




világhírű festőművész hizánkfia haza jött, 
hogy az ezredéves ünnepélyre festendő ké
péhez fölvételeket eszközöljön; e czélból 
megfordult Szentesen, Csongrádon és Ko
lozsvárott. — A M a g y a r  Egyesület e hó 
11 én a fővárosban megalakult. Az alakuló 
közgyűlésen 2600 an veitek részt, orsz. 
képviselők, írók, kereskedők, iparosok stb 
A tisztikaron kívül megválasztották a kor
mányzó tanács és központi választmány 
tagjait; elnök Kiéli István, alelnökök : 
Beöthy Ákos, Polonyi Géza, Radocza János 
— Z ó n a i d ő az egész országban. Fontos 
rendeletet intézett Baross G. miniszter az 
ország összes törvényhatóságaihoz. Kívána
tosnak tartja, hogy minden óra a zónaidő 
szerint járjon. — E m l é k t á b l a  a vas 
kapunál. A vaskapunál folyó munkálatok 
megkezdésének emlékére az albégi szikla
falba emléksorokat véstek. A felirás egy 
méter nagyságú betűkből áll.

Színészet.
C s á k t o r n y á n .

Balog Árpád színtársulatával együtt a 
nap kban városunkba érkezvén, f-hó 13-án 
az előadásokat megkezdette Az épen most 
folyamatban lévő szüret, ez a moso’ygó, 
gyönyöiü természet, me'y a szabadba vonzza 
az embereket, avagy talán az az om nózus 
13-as szám az okozója, hogy a színházai 
látogató közönség n>gy része az eddig tar 
tott előadásoktól távol maradt. Szóval «ösz 
időben jöttek hozzánk Balogék, mert Csák
tornya, mióta a philloxera is szüretel, nagy 
bortermő vidék lévén, a szőlősgazdáknak 
épen most tömérdek gondot okoz: hova 
tegyék azt a s k mustot addig is, m g jő 
a borkereskedő, hogy aztán a szőlőterme
lésre fordított költséget busás kamataival 
együtt zsebre tévén, duzzadt tárczájukból 
szegény Thalia papjainak is juttassanak egy 
kis kóstolót. Szüneteltek volna tehát vagy 
két hétig más helyen, akkorra talán a szép 
idő is szüreti kedvünkkel eltűnik vala, a 
13 as szám pedig ilyen kellemetlen incidens
nek szintén nem leend okozója

A »Nebántsviiág“ operetté volt a be
mutató, melynek b Gondos, mondhatni os
toba szövege elég nevetni valót adott a 
jókedvüeknek csinosan összeállított zenéje 
pedig élvezetesebb lett volna, h í csak azok 
énekelnek kiknek jó hangjuk van, melyet 
kü Önösen Beniczkinél szerelmes szerepében 
nagyon nélkülöztünk; továbbá ha azon 
immár régen kiérdemesült zongora helyett 
S mándy jobb zongorán érvényesíti csinos 
játékát. 14-én az „Ideges nők* kerültek 
szinte csaknem teljesen üres ház előtt, mely 
körülmény szegény Bnlogékat kétszeresen 
idegessé te tte; kárpótlásul ezen okból — 
mely ugyan gyenge vigasztalás — mi is 
orzoztunk idegességükben. 15 én a „Náui* 
következett, mely szintén megérdemelte 
volna, hogy többen nézzék- Reméljük, hogy 
az a 13-as szám Balogra nézve nem leend 
végzetes s ezentúl e törekvő színtársulat 
nagyobb pártfogásban részesittetik. melyet 
méltán meg is érdemel, mert úgy a szín
igazgató feleségévé’, valamint Monoii & 
Ágotái F., Molnár Vilma, akit mint régebbi 
ismerőst óhajtanánk gyakrabban látni, na
gyobb színpadnak is számottevő tagjai len
nének; T. Wanzéli Irma, Kecskeméti Irma 
Kapóéi szintén nagyon jó erők, kik a töb
biekkel együtt képesek arra, hogy közön
ségünknek élvezetes estéket szerezzenek-

P e r I a k o n
Elénk érdeklődéssel kisért színtársulatunk  

h  hó. 9 -én m eglehetős üres ház előtt mutatta

be előkelő elegáncziával párosult valódi k ere
setlen, de term észetes játékát. „A sabinnök e l
rablása* —  került először színre. Nem  hiába 
mur a czim ben is rablás fordul elő, de a szó s z o 
ros értelm ében el is rabolták a nézők egyked
vűségét, mert o lyan  tapsviharba törtek ki, hogy 
három négyszáz nézőnek ia becsületére vált volna ; 
mert hogy kevesen, de nagyon jjkevesen voltunk, 
azt el kell ism ern ü n k ! —  K ü lön ösen  Rózsa  
István M arósán Bogdáuja igazi term észetes típusa  
az életből .e lra b o lt- , minden tekintetben excent 
rikus jellem nek. Páratlan^megjelenése és keresetlen  
term észetessége igazán annak a naiv élő alakok  
legeredetiebbjének telel meg, melyeket úgy m eg
bámulunk akárhányszor itt-ott, mint még a régi 
jó világból megmaradt egy mutatványt. Ram váry  
Irén, ha teljes életében s<obaleány lett volna is, 
nem tudta volna term észetesebben szobaleány  
szerepét játszani. S. Dernöi Vilma szintén teljes 
birtokában van annak, am it csak a színpadon  
követelni lehet. Banyai Márton tanár (Csenlery  
Kálmán), Borbála felesége (Jes/.enszkynó Irén), 
SzendeftI Béla színész (S im énfalvi Gyula) és 
Kobak iskolaszolga (Kerényi Béla) mind valódi 
m egtestesült alakok. Hanem ak i mindezek m un
káját betetőzni egyedül van hivatva, ki m im i
kája állal, mozdulata-, páthosa segítségével a 
közönséget elragadta, az R ettegi Fridolin szinigaz- 
g itó  (Németh János).

A második előadás már népesebb volt kis
sé. „A Náni* került ekkor színre. Tán átlátta  
városunk, hogy az igazi tehetséget valóban mél- 
tányo'ni is kell, s akik ezt belátták, valóban nem  
is csalatkoztak. Az élvezet mámoros serlegét fe- 
nékik ürítette ki ez este Perlak jelenlevő lak os
sága. Kreutzer M ichel (Cseniery K ) és Szepi fia 
elfeledteté a közönséggel, hogy tulajdonképeti 
színészek állanak előttük. Kreutzer leánya Náni 
(B . itju Prielle Korné ia) táuczát viharos te tszés
sel fogadták. Még az ism étlés után is kedvesen  
fogadták volna, sőt szám talan ajkról hangzott az 
„ujra.“ Ü zv. Molnárné (S/.öJősy H erm in) Józsi 
(Jeszenszky Dezső) és Bodi (Gyöngyösy Elemér) 
fiai teljesen m egnyerték a nézők szivét. Szilárd  
Péter (SimÓQÍalvy Gyula), Róza leánya (S.Dernöi 
Vilma) jeles alakításokat vittek véghez. Lupi 
bácsiról (Rózsa István) meg épen meg kell em 
lékeznünk. Hanem ha megint igazi alakról aka 
runk szólni, akkor ism ét csak N ém eth Jánost 
kell em lítenünk. Oly hivatott szem ólyesitőjét a 
jogásznak, gigerlinek nem lehet sokat találni. 
Mint Bugaczi Sándor ősjogász, a Lupi bác-d fia, 
elh itette a közönséggel, hogy ö tulajdonkép. vagyis 
hogy saját szavával é ljü n k : „Dupla vagy sem 
mi," -7-  semmi nem lehet, tehát csakugyan dupla 
erő. Ő nem mindennapi tehetség, ő  excellens  
minden tekintetben.

Kedden a »Vasember* 3 felvonásos színm ű  
került színre. Kitűnő darab. Sirt a közönség, mi 
a darab jó előadása mellett bizonyít. C sen ted  
mint Szentgáli báró és Edit leánya Ném ethné 
megi íkai lak mindenkit. Szerdán „F elh ő Klári * 
énekes színmű volt. A közönség el volt ragadtatva 
Sim éníalvyné (Felhő K láii) bájos és kedves m o
dora, gyönyörű éneke által. Felhő K atioza (S. 
Dernöi Vilma) szintén nagyszerű jelenség. Viola 
Éva (N ém ethné) kitünően játszott Csik V endel 
(Kerényi Béla) és fia Istók (N ém eth) a m egpuk
k a d t ig  kaczagtattak mindenkit. K ülönösen N é
meth, ki miden tekintetben kiváló m űvész.

Vajha megértené városunk a nem es missiot, 
melyet napszám osai teljesítenek és nagyobb szám 
ban jelennék meg Thalia oltáránál, úgy bizony
ságot tenne arról, hogy a tehetséget minden te
kintetben m éltányolni képes

Vasárnap és hétfőn az izr. isteni tisztele
tek által a terem el lévén foglalva, előadások  
nem tartattak.

Az fin Újságom.
Magyarországon még álta lános a panasz, 

hogy keveset olvasnak az emberek. A müveit 
külföldön nem unalom űző, sem nem id őtöltés az 
olvasás, hanem szellem i szükséglét, mely épugy 
kell a léleknek, mint a testnek a mindennapi 
kenyér. E g y ik  sem  lehet meg táplálék nélkül.

Magyarország lakossága, különösen a magy ar 
faj annyi jó term észetű tulajdonsággal van m eg
áldva, hogy szin te csodálkoznunk k e l l : hogy szo- 
ritko/hatik a szellem i termékek élvezetének  szük
sége oly csekély körre? Nem szólunk a népről, 
raelv a kétes értékű, gyakran igazán butiló irka
firkán kívül egyebet a lig  o lvas. D e a m üveit 
osztályban is rendszerint fölöslegesnek tartják as  
o lv a sá st;  legíöMebb néhány s z e n z á c ió s  regényig  
terjed figyelmük, m elylyel az egym ással versenyző  
napilapok látják el ökot.

Ennek oka szerintem  az, hogy 'nálunk a  
nevelés nem irányul egyszersm ind arra, hogy az 
ifjúság m egkedvelje a rendszeres olvasást. T an 
könyvén kívül alig ob ús egyebet, vagy csak ritkán. 
Részint már a szülők seiu bírják kifejleszteni 
bennük az olvasásra való hajlandóságot, m elyet 
magukban nem  éreznek, részint egy-egy rövidlátó  
tanár gátolja ők et abban, hogy egyoldalúságukat 
levessék , s midőn megtömik agyukat a száraz  
(m indenesetre h asznos) ism eretekkel, kedélyüknek  
is megadják a rugalm asságot fenntartó táplálékot.

Szerfölött hasznos és k ívánatos tehát, hogy 
már a zsenge gyermekkorban tanulják meg az 
ifjú C8eneték az o lvasás szükségét. Legyen az 
m egszozoU sággá, nélkü lözhetetlen  foglalkozássá.

Á m de nem elég  csak olvasni, arra is kell 
ügyelni, mit o lvastassunk a gyerm ekkel. A fiatalság 
tavaszakor legfogékonyabb a gyermek lelke. Ez 
régi igazság. Nem olyan mint a viasz, mely ujjá- 
form álódik, ha más levegőbe jut, hanem olyan, 
mint a gipsz, mely m egszilárdulva, változatlanul 
megtartja álakját. A mit a zsenge korban m eg
szokott a gyermek, abból alig felejt későbben  
valam it.

A gyerm ekolvasm ány m egválasztásában iga
zán példásan jár e l  „Az én újságom* czimtt lap, 
melyet Pósa L ajos immár közel két év  ó la  
szerkeszt.

K é t alapelvet látunk kidomborodni a lap  
szerkesztésében, ha az eddig megjelent szám okat 
végiglapozzuk. Az egyik a hazafiul érzés ébren
tartása. Ezzel kapcsolatban az eredeti írók m eg
ism ertetése a gyerm ekvilággal. Egyik föltételezi a 
másikat, egyik nem állhat meg a másik nélkül. 
Hazafias irányba c*ak az vezetheli a gyerm eket, 
a ki át van hatva hazájának szeretőiétől, a kinek  
szokása, gondolkozása, nyelve , mind egybeforrt 
azzal a tőiddel, m elynek népéből szárm azott s a 
melynek m ű velésé t h ivatásának érzi.

A z oly gyerm eklapok tehát, m elyek sainte- 
len, kozm opolitikus irányzatú, idegen, gyakran 
érthetetlen izü és észjárású dolgokkal mulattatják  
a gyerm eket, nem telelnek  meg hivatásuknak.

A nem zeti m űvelődés irán i kedv és érzés 
úgy erősödhetik meg legjobban a gyerm ekben, ha 
a m űvelődés szóvivőit, az írókat megismeri. A ki 
megbarátkozik a magyar íróval, az később miQdig 
kellem esen fog ez ism eretségre gondolni s kívánni 
lógja az ism eretség fenntartását. Bátran ál öthat
juk tehát, hogy Fosa Lajos rendkívüli szolgálatot 
tesz a magyar irodalomnak, midőn a. gyerm eket 
megismerteti a most élő nem zedékkel, a m ely  
addigra, mig ez a gyerm ekvilág felnő, már a s  
öregek közé lesz sorolható, de talán éppeu azért 
fog tenmaradni az érettebb közönség és érettebb  
irodalom közt a sz ives viszony.

Magát a tárgyat felejtheti a gyermek. Úgy 
gondol rá később, mint egy rég hallott dajkam e
sére. Kivált akkor, ha az idegen szárm azék. D e  
nem felejti el az író nevét, a m elylyel kis lap já
ban annyiszor találkozott, következésképen buzgó 
hive lesz a/, irodalom nak, nem úgy mint a m ostani 
kor, mely gyermekkorában még híréből is alig 
ism erte az írók m űködését.

A közlem ények m egválasztása mellett arra is 
gondot fordít „Az én Újságom * szerkesztője, hogy 
a képek is fölkeltsék a m agyaros gondolkozást és  
hazafias érzést. Éppen azért minden nem zeti ü n 
nepet képben ismertet m e g a  kis olvasókkal ; nem  
mulaszt el egy alkalm at sem , hogy hazánk kultur- 
harczának nagy alakjait föl ne idézze a gyermekek  
lelki szem ei előtt. Az aradi ünnep, Széchenyi, a 
szabadságharcz kiál.itás és több ilyen  m ozianat, 
melyet a lelkes szöveg közé ije sz te tt képek még 
em lékezetesebbé tesznek, bizonyára maradandó 
hatást hagynak a gyerm ek le lk éb en .

Dicsérendő törekvése a szerkesztőnek az is, 
hogy hazánk szebb  vidékeit és népeit megism er
teti a gyermekekkel s felhívja őket lópten-cyoraon  
arra, hogy mikor utaznak, hazánk szebb tájait 
nézzék meg először, ne kövessék  azt a szokást, a 
mit legújabb időig az Öregek gyakoroltak, hogy  
mielőtt hazájukat megismerjék volna, már beba
rangolták a külföldet és csak ast tartják jónak, a 
mit ott künnn láttak .

Ez a törekvés p ted agog ia i szempontból ép 
oly helyes, mint nem zeti tekintetből s azért „Az 
én ujságom*-at kiválóképen ajánlhatjuk minden  
szülőnek. Űrömet szereznek és igaz kincset adnak  
vele gyerm ekeiknek.

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R Ó I T  A I  J Ó Z S E F  

Fom unkatA rsak:
A  K É P E Z D E I T A N A R IT E S T Ü L E T  Ta GJAX
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Vili tecaj Vu Cakovcu 18-ga oktobra 1891- Broj 42.

l ’retl platina réiaa |«  :
Na celo leto . . . 4 Irt 
Na pol leta . . .  2 Iri 
Na celvert leta . . 1 Irt
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