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SOHA VISSZA NEM TÉRŐ ALKALOM! 
Minden hölgy megvásárolja! 
Selyembatiszt gazdag 
hímzéssel, egy teljes 

blúzhoz csak K 3.50 
Mesésen szép: 

A legszebb színekben mint: fehéi, vilá¬ 
goskék, rózsiszin, ecru, divatlila 
és feketében kapható. Egy millió ily se-
lyembatiszt blúznak készítése követ¬ 
keztében abban a helyréiken vagyunk. 
b»L"> őzen teljes batiszt blúzokat gazdag 
hímzéssel 3 kor. 5 0 fillérért árusíthat¬ 
juk, 6 kor. helyett, amibe rendes kö¬ 
rülmények között 'kerülnek. 3 darab vá¬ 
sárlásánál csak 9 kor. 8 0 fillér, mely¬ 
hez ingyen eiry rsipkojabol is mellékel-

telik. Egyedclárusiiás utánvét meüett: 

HEINRICH KERTÉSZ, WIEN 
I .WOLLZEILE 34 XVII. 

Rozsnyay vasas chinaöora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, nenrastlienia eseteiben. Egy 
Vi literes üveg ára 3.5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas cblna bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél: 
Rozsnyay Mátyás gyógyszer¬ 
árában Aradon, Szabadság-tér. 

PAPEK JÓZSEF 
BÓRONDÖS ÉS FINOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 

VIII. Rákóczi út 15. 
Kizárólag jobb mínnöségü áruk. 

Árjegyzék ingyen é* bérmentve. 

A M A R O I T - C R E M E a förangn hölgyök kudrencz 
siépitő szere, ai égési Tilágon el ?tn terjedve. 

Páratlan hatása swrencsés összeállításában rejlik, « bor 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt 

ülve! a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják lessék eredeti védjegynél lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősseget 

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

Ara l K. Margit-szappan 7O fllL Marffit-ponder 1'2O. 
Gyárija Földei Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-Bzletben. 

RATIONALIS 

HOMOKERTÉKESITES 
hez szállítunk munkaképes 

:: gépeket és formákat, :: 
tégla-, ürblock-, tetőcse¬ 
rép-, csatoz-na- és alag,-
••• csövek gyártására. ••• 
Saját modern szerkezetek különl. gépgy. 

Dr. GASPARY & Co. 
Markranstadt (Németország). 

228. számú brosúra iogyen. 

Gs. és kir. száll. 
c ó r v k n t n l r o t l"18™1.81'1"18 

iCl V&UlUhGl gummi-pelotlával 

görcsérharisnyákal 

műlábakat,[u±f°''ma-
testegyenesítő,SekV,ám.; 

egyeneslartókat, valamint a 

b e t e g á p o l á s t czikkeketTéi 
szil a technika legmodernebb elvei sze¬ 
rint a legjulányosabb gyári árak mellett 

KELETI J. 
cs. és kir. szab. sérvkötők 
és testegyenesitő gépek gyára 

Bpest, IV., Koronaherceg-u. 17. 
Legújabb képes árjegyz. ingy. ésbérm. 
Alap. 1878. Telefon 13—76. 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető¬ 
irodájában, l V. Semmelweis-u. 4. 

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

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

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

Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt. 
» , 

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

Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O lill. Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) \ kor. 5O fül 

Egy üvegtésely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O ÍU1. , , r . . 

égé,: gyégytárakban, drogér.akban é, parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje megakbzpontböL 

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

3 4 SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, AUGUSZTUS 21. 

A NYOLCZVAN É V E S KIRÁLY.— Balogh Rudolf fölvétele. 
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.Stiler József l832-iki festménye' útám. 

A KIRÁLY GYERMEKKORÁBAN, ÉDES ANYJÁVAL. 

A KIRÁLY SZÜLETÉSE. 
Ferenez József osztrák császárnak és ma¬ 

gyar királynak most, augusztus 18-ikán volt 
a nyolezvanadik születése napja. Születése 
maga annak idején a legnagyobb esemény volt 
«, királyi családban, melyet a leendő trón¬ 
örökös személyére nézve már évek óta aggá¬ 
lyok töltöttek el. I. Ferenez egyenes és köz¬ 
vetlen utódáról, Ferdinánd főherczegről az 
volt az orvosok véleménye, hogy utódra nem 
számíthat. Ferenez Károly főherczeg és Zsófia 
fó'herczegasszony házassága óta viszont már 
öt év telt el, de frigyöket nem tette boldoggá 
gyermekáldással. Következett volna a toscanai 
nagyherczeg utánuk, de az ő házassága is gyer¬ 
mektelen volt, úgy, hogy már Albrecht főher-
czegben látták a magyar-osztrák birodalom 
jövőbeli kormányosát, midőn 1830 augusztus 
18-ikán nagy öröm költözött a Ferenez Károly 
főherczeg és Zsófia udvarába. Ezen a napon 
született ugyanis a trónörökös, kit maga I. Fe¬ 
renez császár tartott keresztvízre és a ki a 
keresztségben Ferenez József Károly nevet 
nyert. Zsófia főherczegasszony már a nyár 
elején Schönbrunnba költözött s ott várta be 
a családi öröm elkövetkezésót. Ferenez József 
születésével aztán egyszerre megszűntek a 
leendő trónörökös személyére irányuló aggo¬ 
dalmak. A királyi és főherczegi családban leg¬ 
nagyobb örömöt azonban mégis I. Ferenez 
császárnak hozott ez a nevezetes nap. Betel¬ 
jesedett végre az a vágya, hogy egyenes utódja 
fogja követni a trónon. Az ő öröme ott lebe¬ 
gett az udvari czeremóniákon és Bécs városa 
lojális alattvalóinak lelkében. Augusztus 19-én 
tartották meg a keresztelő ünnepélyt Schön-
brunnban a főherczegek, főherczegnők, nagy¬ 
hatalmak képviselői stb. jelenlétében. A ke-
resztelésről és Ferenez József születéséről az 
egyetlen pesti magyar hírlap, a Kulcsár-féle 
«Hazai Tudósítások* adta Magyarországon az 
első értesítést, természetesen megkésve, egy 
héttel. a születés után. A hivatalos jellegű 
kommüniké a főherczeg születéséről ezeket 
jelentette: 

«Fels. Tsász. Fő Herczegné Sófia, Ferenez 
Károly Fels. Ts. K. Főherczeg' Hitvese, Aug. 
18-án a Schönbrunni Ts. K. palotában le¬ 
betegedvén : délelőtt 9'/ t órákor szerentsésen 
Fő Herezeget szült, a' minek örvendetes híre 
21 ágyúlövéssel adatott a' fővárosnak tud¬ 
tára. - - A' Fő Herczegi kisdednek Kérész-
telese igen fényes szertartással másnap dél¬ 
ben ment végbe a' Schönbrunni pompa-
szálában. Ő Ts. K. Felségeöknek,' a' Fels. 
Özvegy Bajor királynénak és leányának, 
Mária K. Hg. Asszonynak 's az ott levő 
minden Ts. K. Fő Herczegeknek jelenlétük¬ 
ben. - A' Sz. Keresztségi szertartást Fő 
Mélt. Gróf Firmián Érsek vitte véghez több 
püspök uraknak 's egyéb Fő Papoknak szol¬ 
galatja mellett. O Ts. K. Felsége, mint Ke¬ 

resztatya Maga tartotta a' Fő Hgi kisdedet 
a' Keresztvízre, ki Ferenc: József Károly 
nevet nyert. - - Jelen voltak az Apostoli 
Nuuczius és minden Követségi személyek 
egész gálában, igen számos Fő Méltóságok¬ 
kal együtt. — Aug. 20-án költ orvosi jelen¬ 
tések szerint, mind a' Ts. K. Fő Hg. Asz-
szony Sófia, mind a' Kisded Fő Herczeg 
kívánt jó egészségben vannak." 
A következő kommüniké agusztus 24-iki 

kelettel pár nappal később jelent meg a 
«Hazai Tudósítások»-ban. Arról adott értesí¬ 
tést, hogy Zsófia föherczegasszonynak, vala¬ 
mint Ferenez József föherczegnek egészségi 
állapota a körülményekhez képest kedvező. 
Innen kezdve pár hónapig a magyar újság 
nem közöl semmit Magyarország leendő ki¬ 
rályáról. A közérdeklődés akkor fordul ismét 
feléje, mikor október 4-ikén I. Ferenez neve¬ 
napja alkalmával a herczegprimás őt is bele¬ 
foglalja ünnepi szónoklatába. Utalva I. Ferenez 
uralkodásának nagy eseményeire, majd V. Fer¬ 
dinánd királylyá koronáztatásának eseményeire, 
így folytatta üdvözlő beszédét: 

« . . . végre Ferenez unokádnak, a te erköl¬ 
cseid és neved örökösének, Ferenez fiadtól szár¬ 
mazónak, születése, :— mely születés a mi köz-
örvendezésünk idejére esvén, igen szerencsés 
előérzéseket támaszt.» 

Nyolczvan esztendő telt el azóta, hogy a 
magyar herczegprimás a Gondviselés őrködé¬ 
sét kérte az uralkodó családra és Isten áldá¬ 
sát az öreg király legkisebb unokájára. Ez a 
nyolczvan esztendő nagyjelentőségű esemé¬ 
nyekkel volt teljes, de a mai nap, melyet 
I. Ferenez császár egykori kis unokája, immár, 
mint megélemedett aggastyán, kitűnő egész¬ 
ségben és testi ereje javában ért meg, bizo¬ 
nyítja legékesebben, hogy az Ég meghallgatta 
a nemzet fohászát. 

KORONÁS FŐK NESZTORA. 
Ferenez József király uralkodótársai most és az elmúlt 

hatvankét év alatt. 

Eveinek számával és uralkodásának hosszú 
idejével, de életének tapasztalásával is pátri¬ 
árkája Európa uralkodóinak Ferenez József 
király. Megérte a nyolczvanéves kort és hatvan¬ 
két év óta uralkodik. Európának most élő 
negyvenhárom fejedelme közt ő a legöregebb 
s a legrégebben viseli a koronát. Uralkodó¬ 
társai ezidőszerint két császár, egy szultán, 
tizennégy király, egy királynő, hat nagyherczeg, 
négy uralkodó herczeg, kilencz fejedelem, három 
régens és a pápa. E negyvenhárom koronát 
valósággal csak negyvenegy fő viseli: mert 
két koronája van (a magyar és az osztrák) 
Ferenez József királynak s kettő (a német 
osászári, meg a porosz királyi) II. Vilmos 
császárnak. 

Ezek élő és most uralkodó kortársai Ferenez 
József királynak. Szinte háromszor akkora, 
számra nézve 115 a száma azoknak az európai 
uralkodóknak, kik Ferenez József király hosszú 
uralkodása alatt tűntek le a trónról halállal, 
önkéntes lemondással, vagy trónfosztás követ¬ 
keztében. Királyunk e volt uralkodótársai közt 
van hat császár, négy szultán, harminczhét 
király, három királynő, tizenöt nagyherczeg, 
tizenhárom uralkodó herczeg, egy választó¬ 
fejedelem, huszonhat fejedelem, egy uralkodó 
gróf, négy régens, három rógensnő és két pápa. 
Vegyük figyelembe, hogy 115 volt uralkodó¬ 
társ közül kettő (I. Vilmos és III. Frigyes 
német császár) két koronát viselt s máris 
kiszámítottuk, hogy Ferenez József király ural¬ 
kodótársainak száma trónralépésétől nyolczvan¬ 
éves koráig 104. 

Ezek így csak számadatok. De ha jobban 
belemegyünk a részletekbe, elénk tárul Európa 
egyetemes történetének most lezáruló 62 éve 
a maga világraszóló átalakulásaival, államkere¬ 
tek szétpattanásával és új alakulatával, trónok 
összeomlásával, új trónok létrejöttével, országok 
önállóságának megszűntével, koronás fők véres 
tragédiáival. E történelmi átalakulások közép¬ 
pontján nem egyszer magát Ferenez József 
királyt látjuk. Ebben a korszakban dőlt el a 
német hegemónia kérdése. E hatvankét év alatt 
veszti el és szerzi vissza önállóságát (a kiegye¬ 
zéssel) Magyarország. Megalakul 1871-ben a 

német birodalom. Megszűnik egy évvel előbb 
a t'ranczia császárság. Megszületik 18fil-ben 
az egységes Olaszország. Kettészakad 1905-ben 
s két különálló királysággá lesz Svédország 
és Norvégia. Királysággá lesz 1881-ben a 
román, 1882-ben a szerb és 1908-ban a bolgár 
fejedelemség. Elveszti önállóságát a német 
Bundhoz tartozó Anhalt-Bernburg, Hessen-
Homburg, Hohenzollern-Hecb ingen, Hohen-
zollern-Sigmaringen, Kur-hessen és Nassau, 
az 18(J(i-ban Poroszországhoz csatolt Hannover 
s az egységes Olasz-ország alkotórészévé vált 
modenai herczegség, a szard- és szicziliai király¬ 
ság és a toscanai nagyherczegség. 

E hatvankét év óta Angliának három királya 
volt: Viktória királynő és VII. Edvárd király 
után V. György (Viktória királynő G4 évig 
uralkodott. Ő az egyetlen a fejedelmi kortársak 
között, kit az uralkodás éveinek számával 
Ferenez József király még utol nem érhetett); 
Belgiumnak is három királya: I. és II. Lipót 
után /. Albert; Bulgáriának egy fejedelme és 
egy királya: Battenberg Sándor fejedelem és 
Ferdinánd király; Dániának három királya: 
ML Frigyes és IX. Keresztély után VIII. Frigyes; 
Poroszországnak négy királya: IV. Frigyes Vil¬ 
mos, I. Vilmos és III. Frigyes után / / . Vilmos; 
Görögországnak két királya: I. Ottó után 
I. György; Monaconak három fejedelme: 
L Floresztán és III. Károly után 1. Albert; 
Montenegrónak három fejedelme: I. Péter 
és I. Daniló után /. Miklós; Németalföldnek 
két királya, egy régenskirálynője és egy ré-
genskirálynője: II. és III. Vilmos királyok 
és Emma régenskirálynő után Vilhelmina ki¬ 
rálynő; Olaszországnak három királya: II. Vik¬ 
tor Emánuel és Umberto után III. Viktor Emá¬ 
nuel; Oroszországnak négy császára: I. Miklós, 
II. Sándor és III. Sándor után /./. Miklós; 
Portugálnak egy királynője és négy királya: 
II. Mária da Glória királynő s V. Pedro, 
I. Lajos és L Carlos után //. Mánuel; Eomá-
niának egy fejedelme és egy királya: I. Sándor 
fejedelem után L Károly király; Svéd-Norvég¬ 
országnak három királya: I. Oszkár és XV. Ká¬ 
roly után II. Oszkár; a Svéd-norvég perszo¬ 
nális unió felbomlása óta Svédországnak két 
királya: TTI. QszHr ntá-n 'Ginztcir .'.s Nnjvégiá-
nak egy királya: VII. Hakon; Spanyolországnak 
egy királynője, egy régenskirálynője és három 
királya II. Izabella királynő után I. Amadeus 
és XII. Alfonz királyok s Mária Krisztina 
régenskirálynő után XIII. Alfonz; Szerbiának 
három fejedelme és három királya: Karagyor-
gyevics Sándor, Obrenovics Milosz és Obreno-
vics Mihály fejedelmek s I. Milán és I. Sándor 
királyok után I. Péter; Törökországnak öt 
szultánja: Ábelul Medsid, Abdul Aziz, V. Murád 
és Abdul Hamid után V. Mehemed; végül a 
római szentszéknek három pápája: IX. Pius 
és XIII. Leó után X. Pius. Nem említem itt 
külön a német birodalommá egyesült király¬ 
ságok, herczegségek és fejedelemségek egymást 
követő uralkodóit. 

Koronás fők tragikus végzetének is eléggé 
sokszor volt tanuja Ferenez József király ifjú 
korától fogva késő öregségéig. Uralkodásának 
2-ik korszakábnn öli meg a nihilisták bom¬ 
bája 1881-ben II. Sándor czárt, az anarkisták 
tőre és golyója 1900-ban Umberto olasz királyt 
és két évvel ezelőtt I. Carlos portugál királyt; 
orgyilkosok végezték ki palotájában Abdul Aziz 
török szultánt, palotaforradalom fosztja meg 
trónuktól utódait: 1876-ban V. Muradot és 
1909-ben Abdul Hamidot; Szerbiában össze¬ 
esküvők golyóinak esik áldozatául 1868-ban 
Obrenovics Mihály fejedelem, 1903-ban pedig 
I. Sándor király s vele magvaszakad az Obre-
novics-családnak. Mélyen megrendítő e kor¬ 
szak királytragédiái közt II. Lajos bajor király 
öngyilkossága huszonnégy évvel ezelőtt s 
Francziaország ujabb történetében korszakot 
zár le tragikus megszakítással III. Napóleon 
császár bukása, mely egyben a napóleoni trón 
összeomlását jelenti. 

Nagy élet Ferenez József király élete. Nagy 
a történelmi jelentőségénél fogva, de nagy az 
uralkodás éveinek számával is. Kortársai közül 
az egy Viktória királynőt kivéve, senki sem 
uralkodik oly soká, mint ő. Megközelíteni is 
csak kevesen közelítik meg: a régebbiek közül 
egynéhány sémet fejedelem s az idén elhalt 
II. Lipót, a ki negyvenöt évig volt Belgium 
királya; a most élők közül pedig leginkább 
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a kis Montenegró fejedelme, ki az idén fél-
s/ázados uralkodásra tekint vissza, aztán György 
görög király, a ki negyvenhét óve és Károly 
romániai király, ki negyvennégy éve uralkodik. 

•—a —ly. 

ÉN. 
i. 

Az Úr lantot adott kezembe, 
Villámló tüzet a szivembe 
S megmutatá az utam, 
Én azt a lantot messze dobtam 
S az igaz útról lefordultam 
Azért, mert gyáva voltam. 

Járomba hajtám daczos főmet, 
Kerülve mérgét éles kőnek, 
Tövisnek, vízmosásnak, 
Ott járok, hol ezernyi szolga, 
A kinek ép' csak az a dolga: 
Nyomába lépni másnak. 

Megcsap olykor még egy lehellet, 
Ösmeretlen, lázas szerelmek, 
Szép harczok riadója, 
De lelkem ernyedt, lábam fáradt, 
És elhessegetem az árm át -
Mert azután : mi volna ? 

Kenyér, kenyér, Te könnytől ázott, 
Bús, kegyetlen megalkuvások 
Során ép elegendő, 
Sovány vagy, rósz vagy, — Ámde biztos! 
S a gyáva csak azt nézi: mit hoz 
Mit igér a jövendő ! 

Lelkem eladtam. Dalom is csöndes. 
Oh, nemsokára egész' csönd lesz 
S az álmok se kisérnek -
Kolduskenyér ! Ide, hadd messem ! 
Szememre senki mit se vessen, 
Én megfizettem érted! 

II. 
A hangulatok rabja vagyok én, 
Fél sikerek és nagy bánatok hőse, 
Eltemetett remények siratója 
S új álmok kergetője. 

Szivemben nincsen akarat 
És a lelkemben elszántság se, semmi. 
Diadalmas harczokról álmodom 
S nem tudok mást, csak tervelni, pihenni. 

Sok drága szép melódiám 
Itt zsong a lelkem mélyén dalolatlan 
Oh, el akartam már dalolni százszor 
És százszor félbehagytam. 

Szerelmem is csak fél szerelem, 
Nagy boldogság, ok nélküli harag, 
Csupa kétkedés, csupa kérdezés 
S elkábulás egy forrö csók alatt. 

Lázas homlokomra teszi 
Liljom kezét az, a kit szeretek 
S csitít beczézö szóval, mosolyogva 
Akár egy szegény, beteg gyereket. 

Farkas Imre. 

BIMBÓ VÁRÁS. 
Varrogat a feleségem, 
írnék én . . . de csak öt nézem. 
Ót vigyázom úgy félszemmel, 
És egészen a lelkemmel. 

Szive szinte az ujjában — 
Úgy elmerült a munkában. 
Ölén ruha, szalag, csipke, 
Mind oly bájos, oly piczicske... 

Ajkán most halk mosoly rebben . . . 
- És mosolygunk mind a ketten, 

S megreszketünk mind a ketten, 
Mint a tikkadt fák a kertben. 

Melyek, bár még kétes árnyak 
Között, de már arra várnak: 
Mikor áldott, szép hajnalban 
Harmat hull majd... s bimbó pattan... 

Lampérth Géza. 

VICZA REGÉNYE. 
HEGÉNT. (Folytatás.) 

Irta Zsoldos László. 

XI. FEJEZET. 
A gyanú. 

Az uralkodóknak van meg az a jó szokásuk, 
hogy ha még úgy gyűlölik is egymást, össze-
ölelkeznek, sőt össze is csókolódjznak, a mikor 
találkoznak. Ilyen császártalálkozások jutottak 
az eszembe, a mint anyuskámmal belépvén 
Gábris bácsiék lakásába, láttam a bácsit, meg 
különösen Matild nénit tárt karral sietni a 
mama elé, a kit mind a ketten magukhoz ölel¬ 
tek és megcsókoltak. 

- Isten hozott! Hogy vagy, te szegény asz-
szony? 

A libák már nem voltak ilyen császáriasak. 
Ok csupán a szertartásos kézcsókra szorítkoz¬ 
tak (miközben a szögletes válluk közé húzták 
be a nyakukat), s aztán énnekem estek, csókra 
csücsörített szájjal: 

- Szervusz, Vicza! — czuppantott Hilda. — 
Te ugyan szépen megszöktél tőlünk! (Oh, a 
képmutató !) 

- Mért nem jöttél velünk tegnap Pujra? — 
csattantotta a kepémre a verteién ajkát Tüda. 

- Bizony, — sandított epésen a nénjére 
Hilda, — kár, hogy nem voltál ott. Szegény 
Tilda egész idő alatt unatkozott magában. 

— Oh, kérlek, — tiltakozott amaz. gyűlöl¬ 
ködő pillantást vetvén a húgára, — az állat¬ 
orvos nagyon kedves ember ! Nagyszerűn mu¬ 
lattunk ! 

Mindez oly gyorsan pörgött le a két drága-
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latos lánynak a nyelvén, hogy még csupán 
most juthattam a szóhoz. 

- Hallom, hogy menyasszony vagy, — for¬ 
dultam Hilda felé, mert válaszra sem akartam 
méltatni a kérdezősködéseiket. - - Gratulálok. 
Remélem, most már belátod, hogy igazságtalan 
voltál velem szemben, a miért úgy féltékeny-
kedtél . . . ok nélkül. 

- Bizony, édes Matild, - - kezdett tüzelni 
egyszerre az asztal mellől, a hol Gábris bácsiék-
kal állott, az anyuskám, — már bocsáss meg, 
de az igen csúf eljárás volt tőletek, hogy így 
bántatok (és hevesen rám mutatott) ezzel a 
szegény gyermekkel! 

- Hogy bántunk vele ? — forgatta a szemét 
a néni. 

- Mit? Mit? — szólt közbe sebesen Gábris 
bácsi. - - Bántotta valaki? Éjszaka hazajöt¬ 
tünk, hát látom, hogy itt hagyott bennünket 
a faképnél. 

- Igazán, hát mért mentél el? — nyújtotta 
felém a nyakát Tilda, a ki bizonyára abba az 
utolsó szalmaszálba kapaszkodott (de ebbe is 
csak utólag, a mikor már késő volt), hogy ha 
velük maradok, Jákob Áron talán sohasem kéri 
meg Hildát. 

- Mert kiutasítottátok! — kiáltotta szinte 
ingerülten a mama. 

- Kiutasí-tot-tuk? — csapta össze a kezét 
Matild néni. (Kicsoda? Ez nem igaz! — ha¬ 
darta ugyanekkor a bácsi, s elkezdte idegesen 
és gyors ütemben kopogtatni az ide-oda rázódó 
czipője sarkával a barnára festett padlót, mi¬ 
által az egész ember úgy rezgett, minha drót 

lett volna befűzve hátul a nyakába és azon 
rángatták volna valami zsinórpadlásról). 

- Kicsoda ? Hát Matild! Azt mondta neki 
tegnap délután, jobb lesz, ha összecsomagol és 
hazamegy! Igen! És miért? Mert egy ostoba 
hirt olvastatok felőlem az újságban és azt hit¬ 
tétek, hogy Viczának az anyja sikkasztó! Ez 
csúfság volt tőled, Matild, már bocsáss meg! 
Ez csúfság volt tőled ! 

A bácsi hátracsapta a kezét és most már 
rohamlépésben tipegte körül az asztalt. Úgy 
látszik, helyeselni röstelte előttünk a dolgot, 
roszalni pedig nem merte, hát bölcsen a közép¬ 
utat választotta (az asztal körül), idegesen da¬ 
rálva : 

- Én nem tudok semmit. Én csak annyit 
tudok, a mennyit az újságban olvastam . . . 

- Még ha az volnék is, — folytatta jó fen-
hangon a mama (Nem tudok semmit, nem tu¬ 
dok semmit! — szaladgált körben a bácsi, míg 
a libák kinyújtott nyakkal, gágogásra készen 
néztek az anyusra), — akkor is mindenki más¬ 
nak szabad lett volna elfordulni ettől a sze¬ 
gény gyermektől azokban a nehéz órákban, 
csak épen tinektek nem, Gábris, a kik a ro¬ 
konai volnátok, vagy micsoda! (Mi épen most 
vontuk kérdőre Viczát, hogy miért nem jött 
Pujra velünk tegnap ! — tátották ki a csőrüket 
a libák. - - Nem tudok semmit, nem tudok 
semmit! - tette meg ép az utolsó fordulót az 
asztal körül a bácsi.) 

A néni, a ki a támadás első pillanataiban 
szemmelláthatólag zavarba jött és kapkodott a 
szó után, most végre összeszedte magát, és csí¬ 

pőre tett kézzel (jó nagy csípeje volt) odaállt 
anyus elé. 

- Na, tudod, Irén, nem akartam szólni. . . 
- Hallgass, kérlek, hallgass, kérlek! Leg¬ 

alább a gyerekek előtt! — rázta a sarkát Pe¬ 
reszlényi úr. 

— Csak beszélj, kérlek! — biztatta idegesen 
az édesanyám. 

- Mamácska, kimenjünk ? - - kérdezte egy 
ütemre, álszenteskedőn, a két undorító liba, s 
(Menjetek, menjetek! integetett nekik az 
apjuk.) belém kapaszkodván (No gyere,Vicza ! — 
hanem : «Eh !» én ellöktem őket magamtól) su¬ 
nyin lesütött szemmel kitapogtak a szobából. 

- Nem akartam szólni (Ostobaság, kérlek, — 
dobolt most már az ujjával is az asztalon az 
ura. — Csak beszélj, csak beszélj! — türelmet¬ 
lenkedett, mintha tűkön állna mezítláb, a mama), 
hanem ha te úgy rám támadsz, hát most mái¬ 
én is megmondom, a mi a szivemet nyomja. 

Oda lépett a fiókos szekrényhez s levett a 
tetejéről egy újságot, a melyikről, mikor rá¬ 
pillantottam, rögtön láttam, hogy egy aznap 
reggel megjelent úgynevezett hétfői budapesti 

.lapocska (alig félórával előttünk érkezhetett 
meg a postán), és azt a két szélinél fogvást, 
hamar szétterpesztvén maga előtt, gúnyosan, 
gőgösen és kihivólag rávert a begörbített mu-
tatóújja perczével a nyomtatott papirosára: 

— Lári-fári! Ez nem sikkasztás ! Ez ma jött! 
8 újra két kézre kapván az újságot, minden 

szót különösen hangsúlyozva, olvasta: 
«(Az eltűnt pénzeslevél) dolgában ma 

érdekes fordulat történt. A főkapitányságon 
ugyanis vasárnap reggel megjelent egy koro¬ 
sabb úr, a ki nem akarta megnevezni magát, 
és azzal a kijelentéssel, hogy a tizezer koro¬ 
nás levél eltűnése miatt vizsgálat alatt levő 
özvegy Vitaliszné (a ki mellesleg szólvást 
viruló szép asszony) csak végzetes tévedés¬ 
nek az áldozata lehet, deponálta az elveszett 
tizezer koronát. A gavalléros adakozónak az 
ügyeletes tisztviselő előtt természetesen mégis 
csak meg kellett mondania a nevét, a melyet 
azonban a rendőri sajtóiroda, maga az ada¬ 
kozás teljesen magánügy lévén, nem közöl a 
nyilvánossággal. A rendőri nyomozás külön¬ 
ben már megállapított annyit, hogy özvegy 
Vitaliszné bűnösségét illetőleg nem forog 
fenn semmi alapos gyanúok, s így már meg 
is szüntették a bűnügyi vizsgálatot a meg-
hurczolt póstahivatalnoknő ellen, a ki most 
már csak saját fegyelmi hatóságának fog 
felelni szarvas mulasztásáért.)) 
- Ez ma jött. Hát csak ezt akartam meg¬ 

mondani neked, Irén, — lebegtette a kezében 
az újságot Pereszlényiné. —'Eredj ki a lányok¬ 
hoz, Vicza! (Csak maradj, — szorította meg a 
csuklómat anyám. — Még mindig nem értelek, 
édes Matild, — szólt a nénihez bizonytalanul.) 
Nem értesz ? Hát . . . (Ne fecsegj ostobaságo¬ 
kat ! — dörmögött erélytelenül a bácsi. — Mi 
közöd másnak a magánügyeihez ? ) . . . hát, hogy 
a kiért korosabb gavallérok csak úgy hipp-hopp 
kifizetnek tizezer koronát, annak, haha (ezt a 
szót nem nevetve, hanem csak úgy könnyedén 
hadarva, szinte trillázva mondta, miközben fity-
málón kapta magasra a fejét, és oly szaporán fe¬ 
jezte be a mondatot, mintha attól félt volna, 
hogy ha nem siet, hát a torkába fojtják) nincs 
is szüksége rá, hogy sikkassz . . . 

Ezt a szót azonban, hogy «sikkasszon», már 
nem mondhatta ki teljesen. Anyám hirtelen el¬ 
eresztvén a csuklómat, mint a tigris ugrott neki 
Matild néninek, s rekedt kiáltással vájta bele 
a tiz körmét a menten szétborzolódó frizu¬ 
rájába: 

- A gyermekem előtt mersz te ilyet mon¬ 
dani rólam ?! Te ! Te ! . . . 

Gábris bácsi meg én ijedten ugrottunk oda. 
Én, őszintén szólva, a hajtépázásban akartam 
segíteni az én jó anyuskámnak, mert — noha 
nem értettem meg teljesen Pereszlényiné czél-
zását, — az anyus eddig még soha nem tapasz¬ 
talt dühének a láttára bennem is, akár a kutya-
kölyökben, vad indulatok ébredtek. A két liba, 
a ki valószínűleg az ajtó mögött hallgatódzott, 
utálatos visítással rontott be a szobába. A má¬ 
sik ajtón Flóra dugta be a megrettent képét, 
hogy megint rögtön visszabújjék. Ebben az alig 
e87 perczig tartó irtózatos zűrzavarban, a me¬ 
lyikben mindnyájunkból kitört az, a mi kinek-
kinek a lelke mélyén rejtőzött, az én drága jó 
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anyám ajkán egyszerre csak elhalt a hang, a 
kezével olyan mozdulatot lendített a levegőbe, 
mintha a fejéhez akarna kapni vele, megingott, 
és mint a nyári tekepályán a királynő-bábuja 
(mikor nekilódul a hatalmas fagolyó), hanyatt¬ 
zuhant a padlón. Annyi időm sem volt, hogy 
legalább estében alája karoljak. 

— Elájult! Most takarodjatok! - - ordított 
szokatlan erélylyel a feleségére meg a két 
lányra a bácsi. - - Hamar eczetet! — s addig 
is, a míg az én sikoltozásomra Flóra előkerült 
a konyhából az eczetes üveggel, letérdelt mel¬ 
léje, sebtiben egy pohár vizet locscsantott a 
szép, verteién arczába, ketten kikapcsoltuk a 
blúzát és meglazítottuk drága testén a fűzőt. 
Mire elkezdtük dörzsölni eczettel, már bágyad¬ 
tán kinyitotta a szemét. Megitattunk vele né¬ 
hány korty vizet, s lassan magához tért. 

- Nagyon elragadtattad magadat, Irén, -
dörmögte komoran a bácsi, miután anyámat 
gyöngéden odavezettük a díványhoz, és ráül¬ 
tettük. — De nem csodálom; mondtam Matild¬ 
nak már előbb, hogy nem szabad ilyen szamár¬ 
ságokat mondania. (Anyám csak nézett lankád-
tan maga elé, szótlanul engedve, hogy melléje 
kuporodván, czirógassam a kezét.) Hanem be¬ 
szélhetsz annak! Meg nem is azt gondolta ő, 
a mit mondott . . . no, jobban érzed már ma¬ 
gad ? . . . ez mind azért a Jákob gyerekért van; 
megmagyaráztam már szombat éjjel Viczának, 
a mikor vártunk a vasútnál . . . A lányokért, 
vagyis hát Hildáért reszketett, mert félt, hogy 
ez a béka (itt felém bökött a nagy tar kopo¬ 
nyájával) mindent elront. És, tudod, ha ez a 
házasság nem sikerül, menthetetlenül tönkre¬ 
jutunk . . . 

Az anyuska csak pihegve bólintgatott az 
unokatestvére szavaira; ennél az utolsó mon¬ 
datnál azonban — szaggatottan és fáradtan, -
de megszólalt: 

- Tönkre . . . tinektek . . . könnyű . . . ki¬ 
áshatjátok a Fatia Negra k incsét . . . a mit 
összerablott... De ilyen . . . szerencsétlen nő¬ 
nek . . . mint én . . . nincs más kincse . . . csak 
a becsülete . . . Meg . . . ennek a . . . gyermek¬ 
nek sincs . . . egyebe . . . m i n t . . . a becsüle¬ 
tünk . . . Hát . . . mért akarja . . . ezt elrabolni 

I. FERENCZ JÓZSEF. — Kaiser 1851-iki rajia. 

tőlünk Matild? 
ez gyalázatos 

I. FERENCZ JÓZSEF. —Kriehuber 1861-ikl rajza 

. . . E z . , , 
dolog volt 

tőle . . . Gábris. 
Lassacskán lecsillapult, és 

annyira a mennyire, erőre 
kapott. 

- Köszönöm, Gábris, -
nyújtotta a bácsinak a ke¬ 
zét, — hogy mellettem ma¬ 
radtál . . . Most már me¬ 
gyek . . . Gyerünk, angya¬ 
lom . . . 

És a karomra támaszkodva, 
otthagyta velem együtt az át¬ 
kozott házat, a nélkül, hogy 
Matild nénit, vagy a két libát 
még egyszer láttuk volna. 

Csöndesen lépegetve, las¬ 
san vánszorogtunk hazafelé 
a napos úton a tanítói lak 
felé, a mikor az út kanya¬ 
rulatánál egyszerre csak eli-
bénk zökkent Jákob Áron 
sárga bricskája. A pufók puji 
földesúr mélyen lekapta előt¬ 
tünk a gomba-kalapját, a 
mint a kocsi elrobogott mel¬ 
lettünk. 

— Ez az a szerencsétlen 
Jákob, - - szorítottam ma¬ 
gamhoz anyám karját, a 
«szerencsétlen» jelzőt ter¬ 
mészetesen azokra a dol¬ 
gokra értvén, a melyek az 
ő nevével kapcsolatosan any-
nyi bajt okoztak nekünk. 

- Ügy? — sóhajtott hal¬ 
kan a, mama. Én, mivel, 
mondom, az út épen kanya¬ 
rodott, féloldalt hátrafelé san¬ 
dítottam, de iziben vissza¬ 
kaptam a fejemet Hilda to¬ 
portyánja féltestével hátra¬ 
fordulva az ülésen, kidülledt 
gzemmel bámult utánunk, j 

Hazaértünk. Juhász már 

nem is vakkantott. Öamert bennünket. Márta 
néni azonban vakkantott. 

- No, milyen sápadt vagy, lelkem, — jótt 
az anyuska elé. — Talán csak nincs valami 
bajod? Mit? — nézett rám fürkésző tekintet¬ 
tel, — elájult? De mitől, az Istenért? 

Olyan kényszeredett, annyira részvétlen volt 
a hangja, hogy most már valósággal megdöb¬ 
bentem. 

— Mi ez ? — töprengtem magamban. — Mi 
fordított akkorát ezeken az anyuskám meg¬ 
érkezése óta? 

- Öltözködjél át, lelkem, —kisért be özvegy 
Szabóné ímmel-ámmal a szobánk küszöbóig. -
Aztán legjobb lesz, ha kiülsz ide a lugasba a 
friss levegőre. Énnekem úgyis a konyhában 
lesz dolgom. A fiam meg — mintha nem is az 
én vőlegényemről volna szó, — átment Mező-
Livádiára tarokkozni a papékhoz. Már tegnapra 
várták, — toldta hozzá szinte boszúsan. 

Tegnapra! A mikor oly örömmel fogadtak el 
mátkának! 

Loppal a mamára pillantottam. A tekinte¬ 
tünk találkozott. Az enyém aggódó lehetett és 
félénk, de az övétől megrettentem. Olyan tétova 
volt, olyan zavart és megtört, mint a minő a 
halálraítélteké lehet, a mikor az utolsó hajna¬ 
lon behallatszik a czellájukba, hogy odakint 
már ácsolják számukra a bitót. 

Bev9nszoltam a szobába. 
- Édes, drága jó anyuskám, mi bajod? 

Nem felelt. Csupán a mikor már ott ült a 
fekete viaszkosbőr díványon, kikapcsolt zub¬ 
bonykában, és én megeresztettem a fűzőjét, 
akkor szólalt meg, kínos mosolygással a szép 
ajka körül: 

— Szegény jó Kramolin bácsi! Meg akarta 
menteni az anynskád becsületét, és elját¬ 
szotta . . . 

Erősen összeránczoltam a homlokomat, mert 
valóban nehéz volt beleszoknom ebbe a homá¬ 
lyos gondolatmenetbe. 

- De hiszen ez nevetséges dolog, anyus¬ 
kám, - - emeltein rá nyíltan a szememet. -
Ez . . . ez valami abszurdum ! 

- Mindegy, — és hanyattdőlvén, a geren-
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dát kezdte számlálni a szemével, — végzetes, 
oh, megbocsáthatatlan hibát követtem el ma¬ 
gammal és veled szemben is, édes angyalom, 
a mikor nem tiltakoztam tüstént az ellen, hogy 
Kramolin bácsi kifizesse értem azt a tízezer 
koronát . . . Most már késő. A posta nem adja 
vissza. Meg vagyok bélyegezve, leányom. 

Jóska. Nem névtől P«p, 
csak a származására néz¬ 
vést, a mennyiben a hely¬ 
beli tiszteletes úr fia volt. 
Boriska épen eme Jóska 
miatt járt a kerítéshez, mert 
rajta kívül nem volt sze¬ 
génykének egyetlen játszó¬ 
társa sem. Vele is csak a 
lyukon keresztül titokban 
szórakozhatott, a nyilt paj-
táskodást nem engedte meg 
neki a Kunige, holmi rang-
és nembeli differencziák 
miatt. 

Boriska ugyanis egy ha¬ 
mis kis komteszka volt. A 
Kunige meg egy nagy, ko¬ 
moly meklenburgi nevel őnő, 
akkora asszonyban, mint ál¬ 
latban a hazájabeli lovak... 

A komteszka a deszka¬ 
lyukhoz illesztette hunczut 
kis szemét s meglátván Jós¬ 
kát, a mint a porban ülve 
bicskájával egy somfavesz-
szőt nyúzott, átsúgott hoz-
zája : 

- Jóska ! Jóskaaa ! 
A fiú nem felelt. Látszó¬ 

lag teljesen bele volt me¬ 
rülve a faragásba. A leányka 
azt hitte, hogy kényeske-
désből nem akarja a szavát 
hallani. Alighanem azért, 
mert tegnap megránczigálta 
az orrát, a mint kidugta a 
lyukon... Mit csinálj ön ?... 
Bocsánatot kérni egy nyolcz 
éves komteszkának szörnyen 
nehéz d9log, majdnem lehe¬ 
tetlen. Ám az egyetlen ját¬ 
szópajtásról lemondani még 
annál is nagyobb képtelen¬ 

ség. Boriska úgy oldotta meg 
a dilemmát, hogy beczenéven 
szólította Jóskát. 

— Josuka ! Josli! 
Ezt már meghallotta Josli. 

- Mi a no ? - - kérdezte 
nagyos tempóval, mint a di-

fiúknak való játékot annyit tudok ám én, 
hogy no . . . 

Boriska megsértődött. 
— Ejnye de szemtelen maga, Jóska! Hát 

azt hiszi, hogy én nőm tudom azt megcsi¬ 
nálni, a mit egy fiú. 

- De nem ám! 
- De meg! 
- De nem . . . 

Megismételték az állításukat vagy húszszor 
s a mikor már mindketten pirosak voltak a 
méregtől, végre is alagutat játszottak. Ez a 
szellemes játék abból állott, hogy kiki lyukat 
kapart a maga portáján a saját tiz körmével 
a kerítés tövében s az lett a nyertes, a ki 
hamarabb kidugta az ujját a másika portáján. 
Csalni nem volt szabad s a jutalomdíjat utó¬ 
lagosan a győztes fél szabta meg. 

Ez alkalommal Boriska győzött az Alagút-
ban s három szem zöld szilvát kért Pap Jós¬ 
kától. Megette a zöld szilvát és egy új játékot 
javasolt. 

- Játsszunk most már mást. Én kitaláltam 
valamit. 

- Mit? 
- Embert és kutyust. 
- Ilyen bolond játékról nem hallottam még 

soha, - - vallotta be Jóska őszintén. — Hogy 
megy az ? 

- Beszaladok a kastélyba - - magyarázta 
Boriska - - é s lopok a kredenezből egy darab 
tortát. Aztán visszajövök a tortával és meg¬ 
eszem a lyuknál. Maga meg leguggol addig 
négykézláb, mint a Fidi és nézi, hogy eszem. 

- Tán még ugassak is ? - - fakadt ki in-
dignálódva Jóska. 

- Ej, dehogy - - eszelte a komteszka, -
csak a nyála folyjon, mint Fidinek. 

Nohát, - tört ki méltó haragjában 
Jóska, - - ha maga azt játéknak nevezi, ak¬ 
kor kár volt születnie is, mert a játék egész 
más valami. 

— Mi? 

Lehorgasztotta féloldalt a fejét, mint a seb- vatos parasztlegények, mikor 
zett madár. 

— De anyuskám, - - tettem ültömben a 
czombjára a két tenyeremet, mialatt oldalvást 
hajolva, megpróbáltam a szeme közé moso¬ 
lyogni, — ne képzelődjél, az Isten szerelméért! 
Hisz óz az egész komiszság csak Matild néni¬ 
nek az agyréme! És Gábris bácsi is mondta, 
hogy még ő maga sem úgy gondolta, a hogy 
beszélt. Csak én vagyok az oka mindennek... 

Anyám azonban szomorúan rázta az erőt¬ 
lenül lekonyult fejét: 

- Dehogy, kis lányom, — suttogta alig hall¬ 
hatón,— hisz ezek i s . . . Nem veszed észre?... játszani, de orrának tegnapi 

Felugrottam. 
— Anyám, 

minden vérem leszáll az arczomból, 
a kérdést rögtön tisztázni fogom. - - Márta 
néni! - - kiáltottam ki, kinyitván az udvarra gint belemarkoljon az or-
nyiló ajtót. - - Márta néni! Tessék bejönni, romba! - - kosarazta ki 
kérem, egy perczre! 

(Folytatása következik.) 

a falusi hajadonokkal pacz-
káznak. 

~ Győjjön játszani. 
- Nem érek rá, dologba 

vagyok. 
- Ejnó, mit csinál? 
- Ustornyelet nyesek. 

- Nyesse máskor... Mert 
ki tudja, kiszökhetek-e ebéd 
után is? 

Pap Jóska gondolkodóba 
esett. Szeretett Boriskával 

ak tegnapi 
megcsúfoltatása is ott járt 

szóltam, és éreztem, hogy az eszében. Végre is a férfiúi 
ezt móltósága kerekedett felül. 

- Hogyisne . . . Hogy me-

kis leányt. 
- Többet nem markolok 

bele, - - ígérte Boriska. 
- Becsületszavára? 
- Bizony Isten. 

Jóska úgy vélte, hogy ez¬ 
zel az elégtétellel beérheti 
a legkényesebb férfiú is, egy 
bokorba rejtette az ostor-

az istállóba szökött és kalapácsot nyelet és a lyuk elé állott. 

ÖREG DESZKAKERÍTÉS. 
Elbeszélés. — Irta Szemere György. 

I. 

Hát itt vagyok. . . 
- Játsszunk valamit. 

— De mit? 
- Alagutat, - - javasolta 

kért az öreg Mihály kocsistól, a kivel nagy 
czimboraságot tartott, azzal visszaszaladt a 
kastélyba, köténykéje alá rejtve a tiltott szer¬ 
számot. Egyenesen a Kunige szobájába osont 
s rövid, megnyugtató helyszini szemle után, Boriska 
egy pár czipőt ránczigált ki az ágy alól s egy _ Unom már az alag-
csomo rajzszeget kalapált a vékony talpába, utat, - - jelentette ki Jóska 

Elvégezvén a dolgát, a kályhába dugta a blazirtan, - az kis gyere-
kalapacsot és a kertbe szaladt a kis gonosz- kéknek való játék 
tevő. A deszkakerítéshez a fagyai alá, a hol 
egy (általa fölfedezett) jókora titkos lyuk volt 
a deszkán, a min kényelmesen át lehetett a Jóska a füle "töv'ét vakar" 
szomszédba kukucskálni. , Ott lakott Pap gatva, - csak ne vóna Jány, 

- Hát találjon ki egyebet. 
Hisz' - - jegyezte meg 
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— Az, hogy én eszem meg a tortát és ma¬ 
gának csurogjon tőle a nyála. . . az. 

Ezen a témán ismét összevesztek. Szeren¬ 
csére hajba nem kaphattak a kerítés miatt. 
A lyukhoz pedig e czélból egyikük sem tolta 
oda a fejét. Azonban a szót nem kímélték. 
Mindenféle titulusokat hajingáltak a kerítésen 
át az egymás fejéhez. 

Boriska papmacskának csúfolta Jóskát, Jóska 
meg szoknyás szajkónak Boriskát. Haragban 
váltak el. Csak másnap békültek ki. Mint igazi 
nőcskéhez illik, ismét Boriska tette meg az 
első lépést. 

- Josli, Josuka! 
Pap Jóska akkor már elkészült volt az os¬ 

torával ; ott csendergette a ribizlibokrok kö¬ 
zött, olyanokat durrant a pattogója, mint egy 
igazi kapszli. De Jóska azért meghallotta a 
Boriska hívását. 

— Mi a no? 
- Jöjjön játszani. 

A fiú nyilván kisebb sértésnek vette a pap¬ 
macska titulust, mint orra megczibálását: 
azonnal a lyukhoz állott. Nem bánta meg. 

Boriska egy jókora darab tortát dugott át 
a lyukon s hogy jobban essék, mindjárt azt 
is megmondta, mikép jutott hozzá. 

- Magának loptam. 
Nem hiába volt lopott jószág, roppant smak-

kolt a torta Jóskának. 
- Lopjon máskor is - - kérte kis pajtását 

s revanche fejében gavallérosan egy egész kö¬ 
tényre való zöld szilvát tépett neki az apja 
fájáról. 

Hanem azért a végén mégis összevesztek a 
gyerekek megint. Még pedig ez egyszer a Jóska 
hibájából. Az ördög bújhatott a különben 
szelíd fiúba : minden ok nélkül szemére hányta 
a kis leánynak, hogy grófkisasszonynak szü¬ 
letett. 

— Maguk grófok - - mondta egyebek kö¬ 
zött, - - olyanok, mint a pávák. Bögyösköd-
nek és tortát esznek, pedig dolgozni is kéne. 

Boriska eleinte tréfára vette a szemrehá¬ 
nyást. 

- Hisz a páva nem eszik tortát - - vicz-
czelte ki Jóskát, - - és más madár sem dol¬ 
gozik, n<vmc''íil? n jióvn. 

Jóska belátta magában, hogy belesült e 
hasonlalába. A leányka gúnyos mosolya ele¬ 
venjébe vágott. Hát rajta pedig ne mulasson 
senki lánya, ha maga a khinai anyacsászárnéé 
lenne is. 

- Igaz, - - vágta vissza - - hogy a páva 
nem tortán él, az is igaz, hogy a madár egy 
se dolgozik, de nem is úgy értettem én azt, 
hanem más formán. Úgy, hogy a komteszkák 
mind kevélyek, csak a ruhájuk czifra, mint a 
páva farka, de a fejük üres, mint a hordó. 

Erre már kissé megneheztelt Boriska, de 
végkóp meg nem haragudott. Vállat vont. 

-• Mit tehetek én arról, hogy gróf vagyok, 
maga sem tehet róla, hogy nem paraszt. 

Jóska végkép leforrázva érezte magát, de 
nem hiába volt kálvinista pap fia, nekidurálta __ 
kemény fejét s egy jottát sem engedett a gyerekek szivet. S a vadgesztenye-fasor vegén 
negyvennyolczból. felbukkant a Kunige kisasszony rettegett mel-

A KIRÁLY BUDAPESTEN, FERENCZ FERDINÁND TRÓNÖRÖKÖSSEL.--Balogh Rudolf fölfeléié. 

— De igenis tehet, — erősítette makacsul, — 
hogyne tehetne, mikor tehet! 

— Nem tehetek, — kiabálta vissza a leányka, 
s nagyot toppantott piczi lábával. 

— De tehet, azért is tehet! 
— Nem tehetek, azért sem tehetek. 
— Mért nem teszik le a grófok a czimüket ? 
— Mért nem járnak a papok gatyában ? 
— Ez gorombaság! 
•— Maga még gorombább. 
— Megmondom az apámnak. 

Én meg a Kunigének . . . 

tóságos alakja. A trombitaszó az ő "orrától 
származott. Mert mindig náthás volt a kisasz-
szony, vagy az is lehet, hogy sohase volt 
náthás, csak úgy hitte. Az bizonyos csupán, 
hogy rengeteg sokat trombitáit. Az egész falu 
csodálta eme tehetsége miatt . . . 

Boriska széjjelszórta a még föl nem falato¬ 
zott zöld szilvakészletet és kibújt a fagyai 
alól az útra. Lett volna neki, ha rajtacsípi a 
Fráulein a Jóskával való tété a téte-en. 

Jóska is ilyenformán gondolkozhatott, mert 
meghallván az ismerős orrhangokat, illa berek, 

A KIRÁLY EMLÉK-PLAKETTJE NYOLCZVANADIK SZÜLETÉSNAPJÁRA. 

(Az első külföldi uralkodók s az unralkodó család tagjai számára készült, a mísodik az állami f ő m é l t o s á g o k ) 

Lupus in fabula. Valami távoli trombita- nádak, erek, úgy elinalt a csatatérről, hogy 
szerű hang reszkettette meg a levegőt és a azt se mondta bá ! 

Tehát Boriska határozottan vitézebbül vi¬ 
selte magát. Igaz, hogy ismerte az ellenséget 
és összes fortélyait. Tudta, hogy nem harap, 
csak morog és büntet, kuczkóba állítja tanít¬ 
ványát minden rongyos hibáért, a mit a fran-
czia és német nyelv ellen Írásban és szóban 
vetkezik, de szerencsére vissza lehet neki adni 
a kölcsönt. 

Istenke azért adott az embernek észt, hogy 
lebirja vele az ádáz nyerserőt. Kunige a sa¬ 
rokba állítja Boriskát? Jó. Ö meg ellopja és 
a tóba dobja a hamis fogát. Vagy széjjel¬ 
tapossa a pápaszemét. Vagy gombostűt dug-
dos a műkontyába, hogy összeszurkálja az 
ujját, mikor felcsapja a feje búbjára... Vagy 
rajzszöget ver a czipője talpába, hogy bele-
sántuljon. A kielégített boszúérzés elfelejteti 
a sarokbanállás keserveit. 

A rósz kis Boriska kárörömmel tapasztalta, 
hogy a tegnapi rajzszögek megtették köteles¬ 
ségüket. Gyönyörűen sántított a Kunige. Fél¬ 
métereket csuklott kínjában a térde. Volt mi¬ 
től csuklania. És minduntalan felszisszent. 
Ahhoz is jó hosszú foga volt neki. Boriska 
adta az ártatlant, a Fráulein elé szökdécselt, 
mintha nagyon megörült volna neki. 

— Jaj Fráulein - - jelentette kitörő öröm¬ 
mel — entdecken sie, vras ich geschant habé. 

Igen oda lehetett a Kunige, mert észre sem 
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vette az anyanyelve ellen elkövetett barbariz¬ 
musokat, csak szíttá a fogát. 

— Sszt - - sszt - - h i i . . . Nun, was habén 
sie wieder entdeckt ? — kérdezte aránylag sze¬ 
líden. 

- Eine kleine grüne Eidechse. 
— Wo? 

- lm Laub. 
Keresték a gyíkot, de persze nem találták 

meg. Boriska még sírt is, mert elszaladt. Olyan 
kitűnő szinésznőcske volt. Kunige vigasztalta 
s miután már megelégelte a sétát, maga mellé 
ültette egy padra. És leczkét tartott neki az 
illemtanból. Über das, was sich schickt, und 
was sich nicht schickt. De még így ülve és 
prédikálva is igen sajgott a talpa. Élannyira, 
hogy a végén maga is megfelejtkezett az il¬ 
lemről, lerúgta a czipőit és beléjük kukucs¬ 
kált. Egyéb se kellett Boriskának. Gondolta 
magában, a mi neked illik, nekem is illik és 
egy szempillantás alatt nemcsak piczi czipel-
lőit, de harisnyáit is lehányta a lábáról s 
miként egy kövér fürj esi be, össze-vissza szalad¬ 
gálta a park harmatgyöngyös gyepszőnyegét, 
még mielőtt a maga «csónakjai» fenekébe bele¬ 
merült, rövidlátó Kunige észrevehette volna 
fölrebbenését. 

II. 
A jó Isten nem igen szokta számonkérni 

aprócska emberteremtményei kicsike bűneit, 
megbocsát nekik azon a czimen, a melyen az 
ő szent nagy Fia a szellemi kisdedeknek el¬ 
nézést kért Tőle: «mert nem tudják, mit cse¬ 
lekszenek.* De Boriskának nem bocsátott meg. 
Vele nyilván kivételes szándékai voltak. 

A rózsás, kaczagó ajkú komteszkát ágyba-
döntötte az ő szent akarata. Estére kigyúlt a 
leányka arcza bíborvörösre, nyugtalanul czik-
kázó kristálytiszta szemecskéi elbágyadtak a 
rájuk boruló lázszőtte nedves fátyol alatt. 
Lélekzete megnehezedett, keblét láthatatlan 
tűszúrások kínozták . . . 

Szülei orvosért mentek. A falu Aeskulápja 
konstatálta a bajt: gyomorromlás és tüdő¬ 
gyulladás . . . Az éretlen szilva és a hideg 
harmatos zöld gyep megboszúlták magukat!... 

A gyepen való szaladgálást nem tagadhatta 
le Boriska, — Kunige végre is meglátta, -
de a Pap Jóskától kapott zöld szilváról — 
hiába faggatta a mamuskája, - - hallgatott a 

ISCHL, A KIRÁLY VILLÁJÁNAK PARKJÁBÓL NÉZVE. 

leányka. Csak mosolygott, hogy nagyon meg 
ne ijedjen a mamája, de hallgatott. Akkor is, 
mikor a szúrások annyira elszaporodtak a 
szivecskéje körül, hogy fájdalmában már mo¬ 
solyogni sem tudott.. Pap Jóskát, az ő Josli-
ját, a világért sem árulta volna el. 

Ám a mit a maga jószántából nem akart 
megtenni, kierőszakolta tőle a láz. Kivette 
belőle az ő nagy titkát: hogy suttyomban 
játszótársat tart. A láz ránehezedett a mel¬ 
lére, fojtogatta a torkát, elvette eszméletét: 
Egy idegen, forró, színes világot, egy ismeret¬ 
len, öntudatlan új életet varázsolt fölhevített, 
megbénított testecskéjébe. És elfelejttette vele 
a régit anyukástól, Kunigéstöl; emlékében csak 
a Joslit hagyta meg. Ellenben meggazdagította 
képzeletét mindenféle gyönyörű csudával, meg¬ 
mutatta neki a csillagokat egész közelről, meg-
kocsikáztatta egy üstökös tűzszekerén, bele¬ 
varázsolta az Égbe, a hol Lstenke lakik, hosszú, 
fehérruhás angyalaival. És odaszólította hozzá 
a Joslit is. És ő megcsókolta a Joslit, bocsá¬ 
natot kért tőle az ellene vetettekért. És min¬ 
dig, mindig vele játszott. Fiúknak való r játé¬ 
kokat is. Csak alagutat nem, mert az Égben 
nincs deszkakerítés, a mi a gyerekeket elvá¬ 
lasztja egymástól. Ott a gyermekek mind együtt 
vannak, akár komteszkának, akár papfiúknak 
születtek a földön. És mindenki azt eheti ott, 
a mit akar, mert az Égben semmi sem árt 
meg, a zöld szilva sem. És mezítláb is lehet 
szaladgálni az aranyos gyepen és el szabad 
menni akárhová, mert mindenütt otthon van 
az ember abban az országban, a hol Istenke 
lakik . . . 

A betegágy mellett virrasztó édesanya vissza¬ 
fojtott lélekzettel leste s szívta a leikébe lázas 
gyermeke minden kis szavát. Azok még földi 
hangok voltak, ha öntudatlanok is. Laza kis 
kapcsok, melyek a hit és remény vékony szá¬ 
lán csüngtek, de belevájódtak az anyai szívbe, 
s bár fölvérezték annak lágy, fájdalomtól amúgy 
is megszaggatott szövetét, még daczolni lát¬ 
szottak a Halállal. 

Az Ő birodalma ott kezdődik, a hol végkép 
elfogy a szó . . . 

Nagyon apadt, óráról-órára gyérült a Bo¬ 
riska szókincse, a végén már csak egyetlen¬ 
egyre, egy ötbetűs kis névre olvadt le, de ezt 
az egyet már nem tudta tőle elvenni a halál 
angyala. 

. . . Josli . . . 
Josli, Josli! . . . Az anya nem értette meg 

gyermeke utolsó szavát. Sohase hallotta. Mi¬ 
féle szó az? Hol tanulta a leányka? Kitől? 
Vagy nem tanulta sehol senkitől ? Nem az 
életből vette át, csak úgy alkotta a láza? 

Az orvosok megmagyarázták az anyának, 
hogy az öntudatlanság nem teremt új szava¬ 
kat és fogalmakat: a beteg fantázia csak a 
legelevenebb régi tudatokat veszi a szárnyára, 
csak a legelevenebb benyomásokat konzer¬ 
válja... Josli alighanem Józsit jelent. . . Tes¬ 
sék megállapítani, hogy kinek a Józsija lehet, 
mert szükség lesz rá. 

Miután Boriskának tiltva volt az ismerkedés 
és pajtáskodás, szinte lehetetlennek tartotta 
a grófné, hogy az orvosok helyes nyomon 
járnak. De azért felvette az elejtett fonalat 
és - - rá is akadt Pap Jóskára hamarosan... 

- Mondd meg nekem, kis fiam, hogy be¬ 
széltél-e valamikor az én kis leányommal? 

A fiú nem mert vallani, de hazudni se tu¬ 
dott. Sírva fakadt. 

- Nem lesz bántódásod, sőt ezentúl, ha 
megtartja Isten, mindennap szabadon játsz¬ 
hatsz a leányommal, ígérem. 

- Igen - hüppögte Jóska, a ki addig 
nem tudott a Boriska betegségéről, - - igen 
beszéltem... Mi baja van? - - kérdezte az¬ 
után. És újra sírva fakadt. 

- Beteg, nagyon beteg... És sokat emle¬ 
get téged... Úgy látszik nagyon szeret. 

— Én is, én is - - zokogta a kis játszó¬ 
társ, - - nem engedem meghalni, nem en¬ 
gedem . . . 

Másnap egy időre visszanyerte a kis beteg 
eszméletét. Az orvos rendeletére, miután tu¬ 
datták a leánykával az örömhírt, a kastélyba 
hivatták Jóskát. 

A fiucskának, meglátván beteg kis pajtását, 
összeszorult a szíve, torkán akadt a szava. 
Még sírni se tudott. Csak letérdelt a komteszka 
mellé és a paplanról lecsüggő forró kis ke¬ 
zecskére egy áhitatos csókot lehelt. 

A leányka elcsudálkozott a fiú magavise¬ 
letén. 

— Miért térdelsz és mért csókolsz nekem 
kezet? 

Pap Jóskának megjött a szava. 
- Mert imádkozni akarok magáért és mert 

bocsánatot is akarok kérni. 
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— Bocsánatot, te ? Hisz én voltam a rósz, 
te mindig jó voltál hozzám... Én kérek tőled 
bocsánatot... 

A fiúnak erre fölfakadtak a könnyei is : 
— Én sose haragudtam magára, mindig 

szerettem magát. 
— Csókolj meg, ha igaz. 
üsszecsókolóztak. A kis leány felült ágyacs-

kájában. 
— Úgy-e nem haragszik azért sem, hogy 

komtesz vagyok? 
— Nem, nem. 
— Az égben úgyis együtt leszünk, - - ma¬ 

gyarázta a leányka, — ott egyik gyerek olyan, 
mint a másik. 

— Oh nem, - - tiltakozott a fiú szerényen. 
— De igen, igen - - s mosolygott a kom¬ 

teszka — hisz én csak tudom, mert onnan 

— Az égből? 
- Onnan bizony, — dicsekedett Boriska... 

És elmondta, hogy mit látott az égben. 
A fiú áhítattal, szinte lelkesen hallgatta. 
— Ejnye azt én is szeretném látni. 

- Meghiszem azt - - mondta a leányka. 
A két gyermek az égért való rajongásban 

szinte megfeledkeztek az élet örömeiről. 
- Tudod mit, - - javasolta a komteszka — 

ha az Égbe megyek, gyere utánam. Megkérem 
Istenkét, hogy vegyen magához téged is. 
Ő meg fogja tenni. Ő jó. És akkor mindég 
együtt fogunk játszani . . . Jössz? 

- Jövök, - jelentette ki a fiúcska lel¬ 
kesen. 

- De tudod-e - - oktatta a leányka, -
hogy ahoz először meg kell ám halni. Nem 
félsz a haláltól? 

- Nem én, egy c«öppet sem - - állította 
Jóska meggyőződéssel s fölragyogott a szeme... 

A kis leány ismét roszul lett, önkívületbe 
esett. 

A grófné jajgatott és sírt. Jóska nem. Ő bát¬ 
ran odaállott az anya elé és így szólt hozzá 
miután kezet csókolt neki: 

— Ne tessen sírni, csak az égbe ment. Jó 
dolga van neki o t t . . . Ha ott marad, én is 
utána megyek . . 

. . . Nem ment utána, sőt Boriska is vissza¬ 
jött a földre. 

S ezzel egyszeribe vége lett a két gyermek 
szép tervének — az égről. Igaz, hogy azontúl 
szabad volt egymással játszaniuk a földön is, 
de miféle játék az, a mi felett, mint valami 
pandúr, egy öles német kisasszony áll őrt, a 
ki még azt sem engedi meg nekik, hogy ösz-
szevesszenek és összecsókolódzzanak. 

Akkor még jobb volt, mikor közöttük volt 
a kerítés. Jobban szerethették egymást, sza¬ 
badabbak voltak. 

A RÁKÓCZI-KŐ. 
Azon olvasóink, a kiknek alkalmuk volt a 

bécsi I. nemzetközi vadászati kiállítást meg¬ 
látogatni, örömmel és hazafias büszkeséggel 
tapasztalhatták, - - a mit különben a külföl-

A KIRÁLY VILLÁJA ISCHLBEN. 

diek is elismernek, — hogy a kiállítás magyar 
osztálya aratta az elsőség babérjait minden 
téren. Osztatlan elismerésben és bámulatban 
részesültek a magyar vadászkastélyban elhelye¬ 
zett ezrekre rúgó értékes tárgyak, valamint 
ezeknek szakszerű és Ízléses elhelyezése. Mind¬ 
ezekről már másutt is igen sok szó esett. De 
a magyar vadászati pavillon látogatóinak figyel¬ 
mét talán elkerülte a nagy sokaságban egy kis 
aquarell, melyet nem annyira művészeti értéke, 
mint inkább vadászati és történelmi jelentő¬ 
sége hozott a nemzetközi kiállításra. E kis 
képre, mely egy fiatal főúri művésznő kezétől 
származik, akarjuk itt fölhívni olvasóink figyel¬ 
met '; az aquarell, a melyről itt szó vau, a 
regéczi uradalom erdejében lévő «Rákóczikon-t 
ábrázolja. 

Thaly Kálmán nagybecsű műveiből, valamint 
a felvidék népies tradicziójából egyaránt isme¬ 
retes, hogy II. Rákóczi Ferencz nem csak 
vitéz harczos, hanem egyúttal szenvedélyes 
vadász is volt. Szabad idejében szívesen mene¬ 
kült súlyos gondjai elől az erdőségek illatos, 
csöndes magányába, és ilyenkor napokig járta 
be egy-két hűséges kísérőjével a végtelen ős¬ 
erdőket s nemes szenvedélytől buzdítva űzte a 
szarvast és a vadkant. Udvari ünnepélyek alkal¬ 
mával gyakran nagyszabású hajtóvadászatokra 
hívta meg előkelő vendégeit, s ilyenkor teljes 
számmal vonult föl a külön erre a czélra 
szervezett vadásztestörség s az egyéb nagy¬ 
számú vadászati személyzet. Történelmi ada¬ 
taink tanúsága szerint az ilyen vadászatok 

leggyakrabban a regéczi uradalom erdeiben 
tartattak meg, a melyek a sárospataki várból 
könnyen voltak elérhetők, és a melyek gazdag 
vadállományukkal mindenkor a legjobb ered¬ 
ménynyel kecsegtettek. Ezen erdőségben, a 
rombadölt büszke regéczi vártól talán egy 
óra járásra hatalmas eruptív szikla emel¬ 
kedik, melyet a nép szája «Rákóczikő»-nek 
nevezett el, emlékül a nagy fejedelem fényes 
ünnepi vadászataira. Mivel az említett terület 
még manapság is a fővad legkedveltebb tartóz¬ 
kodási helyei közé tartozik, arra lehet követ¬ 
keztetni, hogy ez a szikla volt a fejedelem 
kedvencz vadászhelye is, s talán itt gyülekeztek 
a nagyúri vendégek, a midőn eredményes vadá¬ 
szat után kedélyes lakomára, víg poharazásra 
sereglettek a háziúr köré s tüzes tokaji borral 
éltették nemes fejedelmüket. 

A midőn 1906-ban hazahoztuk a száműzött 
fejedelem hamvait s országos gyászünnepségek 
keretében hazai földön örök pihenőre tettük, 
a regéczi vár mai ura, báró Waldbott Frigyes 
föltette magában, hogy ő is emel emléket a 
felvidék egykori urának, még pedig egy múl¬ 
hatatlan emléket messze kint a végtelen erdő¬ 
ségek hallgatag szentélyében. Hófehér carrarai 
márványból készíttetett egy 35 x 50 cm nagy¬ 
ságú emléktáblát, mely plasztikus faragásban 
mutatja a Rákóczi czímert fejedelmi koronával 
ékesítve. Ezen márványkövet minden fölirat 
mellőzésével beillesztették a «Rákóczikő»-nek 
nevezett szikla oldalába, s most ott díszeleg 
szerény emlékül azon a helyen, a hol a bal-
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sorstól oly keményen sújtott fejedelmünk vi¬ 
gaszt talált komor gondjaiban s nemes örö¬ 
met a vadászat gyönyörében. 

Mivel pedig a «Eákóczikő» oly messze fek¬ 
szik minden lakott helytől, s csak igen kevés 
embernek lesz alkalma azt meglátogatni, a 
regéczi uradalom mai ura legalább képbén 
akarta a nyilvánosság elé hozni a Bákóczynak 
állított emlékét. Az ő kívánságára leánya, 
Hesslowa báróné, szül. Waldbott Ilona bárónő, 
két igen sikerült aquarell festményt készített 
a történelmi jellegű szikláról, a melyek egyike 
jelenleg a bécsi vadászati kiállítás magyar 
pavillonjának lépcsőházát díszíti. A kiállítás 
bezárta után pedig átveszi a m. kir. mező¬ 
gazdasági múzeum, melynek vadászati osztá¬ 
lyában méltó helyre fog találni. A második 
példányt pedig Waldbott báró a kassai Rá¬ 
kóczi-Múzeumnak adományozta, hogy ott ki¬ 
egészítője legyen a Eákóczira emlékeztető 
tárgyak sorozatának, s emlékeztesse Eákóczi 
Ferencz tisztelőit azon magányos sziklára, 
mely egy idegen származású, de tiszta m agyai-
érzelmű főúr Eákóczi iránt érzett kegyeletéből 
ott áll a regéczi erdőben múlhatatlan csöndes 
emlékül a magyar szabadság egykori dicső 
előharczosára. 

Tinia Józsrf. 

DÁVID FERENCZ. 
Születésének négyszázados ünnepére. 

Ez évben telik be négyszáz éve, hogy Dá-
i'id Ferencz, az unitáriusok első püspöke szü¬ 
letett Kolozsvárt. Apja szász varga, H eltér 
Dávid volt, anyja pedig magyar nemesi leány. 
Szülei nem lehettek nagyon szegény sorsban, 
mert neveltetésére nagy gondot fordítottak. 
Tanulmányait a kolozsvári városi iskolában 
kezdte, melyben egykor Mátyás király is ta¬ 
nult. Innen került Gyulafehérvárra a püspöki 
iskolába, hogy pappá legyen. 

Itt, a humanista környezet hatása alatt 
latinosította el nevét Franciscus Davidis-ra, 
(Dávid fia Ferencz), a miből később a teljesen 
magyaros Dávid Ferencz lett. 

A luteránus vallás rohamos térfoglalása kü¬ 
lönösen a szász egyházak között épen nem 
aggasztotta a gyulafehérvári kanonokokat, sőt 
épen közülök akadt kettő, Mnlyyes Ferencz 
és Pesti Gáspár, a kik a nagy tehetségű Dávid¬ 
nak lehetővé tették, hogy Wittenbergbe me¬ 
hessen. (1545.) Négy évet töltött Dávid «Me-
lanchton lábainál» s mikor hazajött, nem 
humanista volt többé, hanem hittudós. 

Míg távol volt hazájától, a szász egyetem 
teljesen szervezte a luteránus egyházat. Maga 
Dávid sem Gyulafehérvár felé tartott, hanem 
örömmel fogadta Besztercze meghívását, hogy 
vegye át iskolája igazgatását. Majd Petres 
község plébánosa lett; de csakhamar szülő 
városába került ugyancsak iskolaigazgatónak. 
Itt vívta első csatáit Stanczawval, majd Kál¬ 
máncsehivel Luther tanítását védelmezve. 

Ez a diadalmas polémia annyira emelte 
tekintélyét, hogy a szász eklézsiák 1556-ban 
őt választották püspökükké és Szeben meg 
Kolozsvár egyszerre hívta meg papjának. Dá¬ 
vid az immár erősen magyarosodé Kolozsvár 
meghívását fogadta el, mi miatt a szászok 
kezdtek elhidegülni tőle. Mivel magyar váro¬ 
sok és községek is vallották Luther tanítását, 
a szászok félteni kezdték faji és nyelvi saját¬ 
ságaikat a közös püspök működésétől. Ezért 
hamarosan elváltak egyházaik a magyarokéi¬ 
tól, sőt külön szász püspököt is választottak. 

Dávid így mindinkább a magyarságé lett, 
bár próbálkozott a szász és magyar eklézsiák 
egyesítésével, de e törekvése a szászok elzár-
kózottságán meghiúsult. Dávid is belátta, mint 
Melanehton, hogy Luther tanítása az úr-
vacsoráról nem oly világos és érthető, mint 
Calviné. 

Azért e kérdésben hozzá csatlakozott. Tette 
ezt azért is, mert remélte, hogy ez alapon 
megkísértheti a magyar és szász egyházak 
egyesítését. Éveket áldozott e nagy czél eléré¬ 
sére, zsinatokon vitatkozott, könyvekben fej¬ 
tegette felfogását, — minden hiába való volt. 
A szászok nem hallgattak reá, sőt kizárták 
maguk közül. Annál lelkesebben követték a 
magyar egyházak. Az új fejedelemnek, János 

Zsigmondnak, figyelme is reá irányult és így 
történt, hogy 1504-ben a magyar eklézsiák 
püspökévé nevezte ki, vallását pedig a kolozs¬ 
vári egyház vallása és felfoyása kitétellel a 
nagyszebeni-vei egyenlő jogú vallásnak nyil¬ 
vánította. 

Ekkor ismerkedett meg Dávid alaposabban 
Calvinus Instittttiói-n&k 1553-iki kiadásával 
mert, eddigelé inkább csak a legfőbb kérdésre, 
az Úrvacsorára vonatkozó tanítását ismerte. 

Az Insliíuliók olvasása érlelte meg benne a 
gondolatot, hogy a reformáczió csak úgy lehet 
teljessé és következetessé, ha megőrzi a sza¬ 
badságot a hagyományokkal és tekintélyekkel 
szemben és megadja az emberi értelemnek a 
jogot, hogy szabadon kutassa az igazságot az 
«Isten könyvében D, a bibliában. E gondolat¬ 
nak következetes és bátor bevitele a vallás¬ 
újítás nagy mozgalmába adja meg Dávid mű¬ 
ködésének a jelentőséget és avatja őt az 
emberi értelem fölszabadításának bajnokai 
közé. De hogy e gondolatot a maga rend¬ 
szerében meg tudta valósítani, arra nagy be¬ 
folyással volt Blandrata Györgygyei való meg¬ 
ismerkedése. 

Ez az eszes és ravasz olasz orvos, a ki 
János Zsigmondnak legbefolyásosabb embere 
volt, miután végig kóborolta fél Európát, -
sokszor nem épen a maga jószántából, 
Lengyelországban nem siker nélkül hirdette 
Servetónak tanításait; de nagyravágyó és 
nyugtalan természete nem engedte, hogy teljes 
eredményt érjen el. Blandrata volt az, a ki, 
Dávid kezébe adta Servetó művét, a RestUutió 
Christianismi-t, mely vakmerő támadás a Szent¬ 
háromság dogmája ellen. E rendszertelen és 
pozitív tartalom nélkül való mű adta meg 
Dávidnak azt az eszmét, melyet tanítása alap¬ 
jává tett, melyet annyi szó és irodalmi harcz-
ban vitatott s melyért kész volt az üldözés 
elszenvedésére is: az egy Isten felfogásának 
szembeállítását az egylónyegű és három sze-
mélyű Isten fogalmával. 

Tanításának első ellenfele és leghevesebb 
támadója Mélius volt. Az 1506. évben már 
szemben állottak egymással, a következő év¬ 
ben Gyulafehérvárt a fejedelem palotájában 
tartottak nagy disputácziót, 1569-ben utolsó 
szóbeli harczukat vívták meg Váradon. Köz¬ 
ben és azután is könyveikkel küzdöttek egy¬ 
más ellen és megalkották a XVI. század leg¬ 
érdekesebb polemikus iratait. 

A támadások egyre fokozták Dávid erejét 
és egyre szélesebb körben terjesztették taní¬ 
tásait. Csaknem az egész Erdélyben, a Tiszán¬ 
túl sok részén, a török hódoltság nagy terüle¬ 
tén Temesvártól Pécsig elterjedt tanítása. El¬ 
fogadta maga a fejedelem és egész udvara, az 
ország rendéi pedig Tordán az 1568 január 
6—r.l tartott országgyűlésen' törvénybe igtat-
ták a vallásszabadságot, az 1571. január 6-iki 
marosvásárhelyi gyűlésen meg törvényesen be¬ 
vett vallásnak nyilvánították az unitárius 
vallást. 

Nem sokáig örülhetett Dávid Ferencz taní¬ 
tása e nagy sikereinek. A marosvásárhelyi 
gyűlésre néhány hétre meghalt János Zsig¬ 
mond és Erdély fejedelme Báthory István lett. 
Válságos esztendők következtek most, melyek 
útját vágták a további terjeszkedésnek. Bá¬ 
thory ugyan, kinek a lengyel trónra való tö¬ 
rekvésében szüksége volt a magyar unitáriu¬ 
sokkal összeköttetésben levő lengyel unitáriu¬ 
sok pártfogására és Blandratára is, nem ül¬ 
dözte még az új egyházat, sőt kolozsvári fő¬ 
iskoláját régi kiváltságaiban meghagyta és a 
szabad püspökválasztó jogot is biztosította szá¬ 
mára. Mikor azonban czélját érve, itthon öccse, 
Kristóf került helyébe, mind több csapás érte 
az unitáriusokat. Behozták a német birodalmi 
speyeri gyűlésen megalkotott czenzurát, tör¬ 
vénybe iktatták, hogy az unitárius püspök 
csak Kolozsvárt és Tordán tarthasson zsina¬ 
tot, a magyarságot magában foglaló unitárius 
egyházzal szemben pártfogásba vették a refor¬ 
mátusokat, módot adtak ezeknek, hogy püs¬ 
pököt válaszszanak és szigorú törvényt hoztak 
a religióbeli innovátorok ellen. 

E törvény éle egyenesen Dávid ellen irá¬ 
nyult. Mert bár ő megállapította és kifejtette 
vallásának elveit, nem tekintette ezeket vál-
tozhatatlanoknak, sőt a fejlődést lényeges tu¬ 
lajdonságának tartotta, így épen az ez időben 
tartott zsinatokon mondották ki az általános 

papság elvét 'és szüntették meg a kisdedek 
keresztelését. Kimondották azt is, hogy még 
meg nem határozott tételekről szabadon lehet 
vitatkozni. 

Sokkal nagyobb baj volt azonban, hogy 
Blandrata az udvarnál élvezett befolyására 
számítva, meg akarta szerezni a legfőbb ha¬ 
talmat az unitárius egyházban is. Ezért elé¬ 
gedetlenséget szított a püspök ellen papjai 
között, még jövedelmét is meg akarta csorbí¬ 
tani, a fejedelem előtt pedig rágalmakkal il¬ 
lette. Úgy akarta íöltüntetni magát, mint az 
unitárius vallás törvónyesítése idején megál¬ 
lapított tételek védőjét, a ki ellenez minden 
iíjítást. Mivel azonban Dávid, ha egyben-más-
ban hajlott is az újítások felé, a födologban 
szilárdan megállóit, Blandrata kémet állított 
melléje földije, Socini Fausto személyében, 
hogy házi körében lesse el és kovácsoljon 
vádat szavaiból. Meg is találták csakhamar a 
hamis vádat: azt mondták Dávidról, hogy 
Mózes törvényeit újítja fel, mint az erkölcsök, 
az élet és isteni tisztelet szabályozóit. 

Mélius egykor török hitnek nevezte Dávid 
tanítását; Blandrata most a zsidózás rágal¬ 
mával illette. Mélius vádját maga a fejedelem, 
János Zsigmond czáfolta meg nyilvánosan a 
váradi disputa alkalmával; Blandrata vádját 
most a fejedelem alkalmasnak találta arra, 
hogy vád alá fogja Dávidot. 

1575) márczius 27-én elrendelte, hogy ment¬ 
sék föl Dávidot a templomi szolgálattól és 
lakásán vegyék őrizet alá. Dávid már ekkor 
súlyos beteg volt: de azért meg kellett je¬ 
lennie az áprilisi tordai országgyűlésen, hogy 
számot adjon újításáról. A nemesség azonban 
oly hangosan állott pártjára, hogy a fejedelem 
elhalasztotta ügyének tárgyalását. Ám egy 
hónap múlva megjött parancsa, hogy vigyék 
Gyulafehérvárra kemény őrizet alatt. 

A fejedelmi palotában, a hol egykor diada¬ 
lait aratta a vitatkozásokban, megtörtén, ve¬ 
jére támaszkodva állt Dávid a fejedelem előtt. 
Ott voltak vádlói is, pártos papjai, élükön 
Blandratával; ott volt a kálvinista és a szász 
papság is. Két napig tartott a tárgyalás. Dá¬ 
vid oly gyenge volt, hogy beszélni sem tudott; 
helyette veje beszélt. De minden hiába volt 
már. Blandrata vádjai alapján, mint újítót, 
további határozatig őrizet alá vetette a feje¬ 
delem. 

Harmadnapra Déva várába szállították, a 
hol 1579 november 15-én a halál megváltotta 
szenvedéseitől. 

Dávid halála után addigi követői teljesen 
Blandrata befolyása alá kerültek, így történt, 
hogy az unitárius vallásnak tanításaiban, fő¬ 
ként pedig abban a szellemében, mely Dávid 
éltében áthatotta, a szabadság szellemében, 
sok nemű változás történt. 

A viszonyok változtával és főként a gon¬ 
dolat szabadságának terjedésével nyert ismét 
teret Dávid Ferencz tanítása egészében, ősi 
szellemével együtt az unitárius egyházban. 
Azóta kezdett új fényben ragyogni Dávid neve 
is. Elhalványult emlékezetét Ferencz József 
püspök újította fel leghathatósabban az 1868-ki 
tordai zsinaton. Ugyanő hirdette tanítását el¬ 
sőben az Unitárius kis Tükör czimű munká¬ 
jában. Már e szellemben ülték meg halála 
háromszázados évfordulóját 1879-ben. Egyhá¬ 
zától és az egész világ szabadelvű vallási 
gondolkodóitól születése mostani emlékünne¬ 
pén új megtiszteltetést nyer emléke. Mert nem¬ 
csak az általa alapított egyház ünnepli most, 
hanem az angol és amerikai unitáriusok is, 
kik száznál többen jönnek hazánkba emlék¬ 
ünnepére. 

Dr. K. E. 

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM. 
EEGÉNY. 

Irta Neera . - Olaszból fordította B a l l á Ig-nácz. 
L 

Conosco Porta Eenza 
Ál muschio ed ál zibetto. 

A Savini vendéglő üvegajtaja kinyílott és 
két férfi jelent meg a küszöbön, a kik egy pil¬ 
lanatra megállottak, mintha az egyik a másikra 
várna, de azután mind a ketten egyszerre jobb¬ 
felé fordultak, a Galleria oktogonjának irányá-
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bán, mialatt kabátjuk prémes gallérját felhaj¬ 
tó tták., 

- Úgy veszem észre, hogy ez a legalkalma¬ 
sabb hely egy kis bronchitis beszerzésére. 

- Igaza van. Sajnálatos dolog lenne, ha egy 
efajta betegség kellemetlen emlékeket hagyna 
vissza önben Milánó klímája felől. Gyorsítsuk 
meg tehát a lépéseinket. 

— Nem jön a színházba? 
•— Nem, köszönöm. Máshol várnak reám. 
A Galleria zsúfolva volt emberekkel. Barátok, 

a kik az estét együtt szándékoztak eltölteni, 
ilyen időtájban szoktak találkozni; öreg házas¬ 
társak ebben az órában szokták elhagyni a 
családi tűzhely édes melegét, hogy a szabad¬ 
ban füstölhessenek; a fiatalabb házastársak 
pedig épen ezekben az órákban, még szorosab¬ 
ban egymáshoz simulva járták végig az utczá-
kat, alaposan megnézegetve minden kirakatot, 
hogy képzeletükben szebbnél-szebb ajándékok¬ 
kal kedveskedjenek egymásnak. Egy-egy család 
gyors léptekkel sietett át a Gallerián a Man-
zoni színház felé tartva és sietségükben mind¬ 
untalan beléütköződtek a sétálókba, mert attól 
féltek, hogy lekésnek a darab első jelenetéről. 
Néhány magányos, feltűnő öltözetű nő lassan 
sétálgatott fel és alá a tömegben. 

- Vous avez de jolies femmes — mondta 
a két férfi közül az egyik francziául, a ki kül¬ 
földi volt és először járt Milánóban. 

- Na! - - felelte a másik és közben egy 
szőke nőre nézett, a ki hosszú felöltőben és 
hatalmas sárga tollú zöld kalapban haladt el 
mellette — csak ne öltözködnének olyan ret¬ 
tenetesen . . . 

- De a milánói nőknek, általánosságban 
mégis az a hirük van, hogy elegánsak. 

- Kérem, ne higyje, hogy azok közül a 
tarka ruhájú teremtések közül, a kikkel most 
találkozunk, tíz közül csak öt is milánói volna. 
De mit mondok, öt! Legföljebb három tíz kö¬ 
zül. Ha egyáltalán még vannak Milánóban 
milánóiak! 

Az idegen nem vette észre a gúnyt, a mi 
társának szavaiban rejlett és úgy felelt, mint 
mikor valami tény igazolását megerősítik: 

— A nagy városoknak már sorsa ez, hogy 
állandóan vidéki elemekkel kell magukat fel¬ 
frissíteniük és a romlatlan, tiszta vérnek ez a 
beáramlása valósággal áldás itt, a hol az élet 
annyi energiát fogyaszt. 

- Igen, de a többi városok mindenkor meg¬ 
őrzik eredeti és jellemző tulajdonságaikat és 
egyéniségüket reányomják az újonnan érkezők 
arczára, a kiknek intelligencziájukat és erejüket 
magukba szívják. Nézze meg Parist, nézze meg 
Londont, nézze meg Bécset és Berlint, a ki az 
ő falaik között él, magán is hordja az ő ar-
czukat. Milánóban a vidékiek vidékiek marad¬ 
nak és ilyeneknek böviben vagyunk. Figyelje 
csak meg a tájszólásokat! De hát ön nem tudja 
ezeket még megkülönböztetni. Keverék, Itália 
minden egyes vidékéről. Ez teszi tönkre a mi¬ 
lánói típust. 

- A legjobb út a közös nyelv felé — mondta 
nevetve az idegen, a ki az imént talán kissé 
merésznek találta az összehasonlítást Milánó 
és a másik négy világváros között, a melyek 
közül az egyik az ő szülővárosa volt. 

- Mert lássa — folytatta a másik hevesen — 
abba még bele tudnék nyugodni, hogy a mi¬ 
lánói férfiak eltűnjenek, de a milánói nők, ó, 
ki tudná a milánói nőket pótolni ? Ki tudna 
kárpótolni bennünket azokért a bájos madami-
nákért, a kiket hajukon fekete fátyollal többé 
sohasem látnánk viszont ? Hallott ön már ezek¬ 
ről a fátyolokról, a melyeket a legelőkelőbb 
társaságbeli hölgyek sem vetnek meg? Gon¬ 
dolja el, hogy ezek olyanok a divatos óriási 
női kalapokhoz viszonyítva, mint az apró, de 
erős fényű csillagok a kék égbolton a csalóka, 
czikázó, fel-felvillanó lidérczfényhez képest. 

- Ezt a hasonlatot feljegyzem magamnak, 
miközben előre is bocsánatot kérek a milánói 
modern nőktől. 

Ezalatt áthaladtak a Galleria ivei alatt és 
most ott állott előttük a dóm, fönséges kör¬ 
vonalaival, a mely újból megállásra kényszerí¬ 
tette őket. 

- Fantasztikus és egyúttal mégis szinte 
élni látszik! A míg ez a csoda itt áll, Milánó 
mindenkor a milánóiaké marad. 

Ez a frázis kissé merész volt, de jó szándék 
sugalmazta és ezért a másik egy mosolylyal 

köszönte meg. Együtt 
nézdegélték most a dóm 
fehér kőcsipkéit, a me¬ 
lyek szinte valntóan fény¬ 
lettek a téli hold fényé¬ 
ben, mint hószinü, virág¬ 
alakú hímzések, a me¬ 
lyek a barna oszlopfő¬ 
kön virágoztak ki, a míg 
szemben ezekkel az ár¬ 
kádok alatt tömérdek vil¬ 
lamos lámpa fényében a 
tömeg gondtalanul hul¬ 
lámzott a pihenés kelle¬ 
mes óráiban és közben 
hömpölygőit, fel-felhang¬ 
zott és elhalt az élet 
múló zaja. 

A dómot nézte, szót¬ 
lanul, mint ezt már meg¬ 
szokta. Csak a mikor az 
utolsó árkádok ivei alá 
értek, állott meg hir¬ 
telen. 

- Merre megy ? -
kérdezte az idegen. 

A milánói széles moz¬ 
dulattal a korzó felé mu¬ 
tatott. 

— Tehát valóban nem 
hajlandó aScalábajönni? 

— Nem mehetek. 
- Most még korán 

van, hogy bezárassam 
magam a nézőtérre. In¬ 
kább sétálok még egy 
kissé. Valójában nem is 
maga az opera vonz, ha¬ 
nem a páholyok látványa és ezt megtalálom 
később is. Sőt azt hiszem, hogy az előkelő höl¬ 
gyek valószínűleg itt is későn jönnek. 

- Hát akkor kisérjen el. 
- Örömmel. A szerkesztőségben ma már 

nincs többé dolga? 
- De igen, még lesz egy órai munkám. Mi¬ 

előtt hazamegyek, még be kell mennem a szer¬ 
kesztőségbe. 

A S. Carlo templomig, egy folytában, az 
újságírónak szinte szakadatlanul a köszönése¬ 
ket kellett fogadnia és viszonoznia. Hűvösen, 
de udvariasan tette ezt, miközben szép orosz¬ 
lán-fejét észrevétlenül magasra emelte és ele¬ 
ven, nyugtalan tekintete a könnyű ivelésű, 
aranykeretes pápaszem kristályüvege mögött 
keresett menedékhelyet. Középtermetű férfi volt, 
de karcsúsága és testtartása folytán magasabb¬ 
nak látszott. Éles eszével, a melynek erejét 
alapos tanulmányok még fokozták, maga csi¬ 
nálta meg karrierjét, a nélkül, hogy túlságosan 
sok ellenséget szerzett volna magának és jelen¬ 
leg egy komoly, befolyásos újság hasábjai fölött 
uralkodott biztos kézzel. 

A mint az oroszlán-oszlopot is elhagyták, a 
járó-kelők megritkultak és az utczai lámpák 
is mind gyérebbek lettek. Az ősrégi S. Babila 
templomocska szinte összekuporodott a homály¬ 
ban, mint egy álmos anyóka. A korzó, a mely 
itt kiszélesedett és palotaszerű kettős házsorok 
között meghosszabbodott, néptelenségében im¬ 
ponálóan nagynak látszott és az előbbi höm¬ 
pölygő, lármás néptömeg után szinte meg¬ 
nyugtató hatású volt. A levegő is tisztább volt, 
olyannyira, hogy hirtelen megállottak és mind 
a ketten mélyebb lélegzetet vettek. Az idegen¬ 
nek most feltűntek egy palota hatalmas karia-
tidjai és a másik megjegyezte: 

- A szeminárium, a melyet még Carlo Bor-
romeo alapított. Az udvara különösen szép. 

- Ezek a kariatidok saját korukat jel¬ 
lemzik. 

- Ez igaz. Mert ha meggondoljuk, hogy a 
vallást és az irgalmasságot kellene jelképezniük, 
hát ehhez képest túlságosan profánok. Ez a 
másik palota, ott jobbról, háromszögletes front¬ 
jával, sokat beszélhetne a napóleoni idők fény¬ 
koráról. Arról a márványerkélyről nézett alá 
Josephine győzelemhez szokott, észbontó sze¬ 
mével. Nézze most a másik oldalt: ebben a 
szerény házban érte meg epilógusát egy fön¬ 
séges szerelem, a melyet egy szenvedélyes re¬ 
gényben örökítettek m e g . . . És itt, látja, a 
kapu fölött egy haubicz golyó. Ez negyven-
nyolczban történt . . . 

A RÁKÓCZI-KŐ A REGÉCZI ERDŐBEN. — Báró Waldbott Irigyeimé rajza, 

Az est csöndjében felébredt a vén házak 
lelke. És itt a széles korzó végében, a hova az 
üzletek lármája, a gyönyörök zaja nem hatolt 
el, a mely környéknek lakói nem az új jöve¬ 
vényekből alakult ki, a hol ceak el-elvétve nyi¬ 
tottak meg üzleteket és esténként csak nagy 
ritkán vetődött ide valaki, — itt a Porta Ve-
neziává átalakított, a vén Porta Eenza táján 
a milánói újságíró, a ki tradiczióikon csüngött, 
valóban úgy érezte, hogy az ő régi Milánóját 
találta fel újra. 

A Naviglio felöl könnyű köd szállongott és 
összevegyült a kertek hűs páráival, a mi a jól¬ 
eső érzés oly mély megindultságát idézte elő 
nála, a mit aligha ért meg az, a ki nem Milá¬ 
nóban született. Kabátja prémgallérját füléig 
felhúzva, ajkai között egy kitűnő olasz Virgi¬ 
niával, most közlékenyebb lett. 

- Ezeken az utakon járt valamikor Ugo 
Foscolo és Parini. A mint most mi, úgy jártak 
ők is itt egy téli estén ezek között a lefüggö¬ 
nyözött ablakú házak között. Itt sétálgatott 
Milánó két nagy külföldi rajongója, Stendhal 
és Balzac. Balzac, a mikor már messze járt e 
várostól, még akkor is irigyelte barátját, a ki 
itt járhat-kelhet ezen a gyönyörű korzón, a 
hol az imádott nő lakott . . . Olyan dolgokat 
mondtam most önnek, a melyek talán más sze¬ 
mében jelentéktelenségek, de ön meg fogja ér¬ 
teni, mert ön poéta. 

- Köszönöm a kitüntetést, a melyben ré¬ 
szesít. Szeretném, ha egy költeménynyel viszo¬ 
nozhatnám önnek ez estének a szépségeit. De 
félek, hogy érdemtelenül ér az ön kitüntetése. 

Az újságíró felelet helyett barátságosan meg¬ 
szorította karját: 

- Éleszsze fel újra ezen a kihalt helyeken 
a farsangi álarczos felvonulások emlékét, az a 
száz meg száz idill, a melyeket ugyanannyi 
cselszövés és ármánykodás fon be, a szenvedé¬ 
lyes szépségeket, a kik mint muskétások a 
háborúban erkélyeikről coriandolival tüzelnek 
alá a forró napokon, és a kik esténként meg¬ 
jelennek szinházi páholyaikban, sugárzó szép¬ 
séggel, egyik talpig fehérbe Öltözve, a másik 
vörösbe, a harmadik zöldbe. 

Az idegen egy pillanatig gondolkozva meg-
állott, aztán így szólt: 

- De ön nem látta mindezt ? 
— Nem, de családi körben nem egyszer hal¬ 

lottam erről és láttam is a kokárdákat, a melye¬ 
ket anyám féltékenyen őrzött, hallottam ezek¬ 
ről a hőstettekről mesélni és tudja, a képzelet¬ 
nek szárnyai vannak. Szerencsétlenségemre én 
a középső generáczióhoz tartozom. Nem va-
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gyök elég öreg ahhoz, hogy a mai kor eszméi 
elől elzárkózzam, és viszont mégsem tudok, 
megszabadulni apáink gyönyörű álmainak han¬ 
gulataitól. Szomorú és sivár az élet így, két 
életkor között! 

Hosszú hallgatás követte szavait és némán 
engedték át magukat mind a ketten saját gon¬ 
dolataik szárnyalásának és rajongásának, a mi¬ 
ket ez a beszéd ébresztett fel bennük. Az ide¬ 
gen szülőföldjére gondolt; szokatlanul tisztán 
és élesen lépett fel képzeletében egy téli este, 
igazi éjszaki téli este képe, tizenöt fok hideg¬ 
gel, zérus alatt, és az a gyalogút, a melyet meg¬ 
tett, hogy egy gyengén kivilágított ablakot el¬ 
érjen . . . Ebben a pillanatban az újságíró egy 
sóhajt hallatott. 

- Bocsássa meg nekem. 
- De mit? 
- Az indiszkrécziómat. 
- Nem vettem észre. 
- Ön mondta, hogy várják valahol . . . Ha 

nőről volna szó. . . nem akarom feltartóztatni. 
- Nőről van ugyan szó, de nem valami sze¬ 

relmi találkáról. Születésnapja van egy kedves 
barátnőmnek és én nem szeretnék most távol 
maradni tőle. Súlyt helyezek arra, hogy hű le¬ 
gyek hozzá. 

Az újságíró hangjának melegségéből az ide¬ 
gen megértette, hogy a nő szép és fiatal. Tudta, 
hogy különváltan él feleségétől, de intellektuális 
szellemi életében eddig még semmiből sem kö¬ 
vetkeztethetett arra, hogy valakivel benső vi¬ 
szonyt folytatna. Az idegen, a ki most nem 
tudta, hogy mint viselkedjék, elhallgatott, de 
épen ez a zavar, a melynek kínosságát a kihalt 
utcza csöndje csak fokozta, ez az egyedüllét a 
diszkréten kérdező idegennel, a ki első ízben 
és talán utoljára jár most Milánóban és a ki 
holnap elutazik, mindez beszédessé tette az 
újságírót, a ki már hivatásánál fogva is zárkó¬ 
zott volt és érzéseit titkolta. A nélkül, hogy a 
válaszra várt volna, félig magának, félig társá¬ 
nak beszélve, az est fantasztikus árnyaitól fel¬ 
tüzelve hirtelen szükségét érezte, hogy fel¬ 
kiáltson : 

- Ó, milyen asszony! 
És az idegen most még magasabb zavart 

érzett. Mindenáron beszélni akart és valami 
általános véleményt koczkáztatott azokról a 
nőkről, a kik értenek ahhoz, hogy mint kell 
szeretni. 

- Igen, ezek az asszonyok bájosak, — sza¬ 
kította félbe szavait az ujságirój — de sokkal 
ritkábbak náluknál azok, a kik értenek ahhoz, 
hogy mint kell őket szeretni, hogy mint kell 
szerelmet felébresztpni. Ó, ez nem üres para-
dokszon, biztosítom róla. Szerelmet felébresz¬ 
teni, ez nehéz dolog. Ez csak olyan nőknek 
sikerül, a kik kiváló tulajdonságokkal rendel¬ 
keznek. A többieknél ez nem egyéb, mint vá¬ 
gyódás, a mely gyorsan el is tűnik, a mint azt 
ön is jól tudja. De azok — folytatta rövid szü¬ 
net után, — úgy ébresztik fel bennünk a sze¬ 
relmet, hogy felébresztik a fantáziánkat, a ne-
meslelkűségünket, az odaadásunkat, mindazo¬ 
kat a nemes érzésünket, a melyek a szerelem 
hiányában elfakulnak. Ha nem lennének többé 
a világon olyan asszonyok, a kik fel tudják 
ébreszteni bennünk a hőst, mi lenne a szépből 
és a nemesből ebben az életben ? Szeretni, ez 
a jó lelkek feladata; szerelmet felébreszteni, ez •" 
a szellemi életet élőké. És az utóbbinak sok¬ 
kal nagyobb a hordereje. 

- Azt hiszem, önnek igaza van. 
A korzó végén jártak már, közel a san-

czokhoz. Az idegen a sorompó felé nézett. 
- De hát hol lakik az ön királynője? 
- Királynő ! — ismételte az újságíró boldog 

mosolygással. — Ez a czím illeti meg jogosan. 
Már elmentünk a háza előtt, forduljunk hát 
vissza. Alig pár lépés innen, ebben az utczában, 
a mely a kertekhez vezet. A szépség királvnője! 
A szellem királynője ! Igen, királynő. Nem vette 
észre - - folytatta lelkesen - - hogy valameny-
nyiünknek, születésünknél fogva, van valami 

Fekete Gábor táblai elnök, az unitáriusok főgonDnoka. 

Báró Petricsevicli-Horváth Kálmán, az unitáriusok 
főgondnoka. 

Ferencz József unitárius püspök. 

— Nem, a hasonlat nem talált. Inkább úgy 
mondanám : gyöngyszem rossz foglalatban. 

Észrevette, hogy vagy túlságosan sokat, vagy 
túlságosan keveset mondott. Határozott moz¬ 
dulattal elhajította szivarját és így szólt: 

- Untatom ? 
-Hogy 

gokról van szó? 

rangunk a mely azonbannem^nd^ e^zTk T a Í S t k ^ b e n T e S £ £ £ Í í k t 
meg azzal, amelyet a társadalomban elfoglalunk, zéseinek megösmerése v™ t a ezé? 

Az egyik utczalámpa fénye mellett az újság¬ 
író most megnézte az óráját: 

- Még ráérek öt peresig. Valószínűleg soha 
többe nem kerülünk így többé össze, mint ma 
iriö. haló ű̂Vió± n i«~~_;ri_-- _ *i - .»., . 

Ez a született szellemi arisztokráczia és a ki 
ennek tagja, az köteles mindenkor arisztokratá¬ 
nak maradni, bármilyenek is az életviszonyai, 
a minthogy az igazi gyémántnak akkor is ra¬ 
gyogni kell, ha a foglalatán foltok is vannak. 

— Gyöngyszem, a kagylójába zárva. írja bele tehát a jegyzőkönyvébe : .-Milánóban 
egy szép téli estén a vén korzón a Porta Eenza 

előtt sétálgatva, X barátom a szerelemről és egy 
asszonyról beszélt... A kommentárokat önre 
bízom. 

- De legalább azt mondja meg, hogy ha 
később önre gondolok, boldognak hihetem önt? 

— Nem tudom, hogy boldog leszek-e később; 
tulajdonkópen ma sem vagyok boldog. A bol¬ 
dogság, az egészen más valami. Hat évvel ez¬ 
előtt, mint valami őrült imádtam azt az asszonyt. 
Most ő azt akarja, hogy ón szeressem, mint egy 
bölcs és én igyekszem engedelmeskedni. Nem 
hiába királynő valaki! Szinte hihetetlen, hogy 
tud uralkodni mindenki fölött, a kit egyszer 
meghódított. Ön meg fogja érteni, hogy ehhez 
nem elegendő csupán az, hogy valaki csak fiatal 
és csak szép legyen. 

— Színésznő, vagy az előkelő társaság tagja? 
— Sem az egyik, sem a másik. Húsz éves 

lehettem akkortájt, és még pelyhedző állú le-
gényke voltam, a mikor Angliában jártam tanul¬ 
mányúton. Sok mindent elfelejtettem abból az 
időből, de tisztán emlékszem arra a szomorú 
ügyre, a mely ott esett meg, és a melyben egy 
már akkor is rósz hírű ügyvéd, mondjuk merész¬ 
sége miatt, szilencziumos ügyvéddé lett. Gaz¬ 
ember volt, de kiválóan eszes és furfangos, a ki 
tiszteletben és becsületben álló családhoz tar¬ 
tozott. Miután a fólvilágot becsapta, és elverte 
az örökségét, hátra hagyva feleségét és kis 
lányát, hirtelen eltűnt és soha sem lehetett 
megtudni, hogy hová. Szegény teremtések a 
gondtalan nagyúri életből egy bútorozatlan 
szobába kerültek, a munkához nem voltak 
szokva, az előítéletek még uralkodtak felettük 
és a legnagyobb nyomorba kerültek. Önre bízom, 
képzelje el ezt az állapotot. Én ekkor még nem 
ismertem őket. A lánynyal pár évvel ezelőtt 
találkoztam. Akkor tért vissza, árván, hosszú 
külföldi tartózkodásából. 

Lépésről-lépésre közelebb jutottunk a Via 
Palestro-hoz, és most odaértünk ahhoz a kis 
utczácskához, a mely a két kertet elválasztotta. 
Teljesen egyedül voltak. Jobbról és balról is 
lombtalan fák állottak és ágaik könnyed dértől 
fehérlettek. 

A Villa Eeale lámpasora előtt a silbak téli 
köpenyébe burkolózva aprózott lépésekkel járt 
fel és alá és néma, mozgó árnyékot vetett a 
fagytól szinte még jobban megkeményedett 
utczakövezetre. 

— A trón lépcsőin születve Szemirámisz lett 
volna belőle. A fönséges csinkvecsentóban feje-
delemnő. De a mai kor kicsinyes és szűkkeblű 
a nagy egyéniségekkel szemben. Az ő király¬ 
sága ma csak ennek a háznak első emeletére 
zsugorodott össze, a honnan ön most az opálos 
színű függönyökön át világosságot lát kisugár-
zani és a hol most királynői udvartartását 
fogadja. Szerencséje volt és kellő időben örö¬ 
költ annyit, a mennyiből kiadásait könnyen 
fedezheti... Brrr! A hideg egyre élesebb lesz ! 

- Nem tartóztatom fel tovább. Siessen oda, 
a hol várják. 

- Ha ön nem utazna el ilyen hamar, enge-
delmet kértem volna, hogy bemutassam önt. 
Engedelem nélkül nem merészelem. Az ő házi 
törvényeit nem szabad senkinek sem meg¬ 
szegnie. Gondolja el, hogy még a legbensőbb 
barátai közelében sem enged meg semmiféle 
családias bizalmaskodást Ismétlem önnek: igazi 
királynő! 

- Arragoniai Tullia — mondta az idegen. 
— Talán az, de ő nem helyez súlyt arra, 

mint Tullia, hogy irodalmi nagyságát is el¬ 
ismerjék. És ön is belátja, bizonyára, hogy ez 
nagy előny. Jelmondatának egy másik nagy 
asszonynak, arragóniai Tullia méltó vetély¬ 
társnőjének, Veronika Francénak egyik vers¬ 
sorát választotta: «Ha jó, ha rósz — én beérem 
magammal!» A büszkeségnek és méltóságnak 
veleszületett érzése megkönnyíti neki azt, hogy 
utat mutasson a világnak, mint szabad vele 
szemben viselkedni. Apjától ragyogó szellemet 
örökölt, kitűnő nevelésben volt része és jószívű, 
ha ez nem esik terhére és nem teszi saját magát 
önnön érzéseinek rabszolgájává. A cselédeitől 
például a világért sem hagyná magát rászedetni, 
vagy meglopni és mégis hűséges, odaadó cse¬ 
lédsége van, a kik már évek óta szolgálják rajon¬ 
gással. A mi a társaságot illeti, nem fogad höl¬ 
gyeket. A ő műveltségével és méltóságával ren¬ 
delkező nők nem tudnák megbocsájtani az ő 
életét és szüleinek ballépéseit: a többiekkel pe¬ 
dig amúgy sem tudna mit csinálni. A férfiakkal 
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szemben szigorú és megválogatja, hogy kit fo¬ 
gad, a mi határozottan kitüntetés számba megy. 
«Se léhákat, se együgyüket» irta sajátkezüleg 
annak az albumnak oldalára, a melyben imádói¬ 
nak aláírásait gyűjti. Ezek után ön is be fogja 
látni, hogy az ember vigyáz magára, nehogy 
ügyetlenségeket kövessen el. 

— Vigyázzon magára, nehogy — a fejét el¬ 
veszítse. 

- Ha el is veszteném, ő az a nő, a ki meg¬ 
találná és a ki vissza is tudná illeszteni a he¬ 
lyére. 

Az idegen most hangosan felkaczagott, dó a 
következő pillanatban erős kézszorítással igye¬ 
kezett jóvátenni indiszkrét nevetését. 

A mikor rövid órácska múlva visszatért a 
szállójába, nem épen azt irta jegyzőkönyvébe, 
a mit társa óhajtott, hanem a napi dátum alá 
röviden csak azt a megfigyelését jegyezte fel: 
«A szerelmesek mindenütt és mindenkor egy¬ 
formák. D 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
© A szúnyogok és a história. Köss Rónáid, a 

világhírű angol tudós, a ki legelőször mutatta ki, 
hogy a maláriát egy szunyogfajta hurczolja szét 
az emberek között, és a ki tudományos munkás¬ 
ságáért a Nobel-dijat kapta, minap egy felette 
érdekes felolvasást tartott az oxfordi orvos-egy¬ 
letben arról a kérdésről, hogy minő szerepe lehet 
a világhistóriában a szúnyogoknak. 0 ugyanis 
hosszú esztendőkre terjedő vizsgálatok folytán 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a régi Hellas 
klasszikus földje sok helyütt ma azért lakatlan, 
mert a szúnyogok terjsztette malária valósággal 
kiöli azokat, a kik ott letelepednek. S azt is ta¬ 
pasztalta, hogy ily vidékeken a feketeszemü és 
feketehaju ember még valahogy ellene tud állani 
a maláriának, ellenben a kékszemü szőkék föltét¬ 
lenül elpusztulnak. Ebből aztán azt a következ¬ 
tetést vonja le, hogy a régi görögök, a kik a 
klasszikus korban éltek, s megalkották az akkori 
párja nélküli kultúrát, és a kik eredetileg szőkék 
voltak,"i(li!>' multával' kíJYáltal;:', s'VcTnk együtt él-
pusztult a kultúrájuk is. Helyüket aztán egy kul¬ 
túrára kevésbé alkalmas fekete typusu faj foglalta 
el, a mely a maláriának jobban ellene tudott 
állani, — a mostani görögök ősei. 

Lehet, hogy csakugyan igy történt a dolog. Sok 
szól a mellett, a mit a germán fajok ma szerte 
hirdetnek, hogy Hellas ó'slakói tényleg a szőke 
fajhoz tartoztak. Szőkének képzelték a szépség 
istenasszonyát: Venust, nemkülönben Apollót s 
magánál Homérnál «glaukopisz» vagyis «kékszemü!> 
Minervának az állandó jelzője. S hogy egyebet ne 
említsünk, a világhódító Nagy Sándor maczedon 
király is szőke volt. Arra is van bőséges adatunk, 
hogy az ősi faj gyorsan pusztult, s helyét mások 

foglalták el. így pl. Spártában a perzsa háborúk 
idején 8000 volt a szabad polgárok száma, ellen¬ 
ben a reformátor Agis király idejében számuk 
700-ra apadt, úgy, hogy több mint 4000 idegent 
árkád és dór származású perioikost kellett polgár¬ 
jogokkal felruházni, hogy az állam biztonságáról 
gondoskodjanak. 

Lehet tehát, hogy csakugyan úgy történt, a hogy 
Eoss Eonald hirdeti. De akkor két következtetést 
vonhatunk le a tanításból, melyek mindegyike 
szerénységre int. Az egyik az, hogy íme a szúnyo¬ 
gok alaposan elvégezték azt, a mibe Xerxes száz¬ 
ezrekből álló világrengető hadserege belebukott. 
A másik tanulság a világ meghódítására törekvő 
szőke germán fajokra vonatkozik, s abban a kér¬ 
désben csúcsosodik ki, hogy miért akarják ők 
örökké birni Indiát meg Egf\ptomot, a fekete 
szemű fajok ősi birodalmait, holott a kicsi Görög¬ 
országból ki tudták őket irtani — a szúnyogok? 

Följelentés és ítélet. Hogy mennyire kaján termé¬ 
szetű, vádaskodó és gyanúsítani szerető nép va¬ 
gyunk mi magyarok, arról ékesen tanúskodik a 
legújabban megjelent statisztikai évkönyv. Ennek 
tanúsága szerint egyetlen esztendő folyama alatt 
(1908-ban) 317,000 följelentés történt a járásbíró¬ 
ságok előtt, s ebből 210,000 esetben Ítélethozatalra 
sem került a dolog. Vagyis annyira alaptalan volt 
a feljelentések kétharmadrésze, hogy a bíró bele 
sem ment a komolyabb méltatásba, a midőn ki 
kellett volna mondania a bűnöst, vagy az ártatlant. 

És ez a jelenség annyival figyelemre méltóbb, 
mert a kisebb fajta, a járásbiró előtt letárgyalandó 
ügyekről van itten szó. Mi pedig eddig csak ahoz 
voltunk hozzászokva, hogy a nagyjainkat, a politi¬ 
kusainkat, a közéleti szereplőinket gyanúsíthatjuk 
szabadon. Ezeknek becsülete közpréda volt eddig 
is. Az alkotmányos korszak kezdete óta alig volt 
miniszterünk, a kire rá nem fogták volna, hogy 
lopott, s nem szerzett a közpályán szereplők 
közül senki vagyont, hogy rá nem mondták volna 
a tolvajt. Az pedig mindennapos dolog, hogy 
per «gazember» beszéljenek valakiről, még azok 
is, a kik kezet szorítanak vele, s jóindulatáért 
kunyerálnak — ha egy kis befolyása van. 

Ezt a rettenetes fekélyt azonban csak a nyil¬ 
vános életben tapasztaltuk eddig korlátlanul pusz¬ 
títani. Az a fentebbi statisztikai szám meggyőzhet 
róla mindenkit, hogy tanulékony s okulni szerető 
nép vagyunk, s a nagyoknak üdvös példája hamar 
elterjed a romlatlan nép körében is. íme egy esz¬ 
tendő lefolyása alatt 210,000 embert vádoltak meg 
alaptalanul hírnevükben, becsületükben. Legalább 
nem mondhatja senki, hogy a becsületnek nincs 
nálunk keleté ; hiszen csak olyasmitől akarhatunk 
másokat megfosztani, a minek becse van. 

A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM. 

A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS TEMPLOM. 

Lúgos és Bécs. Lúgos város tanácsa ugyanazzal 
a problémával foglalkozik, t. i. a húsdrágaság 
megszüntetésével, a melyről Bécs városházán foly¬ 
nak a tanácskozások. Csakhogy a lugosiak prak¬ 
tikusabb oldalról fogják meg a kérdést, mint az 
osztrák császárváros nagyfej ü urai. Ok ugyanis 
egyszerűen limitálják a hús árát, a hogy az szo¬ 
kásban volt a régi jó időben. Meghatározzák, hogy 
mennyiért szabad árulni a marhahús elejét, meny¬ 
nyiért a vesepecsenyét vagy a borjuczombot. 
Drágábban pedig ne merje adni senki! Ez az el¬ 
járás évszázadokon át virágzott Magyarországon, 
s mindig fényesen bevált. De a régi időben meg¬ 
volt a hathatós szankcziója is. Huszonöt bot, a ki 
a tilalmat áthágni meri! Mindenesetre szívhez, 
lélekhez szóló beszéd. Ma semmikóp se lehet bün¬ 
tetni azt, a ki az ily tilalmat megszegi. Mit fog¬ 
nak hát csinálni a lugosiak, ha találkozik oly 
istentől elragaszkodott gonosz, a ki tilalmuk da¬ 
czára is drágábban fogja mérni a húst, mint a 
hogy ők meghatározták. 

Lám a bécsi magisztrátus sokkal óvatosabb. 
Nem intézkedik mindjárt, hanem szép instancziát 
intéz a kormányhoz s a marhakiviteli tilalom 
elrendelését kérelmezi. 

Czélravezető ez a módszer is — kétségtelenül. 
ILi nem vihetjük eladásra a marhát oda, a hol 
jól megfizetik, kénytelenek leszünk eladni itthon, 
olcsó áron. De mit szólnának hozzá a jó (?) bécsiek, 
ha a kormány eltiltaná az iparáruk kivitelét is a 
külföldre azzal a czélzattal, hogy azok ára itthon 
olcsóbb legyen? 

Nekünk pedig a bécsi agitácziónál is jobban 
tetszik az, hogy akadt magyar újság, a mely a 
magyar agráriusok érdekét látta abban, ha a 
marhakivitelt csakugyan beszüntetik ! 

•K 

A sármási gázkutak. A sármási fúrólyukak nagy 
mennyiscgü gázát lövelnek ki szünetlenül, a mely 
gáz sok ezer ló erejének megfelelő. A lapok e 
napokban hozzák hírét, hogy a bányakapitányság 
az államnak adományozta e forrásokra a bánya¬ 
jogot. De senki se emlékezett meg róla, hogy 
itt voltakép egy óriási jelentőségű dologról van 
szó, mely nagyobb lökést adhat Magyarország 
ipari fejlődésének, mint sok millióra menő állami 
támogatás. Pedig így áll a dolog. Mert az iparban 
az erő a leglényegesebb, s egyszersmind a leg¬ 
drágább tényező. Ezt nekünk a természet ime 
ingyen adja Mintha csak azt is mondaná: ellát¬ 
lak magyarom! a mai kulturális ilet legfőbb fel-
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Gayor new-yorki polgármester, a ki ellen merényletet követtek el. 

tételeivel, az erővel is, már most csak rajtad áll, 
ne élhetetlenkedjcl tovább 

Hát a milyen nagyszerű egy nemzet vagyunk, 
tőlünk bizony kitelik, hogy élhetetlenkedni fogunk 
tovább is. íme vizieró'nk is vagyon bőven, bőveb¬ 
ben mint a többi nácziónak, s nem éltünk vele. 
(Mozgató erőnek is különbnek tartjuk a bort a 
víznél.) Az igaz, hogy a folyamok vizi ereje nem 
egészen ingyen való. Csatornát, gátat, zsilipet kell 
építeni és az pénzbe kerül. De a sármási gáz 
meg van fúrva, most már egészen ingyen tolul 
föl a föld gyomrából. Csupán értékesíteni kell, 
alkalmat kell neki adni, hogy dolgozzék. Persze 
ez is pénzbe kerül. Mi meg a pénzt csak a láda¬ 
fiában szeretjük tartogatni, s a takarékban. Utóbbi 
helyen van is vagy négy milliárd betétünk el¬ 
helyezve. Igaz, hogy keveset hoz. De azt tartja 

Magyar Miska, hogy így biztos. S lehetséges, hogy 
a sármási kutak kedvéért se veszi ki onnan a pénzt. 
A gázzal hadd törődjék a német, vagy az ánglius l 

Előfizetési föltételeink: 
A t Vasárnapi Ujság» negyedévre 4 korona, fél¬ 

évre 8 korona. 
A «Vasárnapi Ujság» a «Világkrónika »-val 

negyedévre 4.80 fillér, félévre 9.00 fillér. 
Az előfizetések a (Vasárnapi Ujság» kiadó¬ 

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

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Égi és földi szerelem. Anthony Hope angol 

regénye után mai számunkban új regény közlését 
kezdjük meg. Czime: Égi és földi szerelem, szer¬ 
zője Neera, az Európaszerte ismeretes olasz Írónő, 
kinek műveit nálunk még kevéssé ismerik, holott 
úgy művészi szempontból, mint a szép olvasmányt 
kereső olvasó szempontjából egyaránt értékesek és 
érdekesek. Az Égi és földi szerelem az olasz Írónő 
legnagyobb sikert aratott műveinek egyike; ma¬ 
gyarra Ballá Ignácz fordította. 

A munkácsi görög-katholikus püspökség tör¬ 
ténete. Hodinka Antal, jeles történetírónk most 
adta ki az Akadémia megbízásából nagy munká¬ 
ját a munkácsi görög-katholikus püspökség tör 
ténetéről, a mely voltakópen a hazai rutének 
egész egyházi történetét foglalja magában. Na¬ 
gyon részletesen tárgyalja a fölvetett kérdést, rop¬ 
pant mennyiségű adat-készlet alapján. Szigorúan 
ragaszkodik az adatokhoz, s feldolgozza az egész 
adatkészletet; rendkívül szorgalmas, gondos munkát 
végzett s tárgyát mondhatni kimeríti. Ezt az 
anyagot jóformán mind maga gyűjtötte össze a 
római levéltárakban, a bécsi közös pénzügyi és a 
közös állami levéltárakban, nemkülönben mind¬ 
azokban a hazai levéltárakban, a melyekben tár¬ 
gyára vonatkozó adatok találhatók. A -munka 
szakemberek számára készült s a tárgy iránt kö¬ 
zelebbről érdeklődők számára; történeti irodal¬ 
munknak minden esetre jelentékeny nyeresége. 

A filozófia a középiskolában. Dr. Kornis Gyula 
e czim alatt magvas kis tanulmányt adott ki, a mely¬ 
ben kifejti nézeteit a középiskolai filozófiai oktatás¬ 
nak czéljáról, tárgyáról és jelentőségéről. Alapos 
filozófiai képzettséggel fog neki tárgyának s fej¬ 

tegetései nyomán a középiskola általános reform¬ 
jával 'is számos érintkezési pontot talál, nemkü¬ 
lönben érdekesen állítja be a filozófiai propedeu-
tika általános jelentőségót is. 

Benczúr Gyulának a királyról festett legutóbbi 
arczképét adta ki most szép heliogravure máso¬ 
latban a Könyves Kálmán társaság. A szép, kife-1 

jező arczkép ólethíven adja királyunk ősz fejét s 
nagyon alkalmas arra, hogy széles körben elter¬ 
jedjen. A kép ára Ízléses keretben 15 korona. 

Ügy szeretlek én. Wolfram Elemér ily czlmű 
dalt bocsátott ki ének és zongorára, Debreczenben. 
Ára 2 korona. Kapható Zipser és König zenemű-
kereskedésében. 

A tJó Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja augusztus 21-iki számában 
közli Benedek Elek versét, Rákosi Viktor elbeszé¬ 
lését, Dürmögö Dömötör, a híres maczkó látoga¬ 
tását a dobsinai jégbarlangban, Lakatos Lajos el¬ 
beszélését, Gerlóczy Géza kedves képét, Vértcsy 
Kornél úszóbajnok czikkét az úszásról, pompás 
képes czikksorozatot a fürdői életről, Elek nagy¬ 
apó meséjét, Dánielné Lengyel Laura regényét, a 
szerkesztői üzeneteket, rejtvényeket stb. A Jó Paj-
tás-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 fillér, egyes szám ára 
20 fillér. Mutatvány-számot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
A munkácsi görög-katholikus püspökség törté¬ 

nete. A M. T. Akadémia történelmi bizottsága 
megbízásából irta Hodinka Antal. Budapest, az 
Akadémia kiadása; ára 16 korona. 

A filozófia a középiskolában. Irta dr. Kornis 
Gyula, Budapest, Franklin-Társulat. 

EGYVELEG. 
* «Comité Internat ional de l 'Aviat iom ala¬ 

kult meg Parisban, mely az aviatikusok érdekeit 
a bíróság és egyéb hatóságok előtt védi s egyben 
a léghajózási jogok megállapításánál is vezér¬ 
szerepet játszik. (G. L.) 

S/,ülők figyelmébe a j á n l j u k ! A Széchényi -
konviktusban a növendékek vallásos, müveit nevelés¬ 
ben s napi korrepeticzió s instrukczióban részesülnek. 
Prospektust küld: Koncsek Kálmán, főgimnázium! ta¬ 
nár, Szabadkán. 

A fürdőidény alatt senki el ne mulassza az 
egész continensen elterjedt Brázay sósborszesz be-

Svájczi selyem vámmentesen :: 
házhoz szállítva! 

l 

Kérjen fekete, fehér Tag; színes njdonságminkból mintákat* 
Crépon, Dnchtsse, Cachemire, MessalliK, Cótelé, 
Eolienne, Sfcantung-, Monsseline 1ÍO cm széléé, méte¬ 
renként l K 20 f.-tfil kezdve. Ruháknak, blúzoknak stb.-nek való 
bársony és pellnche, úgyszintén hímzett blúzok, vala¬ 
mint baliszt, pamut, vászon- és Belyemrahák — Mi ceakia ga¬ 
rantáltan erős eelyt mezőieteket adónk el vám- és portómen¬ 

tesen dlrect maginvevöknek. 

SGHWEIZER & Go., LUZERN U 24 (Svájcz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

Soha többé! 
nem cserélek szappanommal, mióta a Berg-
mann féle vesszőparipa - liliomtejszappant 
használom (egyedüli gyártók: Bergmann 
& Co, Tetschen 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 illatszerkereskedésben 
stb. kapható. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Saluator [lkán M GflJÍ 
Budapest, 

Vl.Petőfi-utezaS. 
(Saját hál.)  

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

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajté hatásul 

Ajánlják dúsan felszerelt rak¬ 
tárukat. Állandóan nagy kész¬ 

let mindennemű 
« *g(r««ces,Mn ra«y a 

3ii*t/e-Lipócti Salratorforrdt- Vállalatiul 
Bvdapat, V. Rudolf-rakva* 8. 

szücsara és sapkákból 
n legegyfzerübbtől a legjobb 

kivitelig. 

Címre kérünk ügyelni 
í iókuuk niiic.-t. : : 

HírriPtPQPk '•'•^tnek Blockner I. hirdető-
l U D I O Q C n Irodájában, Scmmelweis-utcza 4. 

^^^kHM^"MI*M^^B>>**1B*'MM"»«H>>*«»*l»«BMBi»«s»j»MR>Jlls» ' 

[fíTa fáj a fej G 

Dr.MAUBERJE 
párisi tanár 
KORSZAK¬ 
ALKOTÓ 
TALÁL¬ 
MÁNYA 

PÁRISI VAJCRÉME 
A r a 3 korona. Alaposan gyógyítja az arczbőr minden 
lermészetellenea tisztátlanságait és betegos képződményeit. — 

Főraktár Ausztria-Magyarország részére N lko l i t s Emil 
gyógyszerésznél, Nagybecskereken. — Kapható minden 
«* «» «» «» gyógyszertárban és drogériában, o c» o «» 

A budai Szt-LukácsM 
•Nagryszállodájában« és <Thermal>-
szállodájában szoba teljes ellátással na¬ 
ponként 10 koronától feljebb. Minden 
szoba kilátással a Dunára. Kénes iszap¬ 
fürdők és iszapborogatások. Fürdőisrner-
tetést díjmentesen küld :: :: :: :: :: 
:: Szt.-Lukácsfürdő részvénytárs. 

tartós és 
ozélszerfi 

ntibőröndöt vásárol, 
kérem tekintse meg saját ké-
szitményn bőrönd és bőr-
dinzműám raktáramat :: 

CSÁNGÓ 
— bőröndül, 

Olcsó szabott árak. A czim fontos! •ozenm-körút 5. sz. 

ne tétovázzék hanem 
= = használjon azonnal 

* * * * 

Beretvás pastillát 
[ Korona £0 fillér. — Kantiak min<i.n a^Am,. ,^4.k.n 
ln^^u^°^lér' Kapható minden gyógyiurtárbi 

Orroiok által ajánlva. — Három dobóinál ingym pogtai 
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Bzerzését, mert a kellemes nyaraláshoz hozzátartozik, 
hogy testünket ezen nélkülözhetetlen házi szerrel 
bedörgöljük időrő-időré, miáltal a lest valósággal 
pánczélozódik a hülés ellen, edződik minden fáradt¬ 
ság, kimerültség ellen. 

Csángó bőröndösnek a finom bőráru készítményei 
általánosan ismertek és kedveltek, különösen figyelemre 
méltók az általa most forgalomba hozott «Eekord» 
kézitáskák, a melynek megtekintésére a t. közönség 
b. figyelmét felhívjuk. Üzlete Muzeum-körut 3. szám 
alatt van. Lásd a czég hirdetését a jelen számunkban. 

Fölösleges külföldre menni! Ama elavnlt 
frázisnak, mely mindenkor csakis a külföldről bejövő 
portékát dicséri, sajnos még mindig akadnak hivei. 
Pedig mennyire téves ezt a nézet, fényesen megczá-
folja például a hazai szücsáruipar, mely ma már olyan 
magas színvonalon áll, hogy a legkényesebb ízlést is 
kielégítheti. Látjuk ezt az országszerte kitűnő hír¬ 
névnek örvendő Elkán és Gerő czégnél, — kiknek 
gyártelepe VI., Petőfi-utcza 5. szám alatt van — és 
a hol a legkiválóbb mestermunkák mellett minden¬ 
féle olcsóbb fajta szőrmeáru is állandóan raktáron 
van, tehát mindenkinek módjában áll, szükségletét e 
czégnél előnyösen beszerezni. 

Huzella M. fegyverkereskedő czég most kibocsáj-
tott terjedelmes árjegyzékére a t. vevőközönség b. figyel¬ 
mét ezúton is felhívjuk. Kívánságra azonnal beküldi. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Gróf ESTER¬ 

HÁZY FERENCZ, titkos tanácsos, a főrendiház kineve¬ 
zett tagja 87 éves korában Cseklészen. — Kenésééi 
KENESSEY LAJOS, földbirtokos, Fejérmegye törvény¬ 
hatósági tagja, a Fejérmegyei Takarékpérwtár és 
Gazdasági Egyesület igazgatója 71 éves korában 
Pettenden. - BENICZKY MIHÁLY, miniszteri osz¬ 
tálytanácsos 65 éves korában a nógrádmegyei Szügy 
községben. — BABSY GYULA, 46. gyalogezredbe! i cs. 
és kir. százados 36 éves korában Szegeden. — Hir-
tenriedi HEKZ GYULA lovag, az Osztrák Hitelintézet 
felügyelő bizottságának tagja és a Magyar Hitelbank 
helyettes einöke 86 éves korában Eeichenauban. — 
KUDLA JÁNOS, államvasuti ellenőr 47 éves korában 
Szolnokon. — MADZINYI GÉZA, gyógyszerész, jános¬ 
halmi postamester 50 éves korában. — Báró JÓSIKA 
KÁLMÁN, a magyar újságírás egy régi érdemes mun¬ 
kása 73 éves korában Budapesten. — BECK GUSZTÁV, 
Sopron város tiszti főorvosa, Dél-Tirolban, a hol 
szabadságidejét töltötte. — SEBESTYÉN LAJOS, kir. 
tanácsos, ügyvéd 58 éves korában Nagykanizsán. —-
ÁBBAHÁM EMIL, nyűg. magyar királyi adóhivatali 
ellenőr, római katolikus egyházi tanácsos 84 éves 

korában Tordán. — GBÜNWALD MÓZES, huszti orto¬ 
dox főrabbi 55 éves korában. — POLÁNKAY JÁNOS, 
68 éves korában Egerben. — EÉVAY SÁNDOR, ügyvéd 
71 éves korában Szécsényben. — Kisfalud! MADARÁSZ 
SÁNDOR, 45 éves korában Budapesten. — Pataki 
POTOCZKY DEZSŐ, 64 éves korában Berzéken. 
BHODSZKY GYULA, Brodszky Dezső és felesége, szül. 
Baráth Erzsiké kis fia két éves korában Budapesten. 

Özv. zichi és vásonkeöi gróf ZICHY LÁSZLÓNK, szül. 
sárvári és felső vidéki Széchenyi Ernesztina grófnő 
75 éves korában Bárczán. — Özv. tangermündei és 
kiskapusi BHUSZT IGNÁCZNÉ-, szül. etédi Jakab Vilma 
76 éves korában Désen. — Özv. dr. CSEBMÉNYI Jó-
ZSEFNÉ, szül. szamosujvár-németi Dániel Mária, a 
a budai zeneakadémia tanárnője 74 éves korában 
Budapesten. — Özv. MAYER GYULÁNÉ, szül. Dreilin-
ger Borbála 69 éves korában Budapesten. — ISÉPY 
ANDORNÉ, szül. Balsay Stefánia 29 éves korában 
Kassán. — Pókakereszturi SZÉKELY ÉVIKÉ, pókake-
resztúri dr. Székely Endre ítélőtáblái tanácsjegyző 
és felesége, szül. Toldy Ferike egy éves leánya Ko¬ 
lozsváron. — LAVATKA JÓZSEFNÉ, szül. Wagner Sa¬ 
rolta 49 éves korában Nagyszebenben. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2706. számú feladvány Feber E,-től, Pfalzbnrg. 

SÖTÉT. 

Helyeién fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A iBudapeiti Sakk-kört. — 
A tBudapetti ÜL kér. Sakk-kört. — Lndanyi Antal. — 
Wysohogrod Fal. — Beér Mór.— Gottléb István f Budapert). 
Németh Péter (Ctemgor). — Kintzig Bobért (Fákért.) — 
Moller Nándor (Szombathely). — Hoflbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Stentlátzló) — A •OySri 
Sakk-kör, t — Székely Jenő. — Mészey József (Qyör), — 
A íZborói Tdr»a»kört. — «A Kalocsai Katholikut Kört — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzái-
ujlak.) ~ A t Duna földvári Egyenlöiégi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). -— Csolnoki István (Hajdú-
hadháta). — A tLeibicrí Gazdatdgi Kattinót (Leibict). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — • Ciengeri 
Caitinót fCienger). Király Mihály (Zenta). — Kunz Kezső 
(Tfmerrékát). — Budai Sakkozó Tdnatág (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpat).  

Szerkesztői üzenetek. 
Búsan búg a . . . Járok az utczákon. Nagyon messze 

esnek attól, a mit irodalmi színvonalnak nevezünk; 
nem közölhetjük. 

Én. Heinét szerettem. Szeretne valami érdekeset 
mondani formában, tartalomban, de az a baj, hogy 
épen érdekeset nem tud felmutatni sem formában, 
sem tartalomban. 

Tündér Ilona. Bűnös szerelem stb. Nagyon kez¬ 
detleges dolgok, nekünk nem valók. 

Mikor a dal fogyó félben. Nem dalolnék stb. Diákon 
Ízű dolgok, — unalmas iskolai órák szoktak ilyen 
halva született magzatokat szülni. 

KÉPTALÁNY. 
(n*** 

T-rJi^n 
^'.J^ 

"T 
VILÁGOS. 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

A 2701. számú feladvány megfejtése Palkoska Emiltől. 
a. 

1. li—f3 _ e7-e6 (a, b) 1. . . . „ . „ Ke5-e6 
2. Vd2—g2 f stb. 2. Fh7—g8 f stb. 

b. 
1. . d7-d6 
2. Vd2xg5 t stb. 

A 30-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Kincsei ctak a hű útján lalúlni. 

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

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

A gyermek egészségét megőrizni 
sokkal könnyebb, mint a beteget meggyógyítani. Ha 
meg akarjuk védeni gyermekeinket a rettegett nyári 
betegségektől, a hasmenéstől, bélhurnttól és hányszé-
keléstől, akkor tápláljuk a páratlan hatású «K u f e k e»-
vel, a mely egészséges és bélbeteg, valamint a fejlődés¬ 
ben visszamaradt gyermekeknek is kitűnően beválik. 

KÍNA BORA VASSAL 
ilkus kiállítás 1906. tegrmagrasabb ktttat. 

Eroiitőszer gyengélkedők, vérszegények 4s 
| Ubbadosók ss&mara. ^tviígygerje.stö, ideg-

erő.itő és vérjavito «er. 
KitínS h. 'OÜO-nál több orvosi vélemény. 
1. Serravallo, «. «i kir. *\nr\ miiitó Trieste-Barcola. 

Visjrolható a Kyógvsiertárskban félliteres üvegekben 
K 1.00, literes üvegekben K 4.80. 

Gyakorlott 
háziasszonyok, 

állítják, hogy a hamnrosta minden tekintetben 
teljesen bevált! Mindenkinek érdeke, a ki vasaló¬ 
val vasal, hogy magának a hamnrostát beszerezze! 
Mivel még nem kapható mindenütt, alkalmat nyúj¬ 
tunk önnek a hamurosta tlönyeirfil minden elő¬ 
zetes kiadások nélkül, rövid nton megryőzíxl-
hetni. írjon kérem egy levelezőlapot Eommer B. 
czimére Budapest, IV., PostaBók 1. és Ön 
azonnal kap egy hamurostát, melynek értékét 
(K 2-80) csak akkor tartozik fizetni, ha az az Ön 
várakozásainak tényleg megfelel! Nagybani áru¬ 
sítás : Geittner és Eanscb czégnél Budapest, 
Andrássy-nt 8 és Arak és Fehér czégnél, József-
körűt 33. Kérje minden háztartási iixlelben, ára 2 K 80 f. 

A Dr. BIRO-féle 

Havasi 
Gyopár 
Crém 

tégely 
Mosdóviz 
Szappan 
Pu 

l korona 
l korona 
7O l.llér 
l korona 

Nagy t 
Mosdó 

appan 
der 

Főraktár : W o l f fryóftylár 
Kolozsvár , Itudapeslen 
kapható : Tőrük gyógylár 
Király-u. és O p e r a g y ó g y 
«• t á r Andrássy-út. «» 

SZAMOST ELZA 
a magyar királyi «0pcra» 

'primadonnája Így ir : 

Kedves Doktor Úr! 
A nHai'asi Ggopár 

Crémo-jét már regen 
használom ! 

E kitűnő toilelte krém 
a legelsőrendü és jóval 
drágább külföldi szerek¬ 
nél sokkal jobb és hatá¬ 
sosabb ! 

SZAMOS? EW.A. 
a m. kir. opera 

művésznőié. 

Természetes sjtén*aT<l««i Marán; ŰTÍT: » moha i 

ÁGNES 
^forrás. Legjnhb asztali M «dít«lt»l. Kitűnő szolgilntot 
• tesz »7, emésztési záTnrnknál. 
J á r v á n y Idején prSsorvativ Bfógyaxerueií 

biioiiynlt. 
Q,̂ f »"1 ^ TI ' J • • " udvari szí 

kutdlseEdesknty í j . jga.̂  
r. K a D ható mindenütt , •gf— 

Kapható mindenütt, egy tubus ára 5O fillér. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielott_ilivatog női kézitáskát vásárolna, kérem 

= tekintse meg = 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndős és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, m , Bákóczi-út 15. 

« Fakult bőrkabátok 
:: :: sötét Hzinekre tartósan festetnek :: :: 
HALTENBERGER BÉLA 
kelmefestőgyárában KASSA. Alapítva 1810. 
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PAPEK JÓZSEF 
BORONDOS £S FINOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 

VIII. Rákóczi úr 15. 
Jfizárólag jobb minnőségü áruk 

Árjegyzék ingyen és bérmentve 

Legjobb és legmodernebb 

fényképezőgépek 
objektívek stb. :: 
kényelmes havi lefizelésre. 
Kívánatra kimerítő fényképárjegyz. ingyen. 

Aufrecht és Goldschmied utóda 

•fim L-T. 
Budapest, IV., Károly-kömt 10, szám. 

flGYTOLLAK! 
Legelőnyösebb bevásárlási 
.... — _ _ forrás; — 

Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 

Vf Tessék árajánlatot kérni! 

• ZEA • 
l iavikütö, a legkényelmesebb 

liyeienikus kötő, orvosilag 
ajinlv., 12 drb l K. Vidék¬ 
re szállítva l K 20 f-, az 
összeg előzetes beküldése mel¬ 
lett. Bélyegben is. Kaplialó' 

DETSINYI FRIGYES 
drogéria 

Budapest.V. Jliirokkiii-ii. 2 

Nyaralók és vendéglősök figyelmébe!! 
PAUNCZ GYULA 

= = vaj és tnró nagykereskedő ===== 
Budapest K ö i p o n t i vásárcsarnok. — Ajánl naponta 
friss tea vajat kgrmként 3 kor. , és fözövajat kgrmkén 
2 kor. 2O fill. Postai szállítás naponta utánvét mellett. 
Telefon 48—14. ======================== Telefon 48—14. 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Budapest, IV., Károly-o. 2. 

A N G O L B O R B U T O R készítése, festése é» renoyA-
lása saját műhelyemben. Ebedlouekok, iroda-fotelok 
valódi börreL Ülőbútor állványok kárpitozása. 

8«ikataUkU4.ok! 

KWIZDA 
fel* 

s FLUID H 
Kigyó-védjegy-

Turista-
fűid. 

R é g b e v á l t aromatikus 
bedörzsölés az inp.k és iz-
n k erősítésére és edzésére. 
T,l fcták, kerékpározók, va¬ 
dász • és lovasok által siker¬ 
rel ha ználva elő- és utó-
erősitésre nagyobb tur.ik után, 
mint segitőszer köszvénv, 
rheuma, ischias, zsábánél. 

Eg-ész üveg- ára K 2.— 
Fél üveg- ára K 1-2O. 

Kwizda féle V L U 11> 
valódion kapható a gyógyszer¬ 

tárakban. — Főraktár: 
T ö r ö k József gyógyszerész¬ 
nél Budapest, Király-utcza 11, 

Andrássy-ut 2tí. 

_ 
Síip, telt leslidumokal, gyönyörű 
leli/ft nyerhet • törvíayilefi íédell, 
«BÜSTER1A» erőporunk ál¬ 
lal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901. Berlinben 1903. 
Hízás 0-8 hét alilt egész 30 fontig. 
Szigorúan szojid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utisi-
liísal 275 K. A pénz postautal-
Tínyon beküldés*, va^y utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nisohe Institut Dr. Franz 
Steiner & Co.. Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI., 

királ.v-utcza 12. szám. 

BlITOR 
ízléses és szolid kivitelben 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J. 
butoriparosnál, Budapest, 
Vll., Ensóbet-körnt 26. sí, 

műhely és raktár. 

ARCZAPOLAS. 
A modern orvosi Kozmetika a szépség megőrzé¬ 

sére és fokozására előírja: 
1. Csak olyan szappannal szabad mosdani, mely 

az arczbőrt nem szárítja, nem ránczositja. 
2. Csak olyan ártatlan kenőcsöt szabad a-/, arezra 

kenni, mely nem tartalmaz vegyi szereket, hanem be¬ 
ivódik a bőrbe s azt táplálván, gátat vet a fonnyadás-
nak s elsimítja a ránczokat. 

3. Masszírozni kell az arczot. 
A 18 év óta fennálló 

Kozmetikai Gyógyintézetben 
melyet rtr. Jutassy József bőrgyógyász, egészségtan¬ 
tanár vezet, arczápolásra olcsón lehet előfizetni s né¬ 
hány hét alatt meglepő eredményt lehet elérni. 

A kiu az intézetet nem látogathatják, megveszik 

= Bőrápoló Készlet =: 
név alatt Jutassy dr. reczepfjei f-zerint összeállított 
bőrápoló szereinket (szappan, kenőcs, masszírozó-kész¬ 
let) és otthon önmaguk végzik a sikeres arczápolást. 

A Bőrápoló készlet ára — bő használati utasí¬ 
tással — 5 korona. 

A Bőrápoló készlet azonbau nemcsak a szép, 
tiszta, normális arcz és kéz bőrére való, hanem a ké¬ 
nyes, érdes, durva, érzékeny, feszülő, száraz, petyhüdt, 
ránczos, hámlós, libabőrös, sömörös bőr ápolására, fiuo-
mitására is szolgál. 

A Bőrápoló készlet kiegészítője a dr. Jutassy-
l'éle Kozmetikus arczpor, mely ártalmatlaiiságára 
fólülmnlhatatlan ; a bőrt nem szárítja és mitesszert 
nem okoz. Arczporunk nemcsak szépíti és finomítja 
az arczbőrt, hanem védelmezi a lesülés és kiszáradás 
ellen s ezáltal a parlagi arczoknak is vá:osius kinézést 
kölcsönöz. 

Kozmetikus arczpor kapható hófehér, ró¬ 
zsás (palurel) és sá rgás (krém) színben. Nagy 5 K., 
kis 3 korona. 

Itőrápoló készlet és Kozmetikus arczpor 
kapható minden nagyobb gyógyszertárban és drogériá¬ 
ban. Direkt megrendelhető utánvéttel ezen czimen: 

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

Csipke-, vegTésgeti tiínittto ét festésé 
intézete. Gyár: VIII., Baross-ntoca 85. 
Fióküzletek: IV., Eskii-út 0, VI, AndrA.sy-út 16,1 
VIII, JAznel-k»rút 2, IX, Calvln-tér 9, V, Har 

czad-utcza 3, VI, Teréi-körút 39. -

Megjelent- a BAYARD" legújabb -,, 
önműködő ismétlő zsebpisztoly. Cal. 7'65 

(Browning töltényre). = 

Azonkívül dús raktár nyári sporteszközökben a leg-
' liiresebb anflol gyárosoktól. -

Kimerítő sport- és fe^yverárjegyzéket e lapra hivatkozva küldök ingyen és bérmentve 

HUZELLA M. Budapest, IV.,Váczi-ulcza28. 

Feltétlenül megbízhatóan működő tiszta, baktériummentes, hygienibns, félméteres ^ = 

kristály-jégtömböket 
készítő, legjobban bevall teljesen veszélytelen amerikai szabadalm. 

JÉG k é z l 
A ffép nagysága szerint 

íep 
15 !£S S t?., 6 kg. és 10 kg. kristályjeget 
állít elő fagy-sóval, mely kiszárítva mindig újra meo 
Jjra, ves/.tcség nélkül liasználható. A jég előálli-

:supan a fagysó újbóli kiszárításának munkájába kerül. 

Egyedámsitó: 

A B E L E S E M I L SSSBSSSíí Budapest, V., Vieri-it 14. 
Bemutatás naponta d. „. 3 -O óra között. Sttrgönyczím: UARSEL BUDAPEST. 

Árjegyzék ingjen. Megrendeléseket sorrendben 8 napon belül intézünk el. 
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MÉRNÖK ÉS GYÁROS 
CB. és kir. fensége József főher-
czeg udvari szállítója. 

Gyár és iroda: 

Budapest, VII., Garay-ntcza 10. 
Központi és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőzteté¬ 
sek, szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb. — Tervek, költségvetések, jöve¬ 
delmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

kNUTH 
ÁROLY 

INTERNÁTUSESi l Oerő Ferencz-f. 
áll. eng-edélyez. 
középiskolai :: 

Az 1910/19H. lanévre 15 növendéket vesz fel, akik nyilvános gymnasium, reál, kereskedelmi 
vagy polgári iskolába járnak. A növendékek az intézetben kitűnő ellátás, lelkiismeretes neveléi, 
állandó felügyelet és a tanulásban hathatós támogatásban részesülnek. Az idegen nyelveket, 
zenét, vivást kiváló mesterek tanítják. Ezen régi, jóhirfi intézetnek sikeres munkálkodását kitűnő 

referencziák igazolják. 

líeiratás naponként d. u. 4—7-ig. Részletes ismertető díjtalan. 

Alapítva: 1897. Telefon 79—34. 

A már 53 év óta dicséretreméltólag ismert, s a 71012. sz. Bm. leirat követelményeinek teljesen megfelelő 

* UJ-YUKOYÁRI * 
J« !• l r l " szeplő, nimlőhely, sömör, májfoltok, fakadé-

ÍHY7 ÍIS71 l i f t KfíllOfiSI k o k forrósági pörsenéseh, orrvöröscégek és 
a l t í l U J H U U y \ minden egyéb arovirágiások ellen, valamint az 

uj-vukovárí 

bőrszépito szappan mely az arclicnöcscsel a használati ntaiitás 
szerint alkalmazva, még korosabb egyének¬ 
nek is viruló és fiatal kinézést kölcsönöz. 

Egy nagy tégely ára l K 6 0 f., kisebb l K, szappan l K. Utánzásoktól óvakodjunk! Csak Kra josov ic s 
által V n k o v á r o n készített kenőcs valódi. Minden tégelyen Kra josovios a készitn arcképe látható. 

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

MABYAHHOM a s o . LEBMAQYOBB ÉS LESJOBB HÍRNEVŰ ÓRAUZLETE. 
.^lapiffatoft 

ORAK.EKSZEREK 10-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

ÉrtMnik bérmentve. Javítások pöttöm 

loskiirti-t«8illék 
götzel. 

Aia 3 korona. 
Használata eg>szőrű, h^táaa biztos, teljesen 

szag talán, veszély kizárva, nyomot maga után 
nam hagy, üzemben tartása költséggel nem jár, 
nanicsak a poloskát, hanem a pótéit is kiirtja. 

Schwitzer Lipót és Testvére 
vas, fém, szerszám és gépkereskedő* Telefon 104-69. 

B U D A P E S T , 
V., Nádor-utca 7O., a Lipót-körűt közelében. 

Kapható minden gzakbavágó üzletben. 

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

Budapesten, I.,Mészáros-ntcza 58, sz, 
Telefonszám 41—48. Sürgönyeim: Cartonage. 

Gőserőre berendezve. 

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

Piros arcz. Piros orr. Piros kéz 
sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbántal-
maktól a szeplö és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt. :: :: 
8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér, tiszta 
és finom legyen. Csakis a hires bőrápoló szerekhez: 

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

Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt. 

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

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

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

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

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

i 



720 VASÁENAPI ÚJSÁG. 34. SZÍM, 57. ÉVFOLYAM. 

MM 
VALÓDI 

PÍIMA-KMC5UK-
5AROKv*HCIPOJEN. 

- -H A NKM 
Óévek A 

A M A R G I T - C R E M E a föranirn hólftyok k«lv ,̂„-z 
siépitő síére, az efész vilátrun el vin tirjed»e. 

Páratlan hatása szerencsés összeállilisil'tn rejlik, i bőr 
azonnal felveszi és kiváló haUsa már pár óra lefolyása alatt 
észlelhető. . 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisil-
ját. lessék eredni védjegygyel lezárt dobozt elfogadni, meri csak 
ilven készítményért válla! á készítő mindennemű felelősséget 

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

A n l X. Margit-szappan 7O tUl. JSarg-lt-ponder 1'2O. 

Gy&rtja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és droerua-nzleibpn. 

RATIONALIS 

ientpadlólapok 
gyártására szállítunk modern 

hydraullkus és könyökemeltyü-
préseket kéz- és gőzerőhajtásra, 
továbbá az összes segédgépeket, n. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás, 
osztályozás stb.-re. Saját munka¬ 
képes Beérkezetek. Különlegességi 

gépgyár: 

Dr. GÁSPÁRY & Co. 
KABXOBAjnHUDT (Kémetomiáff). 

• 228. számú árjegyzék lágyén ! 

Hteleu 
diininltíil. 

Többszörösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű t 

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

venni nem képesek 
Valódi, 1146S 

ba minden egyes piros 
csomagolópapíron 

R o z s n y a y M á t y á s 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
Arad, Szabadság-tér. 

! ! ÚJDONSÁG!! 

Fontos hölgryknek 
:: és uraknak ! :: 

::: Beíorm haskötő 
Favorité hölgyeknek 
Befermöv .Favorité' 
:: :: araknak.:: :: 
Előnyök: A Reform 
haskötő «Favoritén 

kitűnő szerkezeténél fopva 
meglarlja egyenletes, erős ru¬ 
ganyosságát, anélkül hogy « 
\iseles alatt tágulna. Kitűnően simnl a testhez, nem 
alkalmatlan, nem cinszik, jótékonyan hat az egész szer¬ 
vezetre, tam ogat és erősít elgyöngült altestszerve¬ 
k e t , m e g k ö n n y í t i a havi báiitalmakat. Töltetlenül biztosítja 
az altost nnrmális tartását, a termetet karcsúvá teszi, csökkenti a 
viselössés. elliizi>U<iB és lógó has bántaliuait és kitűnő szer arra 
nézve, hogy az alleslet a szülés után természetes helyzetébe vissza¬ 
hozza. — Urak is a legjobb sikert érhetik el a 
Reformöv (Favoritéi viselése által. Kiválóképen 
sportüzemieknél, bármilyenek legyenek, mint a lovaglásnál mint 
lovagló öv stb. kiváló becsü. — A R e f o r n i h a s k ö t ö "Favo¬ 
r i t p. a legelőkelőbb orvosoktól és női klinikáktól melegen ajánl-
latnat. Knidelésnél elegendő a test kerületmérete a köldök alatt 
négy ujjnyira. — Kimerítő árjegyzéket kuM ingyen és bérmeutve 
l í í í l ÜTI I hygieiiikus kiiltmlesesséKek gyára 
A . u L b l l d. Budapast,IV., Kuronaliertzeg-utczal?. 

Rendeléseknél szíveskedjék lapunkra hivatkozni. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
ZONGOBATEBIEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 
ÍR iri l-Z 0 N G 0 RÁK 
l ü r t Ü l i eíjedü!i kép dselete 

:: Telefon. :: 
IBAÚH-zongortVt játszanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

SOKAN KÍNLÓDNAK 
meleg és nedves időben a viszketés! bőrbajban, sömörben és fagyási fájdalmakból eredő mindennemű kisebesedé-
sekben szenvedők. Ilyenkor kiújulnak a régi bőrbántalmak, eccemák, az idült sebek. Akik elejét akarják venni az 
ilyen kellemetlen és fájdalmas betegségeknek, akik bőrhámlás, bőrrepedezés és bármilyen régi bőrbajból szár¬ 
mazó kellemetlenségektől teljesen meg akarnak szabadulni, azok saját érdekükben rendeljenekJegyeredetiMoboz 

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL'-t 
n 'jLjjií, az arczon, hajközötti bőrbaj és kiütéseknél, ótvar, végbél és lábközött gyakran előforduló feldörzsö-

j lések, kisebesedések és viszketést bántalmaknál, melegség által képződött kipállott égető fájdalmaknál. 
n y i l a t k o z a t o k S Z e r i l l t : a legjobb desinllciáló, hűsítő, erősen szárító szer. 

V<Jg»I I»ÍIl : kizárólagos (specifikum) ellenszer és azonnali fájdalomcsillapító hámorrhoidás 
l Alit . bántalmaknál; aranyér ellen legbiztosabb szer. 

II v i l ' l l l »/M h H : S y P l * í n t : a végbél-daganatot lohasztja, visszafejlődését gyorsítja, tüzességét elveszi, fájdal-igM mi .^ *mn,nv^y^c«.i,<-r«*. ^ > ^ ^ > J « M ^ . m & t m eg s z u nt et i . ^ j ^ ^ 

II \ i 1*11 U< k/M l ö k S Z P P Í l l t : a z ö s s z e s bőrbajok kezelhetők feltűnő eredménynyel, anélkül; hogy bárminemű 
* utókellemetlenségek előadnák magukat 

összes sebeknél, kütegeknél, ótvarnál, nedves és száraz somoméi, viszketegségi 
bőrbaioknál, ahol az összes szárító, gyógyító és desinficiáló szerekkel (zink, kar-

ból, jodoiorm, dermatol, xeroform, sublimat, 
„ERÉNYI-ICHTHYOL-SALIC 

praecipitat, Sallcyl, Ichtblol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, ott a valódi 
ALICYL" összeállítása kitűnőnek és értékesnek minősíttetett. 

A kösihiséff részéről ax elismerés oly frappáns és általános, hogy nem létesik oly nap, a mikor ilyen kössön őlevelek l 
tömegesen ne érkesnének. Mutatóul köxlünk néhányat J a» aláírást titoktartás meg őr sése végett kénytelenek vagyunk l 

i mellóttni. 

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

Köszönő levelek. 
Egy Jegyző így ir t : Tekintetes gyógyszerész úr ! 

Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését. 
Mióta az Erényi Ichthyol-Salieyilt kenegetem fájdalmas 
láb-sebemre, azóta a folyás megszűnik és a seb heged. 
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬ 
jak bajomtól. Szívélyes üdvözlettel H. K. 

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

Egyedüli készítő: 

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

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

Egy körorvos levele: 
Tisztelt gyógyszerész ér! 
A feleségem részére hoza¬ 
tott «Erényi Ichthyol-Sali-
cylti egy végbél közötti 
viszkető acut bajnál próbál¬ 
tam ki, melynek eredménye 
oly kielégítő volt, hogy ez¬ 
után csakis az Ön szerét 
fogom betegeimnek rendel¬ 
ni. Tessék gondoskodni ar¬ 
ról, hogy az itteni gyógy-
tárból is beszerezhető le-
Kyen. Szolgálatára minden¬ 
kor kész vagyok tisztelettel 

Dr. M. B . 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV.. Egy etem-atcza 4. BZ. 

f: 

35, SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSYPÁL. BUDAPEST, AUGUSZTUS 2 8 . 
Szerkesztőségi iroda: TV. Beáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

l Egész érre _ 
| Félévre __ _ 
l Negyedévre _ 

_ 16 korona 
_ 8 korona. 

4, korona. 

A tVilágkrvnikát-va\ 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekbe* a postailag meg¬ 

határozott viteldíj la csatolandó. 

SZÉKELY BERTALAN. 
1835—1910. 

i NMAK A MŰVÉSZI geuerácziónak, mely a ma-

/ \ gyár nemzeti festészet megalkotója volt, 

XjLegyik legnagyobb képviselője halt meg 

folyó hó 21-én. A művészeti élet eseményeitől 

meglehetősen távol élt az utolsó két évtized 

alatt, érezte, látta, hogy a festőket s a közön¬ 

séget egyaránt más művészi ideálok lelkesítik, 

mint a melyekre ő esküdött, szerény vissza-

vonultságban töltötte aggkora utolsó éveit, 

távol a ma lármájától, büszke öntudattal te¬ 

kintve vissza egy önzetlenül a nemzeti kul¬ 

túra szolgálatába állított élet jelentékeny ered¬ 

ményeire, egy pillanatra sem vesztve el hitét 
azokban az eszményekben, melyek nélkül nagy 
művészetet nem tudott elképzelni. A közönség, 
mely ritkán hallott felőle, mert ő maga soha 
sem hallatott maga felől, az utolsó években 
feledni kezdte nevét, halála alkalmasint. az ő 
munkásságának értékelésében is egy új kort 
fog megnyitni, melyben emlékének több elis¬ 
merés fog jutni, mint a mennyi az élőnek 
jutott. 

1835-ben született Kolozsvárott kálvinista 
nemesi családból. Atyja fiatal korában temp¬ 
lomi zenész volt, majd az erdélyi kanczellá-
riánál vállalt hivatalt. Hazafias érzelmei miatt 
fogságba került, honnan pártfogója, Kovács 

Miklós erdélyi püspök szabadította ki a ke¬ 
ménynyakú kálvinistát, kinek kis gyermekeiről 
sem feledkezett meg. 

Festőnk művészi hajlamai korán kezdtek 
ébredezni; nyolcz éves korában lerajzolta már 
édes anyját, majd nővérét is. Azután nővére 
leánybarátnői szolgáltak modellül neki, a mi¬ 
nek ezek örültek legjobban, mert Kolosvárott 
akkortájt még nem volt fotográfus. Atyja mér¬ 
nöknek szánta őt s tizenhat éves korában 
Bécsbe küldte. A mérnökségből azonban nem 
lett semmi, a festőakadémiát kezdte látogatni. 

1851-ben Bécs már nem volt az a nyugo¬ 
dalmas biedermeier város, mint még tiz évvel 
azelőtt, az Európaszerte lejátszódott politikai 

S Z É K E L Y B E R T A L A N M Ű T E R M É B E N . — Jelfy Gyula fölvétele. 


