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

~GYDHÖLCSFACSEHETÉK
Sétányfák, díszcserjék, tűlevelűek, keritésnövények, bog-yog-yűmö lesnek stb. stb.

•forrAs. Szénsavdúa, diltetikna
OditS asztali Ital. - Elősegíti
az emésztést éa anyagcserét.

SZŐLÓOLTVÁNYOK, l
(I. sima áru) európai és amerikai sima
gyökeres vesszők. (Oktató disxárjegyzék
kívánatra ing-yen.)

Faiskolák és

Donáti
A M A R G I T - C R E M E a főraniju hölgyek kbchencz
siépitö si*«, az cgési világon el v»n terjeím.
Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt
észlelhető.
Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisiliák, tessék eredeti védjegygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget.
A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegyiszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett.
Ara l K. Marírit-szappan 7O flll. Marg-it-ponder 1'2O.
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Syorsgőzmosógépek, rnbamángorlók, facsarok

G j á r t j a F ö l d e s K e l e m e n laboratóriuma Aradon.
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- is drogua-Bzletben.

Ltotilltetubb gyigyforrái. Indikálva: idült gyomorhurutnal, székrekedésnél, Brlehtféle vesebajnftl, lepdaganatnal, májbajoknál, sárgaságnál,
anyagcsere • betegségeknél, a
légutak hurotos bintalmaiaiL
• maga mmébin « leggazda¬
gabb tartalmú gyógyiorraj l«gerélyeaebb hatással. Föképen
indikálva: időit bélhurutnál,
obstipatiónal, epekőnél, elhízási
hajlamnál, crtknál és cukor-^
betegségnél

LeqdusabD,
természetes magnézium
qlaubersósForrásoK.

•

(Magyarországi nagybani lerakat : H o f f m a n n József,
agyarorsz
n
,
Budapest, V. kér., Báthory-utcza 8. szám.
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KENDI ANTAL'Budapest, IV., Ssmmelweis-n. 7.

Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utoza 5.
Kiadóhivatal;
IV. Egyetem-utcza 4.

utolérhetetlenek minőség is teljesítőképesség tekin¬
tetében ! Legolcsóbb árak. Katalógus ingyen és
bérmentve.
Képviselők kerestetnek.

TITANIA-MÜVEK, WELS 9 Ob.-Oest.
Magyarországi vnérképviselj: Takács Oszkár,
:: '
VI., Nagymezö-ulcia 49. szám.

Budapest,
::

HÓ MOKÉRTÉKESITÉS

A

mely a hegy élén állva,
meleg sugarakat hint a földre, termékenyítve még mindig az emberek vetését —
ez Vámbéry Ármin, e bámulatraméltó aggas¬
tyán, életének alkonyata. Aggastyánnak mon¬

hez szállítunk munkaképes

MARGIT

GYÓGYFORKÁS

Beregmegrye.

gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a légző¬
szervek hu rúton bántaimainál igen jó hatású még
•. / . akkor ii, ha versesek esete forog fenn. .'. .'.
Megrendelhető: É D E S K U T T L.-nél Budapesten és
s forral keaelőségénél Munkácson.

Egyes szám
ara 40 fillér.

VÁMBÉRY ÁRMIN.

RATIONAUS

:: gépeket és formákat, ::
tégla-, ürblock-, tetőcse¬
rép-, csatorna- és alag•.• csövek gyártására. •••

LEÁLDOZÓ KAP,

BUDAPEST, OKTÓBER 16.

HOITSY PÁL.
Egész évre _ _ 16 korona
Előfizetési ]t Félévre
_ _
8 korona.
feltételek: l Negyedévre _ _ 4 korona.

A i Világkrónikával
negyedévenként 80 fillérrel
több.

dom őt, holott e szó nem jellemzi. azt a
nyolczvanadik évében járó férfiút, ki most
lefolyt napjaink hőse volt amaz ünneplés ré¬
vén, melyben a Magyar Tudományos Akadé¬
mia részesítette akadémiai tagságának félszá¬
zados fordulója alkalmából. Vámbéry minden¬
képen kivételes ember; nemcsak életének je¬
lentőségével és lelkének változatlan frissesé¬

gével, hanem testének egészségével is. Eajta
bebizonyosodik a régi mondás: mens sana
in corpore sano. Oly egész ember nyolczva¬
nadik évében, mint csak kevesen, mire meg¬
érték a hatvanat.
Jubileuma — hogy annak mondjuk, holott
e férfiú lényétől semmi sem oly idegen, mint
a múlt érdemén való élősködés — meglepően

Saját modern szerkezetek különl. gépgy.

Dr. GASPARY & Co.
. Markranstadt (Németország).
228. számú brosúra ingyen.

ANGOL BŐRBua'OR készítése, festése és renová¬
lása saját műhelyemben. Ebédlőszékek, Iroda-fotelok
valódi bőrrel
Ülőbútor állványok kárpitozása.
Ssékatalakitások!

l'

Piros arcz< Piros orr. Piros kéz
sohasem volt divatban és mindén nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbántalmaktól a szeplő és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt. :: ::
8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér, tiszta
és finom legyen.
Csakis a híres bőrápoló szerekhez:

Diana krém-, Diana szappan¬
hoz kell fordulni, akkor nem lesz többé piros orra, piros keze, piros arczbőre.
Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt.

DIANA-PÚDER
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan;
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékesszinü arczbőrnek, amely szín olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak.
Egy üveglégely Diana-crém (nappali és éjjeli
Egy nagy darab Diana-szappan
l kor. 50 till
használatra)
l kor. 5O fill.
Egy üvegtégelv Diana-crém (csak éjjeli használatra)
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt
l kor. 50 fill.
(fehér, rózsa, vagy sárga szinben) l k o r . 5O fül.
Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja táját helységében beszerezni az rendelje meg a központbél:

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5.
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.)
VÁMBÉRY ÁRMIN ÍRÓASZTALÁNÁL.BaloghRudolffölvétele.
Franklin-Társulat nyomdája, budapest, IV., Egyetem-uteja 4. g*.

Külföldi előfizetésekbe! a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó.
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találó nyugvópont e nagy életpályán. Úgy jön,
hogy épen korszakot jelent.
Vámbéryt ötven évvel ezelőtt választották
meg az Akadémia levelező-tagjává. Egy évvel
középázsiai felfedező útjára való indulása előtt.
Czéljával tisztában volt. Az Akadémiában
elmondott Búcsúszavában így szólt róla:
«A IV. Béla alatt Nagy-Magyarországba ki¬
ment prédikátor szerzetesektől fogva egész az
újabb Körösi Csornáig a régi magyarok föl¬
keresésének eszméje nem volt igen eltérő mai
törekvésünktől, csak hogy akkor a nyelv és
nemzetiség fogalmát szorosabb kapcsolatban
ismervén, nem igen könnyű volt elhitetni, mi¬
szerint néhány század építette válaszfal elég
erős lett volna egy ugyanazon törzsből eredt
és később két részre szakadt nemzetet egymás
előtt ismeretlenné tenni; és minden nyelvé¬
szeti készület nélkül oly fajrokonainak kere¬
sésére indultak, kiknél a jó reggelt, jó estét¬
féle beköszöntésekre hozta Isten feleletet ve¬
hetni reméltek. Mai korunk felfogása szerint
ezen eljárást méltán balgának nevezhetjük,
azért én sohasem hihetem, hogy tibeti nagy
halottunk csakugyan azért áldozta volna fel
nemes életét, hogy ő is madsar moger-ekei
keressen: nem! hazánk e nagy szelleme bizo¬
nyosan másban tűnődött, de irányát és néze¬
teit a titok leple rejtvén, elleneit soha meg
nem czáfolhatjuk. Hála a felvilágosodott század
tudományosságának, hogy a legnehezebb, leg¬
nagyobb horderejű kérdések megfejtésére leg¬
alább számos eszközök teremtettek: mi a szebb
és regényesebb hangzású magyarok ősi hazája
helyett nyelvészeti igazságot keresünk*.
Igen, a nyelvészeti igazság. Ez az, a mit
akkor keresett, a mikor megírta a magyarok
eredetéről, majd a magyarok keletkezéséről
és gyarapodásáról szóló munkáit, s ez az,
a mi kezébe adja a tollat most, betvenkilencz
éves korában, hogy megírja életének fő mun¬
káját.
A magyarok eredetéről szóló munkájában,
lehet mondani, az egész nemzet tapsai köz¬
ben a magyarok ázsiai eredete mellett tört
lándzsát. (E munkája, mely az Akadémia kiadá¬
sában jelent meg, három nap alatt az utolsó
példányig elkelt. Ily sikerre, tudományos mun¬
kánál, addig nem volt példa. Az Akadé¬
miának egyetlen kiadványát sem kapkodták
el még így sem azélőtt, sem azután. Vámbéry ekkor állította fel a tételt, hogy -a
török nomádok, részben vándorlásuk köz¬
ben, temérdek, velők törzsrokonságban álló
finn-ugor elemet vontak magukhoz, de Ma¬
gyarország sík földein is találtak rokon nép¬
maradványokat, velők lassanként elvegyül¬
tek, B ily módon keletkezett Pannoniában a
mostani magyar nép és a mostam magyar
nyelv. E nagy munka nyomán keletkezett az
az emlékezetes harcz, a melyben Vámbéry a
török eredet mellett állt meg, a finnisták pe¬
dig, Budenzzel az élükön a magyar nyelvnek
kiválóan ugor jellege mellett szálltak síkra.
Ez volt a magyar nyelvi harczok hőskora.
A vita függőben maradt azzal, hogy a finnis¬
ták most már a magyar nemzetet nem, hanem
a nyelvét mondották finn-ugor eredetűnek.
Második munkájában, mely a magyarság
keletkezéséről és gyarapodásáról szól, nagy
lépést téve előre a nyelvészeti igazság kere¬
sésében, Vámbéry az előbbi tételből folyó amaz
új tételt állította fel, hogy «a mostani magyar
nép az ural-altáji elemeknek a magyar síksá¬
gon lassanként való és időmérték szerint meg
sem állapítható letelepedéséből keletkezett;*
hogy tehát «nem Ázsiában, hanem a Duna
középső medenczéjében született meg a ma¬
gyarság. »
Úgy látszott, Vámbéry ezzel a maga részé¬
ről kimondotta az utolsó szót a nemzet ere¬
dete körül forgó, el nem döntött vitában. De
a régi török nyelv ismeretéről szóló tudomány
azóta nem remélt újabb fölfedezésekkel, hihe¬
tetlen mértékben kiszélesült. S Vámbéry, a
régi turfán nyelv újonnan felfedezett rúnái
közt a kétezer év előtti török nyelvnek oly
szókincsére akadt, mely az eddig ismert ré¬
gibb és újabb török nyelvben már nem lel¬
hető meg, s nincs meg a világ egy nyelvében
sem, ellenben megvan a magyarban. És Vám¬
béry új munkának, élete főművének megírá¬
sához fogott — most dolgozik rajta s egy év
alatt tán befejezheti - - a melylyel azt a
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dicsőséges igazságot akarja bebizonyítani, hogy
a magyar nyelv, két-háromezer éves eredéi
vei, a turáni nyelvek szanszkritja, s a magyar
nemzet a legrégibb nemzet a világon.
így kívánja leróni tartozását a nemzetnek
ő, ki a Magyar Tudományos Akadémia égisze
alatt s az Akadémia örök dicsőségére epén
ötven évvel ezelőtt indult el Közép-Ázsiába,
keresni nem az ősmagyarokat, kiket nem talál¬
hatott volna meg, hanem felkutatni a nyel¬
vészeti igazságokat!

ÉN VOLTAM?...
Én voltam az a nyugtalan gyerek,
Ki egykor annyi álmot kergetett,
S szentül hívé: mit érez, gondol, az Mindennél igazabb igaz ? !
Én voltam az a szilaj, vad legény,
Ki szenvedélye zúgó tengerén,
Szivét tépdesve száguldozta át
Az örvényt meg az éjszakát ?!
Én voltam az a daczos férfi, én,
Ki egykor az egeket döngetem,
És a világot tettvágygyal teli,
Újjá véltem teremteni ? ! . . .
Mintha kiégtem volna teljesen,
El-eltünődöm szenvedélytelen;
Fölöttem hideg téli csillagok...
Vihar voltam, most csend vagyok.
Endrődi Sándor.

PARÁZS A HAMU ALATT,
Vagyok a véghetetlen szürkeség,
Vetélkedem bízvást a színtelennel;
Fakó közömbösségbe fulva rég,
A ki tűzógető lánggal nem é g :
A málló testet öltött hamu-ember.
Kihűlt a hamu, szürke, vén, sivár;
Lazán szétporlik, hideg, dohos, pálladt.
Sohase fog többé lángolni már ;
A tűzanyagtól lángolást ki vár,
Ha piros üszke már hamuvá sápadt ?
Csak rejtve, mélyen a hamu alatt,
Mint valami rég eltemetett átok,
A kit megőriz fojtó kripta-lak,
Pislákol egy utolsó lángfalat,
Egy szikra parázs, egy apró zsarátnok.
De addig csak, míg'egyszer jő a szél
És szítja váltig, szítja egyre jobban :
Halódó .szikra új életre kél
És önnön vérben izzó fényinél
Vüágfölgyujto vészes lángra lobban.
-S mig táplálják az életvihár,ok,
Segítségért dadognak síró hangok,
A tűzörvény gomolygva kavarog,
És néhány gyáva, reszkető marok
Félreveri az öreg vészharangot.
Haraszthy Lajos.

A GALAMB PAPNÉ.
REGÉN?.

(Folytatás.)

Irta Móricz Zsigmond.
IV.
Másnap szombat volt. Nevezetes nap, mert
hétköznapon csak szombat reggel volt valami¬
vel nagyobb istentisztelet Minden reggel ha¬
rangoztak ugyan, de máskor csak a tanító
ment be a templomba néhány iskolásgyerek¬

kel Elénekelték az egy zsoltárt, aztán kijöt¬
tek úgy sem volt a templomban senki. Leg¬
feljebb az öreg Zsuzsi néni. De szombaton a
papnak is fel kell kelni, felvenni a kis palás¬
tot s már reggel hét órakor magára hagyni
az asszonykát a templom miatt,
A pap óvatosan kiszökött a besotetitett háló¬
szobából, a másik szobában öltözött fel. Sie¬
tett mert már elhagyták a harangozást.
A mint az ajtót nyitotta, kétségbeesett kiál¬
tást hall.
— Énók!
Ijedten állott meg. A felesége kiáltott. Mire
másodszor hallotta a nevét, akkorra már be is
nyitott a hálóba.
— Mi baj, szivem !
Énók, — nyöszörgőit az asszony, - - hol
vagy?
— Megyek a templomba, mindjárt jövök.
Az asszony megrettenve ugrott fel. Kimeredt
szemmel bámult az urára, annak a fekete pa¬
lástjára.
— Nem! — kiáltotta rémülten.
Dehogy is nem, — nevetett kissé kény¬
szeredetten a pap. - - Hallod, már énekelnek
a templomban.
— Gyere ide.
A pap közelebb lépett s a tenyerébe vette a
felesége állat.
- Babukám, mindjárt jövök. Csak egy rövid
imát felolvasok, azonnal jövök.
Nem! — kiáltotta makacsul a gyerek¬
asszony.
A férfi restellte magát s megcsókolva a fele¬
ségét, indulni akart.
- Maradj itt! — kiáltott az asszony s meg¬
ragadta az ura palástját.
- Mennem kell, szivem! — szólt szigorúan
a férj. - - Máris elkéstem. Végin vannak az
éneknek.
— Bánom is én. Hadd énekeljenek estig.
- Eressz el, gyönyörűségem.
— Nem.
— De miért?
— Csak!
— Már nincs is sötét. Régen felkelt a nap.
Felhúzzam a függönyöket?
— Nem kelL
- De hát mit akarsz?
— Ülj le ide.
A pap örömmel hallotta, hogy új verset
kezdtek s gondolta, míg egy sort elénekelnek,
annyi időre leül.
— Az én babukám jó kis asszony, jó kis
feleség, nem akarja, hogy az urát pletykába
vegyék a parasztok, mert azt a harmadik falu¬
ban is meghallják, hogy a gáti pap elaludta a
reggeli könyörgést. Az első reggeli könyörgést, mióta házas.
— Legalább megtudják, milyen szerelmes.
— De babám . . .
Fel akart állani, hanem a felesége a nyakába
csimpaszkodott.
- Nem, nem! Nem mégy el!
A férfi eltökélten csókolta meg mégegyszer
az asszonyt s keményen megfogta a kezét,
hogy lefejtse magáról.
— J a j ! — sikoltott az asszony s hanyatt¬
vetette magát, mint a halott.
Az ura teljesen meg volt rémülve, nem tudta,
mit csináljon. Egy pillanatnyi habozás után
elszántan indult meg, hogy kötelessége után
menjen.
Az asszony abban a pillanatban fenn ült.
- Menjen ! — kiáltotta gyűlölettel. — Men• jen, de többet ne lássam. Esküszöm, hogy mire
visszajön, nem leszek itt. Ad nekem még he¬
lyet az én édes anyám. Akármilyen rósz va¬
gyok is.
A férfi sóhajtva visszalépett hozzá.
— Lelkem. A kötelesség, kötelesség. Men¬
nem kell Az Isten színe előtt megjelenni.
- Eh, az Isten itt is épen úgy jelen van,
mint abban a hodályban. Imádkozzon itt. Az
Istennek az is épen olyan jó.
- Mennem kell, mert a falu parancsolta.
Várnak a hivek.
— Egy vén koldusasszony! Az az egész.
Menjen, de akkor vegye el feleségül azt, ne
engem.
—• Megyek.
— Nem! — sikoltott az asszonyka.
A pap megdöbbenve figyelt ki, a templom¬
ban beállott nagy csöndre. Egy perez múlva

mintha valami monoton hang kondulása hal¬
latszott volna onnan.
Nagy fájdalom és keserűség fogta el. A ta¬
nító imádkozik. Elkésett.
~ Úgy-e, itt maradsz ?
Szótlanul ült le az asszony mellé az ágy
szélére. Fojtogatni tudott volna, de indulata
befelé eredvén meg, csak a torkát szorította
vasmarokkal.
- Te rajtad a felelősség, — mondta. — Min¬
dent megteszek, tudod, a mit kívánsz. De az¬
tán a következményekért ne vádolj.
- Én nem teszek semmit, csak szeretlek.
A pap hallgatott. Mit beszéljen ezzel a gyer¬
mekkel. Hazugságon törte a fejét. Elgondolta,
hogy a tanítónak azt fogja mondani, hogy be¬
teg volt a felesége.
- Olyan álmos vagyok. Igazán, ilyen jókor
így felizgatni engem. Nincs magának szive.
Átölelte, úgy palástosan s kényszerítette,
hogy ledüljön mellé. Csakugyan álmos volt s
nemsokára elaludt.
A pap ébren feküdt. S azon gondolkozott,
mi lesz ebből az életből, ha így fog örökké
folyni. Ha most, a mézeshetekben is ilyen hihe¬
tetlen szeszélyekkel kell megküzdenie, mi lesz
később.
Aztán megnyugodott. Hiszen ez a sok sze¬
szély, ez mind bizonysága az asszony szerel¬
mének. S ha az idő telik és az élettapasztala¬
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tok megtanítják az asszonyt rá, hogy nem lehet
játékot csinálni komoly dolgokból, majd nem
tesz ilyeneket.
Olyan jó kedve volt, madarat lehetett volna
Szinte kívánta, hogy valami nagy kellemet¬ vele fogatni.
lensége legyen a mai esetből. És mégis egyre
Úgy látszott, az asszonyka is jó kedvvel
jobban kiérlelte magában a hazugságot, a mi¬ ébredt. Olyanokat ásított, mint egy fióktigris,
vel teljesen elmoshatja ezt a mai botrányt.
s a fogacskái csillogtak-villogtak a félho¬
mályban.
— Jaj, de jót álmodtam !
V.
- Mit, drágám?
- Jaj, olyan finomat!
0 maga is elaludt egy kicsit. Mire felébredt,
Elnyújtózott s hamvasszürke nagy szemeivel
teljesen rendben volt a hangulat. Ah, hiszen
ő most fiatal házas, neki minden szabad. Mi¬ mosolygósán bámult a plafondra. Az ura tele
lyen bolond is volt az elébb, hogy olyan tra¬ szívvel, elálmélkodva nézte, a mint csodaszépen
gikusan fogta fel a dolgot. Nagy dolog bizony. feküdt csipkés hálóreklijében. Piros kis arcza,
Eendben van, a tanító imádkozott. Eá nézve finom vonásai, bájos szájacskája, gömbölyded
valóságos dicsőség, ha azt sem tudja, milyen idomai, oly szépek voltak, hogy a fiatal ember,
nap van ma. Ez ám a boldogság, híre megy a ki álmában sem mert soha ilyen szép fele¬
ségről reménykedni, csodálva nézte, mint va¬
ennek!

VÁMBÉRY ÉS FELESÉGE.

Balogh Rudolf fölvétele.

DOLGOZÓ-SZOBÁJA.

lami tüneményt, a mely egyszer csak eltűnik
Hogyne volna szabad egy ilyen bűbájos kis te¬
remtésnek fölibe helyezkednie a világnak s túl¬
tennie magát mindenen, a mi itt lent szürke,
szögletes, nyers nyárspolgár asszonykára köte¬
lező. Úgy tetszett neki, mintha csak most kez¬
dene igazán beleszeretni a feleségébe. S úgy
érezte, mintha nem is volna igazán ő, az ő kis
asszonya, ha nem lenne olyan fura, szeszélyes
és csapongó lelkű. A mint elnézte ezt a kéje¬
sen, kényesen nyújtózkodó selyem teremtést,
megijedt, hogy lesz idő, a mikor példás maga¬
viseletű, rendes, pedáns, száraz okosságú s el¬
fakult, szépsége vesztett asszony lesz belőle. Isten
mentsen ettől az időtől. Hadd maradjon ez a
gyöngy mindig ilyen gyöngynek, ékszernek, az
élet virágának. S nem tudta elképzelni gyü-
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mölcstermőnek, gyermekek anyjának, nem tudta
meglátni benne a lágy melegágyat, a mélyből
ki fog nőni valami új élet. . .
- Mit álmodtál, mondd szivem gyermeke,
Hogy oly mosolygva kelsz !
Talán kis őzet láttál zöld mezőben . . .

Az asszonyka türelmetlenül csöndre intetto
az urát, mintha zavarná, bántaná a régi, sab¬
lonos poézis.
- Automobil-túrán voltam, valahol Nizza
körül. Jaj, be isteni volt. . .
A férj szivébe valami fájdalmas nyilallás villámodott be. Automobil túráról álmodni a gáti
papházban!
- Majd elfelejti! — gondolta magában. Majd elfelejti. Majd ha megtöri az élet. S még fájdalmasabban rándult meg a szive.
A felejtés szürkeségét, a lemondás lankadtságát
hogy lehet halálos szomorúság nélkül képzelni
erre az édes tündöklő arczra.
Az asszonyka frissen öltözött fel.
Mire bejött az ura a másik szobából, a hol
helyére akasztotta a palástját, akkorra már csi¬
nos pongyolában volt ő s az ablak függönyeit
húzta feL
Attól, a mi odakinn volt, igen megrémült.
Az ura, a ki sohasem érdeklődött egyéb iránt
a világon, csak ő iránta, az arczárói látta meg,
hogy odakinn valami borzasztó látvány lehet.
Kinézett. Olmosszürke volt az ég. Csendes őszi
eső csepergett. Lassan szitáltak lefelé a vé¬
kony, sűrű esőszálak s beborították az egész
utczát, a házakat, az embereket, a fákat, a
világot. Zajtalanul szálldogáltak a vizfonalak,
az égtől a földig, mintha milliárdnyi orsócskán eresztették volna felülről.
Az asszonyka sokáig ijedten nézte, a hogy
csak egy tündér nézhetné ezt az elszomorodott
földi világot, az örök fény és örök ragyogás
világából leszállóit tündér.
Az arczán fájdalom volt és csüggedt félelem,
a vonásai megnyúltak, a karja lehullott s a
függöny zsinórja kisiklott a kezéből, mire a
roletta nagy robogással zuhant le. Olyan naiv,
olyan kedves és furcsa volt ez a jelenet.
A férfi odaszaladt hozzá s átölelte; az ölébe
felkapva, körülszaladt vele a szobában. Aztán
odafektette a fejecskéjét a vállára és halkan
dudolni kezdett neki. Dünnyögve, bünnyögve,
mint a hátrakötött fejű paraszt dadák, a vas¬
tag pamutszálakkal kivarrt ingü parasztme¬
nyecskék zümmögnek az úri gyerekecskék
fülébe soha el nem felejthető nótácskákat.
így sétálgatott vele a tágas nagy hálószobá¬
ban és megkerülte az ágyat, a székeket, a bú¬
torokat és újra visszafordult a kredencztől, a
függönyös sarokig és rengette-ringatta, csígattacsicsígatta a babukáját.
Az asszonyka átölelte a nyakát, az arczához
tette puha arczocskáját, melléhez szorította
mellecskéjét, s engedte, hogy a férje térden
alól átölelje gyűrött szoknyácskájában. S a férfi
úgy ölelte, úgy vitte, úgy magába simította s
olyan nagyon, nagyon boldog volt, hogy viheti,
tarthatja, czipelheti. Tenyerén hordhatja a mindenségét, a boldogságát, az e földi, meg a jövő
mennyégi minden üdvösségét.
Az asszonyka felvetette a szemét s nagy
szürke szemei kedvesen, melegen, mosolyosan
néztek rá a férjére. Az embernek csordultig
megtelt a szive ettől a pillantástól s a boldog¬
ság könnye tette csillámlóvá a tekintetét. Aztán
egyet mozdított az ölbeli asszonyán s jobban
emelte, átfogta le-lecsúszó terhét.
Egy pillanatra elhallgatott a susogó dudolással.
Az asszony ránézett.
- Még, még . . . Ez olyan szép, ez olyan
jó . . . Be jó, hogy eső van odakinn . . .
És a férfit elfogta az öröm, hogy ő tanította
meg a boldogság tündérét új boldogságra, hogy
ő a maga lelki melegségével kipótolni tudta a
természet hűvösségét s érezve érezte, hogy ez
az igazi csodája a sziveknek, ha maguk megtermik a kősziklán az élet örömvirágát.
S balladát dudorászott, paraszti balladát,
primitívet, kedveset:
Ha veled élnék
Kopasz kősziklán.
Kopasz kősziklán !...

Ha veled hálnék
Talló tüskéjén,
Talló tüskéjén!. .

Ha veled halnék
Piros örömben,
Piros örömben! .
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óránál tovább birja az ölében hordám. De
És az asszony felnézett mély, szürke, nagy azért ennek is van hibája. Se pénze, se per¬
szemeivel s azt susogta, csak azt suttogta:
verz műveltsége nincs. Az igazán unalmas, min¬
- Jaj be jó, hogy esik az eső, esik az eső... dig csak okosan beszélni, komolyan nevetni.
És úgy tetszett, mintha elalélt volna, míg a
Icza asszony felduzta a szájacskáját s nem
parasztnóta dallamára újra eldudolta:
fárasztotta magát tovább rendszeres okoskodá¬
Esik az eső,
sokkal.
Esik az eső . . .
Elkezdtek az agya helyett az érzékei mű¬
VI.
ködni.
Először is megérezte, hogy iszonyú éhes.
Órákig tartott ez az édes, kedves melankólia.
Mikor végre letette fárasztó terhét a puha Azután egy perez alatt annyi baja Jutott
divánra, a karjait nem érezte. Minden csontja eszébe, hogy szerit-számát sem tudta. Fájt az
fájt, s alig birt nagy keservesen kiegyenesedni. oldala a fekvéstől s nem volt, a kibe fogódzMár a hideg verejték verte ki homlokát s a hatott volna, hogy megmozduljon, roszúl volt
a feje alatt a párna s az ura, a helyett, hogy
térde reszketett a kimerültségtől.
S a mint elnézte a bájosán félálomban fekvő rá gondolna, ott hever a földön, mint egy
kuvasz s nem törődik a feleségével.
asszonykát, elmosolyodva suttogta:
Eszébe jutott, hogy szuggerálni fogja az urát.
- Istenem, milyen boldog vagyok !
Aztán leroskadt előtte a földre, mert nem Annyira megfordult, hogy az arczába lásson s
birt tovább állani. Nyakcsigolyái csaknem meg¬ akkor mereven nézni kezdte, míg csak nem
pattantak s a fejében minden ér kegyetlenül káprázott a szeme.
lüktetett. Eleresztette magát s már nem volt
Akkor bosszúsan hátravetette magát és dühé¬
hangja, csak gondolatban dudolta el:
ben csaknem sirva fakadt.
Csikorgatni kezdte a fogát, s apró ökleivel
Veled meghalnék
mérgesen
ütött kettőt-hármat a díván bár¬
Piros örömben,
sonyára.
Piros örömben! , . .
Mind nem használt, az alvó férj idegen em¬
Aztán elaludtak mind a ketten. S az asszony ber, a ki nem törődik a feleségével. Szívtelen
arról álmodott, hogy Velenczében gondolázott, és nem szerelmes és nem is érdemli meg, hogy
a férfi meg arról, hogy taposó malomban vért egy asszony feláldozza magát érte.
izzadott a fáradságtól s mind a ketten egyre
És olyan idegen itt minden, olyan vadide¬
azt dudolták, hogy:
gen. Minden alszik, a bútorok, a ruhák, a
lámpa és az össze-vissza hányt dísztárgyak a
Jaj be jó, be jó,
Esik az eső,
szekrények, meg az asztalok tetején. Nincs itt
Esik az eső !. . .
semmi élő, semmi érzékeny. És az asszonyka
lassan azt kezdte megérezni, mennyire a hatal¬
vn.
mában van ő ennek az embernek, mint valami
Az asszonyka felébredt. Felnyitotta a szemét boszorkánymesternek, a ki az egész lakást, sőt
s épen úgy feküdt tovább, mintha aludnék. Csak talán az egész világot le tudja nyűgözni arra
az volt a külömbség az előbbi s a mostani énje az időre, míg ő alszik. Már kezdte úgy érezni,
között, hogy most nyitva volt a szeme, az hogy a saját tagjainak sem tud többé paran¬
elébb zárva s hogy most egy csöppet sem volt csolni, hogy a keze valami idegen eszköz, a
álmos, de azért oly mozdulatlanul fekszik, mely felmondaná a szolgálatot, ha most moz¬
mintha álomban volna.
dítani akarná, hogy a lábai megtagadnák az
Az ura ott feküdt elterülve előtte a földön. engedelmességet s hogy neki most már addig
Úgy feküdt ott, mint egy tróger. Mint nyá¬ kell itt feküdni, a míg csak fel nem ébred a
ron a Dunaparton a rakodóhajók búzazsákjain maga jószántából a férje s fel nem oldja a va¬
a teherhordók, a kiket az Országház partjáról rázslatot . . . Egy pillanat érzésében benne
séta közben úgy meg lehet csodálni. Mint egy volt ez mind s ettől úgy megijedt a csöpp
emberi zsák, hanyatt döntve, vagy hason, fújva, asszony, hogy rettenve felsikított, mint a gye¬
lihegve, horkolva a napsütésen.
rek, ha megijed éjjel.
Az asszonyka nagyon furcsának találta, hogy
Az ura- abban a pillanatban talpon volt.
neki egy ilyen ura van. Ura. Mi az, hogy ura? Annyira gyorsan, hogy az asszony nem is vette
Úr! Hát miben úr ő fölötte ez a valaki, a ki észre, hogy történt s azt hitte, hogy ő is azért
itt fekszik mellette?
tudott felsikoltani, mert már akkor ott állott
Körüljártatta a szemét a szobában s az az ura ébren előtte.
olyan idegennek látszott neki, hogy félni kez¬
A férfi zavaros, álmos, ijedt szemmel nézett
dett. Hogy került ő ide. Mintha álmodnék. a felesége rémült szemeibe.
Szeretne hazaszaladni az anyjához s azt mon¬
— Mi az, mi az, drágám!
dani neki, hogy ő nem marad itt többet, mert
Az asszonyka egy kicsit még kutatva, félve
ő itt fél magában. Itt nincs senkije.
nézett az ura felé, aztán rájött, milyen nagy
És eszébe jutottak a nénjei, a kikkel annyit csacsi ő s hangosan felkaczagott.
hanczurozott. A fiatalemberek, a kik bejártak
— Mi az, édes, mi történt, mit álmodtál?
hozzájuk s a testvéreinek _ udvaroltak, de a ki¬
Az asszonyka csak nevetett, kaczagott és
ket ő olyan jól ismert. És úgy szerette már sokára birt szóhoz jutni.
őket. Azok nem jönnek el többet hozzá.
- Azt hittem, hogy . . .
Palika, a ki mindig hozott valami új, csinos
Elhallgatott s körülnézett. A szoba a ren¬
kis malaczságot, a hányszor jött. És milyen des megelevenedett, beszédes szoba volt s
szépen tudta kötni a nyakkendőjét. Azt se mintha minden tárgy felébredt volna álmából
látja többet. És az nem fog megházasodni és kíváncsian nézne rá, mint az ura. Elressoha, mert megesküdött, hogy mást nem vesz telte magát, megrántotta a vállát s nem szólt.
el, csak őt. De ő álmodni sem tudott volna
- Mi az, szivem? Megijedtél?
arról, hogy lehet Palikához menni ? Feleségül!
Az asszonyka a szeme szögletéből nézett az
Hisz az lehetetlen. Mikor ő arról gondolkozott, urára, de már visszatért normális, rendes han¬
hogy valakihez feleségül kell egyszer menni, gulata s önmagán kissé elmosolyodva, mondta:
mindig valami nagy emberre gondolt, a ki
- Menjünk már enni, olyan éhes vagyok.
erős és olyan, mint Gortvay tanár úr, tud pa¬
A férje nevetett, az ablakhoz lépett, felhúzta
rancsolni s komolyan beszél a kis lányokkal. a függönyöket. Odakint folyvást esett az a nesz¬
A ki megközelíthetetlen, más nővel nem törő¬ telen, vékonyszálú, végérevárhatatlan őszi eső.
dik, csak a feleségével. 8 valami olyan szerepe
- Szóljál Zsuzsinak, szivem, hozza be a
van az asszony életében, mint az orvosnak, a reggelit.
tanárnak, meg a törvénynek. Iczának borzasztó
A férfi könyörögve szólott, az asszony pa¬
zavaros fogalmai voltak a férjről, de azt soha¬
rancsnak
vette s megalázva, kedvetlenül enge¬
sem tudta elképzelni, hogy neki olyan férje
delmeskedett.
legyen, mint a nénjei barátnőinek, a kik lum¬
Kiment, kibújt az idegen ajtón s bejutott az
pok és kedvesük van, és nem akarják a fele¬
idegen
másik szobába. Aztán félve visszalesett.
ségük kalapszámláit kifizetni.
Leste, mit csinál a boszorkánymester. De az
És most, a mint itt érezte maga mellett a nem kárörvendő nevetéssel nézett utána, mint
földön fekvő férjet, ismét valami kiábrándulást ő képzelte, örvendve, hogy az akaratát rákényérzett. Azt már tudta, hogy ez igazán olyan szeríthette egy neki alárendelt idegen lényre,
férj, a milyet csak kívánhat valaki. Jól nevelt, hanem valami olyan egyszerű, szimpla moz¬
régi divatú, igazi férj. Kétség éa gyanú nem dulatot tett, a mivel örökre leronthatja egy
férhet hozzá. Házias, a feleségót imádja és egy férfi a tekintélyét az asszony előtt.
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Ásított, borzasztó nagyot nyújtózva, borzasztó
hatalmasat ásított.
Icza asszony elnevette magát s hangosan
csatorászni kezdett. Már itt a belső szobában,
az ajtóban hozzá fogott kiabálni, hogy:
- Zsuzsi, reggelit! Zsuzsi, éhes vagyok,
(Folytatása következik.)
Zsuzsi !

A KIRÁLY ELSŐ SZEREPLÉSE.
Ferencz József király hatvanhárom évvel
ezelőtt, mint tizenhét éves fiatalember, Pest
vármegye közgyűlési termében lépett először
a nyilvánosság s a magyar nemzet elé. Nagy
esemény volt az, mert addig úgyszólván csak
a tanulásnak élt s a nemzet nagyritkán hal¬
lott hírt leendő királyának neveléséről és hala¬
dásáról ; mint például akkor, midőn V. Ferdi¬

nánd király megnyugtatta az országgyűlést,
hogy gondoskodott unokaöcscsének a magyar
nyelvben való kellő oktatásáról, s az ország¬
gyűlésnek e tekintetben fölösleges felszólalnia.
Az ifjú főherczeg 1847 október havának
közepén fontos politikai megbízatással jött
Magyarországba (hol mint gyermekifjú már
kétizben is megfordult. Sümegen emlékezetes
találkozása és beszélgetése is volt Kisfaludy
Sándorral), s az a viharos lelkesedés, melyet
biztos és megnyerő magatartásával Pest vár¬
megye termében keltett maga iránt, fényt vet
e fejedelmi élet első lépéseire.
Az esemény a nádorcsalád történetével
kapcsolatos. 1847 január havában, a nemzet
mély gyászára, meghalt József nádor. Pest¬
vármegye közgyűlése, Kossuth Lajos búcsúz¬
tató beszédének hatása alatt s indítványára,
utódjául fiát, István főherczeget jelölte ki, a

kit V. Ferdinánd király mindjárt ki is neve¬
zett nádori helytartónak. Az udvarnál eleinte
úgy tervezték, hogy István főherczeget Albrecht
főherczeg, az asperni győző fia fogja beiktatni
Pest vármegye főispáni székébe. De október
5-ikén meghalt Frigyes főherczeg s az érte
gyászt öltő Albrecht főherczeg helyett a király
Ferencz József főherczegre ruházta át a megbizatást.
Nagy mozzanat volt ez az ifjú főherczeg
életében. Egész Magyarország rajongva sze¬
rette István főherczeget, főképen azért a hires
mondásáért, melyet nemrég Aradon hallottak
tőle: hogy addig él, míg a hazának élhet.
Érezte ezt Ferencz József főherczeg magyar
tanítómestere, a derék nemeskéri Kiss Pál is,
midőn azt mondotta, hogy «az ifjú főherczeg
legdicsőbb jövendője attól függ, miképen fog
fellépni a magyar nemzet előtt».

Az öreg honvédek menete a vesztőheiyhez. — Barabás Béla beszél a vesztőhelyi emléknél. — Ünnnepély a vértanuk szobránál.
OKTÓBER HATODIKI Ü N N E P É L Y ARADON. - Jelfy Gyula fölvételei.
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- Extra edition The World!
a Khán kutya szinte vonította utána a külön
kiadást és rohant hideg télben, meleg nyár¬
ban a gazdája után. Béggel öt órakor oda¬
ment az ágyához és húzta le róla a takarót,
hogy keljen már fel, itt az idő a munkára, az
emberek már járnak lenn az utczán és a
czipőik még sárosak, porosak. Aztán mikor
elérkezett az iskolaidő, kilencz óra, Töm le¬
tette az iskola-kapuban a kis ládáját, a miben
a kefék, rongyok és skatulyák voltak, Khán
kutya pedig lehasalt a portéka, a szerszám
mellé és várt türelmesen, a míg délben le nem
jött hozzá a gazdája. Vigyázott az üzletre.
Ha valaki el akarta volna vinni a kis ládikát, azt lehúzta volna a lábánál Khán. Hat
rendőr nem vigyázott volna úgy rá, mint ez a
hűséges, okos szemű, bozontos nagy eb.
Azt mondják, a kit az állatok szeretnek, az
jó ember lehet csak. Töm Peak jó ember volt.
Az osztályban egy fiúnak megbetegedett az
édesanyja és sirva panaszolta, hogy nincs pén¬
zük orvosságra. Töm Peak kivette a checkkönyvót, beleirt húsz dollárt és odaadta a fiú¬
nak a czédulát. Mert a Töm Peak úgy fizetett,
mint a Wanderbiltek : check-kel: «Fizessen az
Union Bank ezért az utalványért Jimmy
O'Connornak 20, azaz húsz dollárt az én el¬
helyezett tőkém terhére», aztán odaírta szé¬
pen, a hogy az iskolában tanulta a szépírást:
Töm Peak.
*
Egy este ott ültünk mint rendesen a tem¬
plom-lépcsőkön a második-utczában és beszél¬
gettünk. Egyszerre lélekszakadva, kétségbeeset¬
ten, a kezeit az ég felé dobálva, jajgatva jön
felénk Töm Peak.
- Jaj a kutyám, jaj a Khán meghalt, meg¬
halt! Fiúk mit csináljak? Ott fekszik szegény.
Meghalt.
Néma megdöbbenés ült ki az arczunkra. Ha
a bandából halt volna meg valaki, talán nem
döbbentünk volna meg annyira, mint erre a
hírre. Khán meghalt. Valami mély fájdalom
nyilallott át rajtunk és egyik-másik a zseb¬
kendőjét szedte elő, hogy a könnyeit letörölje
vele. A jóság, a hűség, a szeretet ott feküdt
hideg testtel. Még elképzelni is irtóztató volt.
Töm lerogyott szinte a lépcsőre és keservesen
zokogott. Ez is meghalt. Senkije sem volt, csak
ez a kutya. Ez szerette, ez nevelte fel Töm
Peaket, és most ezt is el kellett veszítenie.
Bili Hardy, mint a banda vezére, most el-

Mert Töm Peak reggel hat órától kilenczig
czipöpuczoló volt, délután háromtól hatig
pedig újságot árult. Hat órakor hazament
megtanulni a leczkójét és a mellett, hogy az
ő czipője volt a legfényesebb az osztályban, a
leczkét is mindig úgy elmondta, mint a víz¬
folyás. Nyilt fejű, okos és értelmes fiú volt
Töm Peak. Valami távoli rokona adott neki
szállást — jó pénzért. Töm megkeresett egy
dollárt minden nap hét éves kora óta és azt
beszélték róla az osztályban, hogy van már
egy kis vagyona a bankban. Töm Peak te¬
hát a mellett, hogy ő volt az egyetlen utczai
czipöpuczoló és újságárus az osztályban, a
legtiszteltebb és legtekintélyesebb is ő volt.
A vagyonára és a tekintélyére azonban nem
volt büszke. Ellenben a kutyájára igen. Gyö¬
nyörű, hatalmas állat volt a Khán! Valahon¬
nan a Spitzbergákról hozta egy matróz, a ki
eladta a fiúnak egy bepálinkázott pillanatá¬
ban, mikor fogytán volt a pénze és a pálin¬
kája. Töm akkor még csak kilencz éves volt,
most pedig a tizennegyedik évét járta és ott
lakott velünk a második-utczában. A banda
eddigi munkájában nem igen vett részt Töm
Peak, mert neki a szabadideje kenyérkeresetre
volt beosztva és soha sem jutott rá csak
itt-ott egy pár percze, hogy a bandához csatA BESZENTELÉS A FŐKAPU ELŐTT.

Az ifjú főherczeg fellépése túltett minden
várakozáson, s a beiktató beszéd, melyet
1847 október 16-ikán, azon az emlékezetes
ünnepen mondott, az elragadtatás örömébe
sodorta nemcsak nemes Pest vármegye rendéit,
hanem egész Magyarországot is.
«E díszes tiszt - - így szólt Ferencz József
főherczeg, - - alkalmat nyújtott nekem e sze¬
retett Magyarországba oly perczben lépni, mi¬
dőn ez, mint felséges urunk atyai szive óhajtja,
egy boldog korszak küszöbén áll; s mert ta¬
nuja lehetek annak a közszeretetnek, melyet
(István főherczeg felé fordulva) fönséged dicső
emlékű atyjától örökölt s önmaga fényes tulaj¬
donaival még inkább szilárdított; de tanuja
annak a közbizalomnak is, melyet fenséged
magas erényeivel és hazafiúi buzgó törek¬
véseivel máris kivívott, mik által biztosítva
látom nemcsak e vármegye, hanem a szere¬
tett honnak is boldog jövendőjét. Magam pedig
ünnepelni fogom mindig e napot, melyen fön¬
séged iránt való hű szeretetemnek és a ma¬
gyar nemzethez való élénk ragaszkodásomnak
nyilvános jelét adhatám.»
A rendek örömükben s elragadtatásukban
felugráltak helyükről, és tetőpontjára ért a
lelkesedés, midőn István főherczeg, az új fő¬
ispán, köszönetet mondott a beiktatónak, ki¬
nek «ajkairól örömmel hallotta ez alkalom¬
mal zengeni édes hazánk nyelvét.»
Kiss Pál szerint a teremben lévők egy¬
hangúan azt vallották, hogy «a magyar nem¬
zetnek már háromszáz év óta nem volt ilyen
gyönyörű napja».
Három héttel azután a Magyar Tudomá¬
nyos Akadémiában is visszhangja kelt Ferencz
József főherczeg beszédének. Toldy Ferencz
szinte rajongva szólt róla beszédében.
•Ferencz József vala az, - - így szólt, ki az ó-kor egy nagy hőse példájára, de nem
a harcz, hanem a szív fegyverével, jött, látott
és győzött.» - - Emlékeztette tudós társait «e
virító, elfoglaló alakra, melybe pillantásaink
legott beletapadtak; e hangra, melyre minden
zaj elnémult az ezernyi sokaságban; e sza¬
vakra - - nem: e szónoklatra, mely annyi
belső méltósággal, a pillanat becsének oly ko¬
moly érzetével, a zengő nyelv legszebb ejtésé¬
vel, e széptani, e valóban mesteri kibélyegzésével a gondolatnak volt elmondva, hogy
elragadtatásunkban gyermekké válva, a sziv
remegett, a szemekre öröm harmatja szállt:
s ezer meg ezer ajak kéjzsivaja kimondá, mikép e nemzet végtelenül tud szeretni, s hogy
sorsának intézői meglelték hatalmuk kulcsát!
E nap esemény a haza ezeréves életében; e
nap sikertelen sóhajtások, ezernyi ezer haza¬
fiúi könnyek legszebb jutalma; e nap egy új,
egy szerencsésebb időszak záloga; új jegyvál¬
tás király és nemzet között.»
Még 1848 márczius havában, a forradalom
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érkezettnek látta az időt, hogy cselekedjék.
Odaállt a banda elé és az ő szokott energikus
és parancsoló modorában mondta :
- Fiúk! Khán noha egyszerű kutya volt
csak, de kiváló tulajdonságai érdemessé tették
arra, hogy mi őt a banda egyik néma, hűsé¬
ges tagjának tekintsük. A mi gyászunk paran¬
csolja azt, hogy Khánt úgy temessük el, mint
ezt egy ilyen hűséges, ragaszkodó állat meg¬
érdemli. Mi voltunk a barátai, mi fogjuk el¬
temetni. És hogy a sírja mindig előttünk
legyen, nem fogjuk a kutya-temetőbe vinni,
mint azt a szabályok előirják, hanem még ma
éjjel eltemetjük a második utczai temetőben.
Néma, meghatott bólongatás, helyeslés volt
a válasz. Töm Peak pedig még hangosabban
kezdett zokogni.
- Ki fog engem reggel felkelteni? Ki vi¬
gyáz a ládámra? Ki lesz az én mindenem
ezentúl?
- Most pedig munkára fel. fiúk ! — mondta

Bili Hardy. Két ember szerezzen egy kopor¬
sónak való ládát. Három ember ásókkal men¬
jen a temetőbe és ásson sírt Khánnak. Mi
pedig felmegyünk addig virrasztani mellette.
A második utczai temető egy régi, ott felej¬
tett darab oázis volt a házóriások között.
Vasrácskerítéssel zárták el az utczától, kapu
nem nyílott bele és a kerítésen kellett átmász¬
nunk, ha be akartunk jutni. Régi new-yorki
polgárok csontjai porladoztak ott, ötven év
előtt eltemetett emberek, a mikor még kicsi
volt a város és ott volt a külsőség. Azóta
mértföldekre körülépítették ezt a városrészt,
de kegyeletből ott hagyták a temetőt, jól el¬
zárva, elkerítve a nyüzsgő, forgó külvilágtól.
Az előkészületek hamar megtörténtek. A ku¬
tyát beletettük egy faládába, ráírtuk czeruzával: «Itt nyugszik Khán, a leghűségesebb
és legragaszkodóbb kutya, élt nyolcz évet,
meghalt 1898 május 19-ikén. Nyugodjék bé¬
kében. »

BÁRÓ HORNIG PÜSPÖK A TEMPLOM BESZENTELÉSÉRE INDUL A PÜSPÖKI PALOTÁBÓL
A VESZPRÉMI RESTAURÁLT SZÉKESEGYHÁZ FÖLSZENTELÉSE.

lakozzék egy kis hógolyózásra, vagy football
matchre.
A bozontos Khán kutya pedig ott volt min¬
dig mellette. Valami megható ragaszkodással,
csodálatos hűséggel vonzódott a gazdájához és
mert láttuk, hogy a kutya úgy szereti Töm
Peaket, mi is szerettük. Mikor egy sereg újság¬
árus gyerekkel együtt bevitték a rendőrségre,
mi szabadítottuk ki és mi mentettük meg attól,
hogy a javítóba vigyék. Mi gondoztuk a kutyáját,
a mikor egy télen sokáig beteg volt és az öreg
rokona valahol egy bányában dolgozott. Mi
hordtunk neki ennivalót, meleg levest, mi
vittünk hozzá orvost, a mint azt a másodikutczai banda nemes gondolkozásától el is vár¬
hatta Töm Peak.
Viszont ő meg megtette, hogy kipuczolta a
TEMETÉS A SECOND STREETEN. czipőnket
este, lekefélte a nadrágunkat és vi¬
Elbeszélés. — Irta Szebenyei József.
gyázott ránk az iskolában, hogy bolondokat
ne mondjunk, ha ránk került a sor. Átnézte a
Töm, a kiről mindnyájan tudtuk, hogy hat dolgozatainkat, javított rajtuk, szóval Töm
éves korában elvesztette apját, anyját és hét Peak ha nem vett is részt a banda külső mun¬
éves korában már maga kereste meg a kenye¬ kájában, mégis nagy szolgálatokat tett a ban¬
rét, nagyon szerette a kutyákat. Talán azért, dának és mi magunk közül valónak ismertük
mert nem volt senkije, nem volt, a ki szeresse, őt mindvégig.
a kit ő szeressen és beczézgessen, Töm ösztönKhánt pedig mi is szerettük, a hogy egy
szerfileg keresett egy hű néma állatot, a kit kutyát csak szeretni lehet. Mikor a nyüzsgő,
simogatni lehet, szeretni lehet, hogy legyen csilingelő kocsik közt mint egy mókus surrant
egy élő lény, a ki megnyaldossa a suvixtól át Töm Peak, Khán ott járt mindig a nyomá¬
maszatos kis képét és a ki megoszsza vele ban és mikor Töm belekiáltott a zúgó, zörgő,
szegényes ebédjét, vacsoráját.
morajló tömegekbe, hogy:

első szélfuvása közben sem ment feledésbe
Ferencz József főherczeg pestmegyei fellépése,
s Kossuth Lajos, a régi rendszer eltávolítását
követelve a pozsonyi diétán, arra czélozva
mondotta ez emlékezetes szavakat:
«A múlt emberei egy-két nap alatt a sírba
szállhatnak, de a Habsburg-ház nagyreményű
ivadékára, Ferencz József főherczegre, ki fel¬
lépésekor a nemzet szeretetét magáévá tette,
egy fényes trónus öröksége vár, mely erejét
a szabadságból meríti.»
Ennek a történelmi nevezetességű napnak
immár csak egy élő tanúja van: maga a
nyolczvan éves király.

*
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Levinni azonban nem mertük, csak úgy
éjfél tájban, nehogy feltűnjék az emberek¬
nek és meghiúsítsák a tervünket. Töm rajta
hagyta az ezüst nyakravalóját is, betakarta fehér
szalvétával, a koporsóra pedig az egyik fiú
hozott hazulról egy fekete leplet, a mi azelőtt
a mamájának a fekete nagykendője lehetett.
Mikor már gondoltuk, hogy a sírásók elvé¬
gezték a munkájukat, szépen a vallónkra emel¬
tük a ládát és levittük az utczára. A gyász¬
menet pedig jött utánunk, szomorúan, fejü¬
ket a mellükre hajtva, a koporsó után köz¬
vetlen Töm, a gyászoló család haladt, a kit
Bili Hardy támogatott karon fogva.
Mikor a temetőhöz értünk, hat fiú előbb át¬
ugrott a kerítésen, átemeltük rajta a koporsót
és mi is utána ugrottunk. Töm lassan, pityeregve mászott föl, úgy hogy segíteni kellett,
hogy átvergődjék a vaskerítésen.
- Fájdalmában az ember mászni sem tud,
mondta mély szomorúsággal.
Megkerestük a nyilt sírt és felállítottuk a
koporsót a homokhalomra. A fák között jól
elrejtve kerestek ki sírhelyet Khánnak a fiúk,
a mi óvatosság szempontjából ugyancsak kívá¬
natos volt. Bili Hardy odaállt a koporsó elé,
levette a kalapját, a mit mi is megcseleked¬
tünk és megköszörülve a torkát elkezdte e
gyászbeszédet.
- Az emberiség mindig jutalmazni tudta
a hűséget és a jóságot, íme itt fekszik egy
állat, a kiről példát vehetne az emberiség,
példát vehetne minden élőlény. Hűség és ra¬
gaszkodás, szeretet és megbecsülés voltak az
erényei és mi, a kik ismertük őt, a kik sze¬
rettük őt, most sírva állunk itt a sírgödre
mellett és az elmúlás szivettépő fájdalma haso¬
gatja lelkünket. Most leteszszük a földbe, az
örök enyészetnek átadjuk Khán-t és Ígérjük,
hogy az emléke a szivünkben örökké fog
élni. Isten veled hű kutya, isten veled Khán!
Töm görcsös zokogása hallatszott csak a
néma éjféli csendben.
Leeresztették a koporsót és kezdtük a föl¬
det ráhányni. Mindnyájan dolgoztunk, mert
már sürgős volt a dolog nagyon. A rendőrök
talán észreveszik a dolgot és vége lesz Khán¬
nak, kegyeletnek, entrepris pompának egy¬
aránt. Már az utolsó göröngyöknél tartottunk
és épen a füvet akartuk elhelyezni a síron,
hogy észre ne vegyék a friss hantot, mikor
Bili Hardy elkiáltja magát:
- Vigyázz, itt a rendőr!
Nem is egy, hanem két rendőr jött, két
felől egyszerre. Be akartak bennünket keríteni.
Ásóját, kapáját ki-ki felkapta és — utczú neki,
menekültünk egyenesen a kerítés felé. A rend¬
őrök nem is jöttek utánunk. Tudták, hogy
minket elfogni nem lehet. Egyenesen a Khán
sírjához mentek és mivel csak az tudták, hogy
itt valakit eltemettek, elkezdték felásni a sírt.
Mi meg álltunk a kerítésen kívül és vártuk
mi lesz. Egy jó félórába tellett, míg előkerül¬
tek. A vállukon hozták a Khán koporsóját és
vitték magukkal - - bűnjelnek.
Töm most sírt csak igazán. Minket meg
vérig boszantott ez az eljárás. Mentünk csapa¬
tostól a rendőrök után és torkunk szakadtából
kiáltoztunk rájuk!
— Halotírablók, halottrablók!

TÖRTÉNELMI INDULÓK.
A cs. és kir. hadsereg 1910-re szóló sema¬
tizmusának legújabb kötetében, mely csak nem¬
régiben jelent meg, érdekes újítással talál¬
kozunk. A hivatalos adatokat tartalmazó kötet
tömkelegében van egy táblázat, mely szintén
a hivatalos statisztika okából lett felvéve, de
a legérdekesebb történeti reminiszczencziákat
tartalmazza az osztrák-magyar hadsereg tizennyolczadik és tizenkilenczedik századbeli had¬
járatainak és eseményeinek egyes mozzanatai¬
ról Az az egyik szempont, a mi értékessé
teszi ezt a hivatalos kimutatást. A másik pe¬
dig az, hogy a közölt nevek, helyek és szemé¬
lyek olyan nevezetességekre irányítják a figyel¬
met, melyek a köztudatban ma is legeleve¬
nebben élnek. Lehetne mondani, — különböző
históriai események vannak itt zenei meg¬
jelölésekkel illusztrálva s arról adnak főképen
számot, hogy mikor a monarchia hadseregé¬
nek magyar és. osztrák része az utolsó két
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század hadjárataiban részt vett, az egyes csa¬
patokat micsoda indulókkal lelkesítették a zene¬
karok és a rohamokat milyen dallamok kísé¬
retében hajtották végre a különböző ezredek.
Az efelé indulók nagy szerepet játszottak
a specziális magyar hadjáratok történetében
is s a kurucz mozgalmaktól kezdve az 1848-as
eseményekig számos csapatnak volt olyan in¬
dulója, ezredhivója vagy roham-dala, melyek
aztán országos népszerűségre emelkedtek. A kurucz-időkben a takarodóra szóló Bákóczi-nóta
volt a legnépszerűbb s valószínűleg már ekkor
ismerték a felsömagyarországi brigádákban a
Bákóczi-indulót. A szabadságharczban a Kossuth-nótán kívül, melyet leginkább toborzá¬
soknál és meneteknél alkalmaztak, az I-sö
hadtestben a Klapka-induló terjedt el legkoráb¬
ban s az 1849-iki tavaszi hadjárat alatt ezt
az indulót a honvédgyalogság döntő ütköze¬
tekben rendesen roham-dal gyanánt énekelte.
Népszerű lett a Czuczor Eiadó-ja is, a Bákócziinduló, az egyes tábornokokról elnevezett dal¬
lamok s külön azok az alkalmi dalok, me¬
lyeknek nagy tömegét az országos változások
hozták létre.
A cs. és kir. hadvezetőség az egyes ezre¬
dekben való tradiczió erősítésére a kétszáz
esztendő óta felgyülemlett történelmi indulók
tömegét most statisztikai nyilvántartás által
iparkodik a feledéstől megmenteni s habár
meglehetősen hézagos, hiányos és ötletszerű
a kiadott táblázat, de azért még így is sok
tanulsággal és érdekességgel szolgál. Legfel¬
tűnőbb mindenesetre az, hogy a kimutatásban
nyoma sincsen a Eákóczi-indnlónak, holott
osztrák karmester volt az, a ki 1811-ben,
Bécsben, mint az Esterházy-gyalogezred köz¬
kedvelt indulóját, ezt a kiváló nevezetességű
zenedarabot saját neve alatt kiadta. Scholl
Miklós, az Esterházy - ezred zenekarának a
karmestere, miként a zenetörténet megállapí¬
totta, közönséges plágiumot követett el a Eákóczi-indulónak saját neve alatt való kiadá¬
sával, de ez mellékes a jelen esetben. Mert
a fő mégis az, hogy az Esterházy-ezrednek
éveken át a legkedveltebb indulója maradt
a Eákóczi-induló és a Napóleon-elleni had¬
járatokban ezen induló lelkesítő hangjai mel¬
lett ontotta vérét az ezred magyar legénysége
a császári zászlók védelmében. A hiányoktól
eltekintve azonban számos érdekes adatot kö¬
zölnek az említettek kimutatások. A hadsereg
és a honvédség kürtjeleire, különösen az éb¬
resztőre és takarodóra az a hagyomány állott
fenn, hogy e dallamoknak Haydin volt a
szerzőjük. A hivatalos publikácziókból meg¬
tudjuk, hogy a hadseregben 1854-ig kétféle
takarodó-dallamokat alkalmaztak. A tizennyolczadik század kezdetétől a tizenkilenczedik
közepéig egy régi eredetű és motívumokra
épült dallam volt használatban, a ma is ér¬
vényben levőket pedig Leonhardt A. hadsereg¬
karmester szerezte 1854-ben és először az olmützi táborban alkalmazták. Haydin ellenben
1792 vagy 1793 körül szerezte a szászországi
csata emlékére a Koburg Josias-féle indulót. Ő a
szerzője a Pappenheim-féle indulónak is, me¬
lyet 1790-ben készített a 8. számú legrégibb dragonyos-ezred számára. Jóval régibb ezeknél az
1717-ben készült Eugén herczeg induló, mely¬
nek hangjai mellett Szavoyai Eugén katonái
harczoltak. Vagy: Daun Lipót, Mária Terézia
tábornagyának tiszteletére Fuchs karnagy által
1760-ban készített Daun-mars, melylyel az
56. számú gyalogezred a porosz hadjáratokat
vógigküzdötte. A Trenk-pandurok indulójának
ismeretlen a szerzője, állítólag Trenk Ferencz
készítette, a dallam azonban nevezetessé vált
azzal, hogy a hétéves háborúban az 53-ik
gyalog pandúr-ezred ezzel vonult a csatába.
Azokban az időkben, mikor a monarchia had¬
erejét a Napóleon elleni háborúk vették igénybe,
szintén több induló keletkezett. Ilyenek vol¬
tak : a Strauch-induló a 24-ik ezred számára;
a Sándor czár-induló a 2-ik gyalogezred szá¬
mára és a Walch által 1814-ben szerzett in¬
duló a «Párisba bevonuló* csapatok számára stb.
Az austerlitzi generalissimus emlékét tar¬
totta fönn egy 1822-ben készült Károly főherczeg-induló, melynek a motívumaiból később
Kaiser Emil karmester a 3-ik ulánusezred
számára újabbat készített. A magyar generáli¬
sok emlékét két ilyen történelmi induló hir¬
deti : az egyik a Gyulai-mars, mely a 21-ik
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ezred, a másik a Splényi-mars, mely az 51-ik
gyalogezred indulója volt. Mind a két tábor¬
nok különben a róluk elnevezett ezredet ala¬
pította.
A negyvennyolczas időkből csupán három
indulót találunk; az egyik a «ja wid Nassaumars», a másik a Jellasich-induló, mely a
79-ik gyalogezrednek készült. S végül a ma
is híres Eadetzky-induló, mely eredetileg az
5-ös huszároké volt. Szerzője: id. Strauss
János. A király házasságának és ezüstlako¬
dalmának dokumentuma az Erzsébet-induló
(1854, Leonhardtól) és az Ausztriában ma is
népszerű Hoch Habsburg-induló (1879). Eudolf
trónörökös születése emlékére kapta az első
számú ulánusezred és az első hadtest tüzér¬
ezred a Eudolf-indulót. Az 1859-iki osztrákfranczia-olasz hadjáratnak kevés zenei emléke
maradt, ellenben az 1866-iki hadjáratok alkal¬
mából a csapatok számára több induló készült,
mint például a Custozza-mars (1862), Oliosimars (1866) és mások. Érdekes emlékei ezek
régelmúlt és küzdelmes történelmi események¬
nek. Igazi értéköket azonban az adná meg,
ha históriai rendben, hozzáértő ember vala¬
mennyit egybegyűjtené, mert nemcsak, mint
zenei dokumentumok, hanem mint historikus
vonatkozású hagyományok is, az osztrák-ma¬
gyar hadsereg múltjának érdekes emlékeit
alkotják.

AZ ALPÁRI FÖLDVÁR
Az Alföldön, különösen a Tisza mentén több
helyen mesterségesen készült dombok, földsánczok és földhányások tűnnek föl szemeink¬
ben. Ezeknek az építési ideje messze benyulik
a rejtelmes múltba, írott kútforrások alapján
korukat illetőleg alig lehetne eligazodnunk,
de annál többet beszélnek a föld mélyében
elrejtett és ama korból fenmaradt különböző
tárgyak és eszközök.
A régészet ma már kétséget kizárólag meg¬
állapítja azt, hogy eme nagy földmunkálatok
keletkezési ideje még a kelták bevándorlását
is megelőzi és koruk kétezerötszáz, egész öt¬
ezer évre tehető.
Az eddigi kutatásokból az is kitűnik, hogy
az az ismeretlen faj, a mely abban az időben
a Tisza mellékét lakta, már a kelta beván¬
dorlás előtt, tehát a Krisztus születése előtt
600 évvel megelőzőleg már a műveltségnek
magasabb fokán állott és kereskedelme is ki
volt fejlődve.
Kétségtelen adatok igazolják, hogy keres¬
kedelmi összeköttetése igen messze elterjedt
és így minden valószínűség a mellett harczol,
hogy kereskedelmi eszközül nemcsak a nagy
folyóvizeket használták, hanem karavánoknak
is kellett közlekedniök.
Az azon korbeli földrajzi viszonyok azon¬
ban természetesen egészen mások voltak, mint
a mostaniak, mert abban az időben a nagy
kiöntések, állandó mocsarak és erdők helyzete
egészen más volt, de főleg a beláthatatlan
pusztaságok sokkal nagyobbak voltak a maiak¬
nál. Ennek következtében kellett lenni oly
távolról észrevehető jeleknek, a melyek a nagy
pusztaságokban a tekergő kiöntések és ingoványok között az útirányt mutassák és elve¬
zessék a karavánokat a kisebb-nagyobb folyók
ama gázlóihoz, a hol könnyebb az átkelés.
így keletkeztek az alföldi nagy síkságon a
bizonyos irányban elhelyezett mesterséges hal¬
mok és így keletkeztek a nagy folyók gázlói¬
nál az őskori városok és azok védelmére szol¬
gáló földvárak.
Egyik ilyen őskori földvár a Tisza melletti
Alpár községben levő Várhegy, mely egy ősi
történelem előtti nagyobb emberi alkotás, de
a melynek legnagyobb részét, sajnos, a Ti¬
szának régi áradásai már elsodorták és csak
a csekély megmaradt részből lehet fogalmat
alkotni a vár építési módjáról és annak hasz¬
nálatáról.
A régészeti kutatások alapján arra a tapasz¬
talatra is jutottunk, hogy az ilyen ősi vára¬
kat az egymás után következő különböző nép¬
fajok elfoglalván, abba betelepedtek. Az alpári
földvárba is a bronz korszakbeli alapító faj
után betelepedett a kelta, később, Krisztus
születése után a jázyg, a jázyg után a ger¬
mán fajok, majd a hun, az avar és a küen-

1. Házak a vár tövében, melyek a vár leomló anyagából épültek. 2. A vártető. 3. A várudvar, háttérben a Tiszával. 4. A kapu. 5. Vizmosta agyagpart.
AZ A L P Á É I
czedik század elején a szláv. Ettől az időtől
fogva Alpárról már a história is megemlékezik,
mert Anonymus, Béla király névtelen jegyzője
Zalán szláv-bolgár fejedelem hatalmas köz¬
ponti várának irja Alpárt. Igaz, hogy röviden
ir róla, de úgy látszik, hogy a rövid megem¬
lékezés igaz tényeken alapszik. Azt irja ugyanis
Anonymus,^ hogy a tetétleni nagy domb kör¬
nyékéről Árpád vezérlete alatt Zalán ellen
indult sereg útközben találkozott az alpári
várból kivonuló szláv sereggel és annak segítő
részét képező bolgár csapatokkal. Az ütközet
Árpád javára dőlt el és a menekülő görög¬
bolgár segítő csapat az Alpár vár előtt el¬
terülő ingoványba fulladt bele. A görög név
elnevezés eltűnt, ma már nem tudjuk, hol
volt, de ha a tájat, a melyen a csata eldőlt,
figyelmesen szemléljük, azt tapasztaljuk, hogy
a csata színhelyét képező magasabb fekvésű
nagy partok és az alpári földvár között nagy
terjedelmű zöld pázsitú síkság terül el. Az az
idegen görög-bolgár had, a mely a tájat kellő¬
leg nem ismerte, a vereség után arra töreke¬
dett, hogy Alpár várának már nagy messze¬
ségben látható sánczai mögé mihamarább

FÖLDVÁR.

visszajuthasson és így természetesen a légegyenesebb irányt, a messze elterülő szép zöld
pázsitot kellett átnyargalni. Csakhogy itt volt
a legnagyobb veszedelem, a csalóka szép színű
zöld pázsit közepén ma is ott vannak a gyil¬
kos ingoványok, a melyek csak a legszárazabb
időben lábolhatók át, de máskor minden át¬
haladni vágyót örökre elnyel a mélység, a
mely örökre elnyelte a menekülő bolgárokat.
Alpár várának, mely a természet által alko¬
tott nagy tiszaparti agyagdombra volt sár¬
falakból építve, ma már csak nagy kapube¬
járata és a leomlott ezredéves eső mosta külső
falának egyik része látszik meg. A vár udva¬
rának körülbelül 3—4 méter vastagságú hor¬
dott rétegeiben a messze nagy idők különböző
korszakának emlékei vannak eltemetve. Ott
találjuk az ismeretlen bronzkorszakbelieknek
tüzelőhelyét, ott vannak a kelták elszóródott
tárgyai, egy-egy törött cserépdarab a szittya
erkölcsü jázygokra emlékeztet, elvétve ráaka¬
dunk egy-egy hun-avar harczos csontvázára, s
mikor a sáncz tetejéről merengve nézzük a
Tisza kanyargását és azt a beláthatatlan sík¬
ságot, a mely abban az irányban terjed, a

honnan őseink bevonultak, szinte megjelennek
képzeletünkben Árpádnak és száguldó harczosainak alakjai, s a mint a magas várdomb
tövében épült házak udvarából felhangzik a
magyar gyerekzsivaj és a dal, boldog tudat¬
tal látjuk, hogy ezt a helyet, melyet az ősök
elfoglaltak, a mai napig a tiszta magyarság
bírja és őrzi szent kegyelettel.

GLATZ OSZKÁR KIÁLLÍTÁSA
A NEMZETI SZALONBAN.
Azok az ideálok, melyeknek hódolva Glatz
Oszkár első sikereit aratta, a pleinair festészet
törekvései voltak. A tárlatokat látogató közön¬
ség aligha felejtette el első fényben fürösztött, markáns, haragos, életerős színekben gaz¬
dag képeit, melyek a nagybányaiak modorán
belül korán egy határozott egyéni tehetséget
mutattak. Az utolsó esztendők kiállításai műmeglátásának, thémáinak némi változását árul¬
ták el, egyéniségének erősödését, fejlődési mo¬
dortól mélyebben átérzett, sajátosabb művészi
élmények felé.
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Kollektív kiállítása, mely több mint másfél¬
száz festményét, rajzát foglalja magában, bő
és tanulságos anyagot nyújt fejlődésének meg¬
figyelésére. Számos szép képpel van képviselve
az első Glatz, ki oly határozott, energikus,
életerős gesztussal lépett a közönség elé, mint
egyik legtartalmasabb képének, a«Magvető »-nt'k
komoly taglejtésű alakja. Pályája kezdetén a
művész főleg tájképeket fest, de csak nyarat,
csak telet, csak vakító verőfényt, melyben
nincs pára, köd, árnyék, csak haragos, vakító,
duzzadó életet sugárzó színek. Ha felhő úszik
a táj felett, az is csak azért lebeg ott, hogy
sugárzó fehér színe még napsütöttebbé tegye
a tájat. Tulajdonképen nem is tájakat festett
ekkor Glatz, hanem haragos színek vakító
egységbe olvadó vetekedését. A tájba élénk,
rikító ruhájú alakokat szőtt be, a zöld mezőre
kápráztatóan vörös, kék, zöld, ibolyaszin ru¬

az ősziek is barnás hegyeikkel, sárgálló erde¬
jükkel, borult egükkel. A szinek ellentéte
lágyabbá válik, a «Cserjés czigányokkal» czímű
képén enyhébb, megtöröttebb színű ruhák tar¬
kítják az erdőt, mint régebbi képein. Ez újabb
képei lágyabbak az addigiaknál, de sokkal le¬
vegősebbek is. A ((Bányászok reggeli imája»,
de különösen a Balaton parti barnás-szürkés
tónusú képek mutatják legszebben thémáinak,
felfogásának gazdagodását. E képei, melyek¬
ben ábrázoló képessége tetőpontját éli, már
nem mutatják a pleinairismus kizárólagos
hívének.
Arczképei is feltüntetik e változást. Mig egy
máramarosi oláhról festett képe még napsütés¬
ben adja az arczot, többi arczképein sordinált
fény uralkodik. Arczképei nem kevésbbó tehet¬
ségesnek mutatják, mint tájképei. Hogy sok
lelki jellemzést tud belevinni arczaiba, (a mit
már közismert Mikszáth-rajza is elárult), a
61. számú kép mutatja; hogy előkelő is tud
lenni, azt «Benno», hogy életerős és előkelő
is, azt a 35. számú kép bizonyítja. Kiállítá¬
sának legkiemelkedőbb képe különben is egy
arczkép, az 52. számú, melyet gyengéd szí¬
nezésének harmóniája, előkelő, nemes kiállí¬
tása, jellemző ereje egyaránt az első helyre
utalnak.
A tárlat a művész nejének, Viedner Máriá¬
nak is bemutatja néhány festményét. E csend¬
életek közül a <(szegfűk» s a «fehér virágoki)
a feltűnőbbek, már azért is, mert keményeb¬
bek, erőteljesebbek a szokott női csendélet
(Tanulmány.)
szentimentalizmusnál. Eubens másolata pedig
az eredetinek nemcsak rajzát adja meglepően,
hás lányokat hevertet; egy-egy piros rokolya hanem mély melegségű színeit is.
adja a kép szinezési ellentéteinek tetőpontját.
Hogy Glatz Oszkár jól rajzol, arról nem
Ezért képein az alakok sohasem hatnak üres
csak
a földszinten kiállított rajzgyűjtemény
staffageként, mely ott is lehet, nem is, hanem
tanúskodik,
hanem összes festményei is. Nem
elmaradhatatlan alkotó elemei szinköltemécsak
szép
színfoltokban, színharmóniákban
nyeinek. Vájjon a «Magvetőt», a «Bujáki erdő»-t,
vagy legkevésbbó sikerült nagy balatoni ké¬ lát, hanem mesterien jellemző körvonalakban
péhez készült szép tanulmányait illeti-e meg is, bántó elrajzolások egy képén sem talál¬
ily képei között az elsőség, azt nehéz volna hatók.
Ha végigjártuk a szalon termeit, aligha
eldönteni.
Glatz nem maradt egyoldalú, észrevette s zárkózhatunk el az elől a benyomás elől,
vissza tudta adni a természet egyéb hangula¬ hogy ez a kiállítás nem csak jelentékeny,
tainak, nemcsak a nyárnak, nemcsak a verő¬ befejezett eredménye, eseménye művészi éle¬
fénynek költészetét. Az évek során nem egy tünknek, hanem a művész újabb s nehezebb
tájképébe tompább szinek kerültek, barnás, feladatokra induló egyénisége folytán ígéret a
párás-kékes árnyalatok, a fény fátyolosabbá jövő számára is.
Farkas Zoltán.
vált, a napsugár néha teljesen eltűnt, helyette
derengős, felhőktől visszavert fényfátyol borul
a képre. A nyári hangulatok mellett feltűnnek
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Bemutatók a Nemzeti Színházban: Az arlesi leány,
Daudet Alfonztól. (Fordította Fái 3. Béla.) Bizet ze¬
néjével. — Föld, Schönherr Károlytól. (Fordította Fa¬
ragó Jenő.) — Qhiberti gróf, Farkas Páltól.

A budapesti színházak az új évadban szinte
rohamot intéztek a közönség ellen. Az új dara¬
bok sorjában vonultak ki, az elbukottat azon¬
nal pótolta más, az évadnak már múltja, tör¬
ténete van, a mely nem is egészen dicstelen.
De nem tudom, jó színházi stratégia rejlik-e
ebben a rohamban? A pillanat bajain segítünk,
de föléljük a jövőt. A közönséget kifárasztjuk
a sok új darabbal, hozzászoktatjuk, hogy az
újnak mint újnak kívánja meg ingerét, fásulttá és kegyetlenné tesszük. A premiereközönség csak úgy dőzsölhet a mészárlásban.
A Vígszínháznak és Magyar Színháznak alig
vannak repertoire-darabjai, a Nemzeti Színház
is mindinkább megszorítja ezek számát. Az
az igazi közönség, mely oly mély hatást visz
haza a színházból, hogy bizonyos idő után
mé
g egyszer nézi meg a darabot. És az az
igazi darab, és az az igazi előadás, mely ily
hatást tud tenni. A színházban a művészet
na
gy legyen és mi nézők kicsinyek, azaz oda¬
adok, legyőzőitek ; most pedig a helyzet az,
hogy a közönség érzi magát nagynak és a
BÜJÁKI FALURÉSZLET.
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A MESE.

A MŰVÉSZ ARCZKÉPE

ŐSZI ROZSÁK. — Glatz Oszkárné festménye.

GLATZ OSZKÁR ÉS NEJE FESTMÉNYEINEK KIÁLLÍTÁSÁRÓL.
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OLÁH ASSZONY ÚTBAN A TEMPLOM FELÉ.
G L A T Z OSZKÁR F E S T M É N Y E I N E K
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KIÁLLÍTÁSÁRÓL.

nyújtott művészetet kicsinynek. Az az esküdt¬
széki tárgyalás, melynek neve premiere, rit¬
kán végződik fölmentéssel. A szigorú birák
néha tapsolnak ugyan, de gúnyosan moso¬
lyogva, azután átengedik a tért a szervezett
claque-nak, még gúnyosabban mosolyogva.
A claque megmenti az estét, de a közönség
igazi ítéletét egy-két hét múlva a kasszánál
tudhatjuk meg, ha ugyan a darab addig el
nem tűnt az Orkuszban.
A Nemzeti Színház az idén már három új
darabot mutatott be, Daudet-töl «Az arlesi
leány»-t, Schönherr Károlytól a «Föld»-ét és
Farkas Pál «Ghiberti gróf»-ját. Ezek közül a
«Föld» végleg elbukott, holott Schönherr igen
kiváló iró és ez a gyönge darabja is erősebb,
mint sok szerencsésebb vetélytársa. Csakhogy
Schönherr darabja a nép életéből veszi tárgyát
és itt két veszély van. Ily műveknek a nyelv¬
ben van erejük és Schönherr talán legnagyobb
élő művésze a népies nyelvnek. Egyik újabb
műve (Hit és haza) megrázó hatású ép nyelve
révén. Hiszen a nyelv nem köntöse a költé¬
szetnek, melyet könnyen föl lehetne cserélni
mással; a nép nyelve pedig, mely karakterisz¬
tikusabb, eredetibb, mint a művelteké, sehogysem különíthető el a tartalomtól. Mit csinál¬
jon a fordító? Ejtse-e el a nyelv népiességét?
Vagy fordítsa-e az idegen népnyelvet magyar
népiesre ? Az első esetben tönkretette a mű
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Womacka Leonidas, az első dij nyertese és lova, melyen az 50 kilométeres utat l óra 39 perez és 19 mpercz alatt megtette.
A CSÁKTORNYÁI PARANCSŐRTISZTI-LOVAGLÁS.
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kivitel hiányzik belőle. Egy érdekes női alak
áll a darab közepén, egy olasz bárónő ki
eav osztrák ezredes szeretője lett, szerelem¬
ből ée — szabad gondolkodásból. (Itt van az,
mi a szerzőt érdekli!) A darab l S59-ben ját¬
szik osztrák uralom alatt k-vo olasz varos¬
ban \ z ezredes nem akarja nőül venni a
bárónőt, szabad gondolkodásból ^ talán sze¬
relem hiányából. Ezért a bárónő keres módot
a bosszúra és azt a bizarr gondolatot gonuolja,
hogy olyat fog elkövetni, a mivel annyira
kompromittálja magát politikailag, hogy az
ezredes, mint a város teljhatalmú parancs¬
noka kénytelen lesz halálra vagy börtönre
Ítélni őt. Ez sikerül m-ki. Segítségére van a
czíinbeli Ghiberti grófnak, a ki tulajdonkénen
magyar emigráns és az olasz ügy szolgalatá¬
ban konspirál. Segíti a magyar emigránst, nem
mert együtt érez olasz honfitársaival, neki a
haza semmi (a szerző nyilván a mi szabadaondolkodóinkat akarja ütnií, de így akar
bosszút állani szeretőjén. Ghiberti grófot ezért
agyonlövik és hogy mi lesz majd az olasz
bárónővel, nem tudjuk. D.- ••/. már nem is
érdekel bennünket, meri közben >i l.arono ki¬
ábrándult szerelméből és gyűlöletéből és Ghi¬
berti gróf nyugodt hősiességének hatása alatt
lelkes olasz honleáiiynyá li'tt. Ebben több a
didaktikai szándék, mint a művészi alakítás.
De a darab nagyon érdekelt.' a közönséget,
az előadásból pedig újra kitűnt, hogy a mo¬
dem beszédmód két kitűnő képviselőjével ren¬
delkezünk, Odryyal és Somlaival. - - A többi
színházakról majd a jövő héten.
Alexander Bernát.

formáját, az utóbbiban ellenmondást vitt be tosz nélkül, csöndes hanglejtéssel - - többet
a műbe, nem-magyar gondolkozás- és érzés¬ adott genreképnél, valóságos élő alakot. A nyö¬
módot magyar érzés kifejezésébe bújtatott. gést enyhíthette volna, mert Grutz nem stoikus
Csak a teljes átdolgozás segíthet, de ak¬ filozófus ugyan, de ennyi és ekkora nyöszörREGÉNT.
(Folytatás.)
kor más művet kapunk. Nem hiszem, hogy gés mégsem illik hozzá.
«Az arlesi leány* is parasztdarab, de a
ilyesmi valaha sikerült volna. Faragó Jenő, a
Irta N e e r a . - Olaszból fordította B a l l á I g r n á c e .
mű fordítója, magyar irodalmi nyelvet hasz¬ tiszta romantikus fajtájából való, pittoreszk
jelenetekkel,
pittoreszk
alakokkal,
pittoreszk
Húsvét. Feltámadás naftán.
nált a fordításban, fordítása jó, gördülékeny,
Az egész ház ünnepel! Kosaiba nagynéném
magyaros, de Schönherr művét megrontja. cselekménynyel és pittoreszk zenével, a nagy
Más veszély is van. A művelt ember általá¬ Bizet zenéjével, mely a darabot körülöleli, az egész nagyhéten bőjtölt és e miatt idegei
ban ritkán ismeri a nép lelkét, mert nagyok a óvja, túlmuzsikálja és fentartja. Hálásak va¬ fellázadtak, ma megnyugodott és felöltötte Bikülönbségek. Ha az író realisztikusan rajzolja, gyunk a darab iránt, hogy alkalmat adott marek-szinű ünneplőjét Romoló nagybátyám,
akkor sérti illúzióinkat; ha idealizál, akkor erre a zenére. A dráma szempontjából a. zene régi családi szokáshoz hiven, azt kívánta, hogy
könnyen r érzelmesnek, hazugnak, csináltnak melodramatikus részei a legjótékonyabbak, a ebédünket ma a konyhában költsük el, a szol¬
tetszik. Én mégis Schönherr müvét nagy ér¬ zene szempontjából a közbejött szimfonikus gálólányt lehetőleg megkímélve a munkától.
deklődéssel néztem, mert Schönherr ezt a dilem¬ darabok a legbecsesebbek, és egészen elfelej¬ A konyha is szép ma, kifényesített rézedényei¬
mát akkép oldja meg, hogy a naturalizmus¬ tetik velünk a darabot. Csodálkozom, hogy a vel és babérlevél-füzérrel kicsinosítva. Eemo
ból indul és a stílus felé halad. Ez eredeti, két művészetnek ilyetén szövetkezése oly ritka, nagybátyám ma végre magához hivathatta a
erős, szükséges kísérlet volt, ebben az irány¬ talán mert a Bizet-k sem épen gyakoriak. legszegényebb és legszorgalmasabb kis diákjait.
ban van a jövő művészete. Kell a naturalizmus¬ A kik a darabot ismerik, talán csodálkoznak hogy mindegyiknek valami csekély ajándékkal
ból indulni, mert a világ bennünket realisz¬ rajta, hogy romantikusnak nevezem, mert hi¬ kedveskedjen. Én önnek irok . . . és így mind¬
tikusan nevel, és kell a stílus felé haladni, szen a realista Daudet irta és a közbeszőtt nyájunk számára igazi ünnepet jelent ez a nap.
mert minden művészet csak stílusos lehet, szimbolikus, babonás részletek talán a tárgynak,
Baraczk- és mandulafák virágzanak az abla¬
vagy elvész. Schönherr a paraszt életet stili¬ nem a stílusnak tudandók be; a parasztéletet kok alatt és valóságos szín-szimfóniában olvad¬
De
a
nem
lehet
elképzelni
babona
nélkül.
zálja, oly finom művészi érzéssel, hogy senkit
nak egybe. A kíséretet egy fecskeraj csipogása
se tudok ebben a tekintetben föléje vagy csak realizmusnak is megvan, bármily különösen szolgáltatja hozzá. Remo nagybátyám kijelen¬
melléje is helyezni. Egy hatalmas parasztot hangzik, a maga romantikája. Egyik román-' tette, hogy nincs az az emberi muzsika, a mely
tesz darabja középpontjává, az öreg Gratzot, tikus hajlama a nő varázsos hatalmának a ezzel felérne. Az én Remo nagybátyám valósá¬
a ki hetvenkét éves, de épenséggel nem akar fogalma. Ez a modern boszorkány, a bűvészi gos szent, vagy legalább is nagyon kevés hiány¬
lemondani. 0 az úr a háznál, az egyedüli. erő, a misztikus sátán. Ez az alak több ízben zik ahoz, hogy igazi szent legyen. Látszólag
Negyvenhat éves fia elsenyved mellette, nem előfordul Daudet műveiben, itt parasztruhát tanítóskodás a földi hivatása ; de a valódi földi
tud megnősülni, mert ki akar ingyen cseléd ölt és az egész estén át a színfal mögött ma¬
felesége lenni? Kár, hogy a szerző nem tudta rad. Láthatatlansága növeli misztikumát. A sze¬ rendeltetése az, hogy mennél több jóságot gya¬
az öreget hozzá méltó cselekvény keretébe gény Frederi jegyben jár egy arlesi leánynyal, koroljon.
Romoló nagybátyám sem rósz ember, de
helyezni. Csak vele történik valami, a ló meg¬ de megtudja, hogy ez őt megcsalta, mielőtt
mert
az életben nem találta meg mindazt, a
van.
Frederi
négy
fel¬
egybekeltek,
szeretője
rágja, és az öreg azóta nyögve betegeskedik,
egy egész fölvonáson keresztül. Az egerek vonáson át küzd a szörnyű szenvedély ellen, mit az élettől várt, hát zúgolódik minden el¬
pedig kezdenek vígan czinczogni. De az öreg már-már győzni látszik, de végre elbukik, el¬ len. Rosalba egy harmadik nagybátyám özvegye.
fölépül és az egerek eszeveszetten futnak. emészti magát. A darab tele van sejtéssel, Van valami különösen furcsa tulajdonsága : ha
A szerző a részletmunka mellett eltévesztette jóslásokkal, szimbolikus jelekkel, ellentétekkel, külön beszél egyik vagy másik nagybátyám¬
a fődolgot, nem adott Grutz mellé ellenjáté¬ az egész apparátussal, mely a szivekre hat és mal, hát Romolónak, vagy Remónak nevezi
kost, ellensúlyozót, ezzel ellankasztotta a da¬ az idegekről sem feledkezik meg. Naivabb lel- őket, a szerint, hogy melyikkel beszél, de ha
megtörténik, hogy mind a kettőhöz egyszerre
rab lendületét. De a hogy a parasztéletet be¬ keknek nagyon fog tetszeni.
állítja, a cselédeket és béreseket csoportosítja,
Sajátságos harmadiknak csatlakozik ezekhez szól, hát Romolónak és Remolónak nevezi
nagyszerű monotoniában föllépteti: szinte Farkas Pál darabja. Farkas Pál érdekes irói őket. Ez az én családom.
Mindeddig megfelejtkeztem, családomról Írva.
architektonikus súlyt ad egész művének. Kár, egyéniség, minden iránt fogékony, mint tudo¬
hogy a művet a közönség közömbössége miatt mányos ember főleg társadalomtudományi és egy kis képről, a mely itt áll előttem az író¬
le kellett venni a műsorról. Művészi érzést történelmi problémákkal foglalkozik, mint no¬ asztalon, két öreg óra között. Nagybátyámnak
és művészi munka megbecsülését tanulhatott vellista könnyedén fejleszti meséit, mint dráma¬ egyik nővéréé volt ez a kép, csinos, aranyos
volna belőle a közönség, és, — ki tudja? — író — keres, próbálkozik, kísérletezik. Nagy kartonlapból készült keretével együtt. Ez a
drámaíróink is. A darab értékes, de nem a érzéke van az aktualitás iránt, a nap kérdései nagynéném pártában maradt, mert vőlegénye
mi színpadunkra való. Azt is e mű javára izgatják, mégis ebben a darabjában a történi ti hirtelen és tragikusan meghalt egy golyótól, a
írhatjuk, hogy alkalmat adott Gálnak Grutz perspektívát keresi, az olasz szabadságharczot mely a töltetlennek hitt fegyverből repült a szi¬
remek ábrázolására. Gálban van stilusérzék, veszi keretül drámai cselekvényéhez. Ennek a vébe. Nagynéném saját hajának szálaival hia mi nyersen realisztikus darabok játszásában magyarázata az, hogy a múltba transponálja mezte ezt a képet, a mely egy sírt ábrázol,
nem válik hasznára, de Grutz-át emlékezetes a jelent. Érdekes, hogy ebben a • Ghiberti föléje boruló szomorú fűzfákkal. A sírkövön ez
alkotássá avatta. Mindent elhittünk neki. gróf»-ban a szerző minden sajátságából van va¬ a felírás olvasható :
A hogy a furfangot parasztöntudattal, az ön¬ lami ; van benne históriai légkör, szocziologiai
Szomorú fűz, ó sírj
tudatot nyugalommal párosította, minden pá¬ meggyőződés, érdekes mese; de a művés/fti
Hogy a sors ily könyörtelen.

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM.

EXHUMÁLÁSOK.

RÓZS A VÖLGYI MÁRK ZENESZERZŐ SÍRJA.

Ks én megvallom önnek, hogy szeretem ezt
a nagynénémet, a kit nem is ösmertem soha.
Szeretem, mint a többi rokonaimat, azaz
szívből.
Hálás köszönet a szép könyvért, a melyet
szíves volt küldeni, bárha aligha érdemeltem
meg. Az ön jó szivének újabb megnyilatkozása
volt ez a figyelmesség, a mely megérezte egy
sóvár lélek szomjazó szükségét. De egyébként
most, sajnos, egy illúzióját is rögtön szét kell
rombolnom. Nem tudom, ki beszélhetett önnek
az én talentumomról, de meg kell vallanom,
hogy itt senki sem vette észre még csak a nyo¬
mait is, még én magam sem. Az a kilátás,
hogy egy egész életen át orgonista legyek egy
plébánián, a mi ön előtt olyan rettenetesnek
tűnik fel, nem is olyan visszataszító egy nem
is jómódú, álmodozó lelkű és középszerű intelligencziájú fiatal ember szemében, a ki gyűlöli
a kereskedői és hivatalnoki pályát, a tömeggel
való örökös küzdelmet a létért és a ki csak a
csöndet szereti, a melyet csupán a zenei han¬
gok harmóniája tör meg. A fiatalos energia, a
mint ön nevezi, megvolt talán valamikor, de
elpárolgott, mert nem volt előtte határozott
czél, a mely felé törjön. Hogy erősebb szárnya¬
lást kapjon, ahoz épen az a különös impulzus
kellett volna, a mely bennem hiányzik, az a
gyötrő, lázas ösztön, a mely fájdalmas, kínzó
és véres könnyet sajtol a szemből, mint épen
Ofelia éneke és a Rigoletto utolsó jelenete, a
melyet ön "kíváncsiságnak* nevezett, de a me¬
lyet én «zsenialitásnak* mondok, bárha ez a
két dolog mégis különbözik egymástól.

CSONTMARADVÁNYOK ELSZÁLLÍTÁSA.

Még egy második szeretetreméltó figyelmes¬
ségéért, a milánói Conservatoriumra nézve tett
ajánlkozásáért kell hálás köszönetet mondanom.
Azok után, a miket családomról és szerény igé¬
nyeimről önnek megírtam, be fogja látni, hogy
nem fogadhatom el szívességét Egyébként pedig
a bergamói Conservatóriumnak is megvan a
maga dicsőséges tradicziója és ha ez egy Doni¬
zettinek, egy May érnek és egy Ponchiellinek jó
volt, nem gondolja, hogy én is beérhetem vele?
Nem, cara signora, nem telepedem meg Bergamóban, csak mindennap bejárok oda, hogy
tanulmányaimat folytassam. Bizony nem kis
utam van addig, különösen rósz időben, de ez
a kis mozgás, ez a gyalogséta jót tesz nekem
és csak ha már beértem Bergamóba, ülök föl
a siklóra, a mely fölvisz a Conservatoriumba.
Ön azt kérdezi, hogy szép-e Bergamo? Ha
azt mondanám, hogy csodálatosan gyönyörű,
ön azt hihetne talán, hogy a lokálpatriotizmus
rajongása beszél belőlem. De valóban gyö¬
nyörű. Gondoljon el egy nagy lapály közepén
egy hegyet, a mely mint óriási kúp emelkedik
az égnek és a kúp tetején egy várost, a lábá¬
nál pedig egy másik várost és a kettő között
zöldelő utak koszorúját, függő kerteket, virágo¬
kat és folyondárokat, a melyek az erkélyeket,
a házfalakat, a bástyákat körülfonják, a kövek
közül előbukkannak üdén, szabadon, mint ját¬
szadozó gyermekek; fehérek, rózsaszínűek, kékek
és aranysárgák, és ezek a színek az örök ifjú¬
ság színei. A mint látja, virág, ifjúság, napsütés
és élet, — mindez szinte tobzódik itt és mel¬
lettük, —'fekete vén kövek, öreg kapuk, ódon

templomok, antik paloták, tele emlékekkel, vén
félelmes és derűs szerelmi történetekkel. Ó, Ber¬
gamo gyönyörű, csodálatosan gyönyörű!
Tegnap a Colleoni kápolnában, a mely a
Santa Mária-templomhoz támaszkodik, — önre
gondoltam.
De már talán elég is. Hódolattal csókolom
kezét.
Ippolito Brembo.
*
Május Í5.
"Miért volna elég? Ez a szó meg sohasem
tűnt fel előttem olyan kellemetlennek, mint
épen ma, a mikor ott találtam az ön levelének
végén, a melyet pedig, szerettem volna, ha
mégegyszer olyan hosszú lenne. A mit a család¬
járól és Bergamóról irt, rendkívül érdekelt en¬
gem. Tökéletesen új volt mindez én előttem, a
ki egy egészen más városban élek, családtalanul és életezél nélkül.
Ó, önnek nem szabad lemondania arról, hogy
győzedelmeskedjék a jövő felett, mert ez való¬
ságos vétek lenne. Én az ön szavaiban egy izzó
költőlélek vibrálását érzem és az ilyen égi ado¬
mánynak nem szabad megengednie, hogy egy
huszonhét éves ifjú lelkében meghasonoljon,
a nélkül, hogy ezt az adományt felhasználná.
Talán ön maga sem ösmeri saját magát, talán
a körülményei nem voltak eléggé kedvezőek,
hogy képességei, a maguk teljességükben ki¬
bontakozzanak. Hagyja meg azt a hitemet,
hogy így van. Közben pedig ne szabjon előre
is határt a gondolatainak. Olykor szükségünk
van arra, hogy a horizonton is túl tekintsünk,
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egy távoli, láthatatlan pont felé, hogy elérjük
czéljainkat
Ma, szokásom ellenére, roszúl érzem magam.
Nem tudom, hogy mi lehet az oka, de az irótoll kiesik a kezemből. Pedig még annyi min¬
dent akartam önnek megirni! . . . A szemem
előtt minden elsötétedik . . . Mára: addio! Rö¬
videsen újból irok.
Lilia.

57. ÉVFOLYAM.

színes gyertyácskája még jobban beragyogja
lelkemet és látomásaimat.
Hódolattal, alázatosan csókolom kezét.

és a mely nem hagyta, hogy helyét lelje a
szűk vasúti fülkében, hanem egyre arra kény¬
szerítette, hogy minduntalan helyét változtassa.
- Ha legalább tudnám, hogy hol lakik!
A mikor ez a gondolat végre ilyen határo¬
zott formában kialakult, már nem lehetett többé
kétsége az iránt, hogy mi nyugtalanítja enynyire. Ugyanekkor már álmodozása nem volt
többé olyan bizonytalan és zenei hangok csen¬
dültek fel lelkében, hangok, melódiák kava¬
rogtak benne és dudolni kezdte őket, boldogan,
édes örömmel.
Elhaladt Verdello és Treviglio előtt, a nél¬
kül, hogy észrevette volna. Cassano-nál ki¬
dugta fejét a vasúti fülke ablakán, hogy a
vidék utolsó, vidáman mosolygó részét: az
Adda-menti házak csoportját lássa. Melzónál
megkezdődött a milánói síkság, a mely egy¬
hangúvá tette a látóhatárt. Még egy állomás
és aztán — Milano !
Ippolito túlságosan vidéki volt és még min¬
dig szokatlannak, újszerűnek tűnt fel előtte «a
lombard főváros», a mint ezt nagybácsijai ne¬
vezték, olyannyira, hogy valami bizonytalan
izgatottságot is érzett, a mikor a vonat a nagy
üvegtetős pályaudvaron megállott és ő aka¬
dálytalanul, de nem minden kíváncsiság nél¬
kül kiszállott a vasúti fülkéből. Most itt volt
tehát ebben a városban, a hol «ő» is lakik,
a hol esetleg elmehet szorosan ő mellette,
érintheti is talán véletlenül és a hangjának
édes csengését is hallhatja... Ó, hát mindez
nem volt bőven elegendő ahoz, hogy igenis,
izgalom fogja el.
(Folytatása következik.)

Gyerek.
Június 2.
Nyugtassa meg magát ; bármi történik is, az
ön leveleit pontosan el fogják hozni a postá¬
ról. Valami különös lelki állapotban élek, hogy
•K
már én magam sem ösmerek magamra. Azt
Jóságos ösmerellen.
Május 1!>. kellene hinnem, hogy beteg vagyok, pedig nem
Az ön utolsó levele valósággal lesújtott Há¬ vagyok az ; csak épen valami különösen, fur¬
rom napig vártam, hogy valami hirt kapjak csán érzem magam. Mi lelt ? Mindegyre keve¬
arról, hogy mint van, de most már nyugtalan¬ sebb a kedvem a levélíráshoz, pedig egyre
kodom. Hogyan érzi magát? Kérem, értesítsen többet és többet akarnék önnek irni. Bocsás¬
son meg.
Lilia.
azonnal!
P.
S.
Hogy
a
mai
levelem
szárazságát
ellen¬
Jóságos érdeklődése sokkal jobban megha¬
tott, semmint azt bevallani merném és ez az súlyozzam, egy szövetdarabkát teszek belé, ab¬
édes levelezés olyan kedves nekem, hogy szinte ból a ruhából, a mely ma rajtam van. így hát
reszketek már csupán annak gondolatától is, ma rólam is kap valamit. Tetszik önnek?
hogy ha rövid időre is, de nélkülöznöm kel¬
VII.
lene.
Ha nem tud írni, küldjön valami életjelt,
Villámcsapás.
bárminőt, akár virágot, egy szirmot, egy fona¬
— Művészi szövet — jelentette ki Rosalba —
lat, csak valami életjelet, valami életjelet!
Ippolito. egyike azoknak a modern szövetfajtáknak, me¬
lyeknél nem lehet megállapítani, hogy gya¬
Május 22. potból, selyemből vagy vászonból valók. Ha
nyakkendőre valónak volna szánva, hát nem
Signora, signora, egy szót!
Ippolito. tanácsolnám, hogy viseljed.
*
Ippolito gyorsan kiragadta a szövetdarabkát
Május 24 Rosalba kezéből, a ki már épen fonalaira akarta
Rettenetes kétség gyötör! Ön beteg és nem széjjel bontani, hogy alaposan megvizsgálja,
mehet el a postára a leveleimért és én, én hol milyen minőségű.
keressem, hol keressem?
Ippolito.
- Aztán meg a szine is ízléstelen — tette
*
hozzá Rosalba.
EGY KIRÁLYSÁG VÉGE.
Május 27.
Ez a határozott, de korlátolt vélemény még
Szegény barátom, igaza volt! Roszúl éreztem jobban meggyőzte Ippolitót arról, hogy épen
0 Miksa császár, a mi L Ferdinánd királyunk¬
magam és hirtelen elhatározással a Riviérára az ellenkezője az igaz. És valóban még soha¬ nak a nagyapja, sok megpróbáltatáson ment át
utaztam, a hol olyan boldognak éreztem ma¬ sem látott éhez hasonló gyöngéd, lágy fogású fiatal éveiben. Egyszer vadászat közben lezuhant
gam, hogy szinte hálátlan és önző lettem.
és gyönyörű színű szövetet. Gyöngyházfényű a mélységbe a Martinwandon, a nélkül, hogy va¬
Ma érkeztem meg és rögtön a postára kül¬ lepkék csillogó szárnyához lehetett hasonlítani, laki észrevette volna, s csak két nap múlva talált
döttem. Az ön három kis levele olyan örömet, lepkékhez, a melyek a nyári napsütésben li¬ reá véletlenül a felkutatására indult egyik szol¬
gája. Félő volt, hogy vele kihal a Habsburg-ház,
olyan boldogságot jelentett számomra, hogy begnek; az a nő, a ki ilyen ruhát ölt magára, mert
egyetlen élő fitagja volt a családnak. A mel¬
szinte boldogabbnak éreztem magam, mint a csak tündér lehet. Hamupipőke találhatott ilyen lett rettenetesen szegény volt. Ökrös Szekereket
Riviérán. De sajnos, rettenetesen sok okvetle¬ holdsugárszerű ruhát a dióban, a mit a jóságos küldött szét az országba, hogy adományokat gyűjt¬
nül, sürgősen elintézni való ügy vár reám, a tündér adott neki. Tenyerére fektette a szöve¬ senek az udvartartás szükségleteire. De később,
melyek egyelőre parancsolóan lefoglalnak a tet, úgy nézte, aztán a világosság felé tartotta, mikor elnyerte a császári koronát, s mikor fia
majd lágyan az arczához érintette. Nem tudott Szép Fülöp elvette a spanyol király leányát és
maguk számára.
megválni tőle. Oh, geniális ötlet volt, hogy ezt örökösét, akkor a nagyzásban nem ismert többé
Egy kis türelem még. Nemsokára!
ő felsége határt. Egy nagy világbirodalom meg¬
Lilia. elküldötte neki !
alakításával foglalkozott, mely magába foglalta
Bőrtárczájának legtitkosabb mélyére rejtette volna
*
az összes nemzeteket. Énnek a birodalom¬
Május 28. az «ő» ruhájának ezt a kis darabkáját, a mely nak ő lett volna nem csak az uralkodója, hanem
Jóságos tündérkém, köszönöm! A legutóbbi így mindenhová elkísérte : szinte büszkének a főpapja is, s egész komolyan fáradozott azon,
tiz nap alatt leírhatatlan aggódásban éltem, a érezte magát, hogy mindig magával hordhatja hogy laikus létére római pápává válasszák.
minőt csak az tud elképzelni, a ki már átment és minduntalan megnézte, hogy meggyőződjék
Mikor egy alkalommal újra nagyratörő tervei¬
ilyen gyötrődésen. De ennek a gyötrődésnek róla, hogy még megvan és hogy nem álom ről beszélt, reászólt az udvari bolondja: «hagyd
megvolt az a haszna, hogy felvilágosított a az egész. Olykor összehasonlította a nők ruhái¬ el, hiszen a mostani hatalmadat is csak addig
kettőnk közötti viszony fogyatékosságairól. Ön val, a kikkel az utczán találkozott, de egyik bírod, a mig mi valamennyien nem mondjuk egy¬
tudja, hogy én ki vagyok és hol vagyok. Én sem volt hozzá hasonló, se a Santa Mariabeli szerre azt, hogy: nem. De mi lesz veled akkor,
semmit sem tudok önről.
misék előkelő hölgyeinek, se az idősebb nők ha mindnyájan egyszerre felmondjuk az engedel¬
Könyörgök önnek, higyje el, hogy a legcse¬ sötét színű, se a fiatal lányok élénk színű ru¬ mességet ?»
Ekkora bölcseséget természetesen csakis egy
kélyebb indiszkréczió sem vezérel, a mikor eb¬ hái között.
bolond tud mondani. Mert hiszen oly egyszerű a
ben az irányban kutatok. Mindörökre bizony¬
Ó édes, drága, titkos ösmeretlen,
mit mondott, és ép azért oly mély. És a szegény
Titokban él a láng szivemben.
talanságban élhetnék az ön földi mivolta felől,
Manuel portugál királyon is csak ennek az udvari
hiszen az a földöntúli szellemi gyönyörűség, a
bolondnak a bölcsesége teljesedett be. Semmi más
Ismételgette magában ezeket a verssorokat, nem történt, csak épen egyszerre mondották va¬
mit levelei nyújtanak, gazdagon megjutalmaz
ezért és kárpótol is; de egy olyan esetben, a a melyeket egyszer Remótól hallott. Byron ver¬ lamennyien, hogy: nem. A katonai tábor parancs¬
minő már bekövetkezett, vagy a minő még be¬ séből valók lehettek, de nem tudta biztosan, noka Cardiera — is, a haditengerészet admirá¬
következhet és megszakítja levelezésünk fona¬ csak ismételgette, mert ráillettek az ő szerel¬ lisa Eeis — is, meg a palotaőrség kapitánya, és
összes nép, mely az utczákon összeverődött. És
lát, mit tehetek én akkor, hogy ezt a fonalat mére, a mely ugyan kusza és bizonytalan volt, az
akkor olyan egyszerű lett az egész dolog. Mintha
mint
a
vágyódása,
mint
a
mag,
a
mely
most
újból felvegyük? Ez az állapot lever engem,
nem is lehetne másként. Úgy elmúlt egy király¬
tehetetlenné tesz, hogy valamit tegyek abban a készül csirába szökkenni a föld merev takarója ság, mintha nem is létezett volna soha, pedig hat
alatt.
pillanatban, amikor pedig bizonyosságot tehet¬
századokon át létezett.
- Ippolito — mondta június kilenczedikének
nék ragaszkodásomról. Ön megért engem,
Azok, a kik feltótlenül magasztalják a mai öszugyebár? Kétségbe volnék esve, ha roszúl ér¬ reggelén Romoló — ma esedékessé válik Milanó¬ szetételű katonai államokat, felszokták hozni azt
telmezné szavaimat, vagy ha a legcsekélyebb ban egy váltóm és ott szükséges volna a sze¬ is, hogy a mostani hadseregek biztos oszlopai a
kellemetlenséget is okoznám önnek, de nem mélyes jelenlétem, de ugyanekkor Treviglióban monarchiáknak, s lehetetlenné van «téve minden
volnék méltó az ön végtelen jóságának drága is fontos dolgaim volnának és ez lekötné egész sikeres forradalom, íme ennek a Portugáliának
kincseihez, ha nem kisérlenék meg mindent, a napomat. Akarsz Milánóba menni az én dol¬ hadszervezete is olyan volt, mint a többi álla¬
moké, és mégis minő egyszerű volt az egész do¬
mivel gátját emelném annak, hogy az össze¬ gomban ?
log. Olyan egyszerű, a hogy el tudja találni egy
Ippolito
ezen
a
napon
még
vidámabban
ban¬
köttetésünk, ha csak rövid időre is, újból meg¬
bolond is.
dukolt
Bergamo
felé
és
a
helyett,
hogy
a
hegyi
szakadhasson.
Boldog Riviéra! Látom már, hogy az én le¬ sikló felé tartott volna, a pályaudvarhoz ment
írásom még sem birta rá önt arra az elhatáro¬ és oda-vissza jegyet váltott Milánóba. A gyors¬
A HÉTRŐL.
zásra, hogy kísérletet tegyen megösmerkedni vonat tiz órakor indul. Négy órára visszajöhet,
/><//,;/ Adolf. Ha Laky Adolf már az életében
Bergamo szépségeivel, a hol pedig most, az éb¬ így hát egész kellemes hat órát tölthet majd el.
A mikor a vonatban ült és a bergamói elő- odaadja a különböző kulturális és emberbaráti
redő tavasz levegője olyan fönséges. Most már
többé nem a Colleoni kápolnában vagy a vén alpokat maga mögött hagyva, a vonat teljes intézményeknek azokat a milliókat, a melyekkel
falak alatt gondolok önre, hanem az indiai gyorsasággal haladt a síkságon, Ippolitót meg¬ a végrendeletében lepte meg őket, gyönyörű csele¬
gesztenyefák illatos virágesőjében; a gesztenye¬ magyarázhatatlan, vad öröm fogta el, a mely kedetének érdeme és dicsősége semmivel se lett
fák virágainak olyan kecses a formájuk, mint egyre jobban és jobban megtöltötte lelkét, vo'na kisebb, egy ember pedig föltétlenül jobban
az apró karácsonyfáké, a melyeknek ezernyi a melytől egyre hevesebben lüktettek az erei

876

VASÁBKAPI 'ÚJSÁG.

4 2 . SZÁM. 1910. 5 7 . ÉVFOLYAM.

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

járt volna vele. Ő maga. Mert akkor ás élő élvez¬
hette volna mindazt a hálát, magasztalást és el¬
ismerést, a mely így csak a koporsóját boríthatta
el virággal. Mert hiszen eddig senki se tudta,
micsoda gazdag lélek az a magános, csöndes öreg
ember, a ki észrevétlenül jár a tömegben, sőt le¬
het, hogy a kik nagy vagyonáról tudtak, sivár és
zsugori aggastyánnak tartották. Miért nem czáfolt
rájuk és világosította föl az embereket hamarább,
mint mikor már koporsójában feküdt? Jónak, se¬
gítőnek, kincsosztónak lenni bizonyára nem szé¬
gyen, mi az oka tehát annak, hogy vannak Laky
Adolfok (mert ez valóságos tipus !) a kik ezt mint
egy nagy titkot őrzik magukban, a melyet csak
sirjuk szája mond el a világnak? Miért tartják
nagyszerű jóságukat pecsét alatt, melyet csak a
halál keze törhet fel? Óvatosságból? Attól való
félelemben, hogy maguknak is szükségük lehet
arra, a mit szétosztottak ? Ez nem valószínű, mert
a kinek nagyon sokja van, sok maradhat akkor is,
ha sokat szétosztott. Nem kell koldussá osztogatnia
magát. Szerénységből ? Ez már inkább lehet. De
jót tenni még nem dicsekvés, mert jót tenni ti¬
tokban is lehet. Megvan a módja annak, hogy a
ki ad, egészen ingyen is adhatja. Az emberi hála
különben se tartozik a legkonokabb üldözők közé.
KILAKOLTATOTT LAKÓK AZ UTCZÁN.

BOJKOTTÁLT HÁZ UDVARA A SZIGONY-UTCZÁBAN.
HÁZ-BOJKOTTOK

t

Meglehetős könnyű előle elmenekülni. Azt hiszszük, más momentum az, a mi itt működik.
A nemes romantikának egy fajtája, egy naiv és
szép büszkeség ez a fölényes és mosolygó érzés:
itt járok közöttetek, mind ismertek és még se tud¬
játok, hogy ki vagyok! Ezek az emberek a ma¬
guk valóságát úgy őrzik, mint egy kedves meg¬
lepetés derűs titkát és a törekvésük az, hogy
ez a meglepetés minél nagyobb legyen. Az egész
életük szándékos elburkolása annak, a mit majd
a haláluk ki fog pattantam, így élni nem lehet
valami könnyű mesterség, de a kik meg tudják
tenni, azok bizonyára mosolyogva halnak meg.
Mert ők tudják, hogy a nagyszerű meglepetés
pillanata ime elérkezett!
*
A forradalom. Forradalom elég szép számmal
volt az utóbbi időkben nemcsak az úgynevezett
exotikus világrészekben, hanem itt Európában is,
a mi alkalmat adott a szemlélődésnek a forrada¬
lom technikájának, ha nem is a tanulmányozá¬
sára, de a megfigyelésére. És ez a megfigyelés
bizonyára temérdek embernek érdekes és egészen
meglepő tanulságokat szerzett. A forradalom fo¬
galma ugyanis úgy él a fölületes köztudatban,
mint egy óriási rendetlenség, egy kaotikus kava¬
rodás, minden rendnek megbomlása és fölfordulása.
Karakterisztikuma és szinte szimbóluma a torlasz,
az utczakövek fölszedése és halomba hordása, a
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mi minden forgalomnak és biztosságnak tökéletes
megszűntét jelenti. A rendes élet megakadása, a
féktelenség és a fegyelmetlenség pusztító kiáradása: ennek képzelik vagy képzelték az emberek
a forradalmat. Lehet, hogy valamikor így is volt,
de a mai forradalom, láthattuk ismételten, egész
más. A mai forradalom technikája egy óramű
szabatosságával működik, ereje és sikere épen a
fegyelem és munkájában minden technikai hala¬
dásnak az az általános törvénye érvényesül, hogy
a kívánt hatást minél kevesebb eszközzel, zajjal
és mozgással hozza létre. Hogy a maga pontosan
kidolgozott új rendjét az általános rend minél
kevesebb megháborgatásával léptesse életbe. A mo¬
dern forradalom tartózkodik attól, hogy a polgá¬
roknak csak pillanatnyi károkat is okozzon és az
a főtörekvése, hogy ne mint rendbontás, hanem
már lehetőleg az első pillanatban, mint új és az
addiginál tetszetősebb rend jelentkezzék. A Cigale
nevű párisi színház híressége a megfordítható
nézőtere. A színpadi előadás végeztével a nézőtér,
mely alatt óriási üreg tátong, egy tengelyen meg¬
fordul és öt perez múlva — a meddig ez a műve¬
let tart — már sima bálterem az a hely, a hol
az imént még a padlóba srófolt bársonyos pad¬
sorok álltak. Az egész teátrum minden zaj és
emóczió nélkül megváltozott. A mai forradalomnak
nem a barrikád, hanem a Cigale színház elmés
és nagyszerű gépezete a szimbóluma.

Az autó-taxa. A főváros megcsinálta az automo¬
bil-bérkocsik díjszabását és ebből megnyugodva
veszszük tudomásul, hogy bár Budapesten még
semmiféle automobil-bérkocsi nincs, de azért hála
Istennek, már kétféle van. Az automobilban is
lesz fiákker és lesz konflis. A fiákker az az auto¬
mobil lesz, a melynek a gépjét villám hajtja, a
konflis meg az, a mely benzinfüsttel teszi sza¬
gossá az utczát, a merre, merre, merre szalad.
Ebből is kiderül, hogy az automobil nemcsak mo¬
dern találmány, de olyan is, a mely tekintettel
van Budapest lakosságának lelki berendezésére.
Mikor a villamos-közlekedés itt megindult, nagyon
sok embernek fájt, hogy semmi különbség nincs
a kocsik között. Nincs egy áramú és kétáramu
villamos. Állítólag a dupla kocsikat is azért járat¬
ják a társaságok, mert így alkalmuk nyílik az
előkelőbb lelkeknek legalább arra, hogy — az első
kocsiban üljenek. Ezek zsúfoltak is mindig, akkor
is, ha a pótkocsi tátong az ürességtől A villamos
automobilnak, hogy igen kapós legyen, még az a
szerencséje is segít, hogy drágább lesz a benzi¬
nesnél. Ilyen körülmények között egész bizonyos,
hogy ezek jobban fognak prosperálni, mint olcsóbb
és illatosabb társaik és a dolgok ilyen állása
mellett bizonyos az is, hogy már ma sok buda¬
pesti ember megborzad a lelkében attól a gondo¬
lattól is, hogy ő benzines automobilra üljön, ha
még idáig egyáltalában nem ült is soha semmi¬
féle automobilban.
•K

A pofon ára. Nincs az az énekesművész, a ki¬
nek akkora vagy csak megközelítő is lenne a ská¬
lája, mint a mekkora a pofon áráé Magyarorszá¬
gon. Ez a skála öt pengő és egy emberélet kö¬
zött váltakozott a szerint, a mint az érdekelt fe¬
lek a járásbíróságot vagy a vívó-termet választot¬
ták értékmegállapító fórumnak Ebből az óriási
különbségből nyilvánvaló, hogy a mérlegelésben
nagy volt az aránytalanság, noha bizonyos, hogy e
sérelem minősítése egyike a legkétségtelenebbeknek.
Az arczulütés az eseteknek több, mint kilenczvenkilencz százalékában erős fölindulásban elkövetett
könynü testi sértés, a melynek hagyományos,
kiválóan megbélyegező természete az újabb föl¬
fogásban kiszélesedett, de talán valamit tompult
is azzal, hogy mind a két fél osztozik benne.
Nemcsak a megütött ember szenved egy bizonyos
mértékű capitis diminutiót, hanem az is, a ki a
tettlegességre vetemedett. A mi nagyon helyesen
van így, mert hiszen egész jóravaló emberrel is
megeshetik az a tragikus véletlenség, hogy egy
betegesen indulatos vagy brutális természetű em¬
ber ilyen durva inzultusának lesz sajnálatraméltó
áldozata, de soha se sajnálatraméltó és soha se
védhető az, a kinek annyi erkölcsi fegyelme és
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Beöthy Zsolt közreműködésével Voinovich Géza
szerkeszti s a Franklin-társulat adja ki; előfize¬
tési ára egész évre 24 korona ; egyes szám ára 2 k.
Protestáns könyvek. A Magyar Protestáns Iro¬
dalmi Társaság most több vallásos tartalmú, a
gyakorlati életet szolgálni kivánó könyvet adott
ki. Köztük van Frank Thomas genfi theologiai
tanárnak külföldön nagy becsben álló kis mun¬
kája : Az evangélium és a szocziálizmus dr. Koi'áís / . István fordításában. A protestantizmus
szempontjából is gyökeres fontosságú tárgyat ra¬
gad meg s fejteget népszerűén, de éles elmével, a
protestáns gondolatkörből kiindulva. Apologetikus
munka, a mely a mai idők szooziális problémá¬
jával igyekszik összhangzásba hozni a protestan¬
tizmust ; nálunk is megérdemli, hogy a protestáns
hívek olvassák. A társulat Koszorú czímű népies
kiadványából tiz kis, a népnek való füzetke je¬
lent meg, melyekben elbeszélések, protestáns
szellemű történeti képek vannak. A Protestáns
Árvaházi Képes Naptár ezúttal Szabolcska Mihály
és Raffay Sándor szerkesztésében jelent meg; a
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. szokott
naptári részen kívül számos illusztrált
közlemény van benne a protestáns élet és a pro¬
A (.Budapesti Szemle«> októberi számának sok testáns intézmények köréből, mind e kiadványok
magvas közleménye között első helyen áll Ber- a Hornyánszky Viktor nyomdájában jelentek meg.
zeviczy Albert tanulmánya a történelmi tájkép¬
Az eszthetika módszere. Eszthetikai irodal¬
ről, melynek fogalma a XVII. században alakult munk
annyira szegény és annyira el van ma¬
ki s melynek legtisztább tipusát Poussin müvei radva, hogy
még oly szerény kísérleteket is szí¬
szolgáltatják. Ezért a tanulmány legbehatóbban vesen kell fogadnunk
ezen a téren, kivált ha annak
Poussin-nel foglalkozik, de mélyreható összefog¬ jeleit
látjuk
bennük,
szerzőjük az újabb
lalásban tárgyalja Claude Lorraine, a barbizoniak, eszthetikai kutatások hogy
r ismeretével és figyelembe
Preller, a magyar Markó Károly s az újabb tör¬
is dolgozik. Ép ezért felkölti figyelmün¬
ténelmi tájképfestők művészetét is. Riedl Frigyes vételével
ket
dr.
Kristóf
György füzete, mely Megjegyzések
igen elmés, okos és megfontolásra méltó dolgokat az eszthetika módszeréhez
és /obí» feladataihoz
mond az egyetem reformjához, egyetemi életünk czím alatt jelent meg. A füzet
lényegében nem
főbajának azt állapítva meg, hogy a mi egyete¬ egyéb, mint az eszthetika módszertanáról
újab¬
münk szolgai, a különböző viszonyokkal nem szá¬ ban fölmerült nézetek ismertetése, a melyben
moló másolata a németnek. Négyesy László a megvannak a szerző saját felfogásának kör¬
magyar költészet eredetéről ad tanulmányt, Vi- vonalai is.
szota Lajos Kossuth Lajosnak egy 1846-ból való,
A «Jó Pajtás', Sebők Zsigmond és Benedek
a czenzura által eltiltott vezérczikkét közli. A szép¬
irodalmi részben Danié regényének a Margaret Elek képes gyermeklapja legújabb október 16-iki
Ogilvynck folytatása, Vargha Gyula három szép számában közli Ábrányi Emil szép költeményét,
költeménye olvashatók. Darkó Jenő Valeoritis új¬ Zsoldos László elbeszélését, DörniögÖ Dömötör
görög költőt ismerteti szemelvényekkel, egy köz¬ kalandjait a fogorvosnál, Lampérth Géza versét,
lemény Cactani-Liwatelli Ta*so sírjánál czimű Elek nagyapó és Koós Pál kis meséjét. Egy czikk
finom kis czikkót adja, a kitűnő olasz irónő Sé¬ Jókai gyermekkorát mutatja be. Tréfás képes czikk.
ták a régi Rómában czímű könyvéből. A Szende Gerlóczy Gáza rajza, tréfa, rejtvények és szerkesz¬
rovatban találjuk Beöthy Zsoltnak a nagykőrösi tői üzenetek fejezik be e szám gazdag tartalmát.
Arany-szobor leleplezésekor elmondott beszédét s A Jó Pujtás-i a Franklin-Társulat adja ki, előfize¬
egy czikket a spanyol válságról. Az «Értesítő* tési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, egyes szám
rovat számos magyar és külföldi könyvet ismer¬ ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra ingyen
küld n. kiii.doliivn.tal. (IV. lirr. Etryotom-iilr-/:! 4.1
tet. A Budtijtesli tízemié-1
önuralma sincs, hogy egy ilyen inzultustól magát
visszatartani tudja. Az erős fölindulásban elköve¬
tett emberölésnek — ha intelligens tettesről van
szó — hamarább van mentsége, mert bizonyára
mérhetetlenül nagyobb az oka, mint a pofonütés¬
nek. Ezért* olvassuk nagy elismeréssel a nagy¬
váradi bíró Ítéletét, a ki hatszáz koronára bün¬
tette azt az ügyvédjelöltet, a ki arczulütötte egy
kollégáját. Bizonyára azért hatszázra, mert többre
nem lehetett. A tendencziája nyilvánvalóan az
volt, hogy a legnagyobb büntetést rója ki, a mit
a törvény megenged. Ha, mint a lapok Írják, ez
volt idáig a legdrágább pofon Magyarországon,
nem azt kell sajnálni, hogy ilyen drága lett, ha¬
nem azt, hogy eddig olcsóbb volt.

Új könyvek.
Megjegyzések az eszthetika módszeréhez s főbb
feladataihoz. Irta dr. Kristóf György Kolozsvár.

Előfizetési föltételeink:
A .Vasárnapi Ujság» negyedévre 4 korona, fél
évre 8 korona.
A .Vasárnapi Ujság» a «Világkróniká»-val
negyedévre 4.80 fillér, félévre 9.60 fillér.
Az előfizetések a .Vasárnapi Ujság» kiadó¬
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a legközelebbi napokban : OVÁRY PETŐ,

48-as honvédhuszár-főhadnagy 83 éves korában
Egyiptomban, Bacosban. -

Svájczi selyem

NAOYIDAY MENYHÉRT,

48-as honvédfőhadnagy, nyűg. kúriai iroclatiszt, 82
éves korában Budapesten. — CSKRVENYÁK KÁEOLY dr.

körorvos, kórházi orvos-pénztáros, megyebizottsá^i
és városi képviselőtestületi tag, 59 éves korában
Nagykárolyban. — KOHN ELIEZEK Birs főrabbi 73
éves korában Békéscsabán.
KEBSCH FERENCZ, fő¬

székesegyházi karnagy, fó'egyházmegyei czenzor, a
magyarországi Cecilia-egyesület alelnöke 57 éves
korában Esztergomban. — Bothfalvi BOTH GYULA,

nyűg. királyi ítélőtáblái biró, földbirtokos, egyházi
fögondnok, Sáros vármegye törvényhatósági bizott¬
sági tagja 71 éves korában Asguton. — MEZEY MI¬
HÁLY, királyi tanácsos, közjegyző, a munkapárt alel¬
nöke, 64 éves korában Nagyváradon. - - MÁLYOSZ
GYÖRGY, a szegedi királyi törvényszék bírája 54 éves
korában. - - Alsó lelóczi és jezerniczei TAENÓCZY
BÉLA, császári és királyi kamarás és földbirtokos
75 esztendős korában Alsó-Lelóczon. — Ajnácskeői
és hernádvécsei báró VÉCSEY ISTVÁN, cs. és kir. ka¬

marás, nyűg. honvéd huszárőrnagy, József kir. herczeg volt parancsőrtisztje a Vöröskereszt kórház¬
ban. — Makkoshettyei HETTYEY ISTVÁN, földbirtokos,

megyei bizottsági tag 51 éves korában Nagykölkeden. — NEUMANN HENRIK, orvosi műszergyáros, ki¬

rályi herczegi udvari szállító Budapesten. — KOTTLER OTTÓ, bulkeszi lelkész, kiérdemült egyházmegyei
főjegyző 60 éves korában. — Hazslini HAZSLINSZKY
KÁROLY, fővárosi gyógyszerész és gyáros, a József¬
városi Kör volt elnöke, 58 éves korában Budapes¬
ten. — FANKOVICH MIKLÓS a Sövényházi Armente-

Ideges és gyönge gyermekeknek

vámmentesen ::
házhoz szállítva!

RIDIKÜLÖK

a kik a kávét nem jól bírják, nincs jobb reggeli ital,
mint a «Kufeke»-vel főzött tej.

pénz-, szivar-, levéltárczák
állandó, nagy választékban legolcsóbb

Kérjen fekete, fehér rágj színes újdonságunkból mintákat'
Ciépon, Dnchesse, Cachemire, Meesalluo, Cőtelé,
Eolieiine, Shantnng-, Moussellna 120 cm széles, méte¬
renként l E 20 f.-töl kezdve. Btűiáknak, blnzokiuűi etb.-nek Taló
bársony és pellnche, úgyszintén hímzett blnzok, nlmmint bfttiuzt, pamut, Tóázon- é§ selyemruhák — Mi csakifl g»rantilUn erői sely.mszBvetelet adunk el vám- fa portómen¬
tesen dlrect —- »'«-«AV"«t

CSÁNGÓ
—finombőráru készítőnél —
Bpest, Mnzeiiin-körút 5 .

* Ekuador köztársaság ajándéka. Ekuador egy
teljesen felszerelt csillagvizsgálóval, a quitói csil¬
lagdával ajándékozta meg Francziaországot. E csil¬
pesten. — STEINBEBOEB IZIDOR dr. fővárosi orvos, a lagvizsgálónak kiváló előnyei vannak. 3000 méter¬
kit tudásáért széles körben becsültek, 51 éves korá¬ nyire van a tenger szine felett, s mivel épen az
ban Budapesten. — GÁL PÁL dr. ügyvéd, a Pesti ke¬ egyenlítőn fekszik, alkalmas úgy az északi, mint
reskedelmi bank ügyésze, a IX-ik kerület függet¬ a déli égboltozatnak megfigyelésére.
fG. L.l
lenségi és 48-as pártkör volt titkára, 39 éves korá¬
A.
b
ő
r
d
í
s
z
m
ű
á
r
u
ipar
terjesztésén
igen
tevé¬
ban. — Ifj. APBILY JÁNOS, 37 éves korában Budapes¬
keny részt fejtett ki a közismert jó hírnévnek örvendő
ten. - - Imrefi BEBEHICS, L. BÉLA, posta- és táv- Csángó bőrönd- ésfinom-bőrárukészitő,Budapest, IV.,
irónapidijas Pécsett 21 éveskorában. — MAJEB VEN- Muzeum-körut 5. szám alatti üzletében levő áruival,
CZEL, vendéglős 60 éves korában Budapesten. — u. m. ridikül, pénz-, szivar-, bankótárczák, utikészHorváth (HosoviTz) LAJOS, antikvár-könyvkeres¬ letek stb. utazó bőröndökben, melyekkel igen nagy vá¬
kedő Budapesten. - - EÓTH LAJOS, székesfővárosi lasztékot nyújt a n. érdemü vásárló közönségnek a
elemi- és ipariskolai tanító Budapesten. — Martosi közeledő karácsonyi ünnepekhez.
MÓBOCZ SAMU, 35 éves korában Egerben. — HURY

BÉLA, gyógyszerész-segéd 21 éves korában Kassán.
Csikszentmártoni SZABÓ ALBBBTNÉ, szül. nemes

Blaumann Alojzia, Szabó Albert negyvennyolczas
honvédszázados özvegye 84 éves korában Marosujvárt. — Özv. WACHTEL DÁVIDNÉ dr.-né szül. Sprung
Gabriella 83 éves korában, Budapesten. - - Özv.
chernelházi CHERNÉL KÁLMÁNNÉ, szül. tolnai Festetich Mária grófnő 75 éves korában Kőszegen. —
Meszleni TAKÁCS GYULÁNK, szül. Eenner Ernesztin

kiállítás 1806. L»ffm»g-»sabb títfint.
Eró»itő»£»r gyengélkedők, viruegények ei
labbiidoiók számára. ^tvágyg«rje«itö, ideger«aitö és v í r j a v i t ó szar.
KittnS (z.
7000-nil több orvosi vélemény.

I. Serravallt, «. ú kir. ifari náiiitt Triiste-Barcola.
\ ásárulható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben
K 1«U, literei ÍTeetbeo K 4.MO.

Nemzeti Antiquarium
könyv- és mű kereskedés
B U D A P E S T , V., Váczi-körut 42.
Veszünk könyveket, nagy könyvtárakat, régi nyomtatványokat,
okleveleket, híres emberek levelezéseit, festményeket, metsze¬
teket, mindennemű régiségeket a legmagasabb áron készpénzért.

S ál v átor
kitűnő sikerrel használtatik
vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬
talmainál és köszvénynél.aczukorbetegségnél.az emésztési és léleg¬
zést szervek hurutjainál.

Húgyhajtó hatásúi

2714. számú feladvány Mach Zdenkótól, Weinbeige,
(L díjat nyert feladvány.)
SÖTÉT.

64 éves korában Budapesten. — H. HAVI LAJOSNK,

H. Havy Lajosnak, a Király Színház ügyelőjének
felesége 50 éves korában Budapesten. — Özv. MÉ¬
SZÁROS JÓZSEFNÉ, szül. Lőrinczy Anna 44 éves ko¬

tlliU!

Kapkaló átfávvriiítreskedéietben vagy *
Smitff-Lipóezi Salratortorrát- Vállalatnál
Budapest, V. Rudolf-rakpart S.

KÉPTALÁNY.

Esztergomban. — SIDÓ JÓZSEFNÉ, szül. Kirchlechner

Irma 59 éves korában Pozsonyban.

b

EGYVELEG.
* A bolgár király szüleinek síremléke czimű
czikkünkbe, mely lapunk idei 40-ik számában je¬
lent meg, egy-két tévedés csúszott be. Ágost szászkóburg góthai herczeg és neje, Klementina herczegnő síremléke ugyanis a kóburgi katholikus
templomban van elhelyezve ; Klementina herczegnő
síremlékének elkészítésére Fülöp szász-kóburggóthai herczegnek és öcscseinek, valamint nővéré¬
nek, Klotild főherczegnőnek kívánságára nyert
Stróbl Alajos megbízást. Klementina herczegaszszonynak különben a czikkünkben említetten kívül
több arczképe is van, így két egykor híres mű¬
vész, Winterhalter és Schrotzberg is készítettek
róla festményeket.

o

d
e
VILÁGOS.

í

g

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

A 2710. számú feladvány megfejtése L. Oimburek-tó'l.
1.
Ve3xd4
2. f2—Í4 t matt.

1. Fa3—b2
Vc3xb2 (a)
2. Hd4—f3 f matt.

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Qeist
József és Stark Vilmos. — A iBudapetti Sakk-köri. —
A tBudapeiti ín. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal. —
Wyschogrod Pál. — Beér Mór.— Qottléb István (Budapetti.
Németh Péter (Gtongor). — Kintzig Bobért (Fákért.) —
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlászló) — A • Győri
Sakk-kör.* — Székely Jenő. — Mészey József (Qyőr). —
A tZborói Tártatkört. — f A Kaloctai Katholikus Kört —
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodiás-

A 38-ik számban megjelent képtalány megfej¬
tése : A jót ismerni könnyebb, mint követni.
Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Beáltanoda-n. 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

EZÜSTNEMÜEK
tcvhizi Merek, Arik, angol, franexU fa
kbinteiösldisitáxgyat gyári áron
• legnjabb angol rendszer szerint betarahelik réssletflietésre

SÁRGA JÁNOS

LEGFINOMABB PIPERESZAPPAN
BŐRÁPOLÁSRA LEGJOBB
ELSŐRENDŰ SZÉPITÖSZER

GARNITÚRÁKAT

ékszerpyárostól Kolozsvár.
1911. <v februártól Buda¬
pest, I V , Klg-yó-tér 1. sí.
Iip«i »«gy árjegyzék ingyen

ÉS KABÁTOKAT

Kapható mindenütt. Darabja 7O ttllér.

VÁSÁROLJON

Soha többé!
nem cserélek szappanommal, mióta a Bergmann-féle vesszőparipa - liliomtejszappant
használom (egyedüli gyártók: Bergmann
& Co, Tetschen a/E.), mert az összes gyógyszappanok 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.

BUDAPEST,VI., Petőfi utca S.sz.(Saját ház)Telefon:83-I3.=Oivatlapingyeaésbérnientve!

irodájában,IV. Semmelweis-u, 4.

ne tétovázzék, hi
= ^ = használjon
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulaszt]
^ ^ Készíti B e i ' t ' t v f t s T i ' n i á a gyógrüzerész K i s p e s t e n . -K
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Eljössz-e velem ? Aligha jön el, ha csak ilyen
banális, hervadt szólamokkal tudja hívogatni.
Siralom. Nem az a baj, hogy a neve ismeretlen,
hanem hogy a mondanivalói nagyon is ismeretesek;
az irodalom ősrégi lomtárából való ócskaságok.
Bocskai zászlója. Arany János. Mind a kettő va¬
lami ifjúsági lapban volna helyén; mi annyira el
vagyunk halmozva közlendőkkel, hogy efféléknek a
legjobb akarattal sem tudnánk helyet szorítani.
Meghívó Maecenashoz. Lenconoéhez. A két fordí¬
tásból — és pedig nem csupán a modern forma miatt,
hanem még inkább a fordító műfordítói simulékonyságának híjából — épen a lényeg vész el: a horatiusi szellem, így aztán modern költeménynek régie¬
sek, klasszikaiaknak meg nem eléggé klasszikaiak.
Orgonabokorban. Emlékezel-e ? Csak tessék továbbra
is az iskola padjait faragni.
Miért élünk ? Ennek a kérdésnek a felvetéséhez is
ezerszerte több talentum kell, mint a mennyit ez a
vers elárul.

kávéház tulajdonosának neje Budapesten. — HBIVNYÁK JÁNOSNÉ. szül. Beif Eozália 64 éves korában

TALISMAN CftSINO-RÉSERVÉ

<civétetnek BioGkner h|rdet6

Szerkesztői üzenetek.

rában Negyeden. — FBETTND HENBIKNÉ, a Parlament¬

KORSZAK¬
ALKOTÓ

lózsef
kim. száll.

Dús" raktár remek kiviteli
ékszerekben, ezüstverseny¬
dijak, serlegek, evőeszkö¬
zök és alkalmi ajándékok: bán. .

TALÁL¬
MÁNYA

NAGY ÁRUHÁZÁBAN

Vn.SJiROLT-KÓRUT17-19.
DIVATLAP BEK

MÉN

PÁRISI YAJCRÉME

OLCSÓ SZABOTT ARAK!

A r a 3 korona. Alaposan gyógyítja az arcibőr minden
természetellenes tisztatlanságait és beteges képződményeit. —
Főraktár Aiuxtria-Magyarorszag részen N i k o l i t * E m i l
gyógyszerésznél, N a g y b e o s k e r e k e n . — Kapható minden
• t «• i» •> g)óg)szertárban és drogériában. <» ci t* ««

TÖRLEY BLÚZOK-? RUHÁK

Eéu;u ••intheti!

Hirdfltfl^flk

SAKKJÁTÉK.

újlak.) — A tDunaföldvári Egyenlőié gi kört f Duna földvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki látván (Hajdúhadháta). — A iLeibiczi Gacdatdgi Katiinót (Leibiei). —
Lnstyik János és Szivak János (Alberti-Irta). — tCtntgeri
CattiHÓt (Ctenger). Király Mihály (Zenta). — Kunz Rezső
(Ttmerrékát). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapett). —
Patkó Imre (Talpat).

Dr.MAUBERlE

KÍNA BORA VASSAL

A Bor- és Lithion-tartalmú
vasmentes gyógyforrás

sító Társulat helyettes igazgató-fó'pénztárosa 60 éves
korában Szegeden. — STERN LEÓ, a Wörner I. és
társa gépgyár főtisztviselője 50 éves korában Buda¬

A czím fontos! "*•

SCHWEIZER & Co„ LUZERN U 24 (Svájcz.)
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító.
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VASÁKNAPI ÚJSÁG.

4 2 . SZÍM. 1 9 1 0 . B7. ÉVFOLYAM.

costum ég pongyolák

FALUDI LÁSZLÓ

HALTENBERGER BÉLA
ruhafestő-, veévlisztitó- és gőimosó-gYára KA S S A
ruhákat, felöltőket, télikabátokat, mindennemű ruhanemüeket a legszebben tisztit é s lest. — Gallérok,
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapitisi év 1810.

LŐW SÁNDOR
Telefon 62-68.
ékszerész é s órás
Telefon* 62-68.
Budapest, Vili., József-kőrút 81. szám.
Fióküzlet nirdöidény alatt: Trencséateplkzen. Telefon.

Dús raktár mindennemű
chronograf, chronometer,
stoper-, ütő-, zseb-, utazó-,
álló- és fali órákban.
Spéci ál stopwatches.
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365 betegség az emberben.
Hány ember van, a ki évekig betegnek képzeli ma
gát, a ki állandóan gyengélkedik és a kinek minden
nap más a betegsége. Ma a fejük fáj, holnap nincs ét
vágyuk, holnapután álmatlanságról panaszkodnak stb.;
szóval, az ilyen ember sohse tudja, hogy mi a baja.
Se nem beteg, nem is egészséges. Teher önmagának
és a környezetének. Ez az állapot legtöbb esetben az
idegesség következménye, a mely betegséget manapság
m,ég nagyon gyakran nem vesznek komolyan és a mely
súlyos, gyakran gyógyithatlan idegbajokra vezethet.
A laikus ember nem gondol arra, hogy az ilyen lát¬
szólag csekély jelentőségű bajok csak előhírnökei sú¬
lyos betegségeknek, de minden orvos tudja, hogy az
idegbetegség a legkülönbözőbb formákban jelentkezik.
Fejfájás, szaggatás a tagokban, rángatódzás, hát¬
fájás, látóidegfájdalmak, fájdalmak a torokban, a tagok¬
ban és izületekben, szemkáprázás, vértódulás, szivdobogás, álmatlanság, túlélénk és nehéz álmok, szivszorulás, szédülés, félelemérzetek, túlérzékenység, izgékonyság, különösen a reggeli felkelés után, nyugtalanság,
szeszélyesség, az emlékezőtehetség elgyengülése, sárga
bőrfoltok, túlhangos dobogás az erekben, görcsök (nevető-,
siró-, ásitógörcsj, zsibbadási érzetek, kezek és lábak
reszketése izgalmak esetén, karikák a szem alatt, fülzugás, rendellenes ingerek, undorérzetek, impotenczia,
ijedezés, iszákossági és egyéb kicsapongási hajlam és
több kevésbbé észrevehető jelenség együttesen vagy
egyenként szokott fellépni és biztos jelei annak, hogy
az idegek meg vannak támadva.
Az idegrendszer legfontosabb része az agyvelő és
annak folytatása, gerinczvelö. Ezekből indulnak ki az
egyes idegszálak, melyek az egész testet behálózzák.
Az idegbetegség tehát a legtöbb esetben az agy,
illetve a gerinczvelö betegsége. A súlyosabb idegbeteg¬
ségek, ha az agyban fészkelnek, elmezavart, vagy gyó¬
gyíthatatlan elmebetegséget, ha pedig a gerinczvelőben
fészkelnek, súlyos bénulásokat okoznak s rövid időn
belül végzetessé válnak.
Minden munka, melyet végzünk, anyag elhaszná¬
lásával jár. A gőzmozdonynak, hogy munkát végez¬
hessen, szénre van szüksége. Az izmok munkája tojás¬
fehérjét használ el, az idegek, respective az agynak
munkája phosphort. Természetesen nem azon mérges l
formájában, mint a hogyan a gyufán találjuk, hanem
szervesen lekötött formájában, mint lecitint.
Sikerült ezt a nemes és nagyon drága idegtáp¬
anyagot, a lecitint, nagyobb mennyiségben tisztán elő¬
állítani. Dr. Erhard Arthur K. f. b. t. Berlin 35 Posta¬
fiók H. 21. «Visnervin» név alatt (törv. védve) tiszta
lecitin felhasználásával előállított idegtápszert hoz for¬
galomba. Ez a preparátum nem azonos a nagy hangú
hirdetésekkel feldicsértekkel, amelyek elenyésző menynyiségü többó-kevésbbé kétes származású műanyagot
tartalmaznak és azonkívül sokkal drágábbak is. A Yisnervin nagy százalékú friss tyúktojásokból előállított,
tiszta lecitint tartalmaz és államilag képesített, hites,
nyilvános törvényszéki vegyészek és szakértők szigorú
vegyelemzését állottá ki. Mind eme urak kitűnő szak¬
értői véleményt állítottak ki róla. A «Visnervin» nem
titkos szer, minden brosúrában található a szakértők
és törvényszéki vegyészek róla való szakvéleménye.
Elegendő, ha a fenti czimie egy levelezőlapot ir,
melyben ingyen próba elküldését kéri, azt azonnal
megkapja és kap azonkívül ugyancsak ingyen egy ér¬
dekes könyvet is, mely az idegrendszernek, a külön¬
böző idegbetegségeknek és a gyógyulás lehetőségének
részletes és könnyen érthető leírását tartalmazza.
A czégnek ilyen irányú munkálkodása már sok
áldást hozott, amit legjobban bizonyítanak a számta¬
lan, a czéghez küldött hálairatok.

SZÍM. 1910. 57. ÉVFOLYAM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

42. SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM.

férfiöltöny,
mely áll kabát, nadrág éa mellényből,
elszakíthatatlan kamgarn, vagybriinni
szövetből, vagy styriai lödén, tetszés
szerinti nagyságban és színben, vilá¬
gos vagy sötét, sima, csikós vagy koc¬
kás a legmodernebb mintákban.

l - T - j j MÉRNÖK ÉS GYÁROS
^J
Cs. és kir. fensége Jézsef főherozeg udvari szállitója.
A D . O I V
' Gyár é 8 í r o d a : "
f \ r \ X X L - T Budapest, VII., Garay-ntcza 10.

Szívből jövő köszönetemet fejezem ki híres Visnervinjeért. Kitűnő szolgálatokat tett nekem, amenynyiben megszabadított a bajomtól. Bágyadtnak és be¬
tegnek éreztem magamat, anélkül, hogy megtudtam
volna mondani, hogy mi a bajom. És most, a Visnervin
használata után ismét jól érzem magamat; a munka¬
kedvem megjött és egészségesen alszom. Kérem, küld¬
jön újból 3 dobozzal. Alkalomadtán barátaimnak és
ismerőseimnek a legmelegebben fogom ajánlani.
Haknszovits Mina
Budapest, 1910 jun. 1.
Ausztria, Magyarország, Németország, Oroszország,
Anglia számos orvosai meggyőződtek a lecythicnek az
idegekkel kapcsolatos betegségeknél való kiváló hatá¬
sáról és többek között dr. Lapponi tanár, XIII. Leó
pápa őszentsége háziorvosa, a gyógyszer feltalálójához
lelkes elismerő levelet intézett, melyhez arczképét is
mellékelte.
Mindenkinek, a ki magán az idegbetegség valamely
megnyilvánulását. észleli, ajánlható, hogy dr. Erhard
Arthur K. f. b. t , Berlin W. 35, Postafiók H. 21. Visnervirijével kísérletet tegyen, mert az a szer, mely
ezreknek segített, megérdemli, hogy megpróbálják, kü¬
lönösen akkor, ha a kísérlet nem kerül többe, mint
egy levelezőlap árába.

Árjegyzék ingyen él bérmentve.

puha férfikalap

a legfinomabb nemezbSl, selyem béléssel és
selyem szalaggal, nagjon elegáns és kedvelt
forma, modern fekete, barna vagy szürke

A M A R O I T - C R E M E a főrangú hölgyek kbdrencz
szépítő szere, az égést világon el van terjedve.
Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyíaa alatt
észlelhető.
Mivel a M A R G I T - C R E M E T ntánozzák és hamisiljík, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget
A M A R O I T - C R E M E ártalmatlan zsirtalan, vegyiazta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett.
Ax» l K. Margit-szappan 7O flll. Marg-it-pondar l '2O.

színben.

KÁLYHÁK

Férfi bőrcipő

központi fűtésre szolgáló kaloriférek, szellőzőrácsok minden>agyságban.

"

f

(cngos vagy fűzős), kitnnii bőrből, szép ké¬
nyelmes, modern forma.

l

Teljesen ingyen kap minden
Tevő ajándékba egy önmű¬
ködő gyujtnmasinát. mely
egyúttal zseblámpa is, finom
nikkelezott fémből. Nem rom¬
lik. Cereisen gyujtó«nyaggal,
tehát évekig eltart, o «»

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

EISLERésVÉRTES
Meidinger-kályhák gyára Budapest, VI., Andrássy-ut 41.
Árjegyzékek és költségvetések bérmentve.

KERTÉSZ JEMIK

l , Á _ »-4- 1 1 n™ Xn a vasalás tartama alatt kitenni a vasalót,
K 6 n y l e i é i ! OH kitisztítani, az abban levő tüzet felélesztem?
i d ő t V e S Z t Így el a felesleges munkával ?
M e n n y i t k e l l m é r g e l ő d n i e , amig a vas kellően átmelegedik?
A Dr. BIBO-féle

Havasi Gyopár Crém
Nagy tégely
l korona
Mosdói iz
l korona
Szappan
7 0 lillér
l korona
Púder
Főraktár: W o l f gyégytár
Kolozsvár, Budapesten
kapható : T ö r ö k gyógytár
K irily-ii. és O p e r a g y ógy«i t á r Andrássy-ót. «»

Nem akar mindennek véget vetni?

--

Nem is hiszi, amíg meg nem próbálja ! ! !

Vegyen le két karikát a lyukról, állítsa bele a hamurostát, ürítse abba a vasaló egész tartalmát e meg fog
győződni, mily hihetetlen gyorsan, alig egy perez alatt
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely léghuzata. —
Saját érdekében ajánljuk, szerezze Kapható min¬
be a hamurostát. Mind e kellemet¬ den háztartási
lenségek megszűnnek. Félannyi idő — üzletben —
alatt készül el az egész vasalással.
2.8O
Meg fogja látni, hogy már az első
használat után kifizeti magát ^ ^ v koronáért. •.
Gyári rabtár: KOMMER BÉLA Bndapest,
* c» VIII. kerület, József-körűt 11. szám. «»

l

A nagyothallás a villamos MIKRO
PHON AKUSTIK készülék hasz¬
nálata által azonnal megszűnik.
Ezen korszakalkotó villamos halló
készülék a mikrophon és telephon
alapelvein van szerkesztve és a
most már minden kultorállamban
a legjobb sikerrel alkalmaztatik.
A készülék a mikrophon segélyé¬
vel felfogja és gyűjti a hangokat
és a telephon által megerősítve
természetes módon vezeti azokat
a fülhöz. A készülék nagyon könynyen kezelhető és kényelmesen vi¬
selhető a mellényzsebben is. Egy
telj esenfölszereltAknstik készülék
ára elegáns tokban 3 Voltos, na¬
gyon tartós elemmel E 60.—
Képes árjegyzéket kívánatra küld:
l villamgyóítyászaü készülékek gyára,
W . B p e s t , K o r o n a n e r o z e g - n t c z a 17.

BŐRSZÉKIPAR
A pólai és. és kir. tengerészeti arzenál parancsnoksága 1911. évi szük¬
ségleteinek biztosítására az alábbi sorszámokba beosztott anyagok szállítására
általános pályázatot hirdet:

l teli folytán abörónfttemerheteHenzomána Fejlődik.
flrfilmaHanságáról tanúskodik l
eswltótórvényszékihite veI gyészprospfkhjsunkonlárhahi
| hireles bizonyirványa.

ÖT FÉt! SZINBEN.BOBOZONKÉHT S és 2
KORONftÉRT miNDENÜTT KAPHATÓ.

•PRÓBADOBOI1.-KORONA"TESSÉK WEGMSÉRELNI !
' FŐRAKTÁR B U D A P E S T E N ;
TORÖKJÓISEF KIRÁLY-OTCft 12,
KOCHMEI5TÉS FRIfiVES UTÓDAI HOLD'Ü.3.
TMAliMAYERÉsSEiTZ ZRIHYI-U.3 És
NERUOft NÁNDOR WJttUTH L<\J05-U.7.

Sorszám II. Festékek.
<
n i . Tisztító vatta.
<s IV. Bőráruk.
VI. Len olaj.
VII. Szóda.
VIII. Közönséges mosó¬
szappanok, gyertyák,
parafln és stearinból.
IX. Seprők.
X. Ecsetek és kefék.
XI. Faszén.
XIII. Kötegek, drót, bá¬
dog és réz.
XIV. a Vörösrézcsövek.
XIV. h Sárgarézesövek.
XV. Kötegek, sarlóbádog,
beszegő bádog öntött
fémből.

Sorszám XVI. Kancsnktárgyak.
i
XVII. Sárgarézkötegek,
sárgarézrndak,
sárgarézlapok,
sárgarézdrót.
<
XX. Vékony kötélfaj¬
ták, valamint ha¬
sonló kender¬
gyártmányok.
•
XXI. Oöngyölegszeruen
és kábelszerűén
vert kötélfajták.
«
XXII. Spárga, kátránytálán kenderből.
•
XXIV. Aozéldróttömlők.
• XXVII. Nyerskender¬
tömlők.

Az egyes eladásra kerülő czikkekre, a szükségeltető mennyiség, minőség és szállítási határidőt illetőleg az ajánlati minta és a feltételi füzet adatai
mérvadók.
Az ajánlatok legkésőbb t. évi október hó 3O-ig a pólai
cs. és kir. tengerészeti arzenál parancsnokságánál benyújtandók.
Ajánlati űrlapok és kellékek beszerezhetők, illetve megtekinthetők a
cs. és kir. közős hadügyminisztérium irodaigazgatóságánál, a bécsi tengeré¬
szeti osztálynál, a pólai tengerészeti arzenál parancsnokságánál, a trieszti ten¬
gerészeti kerületi parancsnokságnál, a budapesti tengerészeti detachemet pa¬
rancsnokságnál, valamint Ausztria-Magyarország minden kereskedelmi és ipar¬
kamarájánál továbbá a Villach városi tanácsnál és a bécsi osztrák, valamint
a magyar kereskedelemügyi minisztériumnál Budapesten.
Fóla, 1910. évi szeptember havában.

A pélai cs. és kir. tengerészeti áriénál parancsnokságától.

Kocsiárucsariiok

a monarchia legnagyobb koosiraktára
Budapest, Rákóczi-út 72.
sírjegyték ingyen.

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

GYÜMÖLCSFACSEMETÉK

A budai Szt-Lukáesftirdő

Sétány fák. díszcserjék, tűlevelűek, keritésnövények, bogyog-ynmöIcsüek stb. stb.

SZŐLŐOLTVÁNYOK,

• Nafrjszállodájában, és tTbermaltszállodájában szoba teljes ellátással na¬
ponként 10 koronától feljebb. Minden
szoba kilátással a Dunára. Kénes iszap¬
fürdők és iszapborogatások. Fürdőismertetést díjmentesen küld :: :: :: :: ::

(I. sima áru) európai és amerikai sima
gyökeres vesszők. (Oktató diszáxjegryzék
kívánatra ing-yen.)

Dl! A villamosság a nagyothallók szolgálatában.

Hányszor fordul elő, &$fi
--

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

Egy nagy gyárikészlet megvétele által
vagyunk abban a helyzetben, eztaférfigirniturát, mely kalap, öltöny és cipő— bői áll, a jelentékenyen redukált —
2 9 - 5 O k o r o n á s árban, 50 korona helyett, eladni. — Férfi ruhák
mértékéhez elégséges ; mellbőség, hasbőség, ujjhossza, nadrághossza és
lépéstávolság. Kalapok mértékéhez : a fej bőség. Cipőkhöz: a hosszúság.
Egyedül kapnati
kapható utánvét mellett: ' ^ ^ " 7 H
Jíigyeaiil
- újdonság'áruházában,^
Wien, I. Wollzeile 3 4 / ü .

Ezek közül jellemző az alábbi (két) levél:
Megviselt idegrendszeremre, mintán orvosaim ál¬
tal rendelt gyógyszereknek semmi hatását nem érez¬
tem, ezelőtt pár héttel rendeltem próbára az Ön által
ajánlott idegesség elleni •Visnervin»-ből 3 dobozzal és
mondhatom, hogy annak elhasználása után idegeim
annyira megerősödtek, hogy mig azelőtt nem voltam
képes egy rövid táviratot lekopogni mivel kezem resz¬
ketett az idegességtől és nem tudtam kitartóan hatá¬
rozott jeleket kopogni, most egész nap vigan és gyor¬
san", bármily hosszú és sok legyen is az, kifogástala¬
nul bonyolítom le, azt azonban csakis az Ön által ké¬
szített áldásos hatású iVisnervin»-nek köszönhetem és
érte Önre a jó isten áldását kérem. E gyógyszert
minden ideges embernek bátran ajánlom már kitűnő
izénél és fokozott biztos idegerősitő hatásánál fogva is.
Szatmáry Kálmán m. kir. postamester
Drenkovác, 1910 májns 10.

VIII Rákóczi ül" 15

űzárólaq iobb.fjiinnósequ aruk.

Gavallér

Központi ás gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőzteté¬
sek, szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb. — Tervek, költségvetések, jöve¬
delmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.
:

r

RÖNDÖS ÉS FINOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ

Nagyszerű alkalmi vétel!

|

Eredeti MEIDINGER

PAPEK JÚZSE

együtt csak 2 9 ' 5 0 kor.

felülmúlhatatlan háziszer minden meghűlés okozta baj ellen. Kitűnő
fertőtlenítőszer. Kis üveg V korona, nagy üveg J.50 korona, próbaüveg 1.2O korona. Kapható mindenütt. ^Gyártják dr. Borovszky R.
és Borovszky K. Budapest, H.. Fő-utczn 77. szám. «»«»«»«»«i«««n««»«»
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KALAP, ÖLTÖNY, CIPÓ

BOROLIN
t

VASÁENAPI ÚJSÁG,

KENDI ANTAL Bndapest, IV., Semmelweis-n. 7.

:: Szt.-Lukácsfürdő részvénytárs.
Faiskolák és szolból l"ványfelepek
ALAPÍTVA 1865.

NÉZZE MEG!

HECKENAST
=CÜSZTÍY=

vásárlási kényszer nélkül

BALOGH GYULÁNÁL

ZONGORATERMEI
Bpest, csakis Gizella-tér 2.

Bndapest, Kossnth Lajos-utcza 8. félemelet a
szebbnél-szebb női és férfi fehérnemüeket, a jobbnál-jobb
vászon és asztalnemüeket, akkor nem fog máshol vásá¬
rolni ! Speczialista mennyasszonyi kelengye készítésében.

-ZO NÖORÁK
•gredfili kép viulatP

Hölgyek figyelmébe

,_.
::
Telefon.
IBACH-zongorát játszónak és ajánlanak :

Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem
=
= tekintse meg

Backhaus, Dohnányi, Pngnof, Alice Ripper, Saner, Slefaniav stb.

PAPEK JÓZSEF
bőröndöe és finom bőr¬
áru készítő kirakatait

Budapest, VUI., Bákóczi-út 15.

MARGIT

GTÓGÍ

FORRÁS

Beregmegye.

gyomor, belek, hngj-holyag g különösen a l e g i ő •mervek hnmto* bántalmainál igen jó hutása még
'. /. akkor is, ha vérmesek ecete forog fenn. .'. .'.
Megrendelhető: É D E S K U T Y L.-nél Budapesten ég
» forrás keaelögégénél Munkácson.
ANGOL BÖRBUTOR készítése, festése éa renová¬
lása saját műhelyemben. EbédlŐMékek, Iroda-fotelok
valódi bőrrel
Ülőbútor állványok kárpitozása,
Swékátalaklt&sok!

Míg eddig a régi bőrbetegségek, « legkülönbözőbb súlyos
idegbajok (nenrasthenia, vitustancz), a sápkor, a női
arczot eléktelenitö pattanások s a nói nemi szervek
folyásokkal kombinált hurntos megbetegedéseinek
kezelésénél csekély értékű idegen Tizekre ioltunk utalva,
addig ujabban

. PARÁDI ARSEN
olyan kincsünk van, mely mindci eddigi arsensavas víznél
(Roncegno Levico) hatásosabb, könnyebben omészthetö s
manapság már, minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel¬
karolják s a fogyasztók egész serege dicséri hatásait, hazánkban
csaknem kizárólagos keresletnek örvi nd.
Egy postaláda (7 palaczk) parádl artra Taitartalnm grógyrliet
Magyarorsaág összes postaállomásaira 6 korona 60 fílérér
bérmentewn szillit a
Fnraktár • E i l P S K I I T Y l «=»• *• klr - "<*•• «»'•
ruiuill . C . U C . 9 K U l

U . | | t ó , BUDAPESTEN.

Kapható minden gyógytár bán és megbízható főszer kere«k«déíben.

t i s u . UAHMUTUBB M U.8JOBB HÍRNEVŰ ORAOZLETE

+Soványság.
+
Szép, telt testidomokat, gyönyörű

RATIONALIS

lentpadlólapok
gyártására szállítunk modern
hydraulikus éa könyökemeltyflpréseket kéz- és gözerőliajtásra,
továbbá az összes segédgépeket, n. m.
keverés, csiszolás, élesítés, Búzás,
osztályozás stb.-re. Saját munka¬
képes szerkezetek. Különlegességi
gépgyár:

Dr. GASPARY & Co.
MAUCUUmMBT (VfaMtoraAf).
M8. asimn árjegyzék ingyen l

keblet nyerhet a törvényileg védett,
«BÜSTÉRIA» eröpornnk ál¬
tal, arany éremmel kitün¬
tetve: Parisban 1900, Ham¬
burgban l'JÓI, Berlinben 19(13.
Hízás U-8 hét alatt egész 30 fontig.
Szigorua szolid, nem ámí¬
tás. Számos köszönetnyilvá¬
nítás. Doboza haiználati utasitással 275 K. A pénz postautal¬
ványon beküldése, vágj utánvét
mellen, beleérty* portó is. Hygienische Institnt Dr. Pranz
Steiner & Co., Berlin 57.,
Küniggratzerstr. 66. Lerakat
Magyarország részére : Török J,
gyógyszertára Budapest, VI..
KJrály-Bteza 12. szám.

r
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RÉSZLETFIZETÉSRE

SZilI. 1910. 5 7 . ÉVFOLYAM.

VASÁENAPI ÚJSÁG.
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KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET

Fennáll 1892 óta.

Főorros Dr. JTTASSÍ JÓZSEF hőrgjógjász, egímégtan-tanár, ai onosi toimetika legelső és legrégibb siakonosn Magyarországon.

títka no £y tudományos alapon, szolidan dolgozunk.
tft hnrhainlTflf jótállás mellett gyógyítunk (patlaIU UUiUajUadl ná;. ^uHts, mitesszer, zsirossát;,
szárazság, vörösség stb.)
kpnynrimpnvptfit nyomtalanul eltávolítunk (lencse,
RCjJiUumcujfCACi szem ö|cs, anya jegy, sebbel yszfir)
természetes nton pótolunk (simaság, üdeség, szin, haj).
SrPfllrflt esztétikailag rendbehozank (ráncok, üreOltU&ai Re|C) sQppedések, ferdülések stb.).

csinosra formázunk, bármi oka is van a torzulásnak.
Dr. Jutassy 20éves tapasztalatai alapjánkésziil—r - nek ; nem csodaszerek, nt-m keridözőszerek, nanoin orvosságai a kozmetikai'bajoknak ; ártalmatlanságukért és
biztos hatásukért űr. Jutassy viseli a felelősséget.
csoportosítva vannak mindazon szükséges sze„győzök, melyek az illető szépséghiba
gyökeres elmulasztására szolgálnak.
rek é s

A készletek ára b« használati utasítással: Egy teljes készlet 10 korona, egy próbakészlet 5 kor.

SAUC7EK JAKAB
és. éstír.udvari arany és ezüst paszomány••
á r u gyároi

Bpest, IV., Stitő-ntcza 5.
Különlegességei :

Övcsatok, kézimunkákhoz való
kézitáska-zárak, ::
antikpaszományok,

rojtok,

::

::

csipkék,

::

::

::

. TD/r^l-xv-^A—Ax l-rÁnr*~\r\4- szere ' hófehérré te-

1. rJorkoptato-Kesziet

SIik, f,kó, sárga v.

barna arcot, a s z e p l ő t , m á j f o l t ó t gyökeresen elmulasztják.

2. Bőrgyógyitó-készlet ki:

nyen piruló arcok ápolására (maitá tételére) szolgál; gyógyítja
a b ő r a t k á t (mitesszer), a p a t t a n á s t (vimmerli), * b ő r likacsokat (pórus), a tnlságos izzadást, vörös kezet,
vörös orrot, fagyási foltokat.
sierei a

bojtok,

fémszálak.

MAGYAR STRÜCZTOLLIPAR.
Dús választék ! Saját gyártmányú

««rmészettői szép

Strucztoll
Kócsag
divatos tüzek AGYTOLLAK!
NŐI KALAPOKRA.
Magyar Kereskedelmi
Vállalat, Miskolci 2.

a legideálisabb rendszer.
Egyszeri betüzeléssel egéSZ télen áff.
miáltal a sok fáradsággal és költséggél járó
mindennapi betűzeles megtakarítónk. Lá-

thatú tOz. eredeti biztonsági szabályozd.

Gázömlés vaoy robbanás teueseo ki¬
zárva, ellenben mindig egyenletes és egész¬
séges melegség, különösen a szoba alsó
légrétegeiben te
Egyedüli elárusít ás. nagy választék és raktári

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

Sárkány J.

Ringeisen Testvérek

bntoriparosnál, Budapest,

ciégaél

m., Ensébet-körnt 26. í r

Legjobb szer láz, váltó¬
láz, malária ellen, külö¬
nösen gyermekeknek, a
kik keserű chinint be¬
venni nem képesek.
Valódi, 11468
ba minden egyes piros
csomagolópapíron
R o z s n y a y Mátyás
névaláírása olvas¬
ható. 11266

BUDflPEST V ••'*•*« •*«*•»!'

g raktár.

fás
gyógy REeretára

Arad, Szabadság-tér.

Egyedül csak az f n kiprób&U sze¬
rem utolérhetetlen — a havit fsa:tnlán elmaradásakor. Értéktelen
drágább, vágj olcsóbb szerektől
óvakodjunk l Egyszeri kísérlettel
nyomban meggyőződik. I-HO erőn' 'ii cseppek 4'nü marka, Il-lk
erősségű tt'50 márka. Membrranthenom, Japanol, vagy egyéb
értéktelen szerekkel össze nem té¬
vesztendő. K. asszony a követke¬
zőket irja: A küldött cseppeknek
nyomban meg volt a kívánt ha*
tásnk, kérek azonnal l üveg II.
erősségűt, mert sok ismerősöm
van. — Csak közvetlen diszkrét
postaszétküldés: Bt. A n t ó n i á i
laboratórium, Berlin27O.
Heiiig-eg-eiststr. 38.

UUUrirt.^1

¥,

ate* sarkin.

1-arl.i vllagJUállitas 1UUU : Grand Prix.

Kwizda Bestitnlion-Fluidja.
MOSOTIZ lovak számára, egy ü r e g á r a K 2'80. — Udvari éi
verseny-istállókban több mint 41) été használatban ; nagy fá¬
radalmak útin újra erősít, íz inak merevségét megszünteti és
l lovat trainingben kiváló képességűvé teszi.

Kwizda Restitntion-Fluidja
szójegy, czimke és csomagolás védve. Csak
íz itt látható védjegygyei valódi. Kapható
minden gyógyszertárban és drogériában. —

FSraktá

Képes árjegyzékek ingyen és berni.
T ö r ő k JíÍ7<?pf gyógyszertára Budapesten,
r: J - U I U K Q U m e i Rii-áry-iitoia l í , Andrássy-.U25.

POSTATAKAREK-PÉNZTÁR .
^\AGYAR-CHEOUE-SiÁ/V\LA
OSZTRÁK CI-1EOUE SZÁ/-NIA 8'»7956

SÜRGÖNY-CZlM : „CARTONAGE
-TELEFOM:/t1-ít8-

:

fehérném
ÁBFELEIELÉS NÉLKÜL!
Franklin-TintnUt nyomdája. Bndaoeiit. IV.. E«yetem-nteu

esiközök én dísztárgyak,'vas- és fézbntorok. Tadásxfeg-yTerek: rétiletflietésre. Ár
BJriesryz csak m czikk meimev. küld.

Egyes szám
ara 40 fillér.

HOITST PÁL.
évre _ _ 16 korona
A tVilágkroiiikiit-va\
Előfizetési {t Egész
Félévre _ _ — 8 korona. negyedévenként 80 fillérrel
feltételek : l Negyedévre _ _ 4 korona.
több.

BUDAPEST, OKTÓBER 23.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meghatározott viteldíj la csatolandó

BOHUS-SZÖGYÉNY ANTÓNIA annak inkább csak a szenvedéseit érezték. került egy szomorú történelmi esettel: a vi¬
A kik a szabadságharczi időket átélték, azok lágosi fegyverletétellel. A fegyverletétel aktáit
SZOBRA.
ha nők és gyermekek voltak is, mind meg¬ az ő világosi kastélyukban irták alá. Bohusné

O világ legjobb és használatban legtdkaríkosabb'folytonégói Egészségi szempontból

BÚTOR

Láz ellen!
Nem keserű!

Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Riessner-Kályhák,

M F Tessék árajánlatot kérni!

Többszőrösen kitüntetve,
1869-ben a magyar or¬
vosok és természetvizs¬
gálók fiaméi vándorgyű¬
lésén 40 arany pályadíj¬
jal jutalmazva

8ZKBKK8ZTÖ

43, SZ. 1910, (57, ÉVFOLYAM.)

Budapest, IV. kér. Kossuth Lajos-utcza 4-. szám.

Legelőnyösebb bevásárlási
===== forrás: ======

chininczukorfcája

r u g ó k a t a benne ülő évtizedes mitesszerekkel együtt ; eltünteti
a p a t t a n á s o k n y o m a i t , a lencsefoltokat és a kisebb seb¬
h e l y e k e t (himlőhely); leszedi a legmakacsabb szeplöt és máj¬
foltot, a lángvörös rózsapattanást és a kékes borvirágot is. A bőrhámlasztás körülbelül egy
heti szobafogsággal jár.
O T T • í f o Q - f ó a A hajfestés nagy gondot ad, mert a hajfes. J - L c L J l O ö l t J O . tekék közt kevés az ártalmatlan és megbíz¬
ható. D r . J n t a s s y főorvosunknak hosszú tapasztalatai alap¬
ján végre sikerült olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő
szerint a legtökéletesebb: tudniillik csak a hajat fogja, a fejbőrt
nem, a fehérneműt nem piszkitja, természetes szint ad, mely nem
fakul és színekben nem játszik, a kezelés igen egyszerű, idegen
segítséget nem igényel és sem a hajnak, sem a fejbőrnek nem
árthat. Egy adag Dr Jntassy-féle h a j f e s t é k á r a használati
utasítással 1O K. és kapható a következő bét színárnyalatban :
vőrösesszőke, világosszőke, hamvasszőke, vilá¬
gosbarna, gesztenyebarna, fekete.

tiszta, normális arc és
kéz bőrét konzerválják, ü d í t i k ; a kényes,;száraz, bámlós,
durva, érdes, libabőrös, sömörös bőrt finomítják, p u h í t ¬
j á k , s i m í t j á k ; a petyhüdt bőrt felfrissítik, s megmentik a
további fonnyadáslól; t r á n c o k a t eltüntetik.
A ki a meg-felelő készletet nem tudja
: Főraktár::
megválasztani, annak személyesen vag-y
levélben díjmentesen adunk felvllájroLf f \ ^ HII C T l K" A l
sitást. A Dr. Jutassy-féle készletek és T\\J £, IMI Cm l l r \ M I
hajfestékek kaphatók minden gyógyszer¬
tárban éS di-ng-ói-iiihan

Olcsó gyári árak. Festés, tisztítás,
göndörités. - - Telefon 91—13.

4. Bőrhámlasztó-készlet

»

A ^ UTÓKOR, melyet gyakran szoktak emle¬ szenvedték az akkori viszontagságokat.
jelen volt ennél az eseménynél s részleteit
A véletlenség úgy hozta magával, hogy Bo¬ megírta naplójában, melyet most az emlékére
getni, mint a valódi érdemek jutalmazóját, kelleténél hamarabb feled, különösen hus-Szögyény Antónia neve szoros kapcsolatba emelt szobor bizottsága újra lenyomatott a
olyan érdemeket, a melyek hatása nem érez¬
hető a mindennapi életben s olyan egyénisé¬
geket, a kiknek élete a jelennek, a maga ko¬
rának szolgálatában merült ki. Alig húsz éve,
hogy meghalt Bohus-Szögyény Antónia s ma
már a fiatalabb emberek nagyobb része, mikor
hallották, hogy szobrot emelnek emlékezetére
Világoson, meglepetve nézhetett körül, mint a
ki nem tudja, ki volt és mivel szolgált rá erre
a nőket ritkán érő kitüntetésre ez az előtte
ismeretlen hölgy. Pedig a régebbi nemzedék
jól emlékezik még rá, tudja, hogy a legnagyobb
tiszteletre méltó nőalakok egyike volt az utolsó
félszázad magyar életében, a kit ezenkívül a
véletlen nevezetes töriéneti események tanu¬
jává és ha csak epizód-szerűén is, szereplő¬
jévé tett.
Bohus-Szögyény Antónia nagyon magas kort
ért; három év híján kilenczven éves volt, mi¬
kor 18'JO-ben meghalt. Az ország legrégibb és
legelőkelőbb családjainak egyikéből származott
s alig volt még 20 éves, mikor férjhez ment
Bohus Jánoshoz, a világosi kastély és urada¬
lom urához. Mindvégig felváltva hol Világoson
lakott, hol a fővárosban, a hol szintén volt
palotájuk a Dorottya-utczában. Itt érte az
1838-iki árvíz s két kis gyermekével együtt
kiállotta minden veszedelmét és szenvedéseit.
Világoson a harminczas években a lázadó olá¬
hok fenyegették életét. Az akkori mozgalmas
idők a nőket is a bátorság és lelki erő olyan
próbái elé állították, a milyenekről a mai, vi¬
szonylagos nyugalomban nevelkedett nemze¬
déknek alig lehet fogalma.
A szabadságharcz Pesten találta Bohus-Szö¬
gyény Antóniát; Pest bombázásakor csak nagy
nehezen tudott elmenekülni a veszélyeztetett
fővárosból Aradra, a hol szintén nem lehetett
nyugalma, mert a mikor a császáriak bom¬
bázták a várost, benszomlt ő is és kiállotta
az ostrom minden borzalmait. Olyan nagy
események, mint a szabadságharcz volt, érez¬
tetik hatásukat nemcsak a közszereplő fér¬
fiakkal, hanem mindenkivel, kicsivel, nagygyal
egyaránt s a mi az utókor emlékezetében mint
dicső lelkesedést keltő tény él, az egykorúak
BOHUS-SZÖGYÉNY ANTÓNIA SZOBRA, PH1L1PP ISTVÁN MŰVE, VILÁGOSON. — Jelfy Gyula fölvétele.

