a tapétás 
szobákat. A homlokzaton kőből kifaragott si¬ 
sakos-kardos vitéz, a ki úgy áll a nemesi czí-
merben, mint az ország védője, ma a zsidó 

kukoriczáját őrzi. Hombárnak használják a 
parkettes szobákat. 

Nagyon lemehetett már odafent Pesten is 
a Zádoroknak, ha egy Zádor-kisasszonynak 
«partin már a gáti pap is! Jó az Isten, hogy 
ezt_meg lehetett érni! 

És aztán, galambnak is van epéje, lelkem! 
Sokszor meg fogja bánni még a gáti pap, hogy 
harminczöt neki született szép lány közül a 
harminczhatodikat választotta, a kihez semmi 
köze. 

Ezzel tűzték napirendre a nagy kérdést a 
mamák. De a lányok gúnyosan elvonták a 
szájokat és letörülték a reménység táblájáról 
a gáti pap nevét. 

A lányoknak volt igazuk. A ritka stallum be 
van töltve, a gáti pap ősz elején meg is tar¬ 
totta a lakodalmat. 

II. 
Ősz van. A fák sűrűn hullatják a levelet s 

a mi még ott leng-lóg az ágakon, az mind po¬ 
ros, fakó, csüggedt. 

A nap gyenge tűzzel süt, unatkozva; amolyan 
verteién vénasszonyok nyara ez, borura hajló, 
zsörtölődésre hajlandó, mindennel elégedetlen, 
mert hiszen nem is lehet kedve semmiben. 
Semmi sem olyan már, mint volt hajdan, mi¬ 
kor fiatalok voltunk, nyáron, tavaszszal . . . 

A fiatal pap semmit sem érez ebből. Ott áll 
a felesége háta megett az ablakban s míg ki¬ 
néz, úgy süt az arczárói a boldogság, az egész¬ 
ség, a megelégedettség, a hogy csak a boldog 
fiatal férjek arczárói tud az sütni. Látszik, hogy 
félesztendős házas korára hízásnak indul s 
egész életében nem fog a feje fájni. 

SZABOLCSKA MIHÁLY ELSZAVALJA KÖLTEMÉNYÉT. 

Ellenben a fiatal asszonyka igen fáradt, ked¬ 
vetlen s a mint felemelkedik, a szív mélyéről 
feltörő buborékban adja ki hangulatát. 

- Eh! 
A következő pillanatban az ura átöleli. 

Hosszú karjaival át meg átfonja, mint az 
óriáskígyó a gidát s épen olyan mohón szívja 
ki a csókjaival szinte a vérét. 

A szobor leleplezése. Arany János eperfája. — A vén gulyás, a szobor mellékalakja. — A közönség. 

A R A N Y J Á N O S N A G Y K Ő R Ö S I S Z O B R Á N A K L E L E P L E Z É S E . — Balogi Rudol f fölvételei. 
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Az asszonyka lustán eltűri a csókokat, el¬ 
ereszti magát s egy mozdulatot se tesz. 

A férfi ezt odaadásnak veszi s hirtelen fel¬ 
forrott indulattal csaknem belefojtja a csókjába 
a csöpp asszonykát. 

Aztán megáll egy perczre, hogy megnézze, 
hogy szemmel is élvezze áldozatát s hogy an¬ 
nál forróbban essen újra neki. 

De az asszonyka e perez alatt kedvetlen, 
színtelen, vékony, vánnyadt hangon, csak úgy 
odavetve a szót, megszólal. 

- Még erre jó vagyok. Hogy egy férfi raj¬ 
tam hűtse a szenvedélyét. 

Mint az ostorcsapás, úgy vágja meg a szó a 
férfit. 

- Édes! Cziczám ! Iczám! — mondja. 
A következő perczben azt hiszi, megértette 

a tréfát és egyet kac/ag, egészséges, göczögő 
kaczajjal. 

— Hát persze, hogy jó vagy, szivem! De 
nem hűti ám a szenvedélyt, hanem tüzeli. 
Holtig tüzeli. 

- Hazugság! 
- Esküszöm ! Majd meglátod, hogy hatvan 

év múlva is csak ezt mondom ! 
- Eh. Már megunhatta volna. 

A férfiból újra kitör a kaczagás, mintha csik¬ 
landoznák. 

- Egy hetes házas koromban ? 
A csöpp asszonykának kimered a szeme, ki-

csncsorodik a szája. 
- Már egy hete? — mondja. 

Az ura felkapja az ölébe, mint egy gyerme¬ 
ket s körültánczol vele a szobában. 

- Bizony! Egy hete ! Ma egy hete ! Egész 
egy hete! Ma ünnepelhetjük az első jubileumot. 

Letette az asszonyt a nagy, öblös bőrdivánra 
s maga is leült mellé. Az asszony mélázva né¬ 
zett maga elé. 

- Azelőtt minden dátumot tudtam... Ugy-e 
már vén asszony vagyok? . . . Van már sok 
ráncz az arczomon ? . . . 

A férj féktelenül felnevet. 
— Hát a fogam nem hull még? — s meg¬ 

próbálja lógatni pirinyó ujjaival. — Hát a sze¬ 
mem nem nedves?— és megtörli két kis keze¬ 
fejével. - - Hát ha éneklek, visít már úgy a 
hangom, mint a Zsuzsa nénié? — s hozzá is 
fog rögtön énekelni, az öreg koldusasszonyt 
utánozva, miközben komikusán lógatja jobbra¬ 
balra a felsőtestét: 

Uuu-rambo csássadel, 
Szool gáá datbéékééével . . . 

Az ura alig győzi a kaczagást. Vígan nevet, 
úgy sejti, hogy az a csöpp roszkedv, a melyet 
megérzett ma a kis feleségén, már egészen 
elmúlt s újra kisütött az a gyönyörű tüzű, 
bájos nap, a mely csodás varázszsal s utol¬ 
érhetetlen édességgel ragyog ki felesége bűbá¬ 
jos kis leikéből. 

Pedig az asszony újra elszomorodik s rimán-
kodó hangon sopántja: 

- Istenkém, Istenkém! . . . Egy hetes asz-
szony! Egy egész hetes! . . . Mondja, nem unt 
még meg? 

Nem, drágám, nem, drágaságom. De 
nem ám! 

- Szép magától, Énók. Milyen nemeslelkű 
maga, Énók ! Nagyon nemeslelkű! 

- Nem, kedves kis angyalom, nem nemes¬ 
lelkű, hanem szerelmes! 

- Nem, Énók, maga nem szerelmes, maga 
nemeslelkű! Csaknem tagadja? Rögtön kicsap¬ 
nák a papságból, ha nem volna az! Ide szent 
emberek kellenek ! És maga az; be is bizonyí¬ 
totta : bámulatos erény, hogy egy hét alatt sem 
unta meg a feleségét, Énók ! 

A férj nem tudta, mennyi a kötődés, mennyi 
a kellemetlenkedés. 

- Ugyan babukám, — mondta, — hogy le¬ 
hetne téged megunni? 

- Hogy? Nagyon könnyen. A mihez köny-
nyen jut az ember, azt könnyen meg is unja. 
És maga elég könnyen, sőt nagyon is könnyen 
jutott hozzám. Egy ilyen méltóságoa kisasz-
szonyért tovább is lehetett volna szenvedni. De 
én ide jöttem helyébe, nem fárasztottam semmi 
emberfeletti feladattal, csak úgy önként pat¬ 
tantam az ölébe. Lepottyantam a fáról, olyan 
magas fáról, a hova maga fel sem látott. Csak 
a szájába pottyantam: Tetszik? Tessék be¬ 
kapni! Biztos vagyok benne, hogy czélszerű 
lett volna egy kicsit megszekirozni az úrfit, 

mint a többi lányok szokták. Akkor tudom, 
becsesebb volnék magának, ha megszenvedett 
volna értem. De látja, erre én el is felejtettem 
gondolni, mikor ideje lett volna. 

— Édes, drága kis édesem, — sietett mohón, 
gyorsan, zagyván áradozni az ura. - - Annál 
becsesebb, százszorta drágább vagy te nekem, 
hogy nem hideg észszel játszottál velem, ha¬ 
nem isteni, soha meg nem hálálható őszinte¬ 
séggel adtad nekem magad! 

- Szememre akarja hányni, hogy én kér¬ 
tem meg magát? • mondta éles hangon, 
összehúzott szemmel, kidagasztott tokácskával 
az asszonyka. 

- Oh, azt már nem, az nem igaz ! — kiál¬ 
totta lelkesen a férj. Görögtűz volt a lelkes¬ 
ségében s nem igazság. 

A felesége egy parányit legörbítette a száját. 
- Ugyan hagyja, csak nem akarja úgy mu¬ 

tatni, mintha maga meg mert volna kérni egy 
méltóságos kisasszonyt. 

A férfi hátraszegi a fejét s félkomolyra veszi 
már a dolgot. 

- Azt nem. De téged megkértelek. 
- Meg ! . . . 

Az ember nem tudja, mi van ma köztük. 
A kis asszony lehajtja a fejét és Magdolna-
arczczal suttogja: 

— Énók! 
- Tessék, szivem! 
- Ugy-e nem fog megunni soha? 
- Soha! 

— Soha? 
- Soha, soha! Soha! De te, te nem únsz-e 

meg engem! Te drága, te kedves, te angyali jó! 
A csöpp asszony belenézett az ura szemébe 

s valami könnyes fényességet látott abban. 
És arra egy pillanat alatt tökéletesen elröp¬ 

pent minden köd a leikéből, a mely -ma már 
titkokkal kisértett és odavetette magát a keb¬ 
lére s feleletül az ajkára tapasztotta az ajkát. 

A férfinak ködök ereszkedtek a szemére s 
magához fonta, úgy magához lapította a fele¬ 
ségét, mintha most kapta volna meg. 

Egy hosszú perez telt el a hosszú csók alatt, 
akkor az asszonyka felkiáltott: 

- Jaj, de milyen poros annak a díványnak 
a háta! 

Kibontakozott az ura karja közül. Ez nem 
értette, mi történt, mit is mondott a felesége, 
csak nézett, nézett s a szeme véres ködben 
úszott. 

- Oh, te hülye! — kiáltott az asszonyka, s 
kétfelől beleragadva az ura hajába, erősen 
megczibálta azt. — Hát nem tudod, hogy nem 
élünk meg így, már egyszer dolgozni kell vala¬ 
mit ! Eendbe kell szedni ezt a lakást! 

S úgy sietett rendbeszedni a lakást, hogy 
letérdepelt az ura elébe s odanyújtotta neki 
csókra a száját. 

III. 

Délben az ebédnél, mikor a legjobb falaton 
osztoztak, az asszony odasúgott az urának: 

- Soha? 
- Mit édes? 
- Soha? 
- Soha! 

De azért nem tudta, mi az a soha! Mind a 
ketten nevettek. 

Délután kinn voltak a kertben. Gólyák röp¬ 
ködtek a levegőben. Útra készülődtek. Az asz-
szonyka utána bámult a madaraknak, s elfogta 
kezével az úszó ökörnyál végét, a mit a mező¬ 
ről hozott be a szél. 

- Soha? — kérdezte mélán az urától. 
Ez ránézett s megértette. Meghatottan szorí¬ 

totta meg a gyönyörű gyermekasszony karját s 
szerelmesen súgta a fülébe : 

- Soha, soha, soha ! 
Éjszaka felébredt az asszony s feltépázta az 

urát. Ez álmosan meresztgette a szemét. 
- Gyertyát gyújtsak? — kérdezte. 
- Ne! — mondta durczásan az asszony. 
- Hát? 

— Felelj. 
— Mire ? 
— Felelj. 

- De gyöngyöm, ha nem tudom, mire. 
- Tudod! 

— De . . . 
- De tudod, tudod, tudod! . . . Csak nem 

akarod, mert most nem mered Ígérni, mert 

most csönd van: s a jó Isten hallgatja, mit 
beszélünk! 

A férjnek világosság gyűlt az agyában s fel¬ 
kiáltott : 

— Soha! Soha! Soha! 
Az asszonyka gyügyögve bújt a hóna alá, 

mint egyik galamb a másiknak s egy perez 
múlva már aludt. De a férfi soká nem tudott 
elaludni, élvezte a boldogságot, a ki ott aludt 
az ölében, s a ki még éjjel sem hagy békét, 
éjfélben is tudja éreztetni ezt a nagy boldog¬ 
ságot. Éjfélben is megesketi rá, hogy sose hűl 
ki a szerelem köztük. 

A következő nap újra csendesen telt el. Mil¬ 
lió kaczagással s milliárdnyi örömmel. 

Aztán egy-két borús nap jött. 
Az asszonyka néha azt mondta, hogy ren¬ 

dezni kell a sifonokat, de sohasem jutott odáig, 
hogy ki is nyissa a szekrény ajtaját. 

Néha elhallgattak s hosszan elültek egy hely¬ 
ben. Egymásra borultak s úgy tetszett nekik, 
mintha nem is volna más nesz a világon, csak 
egymás szivének a dobogása. 

A kis asszony néha felnézett az urára, bele 
a szemébe s szó nélkül megkérdezte a kérdé¬ 
sét. Az ura már várta, rögtön eltalálta s az 
ajkát rátapasztotta a rózsaszínű kicsi kagylókra 
s belesusogta : 

- Soha, soha, soha! 
Egyszerre csak, úgy délfelé, az asszony egy 

ilyen súgás után hirtelen elkomorodott. Az ura 
megütődve vette észre. 

- Mi az tubám? 
- Eh! 
- No, mi az ! 
- Hagyjon békén, már olyan közönyösen 

mondja, mintha a szél dudálná a fülembe: 
sss—ssso—sss. 

A férj felkaczagott. 
- Meg tudná tenni, hogy ezer esztendeig 

ne tegyen egyebet, csak ezt súgja a fülembe ? 
De nem így ám, ilyen unalmasán, hanem min¬ 
dig olyan frissen, mintha először mondaná 
életében. 

A férfi meghökkenve nézett rá s elgondolko¬ 
zott azon, a mit az asszony mondott. 

- Ugy-e nem felel? 
— Drágaságom! 
— Meg? Meg? 

- Kis tubám, —- mondta a férfi s megille-
tődve ölelte meg az asszonyát. 

- Hagyjon békén. 
A csöpp asszony arczán egész komoly harag 

látszott. Az ura békíteni akarta. 
- De csöppem, semmit sem lehet kétszer 

egyformán mondani. 
- Nem is azt akarom, hogy egyformán 

mondja. Hiszen az a bajom, hogy már száz¬ 
szor tudja egyforma unalmasán mondani. 

Az ember nevetett. 
- Mondja olyan frissen, olyan meglepetve, 

olyan szerelmesen, mint mikor először mondta. 
- Én édesem, már úgy nem mondhatom, 

ha nem akarok szinészkedni; már csak meg¬ 
győződéssel mondhatom. Csak úgy mondhatom, 
a hogy érzem. 

- Mondja azt maga még meggyőződés nél¬ 
kül is, ha úgy mondja, a hogy érzi. 

- Hát azt akarod, hogy inkább hazudjam? 
- Azt hát. 

— Na! 
- Hát nekem nem mindegy, ha meggyőző¬ 

désből mondja, hogy szeret, vagy ha úgy ha-
zudja, de úgy, hogy én nekem el sem lehet 
képzelni, hogy nem meggyőződésből mondja? 

- 0, te drága kis sophista. 
Az asszony elkeseredve nézett maga elé. 
Az ura hiába csókolta le a szemét, az arczát, 

a száját, nem is érezte, nem törődött vele. 
- De babikám, hát mit tegyek, hogy meg 
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legyei elégedve? 
Az asszony egy pillanatra felelevenedett. 

-Nem unsz meg soha? — kérdezte kém¬ 
lelő tekintettel. 

- Soha! — kiáltotta az ura, s valóban olyan 
meglepetés és öröm volt a szavában, mint leg¬ 
először. 

- így> így ! - - kiáltott az asszonyka. -
így! Mégegyszer, mégegyszer ! 

- Soha! — szólt az ura egyszerűbben, de a 
hogy az asszonya arczára nézett, s látta a hang¬ 
jától egy pillanat alatt rideggé, hűvössé lett ar-
czocskát, ijedten kiáltott fel újra: Soha! 

Az asszony szomorúan elmosolyodott. Le¬ 
gyintett parányi kis kezével. 

— A szerelmet nem lehet erőltetni. 
A férfi érezte, hogy valami olyan feladat előtt 

áll, a mely hasonlít ahhoz, mikor a mesében 
egy véka kását kell kiszemelni a hamuból a 
legénynek reggelre, de úgy, hogy egy szem se 
legyen hamvas és egy szem se veszszen e l . . . 
Vagy ez még tán nagyobb? Az időt megállí¬ 
tani ! Az érzést megörökíteni! Bizony! Ez az 
élet boldogsága. 

Csak nézi hát az asszonyka arczát s látja, 
hogy odabent gondok, gondolatok folynak, s 
nem tudja eltalálni, mi lehet az. 

- Istenem, mit várhatok a jövőtől! -
mondja a kicsi asszony, — már most sem tud 
hazudni a kedvemért, pedig még nem volna 
szabad, hogy megunjon. Mi lesz velem, ha iga¬ 
zán öreg asszony leszek. Akkor már irgalom¬ 
ból sem kapok jó szót tőle. 

- De édes angyalom, a szívnek nem csak 
egy hangja van, hanem ezer meg ezer! El¬ 
csendül az egyik, s másik hallatszik utána, 
épen olyan szép, épen olyan tiszta. 

- Fals ! Mind fals! — kiáltott az asszony. 
- Mondom neked, úgy szeretlek, hogy azt 

nem is lehet szóval kimondani. Hogy mondjak 
egy kérdésre, a mi százszor egyformán hang¬ 
zik, százszor más feleletet! 

— Nem másat, mindig egyet, a legelsőt! Ha 
én tudom mindig úgy kérdezni, a hogy legelő¬ 
ször, maga miért nem tud mindig úgy felelni, 
mint legelőször? 

A férfi sóhajtott. 
— Mert én férfi vagyok. Szeretlek úgy, hogy 

azt neked meg kell érezni. 
- Bezzeg ezt tudja érzéssel mondani és 

meggyőződéssel, de a mit én kérdek, arra nem 
tud úgy felelni! 

Ezzel a konoksággal szemben már nem volt 
tovább szava a papnak. Elhallgatott s azzal 
vigasztalta magát, hogy gyerekekkel nem lehet 
vitatkozni. 

(Folytatása következik.) 
* 

MONTIJO EUGÉNIA. 
Az utóbbi években sűrűn foglalkoztatja a 

franczia történetírást a második császárság 
alig két évtizedig tartó, egyben fényes és nyo¬ 
morúságos érája. Ez egyre-másra megjelenő 
könyvek közül kivált két munka tarthat szá¬ 
mot szélesebb körű érdeklődésre Francziaor-
szág határain kívül is. Az egyik III. Napóleon 
utolsó miniszterelnökének, Olliviernek hatal¬ 
mas munkája, a melyből eddig kilencz kötet 
jelent meg; a másik Lolliée Frederik három 
kötetes monográfiája Montijo Eugénia császár¬ 
néról, a második császárság udvaráról és ud¬ 
vari életéről. Nem érthetetlen az a nagy ér¬ 
deklődés, a melylyel a családjából egyedül élő, 
nyolczvanhárom éves Montijo Eugénia a tör¬ 
ténetírót s az olvasó közönség fantáziáját fog¬ 
lalkoztatja, ha arra a ragyogásban és meg¬ 
próbáltatásokban egyaránt ritka gazdag élet¬ 
pályára gondolunk, a melyet ez a matróna 
megfutott. A korábbi életrajzírók Montijo Eugé¬ 
niát, a ki anyai részről magát expatriált, 
Malagában megtelepedett skót kalmár-apától 
származott, mint szerencséjére méltatlan ka¬ 
landort és parvenüt rajzolták. Pedig Montijo 
Eugéniában, bár hosszú leánysága alatt, hisz 
huszonnyolczéves volt már, a midőn III. Na¬ 
póleon feleségül vette, anyja ea egyetlen leány¬ 
testvére társaságában megfordult az akkori 
Európa összes divatos szórakozó helyein, néha 
meglehetősen vegyes társaságokban, nem volt 
semmi parvenű, semmi szélhámos vonás. Nem 
annyira születése, vagyona, műveltsége, mint 
inkább erkölcsi tulajdonai tették, mielőtt még 
trónra jutott volna, föltűnően zárkózott, igen 
arisztokratikus, korához mérten túlkomoly te¬ 
remtéssé. Még egész kislány, a midőn anyja 
szalonjában, egy párisi látogatásuk alatt, a 
hol elég gyakran megfordultak, megismerke¬ 
dett két igen kiváló, szellemben kortársaiktól 
merőben elütő íróval: Meriméevel és Stend-
hallal. A csodás elbeszélő Stendhal nagyon 
szerette s csupán az agglegényekben található 
leleményességgel beczézte a bájos, szőke gyer¬ 
meket, a ki áhítattal, fáradhatatlan éberséggel 
hallgatta a nagy Napóleonról szóló legendákat. 
Volt még egy más körülmény is, hogy a kis 

Eugénia a nagy Napóleonról szóló legendák 
és hagyományok kultuszában növekedjék. Apja, 
Cipriano de Portocarrero, Montijo és Téba 
grófja, harczolt Napóleon hadseregében s az a 
seb volt a legnagyobb büszkesége, a melyet 
akkor kapott egy ütközetben. Eugénia utóbb 
sokszor elmondta, hogy párisi látogatásuk alatt 
Stendhal látogatása volt a legnagyobb öröme, 
mert olyankor csodás dolgokat hallott és ké¬ 
sőbben kellett aludni mennie. A kis leányt 
már a bábuzás idején nagyon érdekelték a 
politikai dolgok. Stendhalnak, miután vissza¬ 
mentek Madridba, spanyol politikai mozgal¬ 
makról, a karlisták törekvéseiről írt s pana-' 
szólta, hogy a lány-társaságokban unatkozik, 
inert csak ruháról fecsegnek s egymást sza-
pulják. Egy amerikai iróra is, a ki Madridban 
a spanyol irodalmat tanulmányozta, a serdülő 
Eugénia azt a benyomást tette, hogy ő lesz 
Spanyolország legműveltebb, legeszesebb asz-
szonya. 

Tudott dolog, hogy Eugéniát anyja több 
spanyol előkelőségnek szánta feleségül, hogy 
azok némelyikével már jegyben is járt, mielőtt 
III. Napóleonnal Bonaparte Matild herczegnő 
szalonjában megismerkedett volna. HL Napó¬ 
leon akkor még csak köztársasági elnök volt. 
Sokat legyeskedett, tehát nem vették nagyon 
komolyan szépelgését Montijo Eugénia körül. 
Nagybátyja, Bonaparte Jeromos, a volt weszt-
fáliai király azon dolgozott, hogy ne házasod¬ 
jók s hogy trónját az ő fia örökölje. A mint 
azonban köztársasági elnökből császárnak lé¬ 
pett elő, III. Napóleon komolyan foglalkozott 
a házasság gondolatával. Dinasztiába akart 
házasodni. Egy följegyzés szerint, a mely vak¬ 

hitelre egyáltalán nem tarthat számot, sorban 
hat herczegnőnél kopogtatott haszontalanul. 
E följegyzés szerint megkérette az orosz czári 
családdal atyafi Leuchtenberg herczegnőt, az¬ 
tán a spanyol király húgát, a szegény, de 
nagyon szép Wam Karolinát; megkéretett egy 
Braganza herczegnőt, egy kis porosz herczeg¬ 
nőt, végül Viktória angol királynő egy roko¬ 
nát. A bonapartisták tartottak attól is, hogy 
valami olyan törvénytelen viszonyt köt, a mi¬ 
vel ártani fog trónjának s hátráltatja a csá¬ 
szárság megszilárdulását. Ettől azért is tart¬ 
hattak, mert Napóleon Londonból magával 
hozta a szeretőjét, a ki a szükség napjaiban 
pénzzel segítette s Howarel Eliza a Tuileriák 
közelében, abban a palotában lakott, a mely¬ 
ben lakott volt Waleszka, I. Napóleon lengyel 
grófnője. Azt még legvakabb hívei sem akar¬ 
ták, hogy császáruk hálából, részint daczból a 
kosarak miatt feleségül vegye és császárnévá 
koronáztassa a kártyás Fritz-Roy volt szere¬ 
tőjét, a londoni hajóslegény leányát. 

Montijo Eugéniáról is a párisi előkelő tár¬ 
saság kezdetben azt hitte s azzal vigasztalta 
magát, hogy Pompadour és Dubarry szerepét 
fogja játszani. Mondják, hogy III. Napóleon 
is eleintén úgy gondolkozott, hogy szeretheti 
Montijo kisasszonyt, de nem veheti feleségül. 
Eugéniában azonban nem volt semmi hajlan¬ 
dóság, hogy a koronázatlan, a balkezes csá¬ 
szárné szerepét játssza. Gát elég állott az 
útjában. Meggyanúsították minden lépését. Mert 
érintkezett royalista arisztokratákkal, ráfogják, 
hogy orleánista, hogy konspirál X. Károly uno¬ 
kája, Chambord gróf érdekében, a kit hívei 
V. Henrik királynak ismertek s a ki száműze-

SZŐLÖ-PÁSZTOR. - Pataky László rajza. 
•' 
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tésben, Frohsdorfban, Ausztriában élt. Mint 
eső után a gomba, úgy támadt Eugéniáról a 
mende-monda. Nyilvánvaló, hogy a sok plety¬ 
kát leginkább azok gyártották, a kik ellensé¬ 
gei voltak a császárságnak; hogy a legtöbb 
pletyka külföldön, az emigráltak körében tá¬ 
madt, de elhitték Parisban, a leghatározottabb 
bonapartista körökben is. Merimée, a ki Eugé¬ 
niát és anyját még Madridból ismerte, szintén 
belekerült a csávába. Azt beszélték róla, hogy 
Montijo gróínénak, Kirpatrick Mánuellának 
szeretője volt, hogy Eugénia leánya s most 
abban mesterkedik, hogy ezt a törvénytelen 
sarjat, a ki még csak nem is grófleány, trónra 
csempéssze. Természetesen nagy meglepetést 
szült, töméntelen ironikus megjegyzésnek adott 
életet a III. Napóleon és Montijo Eugénia 
házassága, a melyet, a mint mondják, a ra¬ 
vasz véletlen, az ügyes cselszövés s a vak 
szerelem kötött. A midőn bizonyossá lön, hogy 
a császár feleségül veszi s császárnévá koro¬ 
náztatja a spanyol Montijo kisasszonyt, a mint 
ez már a váratlanságok esetén történni szo¬ 
kott, meglehetős zavar támadt. A párisi bör¬ 
zén rohamosan estek az értékek. Azonban Pa¬ 
risban semmi sem tart soká. A legnagyobb 
gondot az okozta, a legtöbb vesződséggel az 
járt, hogy a császári pár udvart teremtsen 
magának. A régi arisztokráczia, a történeti 
családok elzárkóztak palotáikba és falusi kas¬ 
télyaikba. Azok, a kik Napóleonnal megosz¬ 
tották a bujdosás keserveit, a kik dörgölőztek 
az új életre támadt dinasztiához, nem igen 
adhattak méltóságot, tekintélyt, ragyogást az 
udvarnak. Sűrűn lehetett hallani, hogy a Tui-
leriákban minden igen új: a bútor, az ara¬ 
nyozás s a czímer. Még a dinasztia tagjai is 
húzódoztak az új asszonytól s iparkodtak neki 
minél több kellemetlenséggel kedveskedni. 

III. Napóleon uralkodásának első tíz esz¬ 
tendejében, a második császárság fénykorá¬ 
ban nagy átalakuláson ment át a franczia tár¬ 
sadalom. A krimi hadjárat, az olasz-franczia-
osztrák háború Francziaországot ismét az 
első kontinentális hatalommá tette. Viktória 
angol királyné nagy pompával fogadta Wind-
sorban a császári pár látogatását s azt hama¬ 
rosan visszaadta Parisban. Az olasz hadjárat 
alatt Eugénia volt a régens s ez a körülmény 
ismét életre keltette leánykorában már jelent¬ 
kezett politikai hajlamait és becsvágyát. Nem 
bizonyítható s nem is épen valószínű, hogy 
azt a katasztrófát, a mely a második császár¬ 
ságot elsöpörte, az Eugénia politizálása idézte 
volna föl, de volt benne része, a mint ezt a 
mexikói vállalat s a porosz háború bizonyít¬ 
ják. A mexikói vállalatot s azt, hogy annak 
trónjára Miksa osztrák császári herczeget ül¬ 
tették : Napóleon, Eugénia, Walewski, a kit 
Napóleonhoz vérségi kötelék fűzött s Metter¬ 
nich Bichárd eszeltek ki. Hasztalan volt az 
Egyesült-Allamok figyelmeztetése és tiltakozása, 
vakon rohantak a kimerikus vállalkozásba, a 
mely Francziaország tekintélyén az első na¬ 
gyobb csorbát ütötte. Minden arra vall, hogy 
a kalandos vállalkozáshoz kivált Eugénia ra¬ 
gaszkodott csökönyösen. Azt hitték s azt hitte 
kivált Eugénia, hogy egy kis demonstrálással, 
néhány franczia csapat átvonultatásával az 
országon, rendet és nyugalmat teremtenek s 
hogy biztosítják a trónt, a mely alá agyag¬ 
lábakat raktak. Az első birok ezt a kába illú¬ 
ziót még megerősítették. De a mint Bazaine 
elhagyta Mexikót, fenekestől fölfordult min¬ 
den rend s a katasztrófa elkerülhetetlen volt. 
Eugénia ekkor a hithez, a valláshoz folya¬ 
modott, nem csupán vigasztalásért, de segede¬ 
lemért is. Számtalan viaszgyertyát égetett el; 
sűrűn járt gyónni a kora reggeli órákban, a 
legszigorúbb inkognitóban; órákon át volt 
mélyen elmerülve ájtatos imádkozásban, hogy 
töredelmével, bűnbánatával föltartóztassa a le¬ 
csapásra kész katasztrófát. A vallásos fanatiz¬ 
mus ez időben egészen hatalmába kerítette. 
S hogy fájdalma és kétségbeesése még nagyobb 
legyen, nem adhatta át magát nyilvánosan a 
töredelemnek, a vezeklésnek. Lepleznie kellett 
fájdalmát, mert Parisban világkiállítás volt, a 
Tuileriákban egymásnak adták a kilincset a 
fejedelmi vendégek A mexikói vállalkozás el¬ 
nyelt a nemzeti vagyonból hatszáz milliót; 
Miksa fiatal életével fizetett, a felesége meg¬ 
őrült és Francziaország reputáczióján kiköszö-
rülhetetlen csorba esett. A franczia közvéle¬ 

mény pedig, a mint a titkos rendőrség főnöke 
Napóleon faggatására kénytelen-kelletlen be¬ 
vallotta, a drága kalandért a császárnét, Eugé¬ 
niát tette felelőssé. 

Hogy a császárság bukásában, a porosz-
franczia háborúban mi része volt Eugéniának, 
az még most sem dönthető el világosan, holott 
a szerencsétlen hadjárat előzményeiről az utóbbi 
években tömérdek hiteles adat kerül napvilágra. 
Az bizonyos, hogy Bismarck akarta a hábo¬ 
rút s azt csak nagy önmegtagadás árán lehe¬ 
tett volna egy időre eltolni. Az is bizonyos, 
Jiogy Eugénia egyre növekedő politikai súlyá¬ 
val azokat támogatta, a kik könnyű vállalko¬ 
zásnak hitték Berlin meghódítását, a porosz 
királyság összetörését, a mint tette I. Napó¬ 
leon. A császár sehogy sem akarta a háborút, 
nemcsak azért, mert fáradt és beteg volt, de 
mert tudta, hogy Francziaország nem kész a 
Poroszországgal való mérkőzésre. Békés szán¬ 
dékait, a melyben bizalmas hívei, az orruknál 
továbbá látó politikusok őszintén támogatták, 
otthonában, részben épen a felesége hiúsította 
meg. Eugéniának már az sem volt Ínyére, 
hogy a császárság alkotmányos kormányt ka¬ 
pott, hogy a döntést a politika s a kormány¬ 
zat kérdéseiben a parlament kapta a kezébe. 
Aggódott fia örökségéért s titkon mindenben 
azok kezére dolgozott, a kik egy győzelmes 
háborúval gondolták megszilárdíthatni a csá¬ 
szárságot, a Napóleonok trónját. Az ország s 
a dinasztia szerencsétlenségére Morny herczeg, 
Napóleon féltestvére, a ki Eugénia politikai 
velleitásait mindig tudta paralizálni, már nem 
élt. így történt, hogy Eugéniának, a nélkül, 
hogy számoltak volna vele, mind nagyobb 
befolyása lön a politikára. 

A Szedán után történt dolgokat nincs miért 
feszegetnünk. Az vitathatatlan, hogy a meg¬ 
próbáltatás sanyarú napjaiban Eugénia Czé-
zár hitveséhez méltóan viselte magát. A csá¬ 
szárság hirtelen omlott össze, sokkal könnyebb 
szerrel, mint a hogy életre kelt volt. A csá¬ 
szárné inkognitó, egy amerikai orvos segít¬ 
ségével menekült Parisból Angliába. Azóta egy 
egész emberélet telt el. Három évvel utóbb 
meghalt Napóleon, negyedszázaddal ezelőtt Af¬ 
rikában, a félvadak ellun viselt háborúban, 
egy portyázás alatt elesett egyetlen fia. Egye¬ 
dül maradt ragyogó és keserű emlékek társa¬ 
ságában. Egyedül morzsolja az aggság öröm-
telen napjait. A vak véletlen magasra emelte, 
inkább a szépség, mint a talentum és az ural¬ 
kodásra termettség jogain. Ha volt része a 
császárság bukásában, a franczia császári trón 
összeomlásában, a melyen tizenhét évig ült: 
bűnéért nagyon megvezekelt. Június. 

AZ ÖREG SUTYÓ. 
Elbeszélés. — Irta P. Ábrahám Ernő. 

Igazi ősember volt. Mikor, hogy került a 
tanyára, bizonyosan senki sem tudta. Még 
leginkább igaz az lehetett, a mit nagy¬ 
anyám hallomás után tudott a dologról. Az ő 
előadása szerint Sutyó még fiatal kölyökkorá-
ban került a tanyára s a cselédkondát kellett 
őriznie. Az apja kukoriczacsősz volt egy szom¬ 
szédos bérleten. Sutyó minden nyáron meg¬ 
szolgált egy süldőt, az apja pedig a kukoriczát; 
ősz végén beköltöztek a faluvégre, karácsonyra 
meghízlalták a süldőt, levágták, s éltek tava¬ 
szig, míg mehettek megint a tanyára. Sutyó 
a miénkre, a Kis-Hegyesre, az apja pedig a 
Gulyásra. Egy őszszel, mikor Sutyó hajtotta a 
megszolgált süldőt a Gólyásra az apjához, az 
apja kunyhója helyén felvágva, megüszkösödve 
találta a földet. Az előtte való napi viharban 
egy villámcsapás elpusztította a kunyhót az 
öreg csőszszel együtt. 

Darab ideig csak bámult Sutyó értetlenül, 
még sírni se jutott eszébe, azután hamarosan 
számot vetett magával, visszafordította a sül¬ 
dőt, s estére újra a Kis-Hegyesen volt. S ott 
is maradt késő vénségéig. Még vagy két esz¬ 
tendeig a cselédkondával járt, azután beka¬ 
pott urasági külső cselédnek. Afelé minde¬ 
nes munkát végzett, ő pányvázta a tehene¬ 
ket a legelőre, délben és este ő itatta meg 
őket. Az ő tiszte volt a kert rendben tartása, 
a tüzelőhordás, alkalomadtán egy-egy tyúkól 
össseácsolása, könnyebb tatarozások, minden 

harmadik nap bejárni húsért, s egyéb vásárolni 
valókért a szomszédos községbe, kikutatni 
egy-egy félrejáró tyúk tojóhelyét, s hasonló 
alkalmi dolgok- Béresek, kocsisok, dohányosok 
s egyéb cselédség ha egyik-másik évekig szol¬ 
gált is a tanyán, csak helyet változtattak időn¬ 
ként ; csak az öreg nőtt úgy a tanyához, hogy 
hetven esztendőn keresztül soha egy napnál 
tovább nem volt távol tőle. Ugyanis minden 
nyáron egyszer bement Debreczenbe. Béggel 
elindult, s másnap este kinn volt megint a 
tanyán. Ha mikor elindult gyalog, s ugyan¬ 
akkor a kocsi is készült a tanyáról Debre¬ 
czenbe, s megkínálták, hogy üljön a bakra, 
majd beviszik, az öreg megvetően legyintett a 
kezével: 

— Nem ér az semmit! Uraknak való a 
kocsi csak. Szegény ember hamarább beér 
gyalog-

Az utat nem rendes gyaloglással tette meg, 
hanem ügetve. Sajátságos ügetés volt az. Apró, 
csúszó lépésekkel, miközben a lábát folytono¬ 
san kissé összegörbítve tartotta. A felső testét 
ilyenkor a rendesnél is jobban előre görbítette, 
s úgy látszott, mintha a feje húzná előre, de 
a lábait a nehéz bakkancs miatt nem bírná 
emelgetni, csak csúsztatni. De azért elég für¬ 
gén haladt az öreg, s sajátságos ügetésével 
olyan port vert fel, akár egy szekér. S úgy 
is belepte a por az út végére, akár egy sze¬ 
keret. Frissen mosott fehér ingben, gatyában 
indult az öreg a városba, s másnap este olyan 
szurtosan érkezett vissza, mintha az egész idő 
alatt búzarostáláson lett volna, s minden pi¬ 
szok, por őt lepte volna be. 

Egyik évben inget vásárolni ment be az 
öreg Debreczenbe, másik esztendőben egy 
lábravalóért, vagy csak épen egy keszkenőért. 
Vett mindig egy kalácsot is, hiába, hogy nya¬ 
kig ehette magát a tanyán. Sulykos, keletlen 
kalácsot vásárolt mindig. 

- Ha már pénzt ad kend érte, miért nem 
vesz jó foszlós kalácsot? - - korholta a nagy¬ 
anyám. 

Az öreg legyintett egyet a kezével, s magya¬ 
rázta : 

- Nem érti azt a tekintetes asszony! Ez 
lakósabb, hát jobb. 

Egyszer meg arra gondolta magát, hogy 
csizmát vesz, hadd legyen a bakkancs mellett 
az is. A legnagyobbat választotta, a mi csak 
volt a vásáron. Elég lett volna kétakkora 
lábra, mint az övé. 

— Mi a fenének vásárolt kend ilyen ostoba 
nagy jószágot? — támadt rá a nagyanyám. 

- Hát milyet vettem volna? — vetette az 
öreg. 

- Kisebbet, lábára illőt. 
- Minek vettem volna kisebbet, - - felelte 

az öreg dönthetetlen meggyőződéssel, — mikor 
a nagyobbat is csak annyi pénzért adták. 

írni, olvasni nem tudott az öreg, s a betűt 
megvetendő szamárságnak, urak csalafintasá¬ 
gának tartotta. 

- A kerül bajba, a ki ért a betűhöz -
mondogatta, s mindenesetre volt valami igaz¬ 
sága. Egyébként is jó, természetes esze volt 
az öregnek, s nagy furfanggal minden nehe¬ 
zebb munkából ki tudta magát vonni. 

Végül alig csinált valamit az állatok gon¬ 
dozásán kívül. Hanem az állatokat szerette. 
Szinte rokonabbnak érezte magát velük, mint 
az emberekkel. A fejős tehenek, egy öreg vak 
ló, néhány birka s a mi nyulaink tartoztak 
az öreg hatáskörébe. Nappal velük élt, éjjel 
velük hált. Emberekkel szót alig váltott. 

Az én gyerekségem idejében már hullámos 
fehér hajú, hajlott vén ember volt az öreg 
Sutyó. Mi már csak mint hetven esztendőn 
felüli embert ismertük. A többi cseléd mind 
színtelen volt mellette, de a róla szóló ado¬ 
mákban kifogyhatatlanok voltak a család fel¬ 
nőtt tagjai. Mi gyerekek pedig csak hallgattuk 
ezeket az adomákat s nevettünk rajtok. Az 
öreg valamennyiőnknek kedvencz alakja volt. 
Még a morózus hallgatása is valahogy egé¬ 
szebbé tette alakját. 

Ruhát sose viselt az öreg, csak inget meg 
gatyát. Még télen is abban járt. Minden héten 
egyszer megtisztálkodott. Szombaton a vályú¬ 
nál kimosta a váltópár fehérneműjét, vasárnap 
reggel maga is megmosdott a vályúból sokszor 
jeges vízzel, a törülközetlenül, száradatlanui 

l Arany sujtásos mellény Bebalából (Bengál). - 2. Bicska és gyümölcskosár Madras környékéről. - 3. Agyag-tálak. — 4. Behalai tanyarészlet. — 5. Löffler 
Manó - 6. Patáni szabóműhely. — 7. Patáni mellény. - - E néprajzi tárgyak Indiából valók, honnan Löffler Manó küldte el lapunknak. Egészen meg¬ 
lepő hasonlatosságuk a magyar nép egyes alkotásaival. A 4. alatti tanyarészlet magyar fészer is lehetne, az 1., 6., és 7. alatti ruhadarabok díszei magyar 

ornamentikái motívumokra emlékeztetnek s a 2. alatti kis késben a bugylibicskát ismerhetjük fel 

MAGYAR NYOMOK KELET-INDIÁBAN. — Löffer Manó fényképei. 
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A MAGTAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT RÁTH GYÖRGY-PLAKETTJE. — Beck Ö. Fülöp pályanyertes müve, 

vette magára az alig megszikkadt fehérneműt. 
Isten tndja, hogy nem lett beteg soha. 

Legtöbb adoma nagyotüségéről szólott. Egész 
nagy család helyett evett az öreg egymaga. 
Ha elébe tettek egy öreg bogrács kását, mit 
se hagyott belőle. Egy karéj kenyér alatt ő 
állandóan egy-egy félkenyeret értett. 

- Jól lakott kend, Sutyó? - kérdeztük 
tőle néha tréfálkozva. 

- Ettem egy karéj ka kenyeret, meg egy 
harapás szalonnát - - felelte az öreg megvető 
szójárással. (A harapás szalonna volt egy fél¬ 
kiló, ha nem több.) Azt, hogy «jól laktam», 
soha be nem ismerte volna az öreg. Nagy¬ 
anyám váltig is porolt vele a nagyétüsége 
miatt. 

A többi kosztolt cseléd együtt evett annyit, 
mint az öreg egymaga. Utóbb annyira meg¬ 
szokta az öreg a szidást, hogy fel se vette. 
Oda se hallgatott, a mi még jobban felger¬ 
jesztette nagyanyámat. Nagyritkán ha annyira 
tudta hozni az öreget, hogy az védekezett 
egy-két szóval: 

- A ki dolgozik, enni is kell annak -
mondta olyankor, s ezt olyan érvnek tartotta, 
hogy minden további szót feleslegesnek vélt, 
s még állhatatosabban hallgatott. Mi azt tar¬ 
tottuk, hogy nagyanyámnak külön élvezet volt, 
ha piszkolhatta az öreget. 

A kapott koszton kívül egyébkép is gondos¬ 
kodott az öreg a hasáról. 

A tengerit, ugorkát, kalarábét, dinnyét, gyü¬ 
mölcsöt állandóan dézsmálta. A tengerit úgy 
ette, mintha harmónikázott volna. Végig húzta 
a csövet egyik végétől a másikig, s egy hú¬ 
zásra három-négy sor tengerit leharmónikázott 
a csövéről. Én sokat próbáltam, de sohase 
birtam megtanulni a tengerievésnek ezt a 
módját. Legkedvesebb csemegéje mégis a ve¬ 
rébtojás volt. Nem tudtunk annyit szedni, 
hogy elég lett volna az öregnek. Nyersen ette. 
A fogához koczintotta, kiitta, s a haját kiköpte. 

- Volt-e benne poczos veréb? - kérdez¬ 
gettük nevetve. 

- Legalább pecsenyét is ettem, a mit sütni 
se kellett - - felelte az öreg, s ragyogott az 
arcza az élvezettől. 

Életének egész tartalma a tanya, a mi csa¬ 
ládunk, s az állatok iránti szeretete volt. 

Jobban a tanyához tartozott, mint a kastély 
gangja előtti öreg eczetfák, vagy a nyitott 
gémes kút a tanyaudvar közepén. 

A nagyanyámat mindig csak Juliska kisasz-
szonynak szólította, mint ötven esztendővel 
elébb, az anyámat pedig Erzsiké kisasszony¬ 
nak, vagy épen csak Erzsikének. Az ő sze¬ 
mében nem nőtt, nem öregedett egyikőjük sem. 

Sokat mesélte az édes anyám, hogy vala¬ 
hányszor gyereke született, (hatan voltunk 
testvérek) az öreg mindig besomfordált az 
ágyas szobába, de az ajtóból nem mert beljebb 
menni, hanem megállt a küszöbön, s onnan 
nézte az újszülött, formátlan gyereket, egy 
hang nélkül nevetett, s végül megelégedéssel 
mondogatta: 

- Erzsiké, Erzsiké. 
Egyébként nem törődött az asszonynéppel. 

Senki se tudott róla, hogy járt volna valaki 
után. Az asszony megismerése és megkivánása 
nélkül öregedett meg az öreg. 

- Lány pendely, asszony pelenka - - ez 
volt a véleménye a dologról. 

Az öregnek a tanyán kellett volna meg¬ 
halnia, mint a hogy egy öreg fa redvesedik, 

korhad el azon a helyen, a hol vékony cse¬ 
metéből vastag törzsökü terebély, borús fává 
öregedett. Én már csak mint iljen élemedett 
terebély fát ösmertem az öreget. Legrégibb 
gyermekkori emlékeim közt ott van az ő 
hajlott testű, csoszogó járású alakja is ősz 
hajával. A mi emlék az ő alakján is túl van, 
az már csak köd, káprázat. 

Hogy miért szerettük úgy, voltaképen nem 
nagyon egyszerű megérteni. Játékra, beszél¬ 
getésre sohse volt szer az öreg. 

— Dolgom van, nem érek rá ácsorogni -
utasított el bennünket, ha együtt akartunk 
lenni vele. De annyi adomát tudtunk róla, s 
olyan egyszerű, ős ember volt az öreg, hogy 
egyre foglalkozott vele a fantáziánk. Az utolsó 
pár esztendő alatt, a mit a tanyán töltött, 
szemmel láthatóan megrokkant. Napról-napra 
hajlottabb lett a teste, s még kevesebb a szava, 
mint régen. A kedve pedig egyre morózusabb. 
Betegeskedni is kezdett. Hittak hozzá orvost 
is, de sose tudta megmondani, mi baja az 
öregnek. Az öregnek valószínűleg a betegsége 
is valami különös, addig nem ismert betegség 
lehetett, a mit egyenesen az ő számára talált 
ki az Úr Isten. 

Sokszor napszámra nyögött, jajgatott, de 
hogy fáj-e valamije, s hol, nem tudta 
megmondani. Ebben az időben nagyon ráka¬ 
pott a tejre. Eájöttünk, hogy rendesen kiszopja 
a teheneket még fejes előtt. 

Akkoriban már a nagyanyám átadta a gaz¬ 
dálkodást az egyik nagybátyámnak, a ki nem 
adott semmit a hagyományokra, s czinikus, 
önfejű ember volt. Az öreget csak tehernek 
tartotta. 

- Kend is potyára eszi már a kenyerét -
mondta néki egy tavaszon, kendnek is 
jobb lesz már őszszel a szegényházban. 

Az öreg elébb csak bámult, gondolkozott, 
azután lassan megkérdezte: 

- Oda akar betudni? 
-- Oda hát. Ott nézheti kend a napot, mégis 

eltartják. 

KOMLÓSSY ARTÚR, 

Pár hétig egyre csak azon gondolkozott az 
öreg. Sehogy se tetszett néki a dolog. Azután 
zsákolás következett, s az öreget is befogták 
búza lapátolásra. Nehezen hajlott a teste. 

- Ilyet se csinál kend a szegényházban -
nevetett a nagybátyám czinikusan. Tudta, 
hogy az öreg fél a szegényháztól. 

- Nem megyek én be oda soha - - felelte 
az öreg. 

- Dehogy is nem megy kend, csak az ősz 
múljék el I 

- Nem megyek biz' én, tekintetes uram! 
- Bemegy bizony kend ! 

Az öreg még ümmögött magában, s akkor 
annyiban maradt a dolog. 

Pár nap múlva az öreg megkérdezte tőlem: 
- Tudná-e az úrfi, milyen az a szegényház ? 

- Hogy belül milyen, azt nem tudom, de kí¬ 
vülről láttam már egypárszor a város alatt, -
s elmagyaráztam néki, hogy egy nagy, szürke 
földszintes ház, vasrácsos ablakokkal, a kapuja 
mindig zárva van, s nagy vakolt kőkerítés 
veszi körül, s hogy a kerítésen belül bizonyo¬ 
san udvar, vagy kert van. 

A leírásom nem igen nyerte meg az öreg 
tetszését. Gyanakodva kérdezte: • Az úrfi 
ellaknék ott, ha arra kerülne a sor? 

- Ha muszáj volna - - feleltem óvatosan, 
De magamban irtóztam még csak a dolog 
gondolatától is. 

Eabság az, úrfi mondta az öreg 
csendesen, s nagyot sóhajtott. Azután nem 
beszélt többet a dologról, s ment itatni a 
teheneit. 

Elmúlt a nyár s őszszel, mint rendesen, be¬ 
költöztünk a városba. November lehetett már 
akkor, mikor egy estén a nagybátyám nálunk 
vacsorázott, s odavető lég újságolta: 

- Na, az öreg is bekerült tegnap a szegény¬ 
házba. 

Alig akartuk hinni, s a nagybátyámnak 
töviről-hegyire el kellett mondania, mennyi 
rábeszélésbe került, míg az öreg rálett a do¬ 
logra. Én a magam természetes gyerekösztö¬ 
nömmel úgy éreztem, hogy egy embert, a ki 
szabadabb volt mindnyájunknál, rabbá tettek. 
Tisztában voltam vele, hogy vagy elpusztul 
az öreg bent, vagy megszökik. 

Csak ritkán hallottunk hírt az öregről akkor 
télen. A mit hallottunk is, mind csak adoma¬ 
szerű adat volt az öreg türelmetlenségének 
megvilágítására. Gyötörte a rend, a tanyainál 
kevesebb koszt, az állatok, a mezők, földek, 
a szabadság hiánya. A magas kőfal, mely útját 
állta. 

Lassan-lassan megszoktuk bent tudni az 
öreget, de azért nem nagyon voltunk megle¬ 
pődve, mikor a következő nyáron egy reggelen 
beállított a kocsis, mikor reggeliztünk, s jelen¬ 
tette : 

- "Tekintetes asszony, megjött az öreg. 
- Mikor? 
- Hajnal előtt. Már ki is hajtotta a tehe¬ 

neket a legelőre. 
Ahányan voltunk gyerekek, szaladtunk a 

hírre ki az öreghez. Nem igen látszott meg-
hatottnak. Természetes dolognak tartotta, hogy 
újra a tanyán van. Kérdezősködni próbáltunk 
a szegényházról: 

- Szeretett benn lenni, öreg? 
- Az ellenségemnek se kívánom - - legyin¬ 

tett a kezével, s többet semmi áron nem 
lehetett kivenni belőle. De abból a pár szóból, 
s a hogy mondta, eleget értettünk. 

\ 

A nagybátyám is belenyugodott, hogy me¬ 
gint a tanyán az öreg, de egyre hecczelte: 

— Ne búsuljon kend, majd vissza viszszük 
ősz végén megint. 

Egyszer valami miatt mérges volt, s olyan 
komolyan fenyegette meg az öreget a szegény¬ 
házzal, hogy az a visszakerüléstől féltében 
elbújdosott. Jó pár héten bujkált a környéken, 
s hol egyik tanyán dézsmálta meg a dinnye¬ 
termést, hol a másikon a tengerit. A hol 
legelő tehénre akadt, megszopta a tejéért. 
Egyre jobban panaszkodott ellene a környék, 
s végre is a csendőrök befogták, s mint lakás 
nélküli, munkaképtelen csavargó újra a szegény¬ 
házba került. 

Többet nem is láttam az öreget, csak híre¬ 
ket hallottam róla. 

KOMLÓSSY ARTUR. 
1848-1910. 

Az egyszerű, szerény, puritán, dolgos ma¬ 
gyar ember típusa volt Komlóssy Artúr, a ki 
nemrégiben hunyt el szülővárosában, Debre-
czenben. Országos hír nem vette szárnyára 
nevét, de hivalkodó dicsőségre ő soha nem is 
vágyott. Annak a sajnos, mindinkább gyérülő 
régi gárdának volt ő is egyik lelkes katonája, 
a melynek tagjai csendben, feltűnés nélkül 
bár, de mindig ott vannak az első sorban, a 
hol a komoly munka, a nemzeti haladás és 
kultúra zászlaját viszik előre. 

Komlóssy Artúr szülővárosában, a "kál¬ 
vinista Kómában» tartotta lankadást soha 
nem ismerő, dolgos kezében ezt a zászlót. 

neszét száz éves emlékünnepe alkalmával 
1898-ban a szinészeti kiállítás. Irodalmi és 
művészeti kérdésekről több érdekes czikket is 
irt a debreczeni és fővárosi lapokba s 1900-ban 
megalapította a ma már tizedik évfolyamát 
élő «Debreczeni Képes Kalendárium"-öt. Je¬ 
lentős része volt a debreczeni Kossuth-szobor 
és a szabadság-szobor felállításában. A jelte¬ 
len honvéd-sírokat is az ő hazafias agitáczió-
jára jelölték meg a haldokló oroszlánnal. 

Most már ő is ott pihen a Kossuth-utczai 
temetőben. Méltán mondta koporsójánál Deb-
reczen ékesszavú papja, hogy igen szép lelke 
volt, a ki a napi munka fáradalmai után (a 
hol szintén emberül megállta helyét) a köl¬ 
tészet és művészet szent forrásaihoz járt ál¬ 
dozni. L. G. 

KOBÜRG ÁGOST HERCZEG AMIE M1LLETTŐL ; KLEMENTINA HERCZEGNŐ STRÓBL ALAJOSTÓL. 

A B O L G Á R K I R Á L Y S Z Ü L E I N E K S Í R E M L É K E G O T H Á B A N . 

Búskomor lett a szegényházban, s egyre 
szökni akart. Egyszer télvíz idején sikerült is 
néki, s félig megfagyva találtak rá egy dülő-
úton. Visszavitték megint. Akkor pár napig 
csendesen viselte magát az öreg, de egyszer 
csak kitört rajta a düh, s neki esett a fel¬ 
ügyelőknek, s a szolgáknak, s őrjöngve köve¬ 
telte, hogy bocsássák szabadon, nem akar ő 
rab lenni, mikor egész életét a Hegyesen töl¬ 
tötte. Úgy kapált, öklözött a kétségbeesett öreg¬ 
ember, hogy alig bírták lefogni. Mikor kezét, 
lábát leszorították, keservesen zokogni kezdett, 
s elájult. A nagy felindulás annyira kimerítette, 
hogy többet nem tudott felkelni az ágyból. 
A szavát is elvesztette, csak makogott értel¬ 
metlenül, s búskomoran nézett maga elé. Két 
hétig volt ilyen beteg, s közbe-közbe olyan 
izgatottság vett rajta erőt egy párszor, hogy 
az ágyába kellett fogni. Én csak két héttel a 
temetése után tudtam meg, hogy meghalt az 
öreg. 

Egy ragyogó nevet is irt erre a zászlóra, 
Debreczen halhatatlan, de épen szülőföldjén 
soká méltatlanul mellőzött költőjének: Cso¬ 
konainak nevét. 

Az ősi magyar város hivatali, társadalmi és 
gazdasági életében (hat éven át a város fő¬ 
jegyzője is volt), kifejtett sokoldalú és áldá¬ 
sos működése mellett Komlóssy Artúrnak az 
a legszebb és legmaradandóbb érdeme, hogy 
a Csokonai-kultuszt új életre keltette Deb-
reczenben s e nagy név égisze alatt eleven, 
pezsgő társadalmi és irodalmi életet igyeke¬ 
zett teremteni a kissé lassú mozgású «czi-
vis»-ek városában. A város egyetlen s azelőtt 
inkább csak tengődő irodalmi köre az ő moz¬ 
gatására vette fel a «Csokonai-kör» nevet és 
kezdett élénkebb működést kifejteni. Mint a 
kör első-alelnöke, szinte rajongó lelkesedéssel 
gyűjtötte össze a költőre vonatkozó ereklyé¬ 
ket, a melyekből 1905-ben a szépsikerű Cso¬ 
konai-kiállítást rendezte. Ugyancsak az ő buz-
gólkodása folytán jött létre a debreczeni szi-

A BOLGÁR KIRÁLY SZÜLEINEK SÍREMLÉKE, 
A góthai székesegyház palotaszerű sírboltja 

tudvalevőleg a Kóburg - család temetkezési 
helye. A sírbolt egyik külön fülkéjében fek¬ 
szik az 1881-ben elhalt Kóburg Ágoston ma¬ 
gyar lovassági tábornok, kinek remek szar¬ 
kofágját a már elhunyt hires franczia szob¬ 
rász, Amié Millet készítette, mig közvetlen 
mellette fekvő feleségének, Klemenlina herczeg-
nőnek szarkofágját I. Ferdinánd bolgár ki¬ 
rály határozott kívánságára Stróbl Alajos mes¬ 
ter készítette. 

Klementina herczegnő, a ki kilenczven évet 
élt, bár korának legszebb asszonya volt, ál¬ 
landóan kerülte a festő ecsetjét s életében 
egyetlen egyszer ült Lenbach-n&k, a világhírű 
festőnek. Élete végén alcsuthi tartózkodása 
alkalmával leányának, Klotild főherczegnőnek 
rábeszélésére határozta el magát, hogy Stróbl 
mesternek is üljön, a ki mellszoborban meg¬ 
örökítette. A herczegasszony mellszobra pom-
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Síremlékek a kirgiz pusztán. 
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Hajó virágokból. — Óra virágokból, járó szerkezettel. — 
Nagy platán. — Délszaki növények a fürdő előtt. — Nyírfák. 

ŐSZ A MARGITSZIGETEN. — Balogh Rudolf fölvételei. 

pasán sikerült s első példánya a szófiai királyi palo¬ 
tába került, a második pedig Klotild főherczegnő bir¬ 
tokában Alcsuthon maradt. 

Midőn Klementina herczegasszony 1907 február havá¬ 
ban elhunyt, a temetés után a bolgár király azt az 
óhaját fejezte ki testvérei előtt, hogy édesatyjuk szar¬ 
kofágja mellé készíttessék el Stróbl mesterrel édesanyjuk 
szarkofágját is, a mihez úgy Kóburg Fülöp herczeg, 
mint Klotild főherczegasszony kész örömmel hozzá¬ 
járult. A föladat megoldása nem volt valami könnyű, 
mert a kitűnően rajzoló bolgár király maga adta 
meg a magyar mesternek a szakszerű utasítást édes¬ 
anyja, a franczia királyleány síremlékének elkészítéséhez. 

A karrarai márványból készült síremléken nek elénk és fülünkbe zúg a fagyos Észak 
Klementina herczegnő jellemzetes fejét fehér muzsikája: a kavargó burán sikongatása, meg 
liliomokkal díszített koronaszerü diádéra fedi, a farkasüvöltés. Olyanféle gondolataink is éb-
alakját Bourbon-orleansi liliomokkal Mvarrt rednek, mint hogyha a pokol kapujának fel¬ 
palást takarja, rendkívül kicsi kezeiben feszü- irata volna rávésve a szibériai határkövekre, 
letet és olvasót tart. Maga az alak életnagy- Azok számára persze, a kiket az atyuska küld 
Ságnál valamivel nagyobb. Markó Miklós, ide nyaralni, telelni. És ilyenkor mintha láncz-

csörgést hallanánk... 
Pedig csendes, langyos nyári alkonyat volt, 

a mikor legelőször ráléptem a szibériai pusz¬ 
ták homokos földjére. A gyepes lankás róna-

í Baskír sátor-szállás. — Baskír nők a sátor előtt. — A szibériai puszta. Sirkő-bálványok. — Középen tatár asszonyok. 

A SZIBÉRIAI VÉGEKBŐL. — Dr. Mészátos Gyula fölvételei. 

A SZIBÉRIAI VÉGEKRŐL. 
Szibériának még az említése is borzongós 

érzéseket támaszt bennünk. Ennek a névnek 
a hallatára véghetetlen hó- és jégmezők tűn-

ság egyáltalában nem hasonlított a hómezők-
höz. Nem volt benne semmi a borzalmak és 

a rejtelmek sugallatából, hanem inkább valami 
úgy húzta lefelé a térdet a sárgás homokra, 
mert úgy tűnt fel, mintha egyszerre száz müez-
zin kezdene énekelni a régmúlt időknek mináre-
tornyaiból: Borulj le a földre és imádkozz..! 
Ezeknek a keleti pusztáknak a szeretetét hozta 
el a magyarság Napnyugatra, mert mindig 
úgy képzelem, hogy a mikor a mi Alföldünket 
szeretjük, és büszkén tekintünk végig rónasá-
gainkon, - - akkor mindig egy-egy kései szi-
porkája lobban fel bennünk a hajdani nomád 
érzéseknek, és mindahányszor a keleti puszták 
őstalaját szeretjük a magyar földben. 

Azért nem is idegen nekünk ez a távoli 
Napkelet. Amodébb messze juhnyájat őriz a 
kirgiz pásztor. Valamikor, jó ezer esztendő 
előtt, alkalmasint ott deleltetett a mi nyári 
szállásaink körül, és bizonyára be-be is tért 
olykor-olykor egy-egy kupa savanykás kancza-
tejre, meg egy-egy rend édes baráti szóra. 
Sátori tűz füstje gomolyog a pusztán. Gomoly-
gott biz erre a mienk is! A hol a magyar mé¬ 
nes, meg a magyar birka legelt, az a föld a 
mienk volt. A mely folyóparthoz itatóra terelt 
a pásztor, az a mi Tiszánk volt. Hej, milyen 
sok szép dal zengett valamikor erről a nap¬ 
keleti Tiszáról, meg a partja menti zúgó fü¬ 
zesekről !. .. 

Eégi dal a régi hazáról. Ma már elfelejtet¬ 
tünk mindent, a mi ehhez a földhöz köt, az 
ősi puszták levegőjét, folyók vizét, folyóparti 
füzesek zúgását — a mi csak édes lehet a 
szabad ember ínyének, fülének - - csupán a 

vérünkben maradtunk meg büszke, nyakas no¬ 
mádnépnek. És a mikor egy-egy kóborgó ma¬ 
gyar visszí kerül ebbe a mi őshazánkba, nincs 
is azon semmi csodálni való, hogy ha az a 
fantasztikus érzeménye támad, hogy készti va¬ 
lami leborulni, és szeretné megcsókolni ezt az 
izzó napkeleti földet. 

Történelme van itt minden fűszálnak. Világ¬ 
verő török népek járták ezt a végnélküli or¬ 
szágútat Keletről Nyugatra, Nyugatról Keletre. 
Látták e puszták összes lófarkas táboraikat, 
és szemlélői voltak egy hosszú évezredbe nyúló 
nomádromantikának. Nem is olyan régen volt, 
hogy dongott még a hadi lópatkó e televény¬ 
földön. Akármelyik sátorba térünk is be a 
szibériai végeken, az agg emberek ajka de sok 
mesét tud még erről az egykor virágzott, de 
már rég eltűnt lovagvilágról. 

A mi minekünk valamikor a magyar végvár 
volt a török hódoltság idejében, tanuló isko¬ 

lája a vitézségnek és mulató tanyája a fékte¬ 
len vérű katonaembernek, — ugyanannyit je¬ 
lentettek a szibériai végek az idevaló baskír, 
kirgiz nomádnépnek. Csak a viszony volt más 
e két rokontörzs között. 

Az uráli hegyekből kanyarogva folydogál 
Dél felé az Ural folyó, de úgy látszik hamar 
megunja a pusztán való csavargást és bele¬ 
folyik a Kaspi-tengerbe. E mellett a folyóvíz 
mellett voltak a szibériai végek. Az európai 
oldalon legeltetett a baskír, az ázsiai térsége¬ 
ken a kirgiz. Édes testvére volt egyik a má¬ 
sikának, alig különbözött a szavuk, ha beszédbe 
eredtek. Pedig sokszor megeredt köztük a be¬ 
széd, mert a puszta nincs kiczövekelve, nem 
tudni nagyon, hol végződik az enyém és hol 
kezdődik a tied. A ménes meg a birkanyáj a 
tudója legjobban, hogy merre terem a legro-
pogósabb fű és mely tájról fúj a leglangyosabb 
szél, arrafelé húzódik a jószág. A pásztor meg 
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utána, így aztán gyakran tőszomszédosok vol¬ 
tak. A régi baskírok bővelkedtek a szebbnél¬ 
szebb ezüsttel rakott fegyverekben, puzdrák-
ban, lószerszámban, messze földön híresek vol¬ 
tak az ötvös-mestereik. A vadászó sólymot sem 
tudta azon a vidéken jobban kézhez szoktatni 
más nép, mint a báskir. Pedig ez a mesterség 
öreg hiba volt náluk. 

A kirgiz kevesebbet értett hozzá. Jobb sze¬ 
retett gond nélkül ólálkodni a birka meg a 
csikó után. Hanem a mikor meg-meglátta a 
baskír szomszéd sátorbordájára akasztva a 
csillogó-villogó, veretes lószerszámot, ezüstös 
kengyelvasat, mégis csak megmozdult valami 
a szivében. Hogyha mindez az övé lehetne..! 

Eabolni és lopni nem szokás Keleten. Ló-
lopás ott nincsen, inkább csak módjával •el¬ 
kötik* a csikót. A holmit meg egyszerűen 
• szerzik* vagy «elemelik». Ha egy kicsit vé¬ 
res lesz miatta a fű valahol a pusztán, nem 
igen haragszik érte a holló meg a kánya. 

A maga összességében pedig vitézi csele¬ 
kedet az egész, s olyan szépen tudnak zen¬ 
geni róla a keleti kobzok. Aztán, ha nagyon 
össze akarja szidni a nomád apa a fiát,- a ki 
mihaszna, és csak szégyene a családnak, nem 
azt mondja, hogy. . . : «Te ilyen-olyan dolog-
talan kapa-kaszakerülője...» — hanem azt 
mondja neki, a mi a sátorlakó embere becsü¬ 
letén legmélyebb sebet vág: 

— Sosem lesz belőled ember, mert még 
csak csikót se loptál! 

A kirgiz azonban ember volt, s nem is a 
legutolsó. Egy-egy szép fegyverért, jó kezes 
sólyomért ellovagolt messze-messze földre, s 
verekedett érte. Ha néha egy-egy nyáj birkát 
is elhajtott vele együtt, az már a többi ked¬ 
vóért volt. Persze, hogy haragudott érte a 
baskír. A másik esztendőben aztán ők vették 
meg a vámot a kirgiz szomszédon. 

Hosszú századokon keresztül így folyt ez a 
romantikus nomád lovagélet a szibériai vége¬ 
ken. De egyszerre csak a XVI. század dere¬ 
kán új hír, meg új ellenség támadt Nyugat 
felől. Mind jobban törtetett előre a fehér czár 
népe, az orosz. Elesett Kazán, és elfutott a 
tatár khán. Nemsokára meghódolt a baskirság 

mert sok volt az orosz. Nem sokat köve-s 
telt tőlük Iván a Eettenetes, csak egy-egy kis 
hódprémet, nyestprém-adót, hát békességben 
voltak egy darabig. De a mikor már harmad-
szor-negyedszer is kérte az orosz az adót, 
akkorra már megunták a jobbágyságot. Vere-

KIRGIZ NŐK ÉS GYERMEKEK. 

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM. 
BEGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Jíeera. — Olaszból fordította Ba l lá Ignácz. 

V. 
A levél. 

Nagy meggondolatlanság volt valóban Ippo¬ 
lito részéről, hogy az orvosi tanács ellenére 
mégis lejött és a gyöngéd Eemónak igaza volt, 
a mikor megdöbbent, a mikor a halálsápadt 
Ippolitot megjelenni látta a küszöbön. Eomolo, 
a ki mindenkor erős férfiúnak szeretett mutat¬ 
kozni, rémülten nézett a halvány ifjúra, a ki 
alig tudott a lábán állani. 

- Micsoda őrültség ez ! — kiáltotta, mert 
nála a résztvevő indulatok szavai is szemrehá¬ 
nyás formájában hagyták el ajkát. 

- Nem tudtam tovább kitartani — felelte 

béke lett, aztán megint háborúság. Végre mégis 
megtanulta az orosz, hogy ámbár nagyon sze¬ 
reti a baskír a barátságos, szép beszédet, de 
mindenek fölött legjobban csak veszekedni 
szeret. 

Hát ha csak ez kell, a hol ott van a kirgiz ! 
Határőrzéssel bízta meg a czár a baskír né¬ 
pet. Ez már inkább kedve szerint való foglal¬ 
kozás volt. Felmentették őket az adó alól. 
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A fel karja be volt polyazva és az arczán 
még hólyagok és égési vörös foltok láthatók, 
a melyek annak a fatális éjszakai tűzvésznek 
nyomai voltak. Leborotvált haja, lepörkölt szem¬ 
öldöke és bajusza annyira eltorzították arczát, 
hogy Eomolo, a ki mereven ránézett, így szólt': 

- Na, igazán nem lettél szebb, mint voltál! 
- Az orvos — sietett közbeszólni Eemo 

megígérte, hogy tejesen felgyógyul. 
Eosalba és a kis szolgálólány is előjött, hogv 

szürke posztokopenyeget szabatott rájuk az megnézzék a lábbadozót, Eemo megérttette ve-
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a ruhafogas, a zöldernyős lámpa és különö¬ 
sen egy hosszú söprű, a sarokba állítva — mo¬ 
solyra késztették. 

- Hogy érzed most magad? 
- Jól, Eemo bácsi, egészen jól. 

De egyre sápadtabb lett. 
De elég volt! Jobb lesz, ha most vissza¬ 

fekszel az ágyadba. 
Eomolo megragadta erős kezével, hogy fel-

Eégen volt ez is, ma már csak az emléke 
él a határőrzésnek. Egy jó századéve, hogy 
besorozták a baskírt is oroszországi polgárnak, 
azóta vége a kiváltságaiknak és vége a hábo¬ 
rús időknek. Örökké csak ez a rozsdás béke 
meg béke, évről-évre nehezebb meg nehezebb 
az adó. 

A pusztai ember szerint való legény-élet 
elmúlott, már csak egy-egy dal kesereg róla 
a mindjobban gyérülő" pásztortüzék mellett: állásra bírja Az ifjú kelletlenül tűrte hogy az 

onas fölemelje, mialatt Eemo csondesitgette. 
— A te javadra történik. A megrázkódtatás, 

a mely téged ért, túlságosan is erős volt és 
most már óvatosabbnak kell lenned. Most hát 
elég volt. Még türelmesnek kell lenned. 

A konyhában a kis szolgálólány átadta neki 
a levelet 

Ippolito, a ki túlságosan sokat várt ifjúi erői-
Dr. Mészáros Gyula, tői, maga is elcsodálkozott azon a gyengeségen, 

Puttass-vágtass, a mig legény vagy, 
Mint a sebes szarvas a dombon. 
Ha majd a legény-kor elmúlik, 
Vén, görbe kígyó lesz belőled... 

A pusztai szél valami egyhangú melódiát 
dudol hozzá, és meg-meglengeti a füvet a 
süppedt kurgánokon. 

a mely elfogta, hogy visszatért szobájába. A ta¬ 
karó alatt is még vaczogtak a fogai. 

Eemo, a ki fölkisérte és most visszatérőben 
volt, még visszaszólt az ajtóból: 

- Takaródz be jól! 
És lentről tisztán hallotta még Eosalba ér¬ 

des hangját: 
— Csak ne álljon be visszaesés! 
Mindez bizony nem volt valami felvidító. 

Ippolito e pillanatban jobban érezte, mint va¬ 
laha, magányosságának szomorúságát, ezt a 
lelki egyedülvalóságot, a mely felébresztette 
benne az olthatatlan vágyódást a gyöngédség 
és beczézgettetés iránt, a mely azonban ne le¬ 
gyen olyan, mit Eemonak mindenkivel szem¬ 
ben egyformán gyakorolt lágysága. 0 egy csók — 
kitől? — nem tudta; de egy forró csók a hom¬ 
lokán, a mely neki szól egyedül és kizárólag 
neki szól. . . 

A hogy körülnézett, észrevette a levelet. Ke¬ 
zébe vette, megnézte, de az írást ösmeretlennek 
találta. A borítékja csinos volt, a papirosa ele-
fántcsont-halványságú és az írása sötétfekete 
tintájú. Ibolyaszinű pecsétviaszból apró pecsét 
ragyogott rajta, a melyen csak ez az egy szó 
állott: Se. (Ha.) 

Dicsőségének első napjaiban rengeteg levelet 
kapott: barátoktól, egykori tanulótársaktól, kí¬ 
váncsi idegenektől, autogramm-gyűjtőktől és 
újságíróktól, a kik mind arra kérték, hogy irja 
le számukra a tűzvészt és az ő csodával hatá¬ 
ros hőstettét, a melylyel a halálra szántakat 
megmentette és végül leveleket azoktól, a kiket 
megmentett és a kik most hálálkodnak; de 
ilyen levelet, a minő ez, még egyetlenegyet sem 
kapott, ebben bizonyos volt. 

A gyertya felé tartotta a levelet, de a gyertya¬ 
láng fénye nem hatolt keresztül rajta; közelebb 
emelte az arczához, de nem tudott semmiféle 
határozott parfőm-szagot kiérezni belőle, bárha 
az egész levél itatva volt valami édes, könnyed 
illattal, a minő áthatja az összes tárgyakat, a 
melyek egy nő illatos Íróasztal-fiókjában van¬ 
nak elzárva. 

Fáradtan az ágyára ült. Már nem érezte, hogy 
fázik. Igazi ifjonti mozdulattal az ágytakaró 
alá bujt, Eeszketett. Lassan magához tért is¬ 
mét, megforgatta kezei között a levelet és így 
kereste, hogy melyik részében lehetne úgy fel¬ 
vágni, hogy a pecsét meg ne sérüljön. Az éjjeli 
szekrénykén egy kis kanál feküdt. Elővette és 
a kanál nyelével óvatosan a boríték egyik ré¬ 
szébe igyekezett hatolni. Még egy pillanatnyi 
tétovázás. Mi vár reá, mi vár reá ? Krak! A bo-
riték megnyílott. 

Nincs az a tolvaj, nincs az a szerelmes, a ki 
olyan óvatosan tudna elsuhanni a kertben, a 
hová belopódzott, mint a milyen ügyesen és 
gyöngéden Ippolita elővette a levelet a borí¬ 
tékból. Talán egy lélek volt belézárva? Életé¬ 
nek fordulópontját jelenti talán ez a pillanat, 
a mikor sorsát megpecsételi? Valami különös, 
titokzatos érzés fogta el. Sápadtan, lélegzetét 
visszafojtva olvasta: 

«Uram! valaki, a ki élénken érdeklődött a 
január huszonharmadiki rettenetes tűz iránt, 
már csak az ön nemes szerepe miatt is, nagyon 
szeretné tudni, hogy a tűz következményei többé 
már nem olyan fájdalmasak-e, mint a minők¬ 
nek az első napokban látszottak ? Az ellent¬ 
mondó újsághírek, a helyett, hogy megnyugtat¬ 
tak volna, egyenesen nyugtalanítanak. Nem 
lenne olyan szeretetreméltó, hogy közvetlenül 
velem közölné válaszát, ha csak egy szóban is ? 
A kérésem tolakodó, jól tudom és bocsánatot 
is kérek miatta, de vannak olyan spontán és 
élénk érzések, a melyek nem törődnek a tár¬ 
sadalmi formákkal És ilyen az én bámulatom 
az ön bátorsága iránt. Lilia. 

Poste restante, Milano. 
A levelet a takaróra ejtette és vizsgálni kezdte, 

mint a hogy egy új arczot szokás. 
Az írás, a mely előtte állott, egyszerű és vi¬ 

lágos volt, minden fölösleges kacskaringók nél¬ 
kül való, a sorok között nagyobb térséggel, a 
mely biztos kézre vallott. Szavai, a melyek 
épenséggel nem voltak túlságosan olvadéko¬ 
nyak, azt mutatták, hogy Írójukban az ész le¬ 
győzte az érzést, de néhány szó utolsó hosszúra 
húzott vonala arról tanúskodott, hogy azt, a 
ki irta, az érzések vezetik. Az aláírás különö¬ 
sen jellegzetes volt, a két l betű feltűnő hosz-

szusága által, a mi ennek a női névnek igazi 
előkelőséget kölcsönzött. 

— Lilia! — ismételte Ippolito hangosan, hogy 
hallja ezeknek a könnyedén összeillesztett be¬ 
tűknek közös csengését egy édes szóban, a 
mely üde volt, mint illat, a mely virágkehely-
ből árad. — Lilia! 

Idegenszerü név volt, a mely nem emlékez¬ 
tetett semmiféle személyes benyomásra, sem 
könyvhangulatokra, egy sohasem hallott név, 
a mely azonban mégsem volt ösmeretlen. 

Még egyszer elolvasta a levelet. A kérdés to¬ 
lakodás-szerűségének önkéntes beösmerése és 
a bocsánatkérés gyöngéd leiekre vallott, mig a 
határozott stílus Írójának intellígencziájáról ta¬ 
núskodott. 

- Biztosan fiatal leány; szép név, nagy 
rajongás, sok szabadosság! — állapította meg 
magában Ippolito, mialatt a levelet újból vissza¬ 
tette a borítékba. - - De ki lehet ez a nő ? 

A poste-restante-i különbözőképen lehetett 
értelmezni. Bizonyára a signorina nem szabad; 
vagy nem akarja elárulni a nevét; a vagy a 
látszólagos őszinteség és közvetlenség mögött 
egy ifjú leány tartózkodása rejlik, a ki bár me¬ 
rész, mégis fél. 

Egy tiszta leánylélek! Nem ez lenne-e ál¬ 
mainak valóra válása ? Ki másra gondolt volna 
egyre a gyönyörű tavaszi délelőttökön, a mikor 
Bergarfio falainak gesztenyefái alatt ődöngött, 
mint egy mosolygó, üde leányarczra, egy ifjú 
leányszivre, a mely ő érte dobog ? És temp¬ 
lomi misztikus, önkívületi hangulataiban, a mi¬ 
kor a Santa Mária Maggiore búgó orgonahangja 
a valóságból az álmodásba ringatta, nem jelent-e 
meg előtte egy tiszta fehér leány, a ki a tömjén 
füstfelhőiből szállott alá, vagy öreges oltár¬ 
székekből lebegett felé ? 

- Lilia! 
Fehér rózsák csokrát, hóliliomokat, lágy illatú 

nárcziszokat vélt látni, a melyeknek alápergő 
szirmai körülczirogatták arczát. Édes, mámoros 
érzés fogta el, a mely lehunyni késztette szem¬ 
pilláit. 

A levél Milánóból érkezett és Milánóba kér¬ 
tek benne választ. 

Választ? Ez fölöttébb nehéz dolognak lát¬ 
szott. Mit válaszoljon? Milyen formában? És 
miért? Elhatározta magában, hogy ma mái-
nem gondol többé erre. Elfujta a gyertyát és a 
másik oldalára feküdt. 

De az órák most elkezdtek kórusban ütni és 
Ippolito, a kinek pedig ezt már meg kellett 
volna szokni, most felrezzent. Tok-tok, tik-tik, 
tak-tak, driliit-din-din; mindez pokoli lármá¬ 
nak tünk fel most előtte. Még sohasem csaptak 
ekkora lármát ezek az órák. Miről mesélhettek 
egymásnak ezen az éjszakán? Ippolito akarat¬ 
lanul is odafigyelt, a míg csak el nem hallgat¬ 
tak és ötvenhárom óraütést számlált össze, a 
melyet mind Pál és Virginia álló órája halla¬ 
tott, a melynek néha-néha voltak efelé öntuda¬ 
tos ötletei. 

- Talán szerelmeskednek — gondolta Ippo-
lito, a ki a sötétben is tisztán látta a két össze-
ölelkező aranyalakot a pálmalevól alatt. És neve¬ 
tett hozzá. 

De^miért jutott hirtelen eszébe a zsidók át¬ 
kelése a Vöröstengeren? Nem volt semmiféle 
logikus összefüggés a két gondolat között és 
meg kellett vallania önmagának, hogy semmi¬ 
féle gondolatkapocs sem vezette a zsidóknak 
éhez a kalandjához. Talán Nebukadnezár kó¬ 
rusa eszébe juttathatta volna. «Rej ülj gon¬ 
dolat aranyszárnyakon.» De miért aranyszár¬ 
nyakon? Igyekezett elgondolni magában a két 
aranyszárnyat. Igen. Ilyen Bereniee aranyhaja. 
De mit akar most Bereniee aranyhaja? Fön-
séges lehetett, az bizonyos! De hordtak-e már 
hamis hajat a régi Eóma hölgyei? Például 
Cleopatra ? 1,450.000,000. Igaz volna, hogy ma 
már elérte a föld lakóinak száma ezt a horri¬ 
bilis numerust ? Milyen hosszú, végtelen hosszú 
sora az embereknek, egymás mögé állítva vala¬ 
mennyit. Ezek az amerikai újságok mindent 
tudnak. Angolul fog megtanulni. 

- A macska tsipje meg! 
Ez a különös felkiáltás megzavarta Ippolitót 

lázas gondolataiban. Eosalba, a ki a szomszéd 
szobában aludt, álmában felkiáltott. Ippolito 
most Eosalbát is maga előtt látta. Aztán Eo¬ 
salba férjének fényképét is, azt a régies primi¬ 
tív fotográfiát,'a mely olyan lélektelen. 

Most megint minden áron el akart aludni. 

Chavez, a szerencsétlenül járt aviatikus, a ki átrepült 
a Simplonon. 

Valahol olvasta, hogy ezt úgy lehet a legköny-
nyebben elérni, ha az ember harminczszorvagy 
negyvenszer, gyorsan egymásután felnyitja és 
lecsukja a szemét, de csak azt érte el, hogy a 
szeme elfáradt, ám ő mégsem aludt el. Most 
ezer különböző dolog vonult el agyában : tájak, 
regények, egy arczél, egy hang, egy női ruha 
szine, egy nevetés visszhangja, tömérdek olva¬ 
sott, irott, átélt, álmodott, kitalált dolog, mint 
egy óriási, elvonuló ködkép. 

Gondolatai most a levélhez tértek vissza és 
csodálkozva vette észre, hogy a válaszra milyen 
csodálatos szép szavak jutottak eszébe, gyö¬ 
nyörű gondolatok, kristálytisztán. Fejében ké¬ 
szen volt már az egész válasz. Holnap, mihelyt 
felkel, leírja. De közben aludni kellene. Türe¬ 
lem, az álmatlanság nem volt hiábavaló, mert 
a válasz ime készen van. Egyszerűen Ippolitó-
nak irja alá magát? Nem, nem, ez nem illik ! 
Jobb volna a teljes név, Ippolito Brembo. De 
addig is aludni, aludni.. . 

A takarót arczára húzva, kétségbeesve lezárta 
szemét, olyan erősen, a mint csak tudta; és 
a mikor úgy érezte, hogy közel van az álom 
és a szivét az édes öntudatlanság tölti el, egy 
kakas kukorékolása felriasztotta. Hajnalodik! 

Végre mégis csak elaludt, fáradtan, kimerül¬ 
tén. A mikor felébredt, a nap már magasan 
állott és ágya előtt ott látta Eemót ülni, a ki 
aggódó arczczal figyelte. Eomolo e közben az 
órákat húzta fel. 

Láza van . . . 
- A tegnapi meggondolatlansága után nem 

is lehetett mást várni. 
- Ó áldott ifjúság! Mindig a saját kárán 

akar okulni. 
Eemo az ő sajátos, lágy, elnézéssel teljes 

hangján mondotta ezeket a szavakat, de Eo¬ 
molo nem volt hajlandó ezt a véleményt ebben 
az enyhe formában magáévá tenni és az 
elégedetlen emberek ingerültségével felelte: 

- Azt hiszem, félig elégni, egy teljes hóna¬ 
pig az ágyat nyomni, — ebből már épen eleget 
okulhatott volna. De ez még mindig kevés neki. 
Még ráadást is akar adni! 

Ippolito bágyadtán és kábultan feküdt ágyá¬ 
ban. Gépiesen követte Eomolo mozdulatait, a 
ki erős, hatalmas alakjával hol az egyik, hol a 
másik ablakból behatoló világosság útját állta el. 

- Még egyre esik — mondta az óriás. 
Eemo úgy vélte, hogy ma mégsem használ¬ 

hatja majd az új esernyőjét, legfeljebb csak egy 
erős vita árán, a mely a földszinten fog lezaj¬ 
lani, mert Eosalba azt tartja, hogy az új eser¬ 
nyőknek megárt az eső. 

- Visszajössz nemsokára, Eemo bácsi? 
- Mihelyt csak a családom megengedi -

felelte Eemo kedves és ártatlan gúnynyal kerek, 
nagy szemében. A családja alatt tulajdonképen 
az iskolát értette. 

— Megint csak ott vagyunk, a hol voltunk -
szólalt meg most Eomolo, a ki az ágy mellett 
elhaladva, kezét Ippolito homlokára tette. -
Most megint lesz egy hónapra bőven gondunk. 

— Nem, nem, reméljük, hogy nem ! — sietett 

a válaszszal Eemo, a ki talán hitt is a jóslá¬ 
sok valóra válásában. 

A két testvér együtt távozott. Ippolito, a ki 
magára maradt, most rögtön meg akarta írni a 
levelet. Érezte, hogy egyre jobban és jobban 
fáj a feje és úgy gondolta, hogy sietnie kelL 
Hiszen csak pár szóról volt szó. Kiugrott az 
ágyból, hogy téntát, tollat és papirost szedjen 
elő. Eeszketett, de ügyet se vetett rá. Csak pár 
szó az egész. 

Signorina l 
Nekiszegzett tollal kereste a következő szava¬ 

kat, azokat a szép szavakat, a melyekkel leve¬ 
lét elkezdje és a melyekből könnyen folynak 
majd a többiek. De mik is voltak azok a gyö¬ 
nyörű szavak? 

Újból bemártotta a tollat a tintatartóba. Át¬ 
olvasta azt az egy szót, a mely a tiszta iv pa¬ 
piroson állott: Signorina, Felkiáltójelet tett 
hozzá, így: Signorina! De az utána következő 
szó csak késlekedett; és késlekedett az is, meg 
egy másik is. És mégis, hiszen gondolatban 
már megírta az egész levelet, kimérten, de elő¬ 
kelőén, a mely nem volt sem fecsegő, sem szűk¬ 
szavú és a melyik egyúttal kedves és komoly 
is volt. Hová lett ez a levél? Hová rejtőzött? 
Agyának melyik rejtett zugába? Egyszerre úgy 
vélte, hogy most röptében elfogja az alapgon¬ 
dolatot, de ez is eltűnt, szétpattant agyában, 
mint egy szappanbuborék és hiába gyötörte 
magát, mint az éjjeli lepke, a ki mindenképen 
a fénybe akar repülni, de csak az izzó lámpa¬ 
üvegbe ütődik. Semmi. Semmi sem jut újból 
az eszébe. 

A homlokához szorította a kezét és minden 
erejét megfeszítette, hogy összeszedje a gondo¬ 
latait. Hiába! 

Most összegyűrte gömbbé a papirost és a 
szoba közepére hajította és fagyos kezével, tü¬ 
zelő halántékkal, vaczogó fogakkal, kétségbe¬ 
esve kuporodott össze az ágytakaró alatt. 

(Folytatása következik.) 

BETYÁR-KOMANTIKA. 
0 Agyonlőnek egy rablót, Vitális Imrét, a ki 

hűségesen rászolgált az akasztófára cs mindjárt 
kinyílnak a bet) ár-romantikénak nemzeti színű 
virágai. Fölemlegetik Sobri Jóskát, a ki állítólag 
egy előkelő nagyúrnak a fia, pedig megállapított 
dolog, hog.y gyalogbéresből lépett elő haramiának, 
s az apja közönséges kanász volt Festetics Benno 
gróf baltavári uradalmában. Elemlegetik a Bogár¬ 
testvéreket is, a kikre a szeretőik ölében ütöttek 
rajta a pandúrok, holott tudva van, hogy az 
egyiket a pótharaszti csárdánál a rozsvetések kö¬ 
zött tette ártalmatlanná, a másikat pedig egy 
mikebudai tanyán lőtte agyon Ballá Kálmán, a 
híres csendbiztos, (a kinek napidíjas sorban kel¬ 
lett nyomorognia élte alkonyán). S elemlegetik 
azt is, hogy a rabló betyárral azért szimpatizált 
a nép, mert sohasem bántotta a szegi ny embert, 
csak a gazdagot. 

Hát a mi ezt az utolsó állítást illeti, hag\ junk an¬ 
nak békét valahára. A rabló természetesen inkább 
kereste fel a gazdagot, mint a vagyontalant, a 
kitől nem volt mit rablani. De alkalomadtán sziv-
telenül gaz tudott lenni ahhoz is. Én, a ki pusz¬ 
tán töltöttem gyermekkoromat ép Pótharaszt c's 
Mikebuda között, közelről láttam a dolgaikat. 
(Nővéremnek ég szer velők is kellett vacsorálnia, 
mert féltek, hogy megmérgezi a cseléd a kierő¬ 
szakolt vacsorát.) A nyáregyházi szőlőkben meg¬ 
rabolták a csőszt, a kinek 40 krajczár és egy véka 
köleskása volt egész vagyona. Pótharaszton agyon¬ 
vertek egy öreg tanyást feleségestől, hogy elve¬ 
hessek a 42 forintját, melyet a vásárról egy sertés 
ára fejében hozott. A nagy-körösi vásárkor kifosz¬ 
tották az egész Kecskemét felé hazatérő tömeget, 
s elszedték a legszegényebbtől is, a mije volt. (Er¬ 
ről az esetről Bismarck is megemlékezik egyik 
levelében.) S tudom a volt számadó gulyásomtól, 
a ki maga is hét esztendeig ült a csillagbörtön¬ 
ben, hogy a Bodor fiúk, micsoda gaz furfanggal, 
tudták meg czinkosuk, Fektor kecskeméti plébá¬ 
nos útján, hogy az Örkényi papnál mennyi pénz 
van, s mint nyúzták le ennek lábaszáráról a bőrt, 
mikor nem adta oda az egész összeget. 

Hát hagyjunk békét annak a romantikának, 
mely a szegény ember pártfogóját látja a betyár¬ 
ban. Ha rokonszenvezett velők a nép, annak egy 
általános emberi érzésben rejlik az oka, abban, 
hogy mindég a gyöngének a pártjára állunk, a 
mikor az élet és halál nagy küzdelméről van szó. 
A betyár egyedül van vagy kévésed magával, s 
küzdelemre hivja fel maga ellen azt a mindenekre 
ránehezedő, óriási erőt, melynek államhatalom a 
neve. Önként idézi fel a harczot, mert hiszen 
senki sem kényszeríti, hogy rabló legyen. Tehát 
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bátor, sőt vakmerő embernek kell lennie. S ha ideig-
óráig mégis ő marad fölül, ha valóságos hadjáratot 
viselnek ellene, s nem bírnak vele. ebben van sok 
imponáló, a mi megkapja az egyszerű — inkább 
óiző, mint gondolkodó — ember szivét. De med¬ 
dig tart az így megalakult rokonszenv ? Addig míg 
az illető maga is nem sínyli a gonosz kezét, vagy 
mást nem követel az önérdeke. Mikor Kózsa Sán¬ 
dor fejére kitűzik az ezer forintot, akkor kereszt¬ 
komája, a kinél elrejtőzött, maga nyomja el al¬ 
vásközben a jászolban s kiszolgáltatja a hatóságnak. 

S a mostani Vitális-eset alkalmából felhangzott 
a csendőrség megasztalása is, a régi pandúrok ro¬ 
vására. Hiszen csendőreink csakugyan rászolgál¬ 
nak a dicséretre, de azok a régi pandúrok sem 
érdemelték meg a feltétlen gáncsolást. Igaz, hogy 
régebben sok volt a rabló, de annak más körül¬ 
ményekben rejlett az oka. Akkor sok volt a puszta, 
s a pusztákon sok a pásztorság. Pestről el lehetett 
menni Szegedig, Czeglédtől Halasig a nélkül, hogy 
falut vagy lakott tanyát kellett volna érinteni. 
A pásztor pedig rejtegette a betyárt. Egyrészt 
azért, mert félt a bosszújától, kint a pusztán nem 
lévén oltalmazója ellene, másrészt azért, mert a 
tolvajlás nemes mesterségét űzte rendszerint ő 
maga is. Abban az időben a csendőr is oly tehe¬ 
tetlen volt, mint a pandúr. Az ötvenes években a 
zsandárok voltak a rend őrei, és mégis sok volt a 
rabló. Később pedig, mikor megváltoztak a viszo¬ 
ny ok, a pandúrok is bírtak velők. Ráday idejében 
még nem volt csendőrségünk, s még is sikerült 
megtisztítani az országot a betyároktól. Ne ócsá¬ 
roljuk tehát ̂ azokat a régi pandúrokat, a kik kicsi 
fizetés fejében, sokszor hősies halálmegvetéssel 
oltalmazták századokon át a társadalmat és ne 
csináljunk az akasztófára megért rablókból hősöket! 

A HÉTRŐL. 
A parlament palotájának tornyára a héten me¬ 

gint fölhúzták a lobogót, a mi azt jelenti, hogy a 
gyönyörű ház gazdája: a politika vakácziójából 
hazaérkezett. A megérkezése még semmi neveze¬ 
teset nem jelent, de alkalmul szolgál egy neveze¬ 
tes jelenség konstatálására. Ez a jelenség pedig 
az, hogy ennek az igen nagy úrnak a távollétét 
igazán csak a megérkezése juttatta az emberek 
eszébe. A politika vakácziója az idén tökéletesen 
sikerült annyiban, hogy semmiféle tolakodó érdek¬ 
lődés nem zavarta a sziesztáját. Az emberek vé¬ 
gezték a dolgukat vagy élvezték a pihenőjüket, 
voltak pangó és voltak az események áradásával 
teljes napok, volt unalom t s volt izgalom, de 
senkinek eszébe se jutott megkérdezni: mi van a 
politikával ? Hol van a politika ? Mit tervez a po¬ 
litika ? . . Ez más országban talán nem lenne fel-
ötlő, talán rendesen így van : de minálunk új és 
meglepő jelenség. Mi mindig úgy éreztük és meg 
is voltunk szentül győződve róla, hogy nekünk 
a levegőnk a politika, e nélkül egy óráig se lehet¬ 
nénk el, különben meg kellene fulladnunk. És 
ma — csak most jövünk rá! - - Magyarországon 
két hónapig aludt a politika. Nem csak, hogy 
nem mozdult, de talán nem is lélegzett. Legalább 
nem hallottuk a pihegését. És mégis élünk, épen 
olyan roszúl és keservesen, de nem roszabbul és 
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nem keservesebben, mint mikor politikában ég¬ 
tünk és fürödtünk. Mit jelent ez a kétségtelenül 
igen érdekes szimptoma? Azt-e, hogy az emberek 
érdeklődése eltávolodott a politikától, vagy azt-e, 
hogy a politika eltávolodott attól, a mi az embe¬ 
reket érdekli ? Ennek a kérdésnek a megvilágítása 
dönti el, hogy megnyugodhatunk-e ez új jelenség¬ 
ben vagy pedig meg kell-e döbbennünk rajta? Mert 
nem baj az, ha az emberek rájönnek, hogy nem 
muszáj mindenkinek és mindig politizálni, de ha 
az ember egyszer csak eltolja maga elől azt az 
eledelt, a mely mindig kedves étele volt, akkor 
vagy az embernek van valami baja, vagy az étel¬ 
nek van valami baja. 

* 
Chavez. Épen egy héttel azután, hogy Chavez 

Geo, a most már világhírű pilóta a hidegtől és 
a rémülettől félig megdermedve menekült vissza 
a levegőből Brigbe és kijelentette, hogy nincs a 
világon az a pénz és az a dicsőség, a melyért 
még egyszer megkísértené a Simplonon való át-
röpülést, mert ez a kísérlet a biztos halál, — 
ugyanez a Chavez Geo átröpült a Simplonon. Igaz, 
hogy bele is halt szegény a hőstettébe, de előbb 
megtette azt, a mit ő maga lehetetlennek mondott. 
Ennek a furcsa esetnek hatalmas tanulságai vannak. 
Nem lehet azt föltenni, hogy a mit Chavez ama 
sikertelen első próbája után mondott, roszhiszemüen, 
spekuláczióból mondotta volna a versenytársai el-
rémítésére. Nem olyan emberek ezek, a kiket el 
lehetne rémíteni és a kiknek a vállalkozó kedvét 
leszerelné az, a mit a konkurrensük lehetetlennek 
mond. Hiszen az a foglalkozásuk, hogy a lehetet¬ 
lent lehetőnek bizonyítsák. Ez a művészetük, a 
dicsőségük és az ambicziójuk. Maga Chavez rá a 
holtan is eleven bizonyság. Semmi kétség, hogy 
ez az ember a meggyőződése ellenére diadalmas¬ 
kodott Mikor másodszor is a gépére ült, száz¬ 
szor erősebb volt az érzése, hogy a halálba vagy 
legjobb esetben új kudarczba, mint a reménysége, 
hogy Itáliába repül. És mégis elindult, mint a 
hogyan nem tudtak lemondani a próba megkísér¬ 
léséről a társai, noha elhitték neki, a mit egy 
héttel azelőtt mondott. Mert ilyen az ember és 
ha nem ilyen lenne, ma se járnának gőzhajók az 
oczeánon és a természet ma is ura lenne ezer 
elveszített titkának. De az elsők mindig a lehetet¬ 
lenségnek vágtak neki c's semmit se érezvén 
becsesebbnek a czélnál, semmit se éreztek olcsóbb¬ 
nak az életüknél. Ez a Chavez kísérletének a 
tanulsága, tragikus sikerének tanulsága pedig új 
igazolása annak, a mit egyszer már ezen a he¬ 
lyen elmondottunk. Annak nevezetesen, hogy a 
kik ma a repülőgép hátán ülnek, még maguk sin¬ 
csenek vele tisztában: mit tud a paripájuk? Me¬ 
lyek képességének a határai? Már nyeregben 
vannak, de hogy meddig tudnak lovagolni, azt a 
paripájuktól lehetne csak megkérdezni. A gép 
pedig néma. Nem mondja meg kétség és remény 
között vergődő lovasának: hová viszi ? A halálba-e 

vagy a siker halhatatlan dicsőségébe. Vagy -
mind a kettőbe . . . 

•K 
Szélhámosok. Ha az újságok a most Berlinben 

elfogott Klimm Béla esete alkalmából fölemlítik, 
hogy igen nagy a száma a külföldön operáló ma¬ 
gyar kalandoroknak és szélhámosoknak, igazat 
mondanak. Hiszen ezt statisztikával is be lehet 
bizonyítani. Az úgynevezett nagystílű kalandorok 
igen tekintélyes csapatjának ringott a bölcsője 
a mi földünkön. De a kik ebből a valóságból 
specziális következtetéseket vezetnek le a mi viszo¬ 
nyainkra és ezekben keresik a magyarázatát annak, 
hogy az «ügyes» emberek kivándoroltak a tisztes¬ 
séges munka és a hazájuk területéről, egészen 
téves nyomon vannak. Eégen bebizonyították már 
a tudósok, hogy az a genialitás, a mely a kalan¬ 
dorok és szélhámosok tizeiméiben csillog, nem a 
tisztességes munkától elragadott érték. Ezek a 
geniális svindlerek csak a szélhámosságban geniálit 
sak. A bűn az csak, a mi a fantáziájukat és ügyes¬ 
ségüket megihletni és emelni tudja. A becsületes 
munka terén nemcsak megbízhatatlanok, de nem 
is geniálisak. Egyszerű szóval élve: csak a roszra 
van eszük. Az pedig, hogy ezek a svihákok a kül¬ 
földön kompromittálják a szülőhazájuk becsületét, 
a mesterségük természetes folyománya. Nemcsak 
a magyar svihákok tesznek így, hanem a német, 
angol, franczia, spanyol és minden nemzetbeli 
szélhámosok. Egyszerűen azért, mert nekik az a 
terület a legalkalmasabb, a hol a legkevesebben 
ismerik őket. Klimm Béla könnyebben adhatja ki 
magát magyar herczegnek Angliában, mint Buda¬ 
pesten, a hol a magyar herczegeket is ismerik, őt 
is ismerik. A svihák, akárhol termett is, export-
czikk és minden országnak van belőle bőven ki¬ 
vitele. Semmiféle tisztességes és okos embernek 
eszébe se jut belőlük ítélni meg az országot, a 
melyben születtek, mert mindenki tudja, hogy az 
ő nemzetének is vannak hasonló «emigránsai» túl 
a hon határain. Sokkal nagyobb kára egy ország 
hírének és. dicsőségének, ha a valóban geniális és 
kiváló emberek kénytelenek idegen földre vándo¬ 
rolni boldogulásért! 

* 
A világos Budapest. Budapest magisztrátusa 

immár' demonstrálja, hogy nem tart közösséget 
annak a szász városkának az elöljáróságával, a 
mely ezzel a megokolással vetette el az utczak esti 
világítását követelő javaslatot, hogy : 

— A ki tudja a járást, így is hazatalál, a ki 
meg nem tudja, az a lámpavilágtól se lesz 
okosabb. 

Budapest két hatalmas útvonalán: a Rákóczi-
útón meg az Andrássy-úton már ott áll erdeje a 
vasárbóczoknak, a melyekről izzó fehér gömbök 
ontják a fényt az éjszakába (legdúsabban a máso¬ 
dik emeleti lakásokba) és most már hamarosan a 
körutakat is elönti majd a tejes világosság. Vége 
lesz tehát az egyiptomi sötétségnek, a mi idáig is 
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nagyobb mértékben szerepelt a leszóló kedv túl¬ 
zásaiban, mint a budapesti utczákon, a hol eddig 
se kellett kézi lámpással járniok az éjszakázó 
embereknek. De ha a panaszokban és vádak¬ 
ban sok is volt a túlzás, azért a több világos¬ 
ság nem árt és diszére válik a városnak. Csak¬ 
hogy nem szabad elfelejteni, hogy az a ragyogó 
fényáradat, a mely nappali világossággal önti el 
például a párisi bulvárokat és a melyet állandóan 
idekövetelnek Budapestre is, nem' tisztára ható¬ 
sági produkczió. A mi Paris, London és Berlin 
fó'ereit fénynyel tölti meg, csak részben az utczai 
lámpák erdeje és — nem is a nagyobb részben. 
A világosság kiadósabb forrása az élet tüzes tö¬ 
mege, a melynek energiája az éjszakán is átsugár-
zik. Ott a temérdek ragyogó üzlet, a roppant for¬ 
galom szórja a fényt, a melynek világosságában 
egy óriási, örökké forrongó élet lüktet. A mi éle¬ 
tünk, Budapest élete eleven és viruló ugyan már, 
de még nem ilyen teli. Még nem követeli el az 
emberektől az éjszakát, legfölebb azoktól, a kik 
maguk ajánlják oda neki. Nem olyan nagy baj 
tehát, ha még nem is egészen nappali a buda¬ 
pesti éjszaka világossága. Azoknak, a kik ébren 
töltik, már jut belőle elég: azok pedig, a kik 
éjszaka alusznak, kevesebbel is beérnék. Mert az 
igazi világosság csak az, a mely a munka, az élet 
tüzéből sugárzik, a másforma csak — kivilágítás. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A galamb papné. Mai számunkban új regényt 

kezdünk meg: hamar hírnévre jutott munkatár¬ 
sunk, Móricz Zsigmond A galamb papné czimű 
regényét. A finom művészi tollal irt regény a 
magyar falun játszik, meleg humorral, erős hagu-
lattal állít be egy fiatal házaspárt, a kiknek sorsa 
a történet középpontja. A regény a legkedvesebb 
olvasmányok egyike, melyeket mai irodalmunk 
nyújtani tud. 

Angolok és amerikaiak. Tonelli Sándor ily 
czimű könyvében tizenhat rövidebb-hosszabb tárcza-
czikk van, hosszabb-rövidebb amerikai és angol¬ 
országi tartózkodások emlékei. A czikkek nagy 
r,észe lapunkban jelent meg ; olvasóink emlékezhet¬ 
nek rá, hogy könnyű élénk tollal vannak meg¬ 
írva — írott fotográfiák, a hogy a szerző nevezi 
őket — s e mellett sok érdekes és jellemző adat, 
megfigyelés és tapasztalat van bennük az angol és 
amerikai világból. A tárgy mindjobban érdekel 
bennünket, Amerika felé a kényszerűség, Anglia 
felé az érdeklődés vonja figyelmünket, s mind¬ 
jobban érdekel a forma is; az üti benyomások 
irói formában való lekötése mostanában kezd ná¬ 
lunk erősebben divatba jönni. Tonelli elég jól 
ismeri s a mi még fontosabb, nagyjából érti is az 
angol-szász népeket és életöket s ügyes, figyelmes 
szemmel nézte meg őket s nem elégedett meg a 
hotelek és boarding-houseok tapasztalataival. Ame-

IDILL A FALUSI UDVARBAN. 

rikába például a kivándorlókkal, a nagy oczeáni 
gőzös födélközén ment s így alkalma nyílott 
érdekes tapasztalatokra a kivándorlók útközben 
való életéről. 

Keleti tanulmányok. Legkiválóbb tudósaink 
egyikének, Goldzieher Ignácznak születése hat¬ 
vanadik évfordulóját most a nyáron ünnepelték 
meg tanítványai s ez alkalomból emlékkönyvet 
adtak ki Keleti tanulmányok czím alatt. Gold¬ 
zieher tudományos munkássága olyan téren mozog, 
mely iránt nálunk kevesen édeklődnek s ezért 
nem ismerik őt oly általánosan, a hogy meg¬ 
érdemelné. A külföldi orientalisták között azon¬ 
ban nagy hírneve és tekintélye van; e fontos és 
érdekes szakmának ő ma egyik legjelesebb műve¬ 
lője egész Európában. Nemzetközi kongresszuso¬ 
kon nem egyszer nyilvánult az iránta való tisz¬ 
telet kitüntető formában ; a magyar tudományosság 
nemzetközi megbecsülése dolgában keveseknek van 
annyi érdeme, mint neki. Munkásságának terje¬ 
delméről részletesen tájékoztat a most megjelent 
emlékkönyv, a mely összeállítva közli Goldzieher 
irodalmi műveinek teljes jegyzékét. Az emlék¬ 
könyv többi tartalmát a kitűnő tudós tanítvá¬ 
nyainak egyes tanulmányai adják: magyar vonat¬ 
kozású keleti tanulmányok dr. Richtmann Mózestől, 
Krcsmárik Jánostól, Büchler Sándortól, dr. Mé¬ 
száros Gyulától, bibliai tanulmányok Hornyánszky 
Aladártól, Büchler Adolftól, a keleti irodalom kö¬ 
réből Kégl Sándortól és Heller Bernáttól, az isz¬ 
lámról Kern Frigyestől és Stein Auréltól. A könyv 
bemutatja Goldzieher arczképét is. 

VÁSÁROSOK A HORTOBÁGYI HÍDON. 

Korzika. Vagy tizenöt év előtt jelent meg első 
kiadásában Láng Menyhért Korzikáról szóló könyve, 
az egyedüli magyar könyv, a mely erről a roman¬ 
tikus érdekességű s klimatikus gyógyhelyül is na 
gyön nevezetes szigetről kapható. Hogy szerzője 
nem irta lyrába s hogy akadnak szép számmal 
magyarok is, a kik fölkeresik a Bonaparték szár¬ 
mazása helyét, bizonyítja az, hogy Láng könyve 
csakhamar megjelent második, most legközelebb 
pedig harmadik kiadásban is. Azóta a könyv 
szerzője újra bejárta a szigetet, új benyomásokat 
szerzett, melyek alapján átdolgozta könyvét. Rész¬ 
letesen elmondja benne Korzika és népe vadregé¬ 
nyes múltját, jelen állapotát, egyes érdekesebb 
helyeit s a végén mint klimatikus gyógyhelyről 
is szól róla, becses adatokat nyújtva, melyeknek 
a Korzikába üdülni menő betegek jó hasznát ve¬ 
hetik. Az előadásban sikerül összeegyeztetnie az 
érdekes olvasmány és a használható úti könyv 
kívánalmait. 

A 'Magyar Könyvtár*, Rndó Antal kitűnő 
vállalatának legújabb sorozata három érdekes új¬ 
donságot ad az olvasó kezébe. Az egyik Bemard 
Shaw öt felvonásos komédiája, Az ori'os dilemmája, 
melyet a napokban játszott először a Magyar 
Színház. A fényes dialogusu, izgatóan érdekes 
darabot Hevesi Sándor fordította magyarra. A má¬ 
sik füzet Nietzsche-aforizmákat ad a nagy né¬ 
met filozófus iró Menschliches, Allzumenschliches 
czimű könyvéből, Séhöpflin Aladár fordításában. 
Egy sereg apró aforizma, könnyed, játszi mo¬ 
dorban, fölényes gúnyolódással, mély gondolatok 
fátyolát lebbentve fel, összefoglalva egy erős, 
villamos feszültségű hangulatban. A harmadik 
füzet Totó és egyéb elbeszélések czim alatt D'An-
nunzio négy finom, művészi hangulatú novelláját 
Ralla Ignácz fordításában. 

A Jó Pajtás, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja most ünnepli első évforduló 
ját: most egy éve indult meg s azóta otthonos 
lett mindenütt, a merre csak gyermekek vannak. 
Október elsei száma az évfordulóra való tekintet¬ 
tel sokkal bővebb a rendesnél s a legkedveltebb 
munkatársak Írtak bele pompás közleményeket. 
Lévay József Endrődi Sándor Benedek Elek mon¬ 
danak benne verset, Rákosi Viktor tréfás törté-
netkóket beszél el, Sebők Zsigmond leírja Dörmögö 
Dömötör, a hírneves maczkó látogatását a fog¬ 
orvosnál, Móricz Zsigmond levelet ír Bécsből, 
Schöpflin Aladár czikket a Lánczhídról; egy kis 
képes történet, tarka történet, czikk Deák Ferencz 
gyermekkoráról, Garay Ákos pompás rajza. Holló 
Sári czikke, Schlosser Imre labdarugó bajnok czikke 
a gyermekek labdarúgásáról, Benedek Elek most 
induló új regénye, rejtvények és szerkesztői 
üzenetek adják a szám többi tartalmát. E szám 
rejtvényeinek megfejtői között harmincz értékes 
jutalom fog kisorsoltatni. A Jó Pajtáa-i a Frank¬ 
lin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 
2 korona 50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. Mu¬ 
tatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó¬ 
hivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Bihari Sándornak, a magyar népies génre egyik 
legkiválóbb festőjének legismertebb műve, a Falu 
roszsza czimű olajfestmény most jelent meg szép 
háromszinnyomatú reprodukczióban a Könyves 
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UTCZAI FÉNYKÉPÉSZ. 

Kálmán-társaság kiadásában. A kép 55 - 35 centi¬ 
méter nagyságban, stilizált feliratos arany keret¬ 
ben 72 korona. 

Új könyvek. 
Angolok és amerikaiak, írott fotográfiák. Irta 

Tonelli Sándor. Budapest, Singer és Wolfner ; 
ára 4 korona. 

Keleti tanulmányok. Goldzifher Ignácz születé¬ 
sének hatvanadik évfordulájára Írták tanítványai. 
Budaaest, Hornyánszky Viktor kiadása; ára 3 k. 

Korzika. Irta Láng Menyhért. Harmadik javí¬ 
tott, bővített és képekkel ellátott kiadás. Buda¬ 
pest, Eáth Mór. 

A Magyar Könytár legújabb számai: 593—594. 
Bemard Shaw Az orvon dilemmája, komédia öt fel¬ 
vonásban. Fordította f/eresi Sándor; ára 60 fillér. 59."). 

Nietsche-aforizmák. (A Menschliches, Allzumensch-
liches-bó'l.) Fordította Schöpflin Aladár; ára 30 
fillér. 596. Gábrielé D'Annunzio Totó és egyéb 
elbeszélések, Fordította Ballá Ignácz ; ára 30 fillér. 

A «VASÁRNAPI UJSÁG» 
57-ik évfolyama. 

A « Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 13O íven s több mint 
másfél ezer képpel, léc/jelesebb hazai íróink 
és műwxzeink közreműködésével jelen meg. 

A «Vasárnapi Újság» színes képmel¬ 

lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬ 
vitt képeket. 

Előfizetési föl tételeink: 
A €Vasárnapi Ujságn negyedévre 4 korona, fél¬ 

évre 8 korona. 
A «Vasárnapi Újság" a «Világkrónikán-val 

negyedévre 4.80 fillér, félévre 9.60 fillér. 
Az előfizetések a iVasárnapi Ujság» kiadó¬ 

hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Szentkirály-

szabadgyai SZŐKE ISTVÁN, 1848-49-iki szabadság-
harcz vitéz bajnoka Pest vármegye bizottsági tagja, 
stb. 84 éves korában Tiszafüreden. — STIPL FÁBIÁN, 
ügyvéd, volt negyvennyolczas honvédhadbiró, nyűg. 
városi közgyám 91 éves korában Temesváron. -
Dr. NEÜBBBOBB IGNÁCZ, nyűg. kúriai tanácselnök 67 
éves korában Vágagyagoson. — KUBINTI ALADÁR, kú¬ 
riai biró, a rimaszombati törvényszék elnöke, 64 
éves korában Eimaszombatban. •— HILL ANTAL JÓ¬ 
ZSEF, jászóvári premontrei kanonok, főgimnázium! 
tanár harminczhárom éves korában Nagyvára¬ 
don. — GBEOOBITS MIHÁLY, fajszi plébános, a me¬ 
gyebizottság tagja 63 éves korában Fájsz község¬ 
ben. — ADORJÁN SÁNDOR, földbirtokos 49 éves korá¬ 
ban Szabadszálláson. — Nagyváradi és micskei BA¬ 
BANTI ÁDÁM, nyűg. m. kir. államrendőrségi főfel¬ 
ügyelő 69 éves korában Budapesten. — BELAVÁBY 
ISTVÁN, nyűg. ref. lelkész 90 éves korában Kapos¬ 
várott. — HABOSTSÁK GYULA, tanár 50 éves korában 
Ungváron. — FBEUND SÁNDOB, 42 éves korában Mo¬ 
hácson. — Báró STAUDACH ALFONZ, özvegy Staudach 
Aurélné báróné egyetlen fia Kölesden. — SZÁLKÁI 
SÁNDOB, Budapesten. — Ifj. muraszombati PECSICS 
SÁNDOR, székesfővárosi fogalmazó 37 éves korában 
Budapesten. — SCHBODT JÁNOS, 76 éves korában 
Máza községben. — Martosi MÓROCZ SAMU, 35 éves 
korában Égerben. — UDVARDI SZANISZLÓ, 82 éves 
korában Sátoraljaújhelyen. — Mérei VAJDA LAJOS, 
mérei Vajda Elemér dr. tabi ügyvéd öthónapos kis 
fia Váczon. 

Zichi és vásonkeöi özv. gróf ZICHY JÁNOSNÉ szül. 
Eédern Mária grófnő, a megboldogult királyné pa¬ 
lotahölgye és csillagkeresztes hölgy, életének 71-ik 
évében, hosszas betegség után Pécsett, a hol fiánál, 
gróf Zichy Gyula pécsi püspöknél tartózkodott. Má¬ 
sik fia, gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi 

Svájczi selyem vámmentesen :: 
házhoz szállítva! 

Kérjen fekete, felirr ngy színes újdonságunkból mintákat' 
Crépon, Dnchei&e, Cacheir.ire. Messalini, Cötelé, 
rollenne. Shantting-, Monsseline 120 cm széles, méte¬ 
renként l K 20 f.-tol kezdve. Bulláknak, blnzota»k atb.-nek nló 
bársony és pellnche, úgyszintén hímzett blúzok, TtU-
mint baliszt, pamut, vászon- és neljemruhák — Mi csakis ga-
rantáJÍAn erős eely. mfiző .eteket adunk el vám- és portómen¬ 

t e s e n dlreot magánTevőkn«k. 

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

Gyermekeknek én felnőtteknek. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

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

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatásúi 

Víi»«tes! Kínom emí«ithet« ! 
Ttljntn tlsita! 

Kapható ánáni/ritkeretkedétekben togy a 
Szmfe-Lipócti Salratorforrát- Vállalatnál 

Budapat, V. Rudolf-rakpart 8. 

Ki váló táplálószer egész¬ 
séges és gyenge, a fej¬ 
lődésben visszamaradt 
bármilyen korú gyer¬ 
mekeknek. Előmozdítja 
a csont és az izomkép¬ 
ződést, s ugy elhárítja 
és megszünteti a has¬ 
menést, bélhurutot és 
hányszékelést, m i n t 

semmi más szer. 

A budai SzL-Lukácsíiirdó 
•Nagyszállodájában • és «Thennal«-
szállodájában szoba teljes ellátással na¬ 
ponként 10 koronától feljebb. Minden 
szoba kilátással a Dunára. Kénes iszap¬ 
fürdők és iszapborogatások. Fürdőismer-
tetést díjmentesen küld :: :: :: :: :: 

:: Szt.-LukácsfürdíT részvénytárs. 

Dr.MAUBERIE 
párisi tanár 

KORSZAK¬ 
ALKOTÓ 
TALÁL¬ 
MÁNYA 

PÁRISI YAJCRÉME 
A r a 3 korona. Alaposan gyógyítja az arczbőr minden 
természetellenes tisztátlanságait és beteges képződményeit. — 
Főraktár Ausztria-Magyarország részére N i k o l i t s Emi l 
gyógyszerésznél, N a g y b e c s k e r e k e n . — Kapható minden 
• * <» t» •» gyógyszerárban és drogériában, o o o «» 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető 
irodájábanJV. Semmelweis-u. 4. 

0R5Zfl6 LEBNflBYOBB SrUCSRRU.éS 
BuoflPEST,VI., Petőfi utca 5.sz.(Saját ház)Telefon:83-?3.=OivatlapiTigyeRésbéTmentve! 

Ma fáj a feje 
mely 10 peres alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. 
Készíti Beret-vás Tmnfts gyógyszerész Kisjpeí-íteii. * •> 

ne tétovázzék, hanem 
- használjon azonnal 

Ara l korona 20 ftlléi 
* •*• » Orvosok által ajánlva. — 

Bcrctvás pastillátTj 
Kapható minden gyógyszeitárban. 

Három doboznál ingyen postai azállitáa 
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miniszter Bécsből sietett anyja halálos ágyához, 
harmadik fia Henrik gróf külföldön tartózkodván, 
nem tudott idejében megérkezni. A három fiún kí¬ 
vül, még két leánya, Viktória és Ludovika grófnő 
gyászolja a fenkölt szellemű főúri hölgyet. Tete¬ 
meit 28-án szentelték be Pécsett, s onnan Nagy¬ 
lángra szállították s a/ ottani családi sírboltban he¬ 
lyezték örök nyugalomra. — Özv. római szentbiro¬ 
dalmi széki gróf TELEKI SÁNDOBNÉ, szül. Litez de Ti-
verval Matild 70 éves korába^Nagybányán. — IdŐsb 
Joós ELEKNÉ, szül. Szilágyi Ágnes 76 éves korában 
Kisborosnyón. — Özv. HAEFFNEB ERKŐNÉ, szül. Ca-
neider Emma 73 éves korában Győrött. — Faludi 
és márczszárai özv. MABCSEKÉNYI MIKLÓSNÉ, szül. ne¬ 
messzegi Nemes Magdolna 48 éves korában Buda¬ 
pesten. • • MATEBNY IBÉNKE, 20 éves korában 
Debreczenben. — BOHUNICZKY JENÓNÉ dr.-né, szül. 
Windisch Berta 30 éves korában Puszfa-Farkas-
dombon. — ZALÁN CZAPF GYULÁNÉ szül. nagyselmeczi 
Thold Sárika 28 éves korában Budapesten. -
CAICTJTIN MÁRIA, budapesti virágkereskedő Buda¬ 
pesten. 

EGYVELEG. 
* Állatszelidítö tanfolyam. Parisban a zooló¬ 

giái psziholog-intézet ez év folyamán állatszelidítő 
tanfolyamot nyit, melyen a vadállatokat nem külső 
erőszakkal fogják szelídíteni, mint a hogyan eddig 
volt szokásban, hanem pszihologikus behatások 
révén. (G. L.) 

Egy ékszerész-czég terjeszkedése. A köz¬ 
ismert ékszerész és ötvösművész, Sárga János, kinek 
tudvalevőleg Kolozsvárott van kiválónak ismert ékszer¬ 
üzlete és ezüstmüves gyára, eddigi sikerei vevőköré¬ 
nek kiterjedtsége folytán elhatároeta, hogy nemcsak 
Erdély fővárosában tart gyárat és üzletet, hanem 
Budapesten is nagy telepet létesít. A Belvárosi taka¬ 
rékpénztár remek új palotájában bérelt ki nagy helyi¬ 
séget Sárga János s azt a legnagyobb fénnyel, a mo¬ 
dern igényeknek megfelelőleg rendezi be, ugy, hogy 
jövő óv tavaszán megnyithatja itt is ékszerüzletét és 
gyáii helyiségét. A fővároBÍ közönség jól ismeri Sárga 
Jánost és valószínű, hogy itteni új üzletében szívesen 
fogja fölkeresni a derék, régi jóhirnevü czéget. 

A bőrdíszmű áru ipar terjesztésén igen tevé¬ 
keny részt fejtett ki a közismert jó hírnévnek örvendő 
Csángó bőrönd- és finom-bőrárukészitő, Budapest, IV., 
Muzeum-körut 5. szám alatti üzletében levő áruival, 
u. m. ridikül, pénz-, szivar-, bankótárczák, utikész-
letek stb. utazó bőröndökben, melyekkel igen nagy vá¬ 
lasztékot nyújt a n. érdemü vásárló közönségnek a 
közeledő karácsonyi ünnepekhez. 

Szerkesztői üzenetek. 
Szonett a szomorúságról. A szomorúságot nem 

érezni ki belőle, vagyis nem tudja az olvasóra szug-
gerálni a maga érzését. 

Majd. Beteg vagyok. Üres szavalás, a költészetnek 
árnyalatát sem mutató nyelven. 

Visszaemlékezés. Sokkal drágább a mi terünk, sem¬ 
hogy ilyen kezdetleges dolgokra pazarolhatnék. 
. A nagy ősz. Lámpák sorea. Hazugságok. Szerelem. 

Újra azt kell mondanunk: mondanivalói vannak, de 
nincsenek formái; a verse néha teljesen a próza ha¬ 
tását teszi, sőt még annak sem mindig elég ritmikus. 

A végtelenbe vágyik lelkem stb. Egyikben sem 
találtunk értékeset; csupa konvenczionális szólamot 
ismétel köznapi, ritmus és lendület nélkül való nyelven. 

SAKKJÁTÉK. 
2712. számú feladvány Eriin Konrádtól, Bécs. 

SÖTÉT. 
i - '''///////i 

8 • 

• b c d e l g h 
VH.ÍGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

2708, sz. feladvány megfejtése Dr. Gottschall Hermáimtól 

1. Kd7—c8! „ . Fb4—a3 (a) 1. . ' . Fb4-t. sz. 
2. Hdü—c3 stb. . 2. Hd5-f6! stb. 

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Gtist 
József és Stark Vilmos. — A tBudapesti Sakk-kört. — 
A tBudapetti III. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal. — 
Wyuchogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fákért.) — 
Muller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlaizló) — A •Oyöri 
Sakk-kör.t — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — 
A tZborói Táreaskört. — «A Kalocsai Katholikvt Kört — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodiái-
újlak.) — A tDunaföldvdri Ég yenlőstgi kört íDunaföldvár) 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú 
hadháta). — A tLeibiczi Gazdatdgi Katiinál (Leibiett. — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCtetigeri 

Kapható mindenüt t , egy tubus ára 5O fillér. 

Technikum Mittweida 
Igazgató: A. Holtzt , t a n á r . (Szász királyság.) 

Magrasabb t echn ika i t an in téze t az e lec t ro- és gépészet i 
mérnökök részére . Gazdagon felszerelt electrotechn. és gép-

• építő laboratóriumok. Tannlógyári mühelyek. • 
361O ha l lga tó a 36-ik Iskolaévben. 
Programm stb. díjtalanul a titkárság által. 

GARNITÚRÁKAT 
ÉS KABÁTOKAT 
VÁSÁROLJON 

SZÜCSMESTEK 

NAGY ÁRUHÁZÁBAN 

mKÁROLY-KÖRUT17-19. 
DIVATLAP BÉBBEEHTVE 

OLCSÓ SZABOTT ÁRAK! 
106—98. 

KÍNA BORA VASSAL 
Hyg-lanlkns kiállítás 19O6. Leg-magMaljb kitűnt. 
Erősitőszor gyengélkedők, vérszegények él 
lábbadozók számára, étvágygerjesztő, ideg-

erősítő és vérjavitó szer. 
Kitfinfi (l. 7000-nil több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, a. átír. idnriuáiiitó Trieste-Barcola. 

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K 2.60, literes üvegekben K 4.8Ü. 

BŐR KO PTATAS. 
A földetlen és védetlen arczbőr gyorsan leég, meg¬ 

bámul, elsárgul és foltosodik (szeplő, májfolt). 
Az ilyen szépséghibákat csak úgy lehet elmulasz¬ 

tani, ha a bőr felsőrétegét lekoptatjuk. 
A 18 év óta fönnálló 

Kozmetikai Gyógyintézel ben, 
melyet dr. Jutassy József bőrgyógyász, egészségtan¬ 
tanár vezet, egy tökéletes bőrkoptatás 1—2 hétig tart, 
de aztán alabástromfehér és bársonysírna lesz az arcz. 

A ki az intézetet nem látogathatja, az megveszi 
Bőrkoptató készlet 

neve alatt összeállított ártalmatlan szereinket (arczvíz 
és kenőcs dr. Jutassy reczeptjei szerint) e a kimerítő 
használati utasítás alapján önmaga végezheti sikerrel, 
feltűnés nélkül a bőrkoptatást. 

Bőrkoptató-készlet hófehérré teszi a fakó, 
sárga vagy barna arczot; szeplőt és olajfoltot gyö¬ 
keresen elmulaszt. 

A bőrkoptató-készlethez a dr. Jutassy-féle Koz¬ 
metikus arczport kell használni, mely a bőrt nem 
szárítja, nem ránczosítja, mitesszert nem okoz ; egy lehe¬ 
letnyi elég belőle, hogy föltünés nélkül védje az arczot 
ujabb foltosodás ellen, hogy szépen fedjen s parlagi 
arczokat városiassá tegyen. 

Kozmetikus arczpor kapható fehér, rózsás 
(natúréi) és sárgás (krém) színben; nagy doboz 5 kor., 
kis doboz 3 kor. 

Bőrkoptató készlet ára 5 kor. és kapható 
minden nagyobb gyógyszertárban és drogériában. Di¬ 
rekt rendelhető utánvéttel ezen a czímen: 

Kozmetikai Gyógyintézet 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 4.1. em. 

Catzinót (Cienger). Király Mihály (Zcnta). — Kunz Eezső 
(Tfmesrékás). — Budai Sakkozó Tártatag (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpat). 

KEPTALÁNY. 
x 

A 36-ik számban megjelent kép talány megfej¬ 
tése : Legjobban kisért bennünket az, mit elérni 
lehetetlen. 

Feleifis szerkesztfi: Hoitgy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-u. 5. 

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

JLegczélszeríibb! 
Mindenkinek 

Legolcsóbb! 
nélkülözhetetlen 

mely három nagy nyolczadrétü kötetben rövid és 
tömör leírásokban tárgyalja az összes tudnivalókat. 

Minden czikkét kiváló szakemberek írták, tehát 
adatai feltétlenül megbízhatók; csak azt öleli fel, 
amire a művelt embernek tényles szüksége van s 
akkora terjedelemben, amennyiben szükséges. 

Syfívegét száznál több tábla — Uö/.iiiU sok 
szi n <-s — teszi szemléletessé. 

A Franklin Kézi Lexikona lesz tehát a magyar 
közönség mindennapos használatra való, könnyen 
kezelhető, praktikus és hű tanácsadója. 

A három pompás kötet ára í>4 korona. 
Az I. kötet 1911. év elején jelenik meg, a H. és 

III. kötet rövid időközökben. 
Megrendelhető 

LAMPEL R, KÖNYVKERESKEDÉSE 
(Wodianer F. éa Fiai) B.-T.-nál 

Budapest, VI. kér., AncIrAssy-rtt l i l . --z. 
és minden könyvkereskedésben. 

ÉKSZEREK 
EZÜSTNEMÜEK 
egyházi szerek, órái, angol, franczia és 
khinaeziist dísztárgyak gyári áron 
a l egú jabb angol rendszer szerint be¬ 
szerezhetők részletfizetésre 

SÁRGA JÁNOS 
ékszerjryárostól Kolozsvár. 

1911. év februártól Bnda-
gest, rv., Kig-yó-tér 1. sz. 

epés nagy árjegyzék ingyen. 

Soha többé! 
nem cserélek szappanommal, mióta a Berg-
maun- féle vesszőparipa - liliomtejszappant 
használom (egyedüli gyártók: Bergmann 
& Co, Tetscben a E.), mert az összes gyógy-
szappanok közül ez a leghatásosabb és ki¬ 
zárólag csak általa érhető el szép, gyön¬ 
géden puha és szeplőtől mentes arczbőr. 
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertár¬ 
ban, drogériában és illatszerkereskedésbei) 
stb. kapható. 

RIDIKULOK 
pénz-, szivar-, levéltárczák 
állandó, nagy \álaszlékbau legolcsóbb 

CSÁNGÓ 
— finom bőráru készítőnél — 
Bpest, Muzeum-körút 5. 

A czím fontos! 

Rendeléseknél szíveskedjék lapunkra hivatkozni 
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SZOLÓOLTVANYOK 
szölívesszők és finDm érme léki boiok be¬ 
szerzésére legmelegebben ajánljak a leg¬ 

jobb hirnévnek örvendő 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
szolőte lepet B iha rd iószegen . 

Képes á -'jegyzéket tanulságos unalommal ingyen és bérmentve 
keid a cég. Ezen árjegyzéknek egiellen hájból semsz<>l»cina ina 
n>ozni mert sok mindi-nkil érdeklő dolgol tartalmaz. Tehát senki 
el n* mulastsza egy levelezőlapon kérni. OlcSÓ ár és pontos ki¬ 
szolgálás l öbb ezer elismeri) levél. Készlet: 't millió 

HALTENBERGER BÉLA 
rohaíestő-, vegYtisztitó- és $mosQ-$m KA S S A 
ruháka t , felöltöket, télikabátokat, mindennemű ruha-
nemneket a legszebben tisztit és lest. — Gallérok, 
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapitási év 1810. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

— tekintse meg = 

PAPEK JÓZSEF 
boröndős és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, m , Rákóczi-út 15. 

191O. évi október hó 8-án déli 12 órakor 
Pest vármegye székháza disztermében (Városház-utcza) 

rendkívüli közgyűlést 
tart. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági előterjesztés a részvénytőke föl¬ 

emelése iránt. 
2. Igazgatósági javaslat az alapszabályok 4., 15., 

90., 110., 113. és 117. §§-ainak, valamint a nyugdij-
szabályzat 1. és 8. §§-ainak módosítása iránt. 

WF" Ezen közgyűlésre a t. ez. részvényesek azon figyel¬ 
meztetéssel hivatnak meg, hogy az alapszabályok 14. §-a ér¬ 
telmében csak oly részvényes gyakorolhatja, akár saját sze¬ 
mélyében, akár meghatalmazott által, szavazati jogát, kinek 
részvénye 1909 deczember 31-ig nevére íratott s a közgyűlést 
megelőző nap d. u. 5 órájáig az egyesület főpénztáránál még 
le nem járt szelvényeivel együtt letétetett. 

Budapest, 1910. évi szeptember hó 27-én. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

RATIONALIS 

Cementpadlólapok 
gyártására szállítunk modern 

hydraulikus és könyökemeltyü-
préseket kéz- és ffőzerőliajtásra, 
további az összes segédgépeket, u. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás, 
osztályozás stb.-re. Saját munka¬ 
képes szerkezetek. Különlegességi 

gépgyár: 

Dr. GASPARY & Co. 
XAHKOKAVSTADT (S»m»\arm*íf). 

528. száma árjegyzék ingyen l 

A már S3 év óla dicsérelreméltólag ismert, s l 71013. sz. I!m. leirat követelményeinek teljesen megfelelő 

* UJ-YUKOYÁRI * 
arcztis/tító kenőcs 

szeplő, himlőhely, sömör, májfoltok, fakad é-
kok. forrósági pörsenések, orrvörösségek éa 
minden egyéb arcvirágzások ellen, valamint az 

mely az arckenőccccel a használati ntautás 
szerint alkalmazva, még korosabb egyének¬ 
nek is viruló és fiatal kinczest kölcsönöz. 

uj-vukoTári 

horszépilo szappan 
Egy nagy tégely ára l K 6 0 f., kisebb l K, szappan l K. Utánzásoktól óvakodjunk! Csak Krajcsovics 
állal V u k o v á r o n készített kenőcs valódi. Minden legeljen Kra jcsovics a készítő arcképe látható. 

Főraktár: Budapest, Király-u. 12 és Andrássy-ut 26, TÖRÖK JÓZSEF gyógytára. 

f*í 
'WA&'iHUQio jT'.?5 

A Dr. BIKO-féle 

Havasi Gyopár Crém 
Nagy tégely l korona 
Mosdúiiz l korona 
Szappan 7O lillér 
Púder l korona 
Főraktár: W o l f gyógylár 
Kolozsvár , Budapesten 
kapható : Török gyógytár 
K irály-ii. és Operagyógy-
o t a r Andrássy-út. «» 

+Soványság. + 
Szép, telt ustidomokat, gyönyörű 
kehlet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» eröporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban l'.MN). Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben l IMI.'!. 
Hízás D-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás, l'oboia használati utasí¬ 
tással 2*75 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértv* portó is. Hygie-
nische Institut Dr. Franz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Kiiniggriitzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

Kírály-utcza lü. szám. 

BÚTOR 
ízlései és szolid kivitelben 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J. 
bntoriparosnál, Budapest, 
TIL, Bruebet-kornt26.il, 

műhely és raktár. 

Kö versé (j ellen 
LeTHEMEXICAINDUDR.JAW4S 
caint. Parisban, a Narodelzki-Rc/aJI ^Ógyszertarban kcsz.l.k. A t e s -
tesség nemcsak az alak elrgáns vollát befolyásolja, lianem idoeiov 
vínit D r . J a w a s Thee M e x i c a i n j e n y ú l á n k k á tesz 
és bájos fo rmát ad. - iMfpő eredmény l 6»kodji,nk után¬ 
zásoktól és figyeljünk erre a névre : . T H E E M E X I C A I N . 
D P J a w a s t ó l P a r i s b a n . — kapható gyógyszertárakban. — 

' _ Csomagonként S korona 50 lillér. --
Naivban! lerakat Ausztria-Magyarország részére T ö r ö k Józse f 

gyógyszertárában, Budapest, VI., Király-utfza 12. szám. xrax 

Használat előtt. Használat után. 

Riessner-Kályhák, 
o világ legjobb és használatban legtakaré¬ 
kosabb* folytonégői Egészségi szempontból 
a legideálisabb rendszer. 

Egyszeri betüzeléssel eflÉSZ télen ég, 
miáltal a sok fáradsággal és költséggel járó 
mindennapi betüzelés megtakarítónk. Lá¬ 
tható tOz. eredeti biztonsági szabályozó. 

Gázömlés vagy robbanás teljesen ki¬ 
zárva, ellenben mindig egyenletes és egész¬ 
séges melegség, különösen o szoba alsó 
légrétegeiben is 
Egyedali elárusít ás. nagy választék ét raktárt 

Rinqeisen Testvérek 
elégnél 

BUDAFEST V, 

••T-t — _ 1,-A,, i T + ö l ö - n Síft a vasalás lartama alatt kitenni a vasalót, 
l l a n y S Z O r K é n y t e l e n Ön t̂isztítani, o z abban levő tüzet feléleszteni? 
M e n n y i Í d 6 t VeSZt igy el a felesleges munkával? 
M e n n y i t k e l l m é r g e l ő d n i e , amig a vas kellően átmelegedik? 

hogy mig az egyiket használja, addig a másik-
b£m 

- Nem akar mindennek véget vetni? -

Nem is hiszi, amig meg nem próbálja!!! 
Vegyen le két karikát a lyukról, állítsa bele a hamu-
rostát, ürítse abba a vasaló egész tartalmát s meg fog 
győződni, mily hihetetlen gyorsan, alig egy perez alatt 
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely léghuzata. — 
Saját érdekében ajánljuk, szerezze Kapható min-
be a hamnrostát. Mind e kelleinet- den háztartási 
lenségek megszűnnek. Félannyi idő — üzletben — 
alatt készül el az egész vasalással. .> g Q 
Meg fogja látni, hogy már az első 
használat után kifizeti magát. - v koronáért. •. 
Gyári raktár: KOMMER BÉLA Bndapest, 
c<» VIII. kerület, József-körűt 11. szám. «» 

Szállítási hirdetmény, 
A pólai cs. és kir. tengerészeti arzenál parancsnoksága 1911. évi szük¬ 

ségleteinek biztosítására az alábbi sorszámokba beosztott anyagok szállítására 
általános pályázatot hirdet: 

Sorszám II. Festékek. 
t III. Tisztító vatta. 
« IV. Bőráruk. 

VI. Lenolaj. 
VII. Szóda. 

VIII. Közönséges mosó¬ 
szappanok, gyertyák, 
parafin, és steariuból. 

IX. Seprők. 
X. Ecsetek és kefék. 

XI. Faszén. 
XIII. Kötegek, drót, bá¬ 

dog és réz. 
XIV. a Vörösrézcsövek. 
XIV. b Sárgarézosövek. 

XV. Kötegek, snrlóbádog, 
beszegő bádog öntött 
fémből. 

Sorszám XVI. Kancsnktárgyak. 
• XVII. Sárgarézkötegek, 

sárgarézrndak, 
sárgarézlapok, 
sárgarézdrót. 

f XX. Vékony kötélfaj¬ 
ták, valamint ha¬ 
sonló kender¬ 
gyártmányok. 

• XXI. Oöngyölegszernen 
és kábelszerűén 
vert kötélfajták. 

« XXII. Spárga, kátrány-
tálán kenderből. 

• XXIV. Aczéldrót-
tömlők. 

• XXVII. Nyerskender¬ 
tömlők. 

Az egyes eladásra kerülő czikkekre, a szükségeltető mennyiség, minő¬ 
ség és szállítási határidőt illetőleg az ajánlati minta és a feltételi füzet adatai 
mérvadók. 

Az ajánlatok legkésőbb í. évi október hó 3O-ig a pólai 
cs. és kir. tengerészeti arzenál parancsnokságánál benynjtandók. 

Ajánlati űrlapok és kellékek beszerezhetők, illetve megtekinthetők a 
és. és kir. közös hadügyminisztérium irodaigazgatóságánál, a bécsi tengeré¬ 
szeti osztálynál, a pólai tengerészeti arzenál parancsnokságánál, a trieszti ten¬ 
gerészeti kerületi parancsnokságnál, a budapesti tengerészeti detachemet pa¬ 
rancsnokságnál, valamint Ausztria-Magyarország minden kereskedelmi és ipar¬ 
kamarájánál továbbá a Villach városi tanácsnál és a bécsi osztrák, valamint 
a magyar kereskedelemügyi minisztériumnál Budapesten. 

Póla, 1910. évi szeptember havában. 

A pólai cs. éa kir. tengerészeti arzenál parancsnokságától. 
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PAPEK JÚZSEF 
IÖRÖNDÖS ÉS FINOMJÖRÁRÚ KÉSZÍTŐ 

VIII. Rákóczi úr 15. 
LJ^zárólag jobb minnőségü áruk. < 

Árjegyzék ingyen él bérmentve. 

KRISTÁLY 
FO R RÁSÁSVÁNYVÍ Z 

MARGIT GYÓGY¬ 
FORRÁS 

Beregmegrye. 
gyomor, belek, húgyhólyag; s különösen a légző-
szervek hnrntos bántaltnainál igen jó hatású még 
•. .'. akkor iá, ha vérzések esete forog fenn. .'. / . 

Megrendelhető: É D E S K U T Y L.-nél Budapesten éa 
• forrás kezelőségénél Munkácson. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 
IpiniI-ZONflORÁK 
1D A V/fl egyedüli képviselete 

:: Telefon. :: 
IBAŰH-zongorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, Pugnof, Aiice Ripper, Saiier, Stefaniay sfb. 

BORSZÉKIPAR 
KENDI ANTAL Budapest, IV., Semmelweis-n. 7. 

ANGOL EOABul-OR készítése, festése és leuová-
lasa iáját mühelyemben. EbédlősEékek, iroda-fotelok 
valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása. 

Síékátalakitások! 

üSoha többé az életben!! 
Női len-ing! 
Csak 1.95 korona. ~»d 
Igen gazdaghímzéssel gyönyörű 
facon, vállongomboló, különféle 
kerek, rézsut, vagy négyszögii 
kivágásokkal. Garantált vá¬ 
szon! Egy nagy g>ári raktár 
feloszlása miatt potom áron el¬ 
adók. Legalább 3 db véte¬ 
lénél darabja csak 1.95 K 
Egyedárusitás postautánvéltei: 
H E I N R I C H K E R T É S Z 
Wien, I.,Wollzeile 34-XVII. 

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

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

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

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

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

G y á r i j a Fö ldes K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszar- és drogaa-özletben. 

Dl! A villamosság a nagyothallék szolgálatában. 
A nagyothallás a villamos MIKRO 
I'HON AKUSTIK készülék hasz¬ 
nálata illái azonnal megszűnik. 
Ezen korszakalkotó villamos halló 
készülék a mikrophon és telephon 
alapelvein van szerkesztve és a 
most már minden kulturáltamban 
a legjobb sikerrel alkalmaztalik. 
A készülék a mikrophon segélyé¬ 
vel felfogja és gyűjti a hangokat 
és a telephon által megerősítve 
természetes módon Tezeti azokat 
a li.lliüz. A készülék nagyon könv-
nyenkpzelhetö és kényelmesen vi¬ 
selhető a mellényzsebben is. Egy 
teljesen fölszerelt Aknstik készülék 
ára elegáns tokban 3 Voltos, na¬ 
gyon tartós elemmel K 60.— 

Képes árjegyzéket kívánatra küld: 
K* A l A-i-; l villamgyógyászati készülékek gyára, 
r \ e -rl.1 O. Bpeit, Koronah«roieg-oto 17. 

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

6YÜMÖLCSFACSE1ETÉK 
Sétányfák, díszcserjék, tűlevelűek, keri-
tésnövények, bo^yógryfimölcsnek stb. stb. 
SZOLÓOLTVANYOK. 
(I. sima árn) európai in amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató ^iszárjeg-yzék 

kívánatra ing-yen, i 

FISCHER 
Faiskolák és szblüall'ványtelepek 

Eredeti MEIDINGER töltő-, szellőző-
és szabályozó-

központi fűtésre szolgáló kalori férek, szellőzőrácsok minden na-yságban. 
J. rr r r 

KÁLYHÁK 

(DAUERBRAND) 

Legolcsóbb fűtés. A hideg beálltával 
egyszer kell befűteni és egész télen 
át ég. A szobákban kellemes és meleg. 

EISLERésVÉRTES 
Meidinger-kályhák gyára Budapest, VI., Andrássy-ut 41. 

Árjegyzékek és költségvetések bérmentve. 

TÖRLEY 
TALISMRh CflSINO-RÉSERVÉ 

BLÚZOK*-RUHÁK 
FALÜDI LÁSZLÓ 

oostam fa pongyolák 

MEGNYÍLT 
BALOGH GYULA fehérnemű terme, 
Kossuth Lajos-ntcza 8, félemelet, 
hol vásznak, asztalnernüek és kész fehérnemű 
különlegességek a legolcsóbban beszerezhetők. 
Telefon 149—77. sz. %%* Telefon 149—77. sz. 

'Agytöllak! 5 kiló ni, jó fosztott, por¬ 
mentes E 9-60, 5 kiló jobb 
E lí-—,5 kiló fehér, pehelj-

pnh», fosztott K 18-—, W—, 6 kiló hófehér, pehely-
pnha fosztott K 30.—, 36'—, W—. • 

KÉSZ AGYAK 
l piros ágy-
] fanutból, 

jól meg-
tfiltre, 

l dunjhs, vagy l derekai] 180 cm. hosszn, 116 em. széles K 10'—, lí '—, 
15'— és 18'—, 2 méter hosszn, 140 cm. szélei K 13'—, 15'—, 18'— és 
21'—, l fejyánkos 80 cm. hosszn, 5<t cm. szélei K 3 ' - , 3'60 és *'—, 
90 cm. hossza, 70 cm. széles K 4'50 és 6'50. Készítés minden tetszés 
szerinti méretben is. 3 rétü szórmatraczok l ápyrn K 27'—, jobbak 
E 33'—. Szétküldés ntánvét mellett bérmentve 9 E-tól feljebb. Becserélés 

és visszaküldés a postaköltség megtérítése ellenében megengedve. 
S a o h s e l B e n e d e k , L o b e s 6 0 . Filsen mellett. (Csehország.) 

Rozsnyay Popsin bora. 
Kellemes iiü, kiváló jó hatású ezer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

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

3 kor. 2O tíll. 

Kapható: 
minden gyógyszertárban 

valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

Hfg eddig a régi bőrbetegségek, » legkülönbözőbb solyoi 
idegbajok (neurasthenis, vitustancz),a sápkor, a női 
arczut eléktelenitö pattanások s a női nőni szervek 
(olyasokkal kombinált hurutos megbetegedéseinek 
kezelégénél csekély értékű idegen vizekre \ oltunk uulv», 

addig ujabban 

P A R Á n i ARQFH vízben a r f t n f l U I MnoC.ll ,utartoionmial 
olyan kincsünk van, mely mindii eddigi arsensavas viznél 
(Roncrgno Levico) hatisosabb, könnyebben emészthető > 
manapság már. minthogy legelőkelőbb orrosi tekintélyeink fel¬ 
karolják s a fogyasztók egész serege dicséri hatttait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek őrri nd. 
Egy postaláda (7 palacsk) parádi arsen TutarUlmn zyógyTiiet 
MSgyarország összse poataállomásaira 6 korona 50 nTlérér 

bétmenteaen ezillit a 
FfinWár: ÉDESKUTY L. SÜ^J^SfeSS: 
Kapható minden gyógytarban ée megbizhato fomckenekedéebea. 

P l 

Párisi világkiállítás 190O: Grand Priz. 

Kwizda Bestitation - Fluidja. 
Mosétiz lo»ak szamára, egy Üveg ára K 2'SO- — Udvari él 
verseny-istállókban több mint 4U iit basznilalban ; nagy fá¬ 
radalmak útin újra erősít, az inak meretségét megszünteti éj 

a luval ininingben kiváló képességűvé teszi. 

Kwizda Bestitation-Flnidja 
stójegy. ezimbe és csomagolás védve. Csak 
az itt lithiló védjegygyel raliili. Kapható 
minden gyógyszertárban is drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és benn. 

: Török József { 
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A KOLERAVESZÉLY 
idején ügyeljen minden ember a tisztaságra. Talán soha sehol sem volt oly fon¬ 
tos a jó tanács, mint most e fenyegető vészszel széniben. Sürgős tanácsként hall-, 
gathatja meg mindenki azt, hogy ne mulaszszuk el étkezés előtt kezünket dezin-
ficziálni, szájunkat antiszeptikus folyadékkal öblögetni, hogy a kolerabaczillusok-
tól mentesítsük magunkat. A legelemibb higiénikus követelmények 

ELLEN 
vét az, a ki nem fogadja meg tanácsunkat s nem deziníicziálja magát állandóan 
és napjában többször Diana-sósfoorszeszszel, a mely a leghatásosabban öli 
meg a járványt okozó és terjesztő baczillusokat. 

A LEGBIZTOSABB 
védekezés a kolerabaczillus ellen a Diana-sósborszeszszel való mosakodás 
és szájöblögetés. Azt lehet mondani s ez állításunkat nemcsak a tapasztalat, ha¬ 
nem minden orvos és a hatóságok rendeletei is kétségtelenül bizonyítják, hogy 
csak ott remélhető 

SE GITSÉ G 
a hol a tisztaságra a legnagyobb gondot fordítják. Dezinficziáló hatásánál fogva 
legjobban ajánlható mosakodásnál, száj- és toroköblögetésnél a valódi 

Diana-sásborszesz 
Kapható mindenütt. Postán legkevesebb 6 üveg szállittatik utánvéttel. 

Minden üvegnek plombálva kell lennie s minden üvegen e két szónak kell lennie: 

^^^^^=^E Diana-sósborszesz. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
« 
Egyedül készíti: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész 
Budapest, Károly-körút 5. szám. 

Ára egy üvegnek 44 fillér, egy nagyobb üveg 
1.1O kor., egy legnagyobb üveg 2.20 korona. 

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, OKTÓBER 9. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetésit**^™-
feltételek : ( Negyedévre _ 

_ 16 korona 
_ 8 korona. 
— * korona. 

A •Világkrónikával 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a poatailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A VESZPRÉMI SZÉKESEGYHÁZ. 
i VESZPRÉMI püspökséget az 1009-ik esztendő¬ 

id ben alapította Szent István király. Ugyan-
jLJLebben az időtájban építették a püspöki 
székesegyházat a veszprémi várhegyen Szent 
Mihály arkangyal tiszteletére, .\ templom állí¬ 

tólag Gizella királyné költségén épült, ki a 
hagyomány szerint ebben a veszprémi székes¬ 
egyházban lön eltemetve. 

Annyi bizonyos, hogy a veszprémi székes¬ 
egyház stílusa a Szent István korában épült 
pécsi és székesfehérvári templomokkal azonos, 
vagyis báromhajós, altemplomos román bazi¬ 

lika. Miként a kiváló archeológus és a vesz¬ 
prémi székesegyház történetirója, dr. Ádám 
Iván kanonok írja, a veszprémi székesegyház 
a pécsi bazilika édestestvére. Azt lehet mon¬ 
dani talán, hogy a kisöcscse, mert jóval ki¬ 
sebb és sokkal egyszerűbb, mint a pécsi híres 
bazilika. De kétségkívül ráismerünk benne a 

A VESZPRÉMI SZÉKESEGYHÁZ MAI RESTAURÁLT ÁLLAPOTÁBAN. — Balogh Rudolf fölvétele. 

Franklin-Társulat ny mi Jaja, Budapest, IV., Egyetem -ntow 4. ei. 


