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Európában
miért tartják mindenütt a

DIANA-SZAPPANT
a szappanok királyának?

1. Mert a Diana-szappan minden tekintetben és minden családban megállja helyét.
2. Mert a Diana-szappan tartalmazza a legdrágább alkatrészeket: tiszta, sűrű epét,
mézet és legfinomabb lanolint.
3. Mert ügy a francziák, mint az angolok által el van ismerve a Diana-szappan a
legfinomabb és legbájosabb illatú toilette-szappannak.
4. Mert a Diana-szappant urak és hölgyek nemcsak elsőrendű bőrápoló szappannak
ismerik, hanem el van ismerve mint a legártalmatlanabb szépitő toilette-szappan.
5. Mert minden gondos anya gyermekeit csak Diana-szappannal mosdatja és fürdeti,
tudatában annak, hogy a Diana-szappan epét, mézet és lanolint tartalmaz nagy menynyiségben.
6. Mert csak a Diana-szappanról győződtek meg a hölgyek és urak, hogy az arczról
lemossa az összes pattanást és a nedves, izzadt bőrből származó mitessert.
7. Mert csak a Diana-szappan óvja meg az urakat attól, hogy a carbunculus és íurunculus ne képződjék egy-két lemosás által.

8. Mert a Diana-szappan és Diana-crém 8 nap alatt íeniossa u összes tavaszi szeplőt az arcz¬
ról és kézről.
Tisztelt nrnm l Égisz meséket beszélnek családomban az Ön Diana-krém és szappanja csodás hatásáról a
ezeplők és pattanások lemosására. Kérek én is egy Diana-krémet és két Diana-szappant Ha nálam is ügy be¬
válik, mint a többieknél, ügy nagy reklámot csinálok Önnek. A küldeményt várom azonnal, utánvétellel.
London, 1909 január 8.
Üdvözlettel Charle* Siemmond-i
Tisztelt gyógyszerész úr l Kérek egy Diana-krémet és egy Diana-szappant, de csak abban az esetben, ha
tavaszi szeplőimet elveszthetem tőle. lia .mimnek nrcza és keze tele volt nagy sárgás szeplökkel s (Öle hallot¬
tam, hogy a Diana-krém és szappantól i It el. Utánvét mellett várom a szépitősaereket.
Paris, 1909 január Í2.
Teljes tisztelettel L o n i s e R i c h e .
Tisztelt gyógyszerész nr l Kérek sógornőim és édes anyám réazére három Diana-szappant és egy Diana
fehér púdert. Állítólag jobb szappan és púder nem létezik a Dianánál. Legalább azt állítja, a ki használja.
Berlin, 1908 deczember l J.
Tisztelettel H . H . - n é . mérnök neje.
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A Diana-púder teljesen ártalmat¬
lan, az arczon gyönyörűen és
egyenletesen tapad, szabad szem¬
mel teljesen láthatatlan, nagyon
kellemes és gyenge illattal bir,
éppen ezért nemcsak hölgyek, ha:: nem urak is használják. ::

üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli használatra) l kor. 5O f.
üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra)
l kor. 5O f.
nagy darab Diana-szappan
l kor. 5O f.
nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel

e g y ü t t (fehér, rózsa vágj sárga színben)

l k o r . 5O f.

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

\ ERÉNYI BÉLA gyógyszerész
P
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DUNANT HENRI.
A Vöröskereszt megalapítója.

A

BUDAPEST, OKTÓBER 30.

HOITSY PÁL.

legnagyobb jóltevőjeként ün¬
nepli azt a nyolczvankét éves öreg embert,
ki ezen a héten hunyta le szemét szülő¬
falujában, a svájczi Appenzell kanton Heiden
nevű községében. Dunant Henriknek csakugyan
jó volt ily nagy kort megérnie, mert ha tizenöt
évvel ezelőtt hal meg, a szegények
házából viszik ki a temetőbe, így
sem halt meg fényes palotában, de
legalább tisztelet és elismerés vette
körül már életében. Hogy ki volt ő ?
Az újságok már elmondották, hogy
a genfi szerződés atyja, a Vörös¬
kereszt - Egyesületek megalapítója.
Kortársa és lelki rokona miss Florence Nightingalenek, ki nemrég
halt meg kilenczven éves korában,
a harcztéri betegápolás úttörőjé¬
nek. Az az angol aggszűz és ez a
svájczi agglegény a múlt század
legnemesebb alakjai közül valók.
A háború borzalmai ihlették meg
mindkettőjöket - - amaz a krimi
háború sebesültjei közt enyhítette
a leírhatatlan nyomort, ez a szolferinói csatatéren jelent meg segítő
csapatával — s a tábori kórházak¬
ban «lámpával járó hölgy» és a
csatatereken fehér műtőköpönyeg¬
ben járó «fehér ember» elsők gya¬
nánt küzdöttek gyakorlati eszkö¬
zökkel a háború ellen. Magát a
háborút meg nem' szüntethették, az egy eljövendő, tisztultabb esz¬
mék közt élő kor feladata lesz —
tehát enyhítették borzalmait.
VILÁG EGYIK

A sors kegyes volt mindkettőj okhoz, s mindketten megérhet¬
ték eszményök testté válását Életük folyása
nincs rokon vonások nélkül. Mindketten gaz; dag szülők gyermekei, s mindketten : jelenté¬
keny vagyonukat költik el, hogy szolgálhas¬
sák életük nemes feladatát. De sorsuk ala¬
kulásában nagy különbséget tesz származá¬
suk. Miss Florence Nightíngale nagy nemzet¬
nek gyermeke volt s az angol nemzet, meg¬
értve az emberiségnek tett nagy szolgálatait,
mély tiszteletadással jutalmazta meg és jelen¬
tékeny pénzbeli adománynyal nemcsak az el¬
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szegényedéstől óvta meg, hanem lehetővé tette,
hogy a kórházi ápolás nagy arányban való fej¬
lesztésével föltehesse a koronát életének mun¬
kájára. Dunant Henri, a kis nemzetfia,meg¬
tette azt, a mit saját nagy akaraterejével meg¬
tennie adatott, aztán szegénységbe, s hosszú
éveken át a feledségbe merült.
A nagy akaraterő, — ez volt sikerének leg¬
főbb eszköze. Gazdag ember volt, mint emlí-

DUNANT HENRI.

Külföldi előfizetésekhez » poatailag meg¬
határozott viteldíj lg csatolandó.

patot szervezve a saját költségén, a harcztérre
sietett s tanúja volt a szolferinói rémes ember¬
mészárlásnak. Ott szerzett benyomásai tették
világszerte feltűnő olvasmánynyá «Emlékezés
Szolferinóra» czímű könyvét, mely megren¬
dítő színekkel s igazsággal tárta az em¬
beri lélek elé a lombard csataterek szívszag¬
gató jeleneteit. Ezerén meg ezerén pusztultak
el ott nyomorultan, mert nem volt elég orvos
, és nem volt elég ápoló, a ki meg¬
menthesse életöket. «Mit nem értek
volna ott a kormányaik beleegye¬
zésével kiküldött tapasztalt, önkén¬
tes segítők !•
így jajdul fel
könyvében Dunant.
"Mennyi
sok anyának lehetett volna meg¬
menteni a fiát s egyszersmind a
hazának is leendő támaszát! Váj¬
jon nem volna-e lehetséges minden
országban segítő társulatokat ala¬
pítani a végből, hogy háborús idő¬
ben önként vállalkozókkal ápoltat¬
hassák a harcztér sebesültjeit, nem
tekintve nemzetiségöket?»
* Ez volt az alapgondolata a vörös¬
kereszt intézményének, melynek lét¬
rejöttén Dunant az akaraterő cso¬
dáit művelte. Útra kelt, országról¬
országra járt, hogy megnyerje ter¬
vének a császárokat és királyokat,
az egyházfejedelmeket, minisztere¬
ket, előkelő nőket s a tudomány
embereit. Az akadályok sokfélesé¬
gét kellett leküzdenie kitartásával.
De nem csüggedett. Hiszen em¬
lékezhetett még reá, hogy közvetetlenül a szolferinói csata után si¬
került megnyernie III. Napóleon
császár és Mac Mahon fővezér hozzá¬
járulását, hogy bocsássák szabadon
s adják vissza az ápolók nélkül ma¬
radt sebesülteknek a hadifogságba került osztrák
orvosokat. Most sem kiméit pénzt, időt, fárad¬
ságot, s a szűkkeblű katonákkal szemben (kik
sehogy sem érthették meg, minek avatkozik
a «czivil ember» a katonák dolgába), a maga¬
sabb s tisztultabb belátáshoz fordulva, sike¬
rült oly pártfogókra szert tennie, mint III. Na¬
póleon császár és I. Vilmos porosz király a későbbi ellenfelek — s a szász király.

tettem. Családja Francziaországból vándorolt
Svájczba s a nagy Kousseauval egy időben
szerezte meg Genfben a svájczi polgárjogot.
0 maga atyjának pályájára készült, orvos lett
belőle. De már ifjú korában melegen érzett
a szive minden emberi nyomorúság iránt, s
akkor lelte meg életének hivatását, mikor
közismertekké váltak miss Florence Nightin¬
galenek a krimi háború borzalmairól szóló
Kimondhatatlan fáradozás után 1863-ban
híres leírásai. Akkortájban tört ki az olasz¬
végre
összeült a genfi nemzetközi gyűlés, melyre
országi háború. Az ifjú svájczi orvos, ápoló csa¬
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egy év múlva, 1864 augusztus havában, ugyan¬
AZ ÉLET KÚTJA.
csak Genfben, a hivatalos nemzetközi diplomáeziai kongresszus következett. Az előbbin
Szemem, az éber két kíváncsi ablak,
tizenhét, az utóbbin már huszonöt kormány
Az élet kútja mély gödrébe nyílik;
képviseltette magát. Dunant javaslatait el¬
S e bús aknába hullanak, zuhannak
fogadták, s létrejött a «genfi szerződés a há¬
Tört
életek a bölcsőtől a sírig.
borúban megsebesültek sorsának javítása tár¬
gyában », melyhez egymásután hozzájárult a
A kút káváján ül az Élet anyja,
föld kerekségének minden művelt nemzete.
Félelmes
asszony, — a vágy örök bolondja,
E szerződésnek az a leglényegesebb intézke¬
Kinek termékeny, vajúdó öléből
dése, hogy a háborúban Semlegesnek tekinten¬
Milüíírd fattyu születik naponta . . .
dők, tehát feltétlenül kimélendők a sebesültek,
az orvosok, az ápolók és a tábori kórházak.
Mindezeknek nemzetközileg elismert jelvénye
S mi zuhanunk nagy, tarka, bús gobolyban,
fehér alapon a vöröskereszt. A ki háború¬
Az örök asszony sok béna poronttyá,
ban ezt a jelvényt viseli, a hadakozó felek
Az élet kútja rémes gádorán át
kölcsönös védelme alatt áll.
Az ismeretlen, mélységes titokba.
Dunant a genfi szerződés létrejöttével csak
első, de nem végleges győzelmét aratta. Most
S az élet kútja mélyén Ali a meddő
már arra a nagy feladatra kellett vállalkoz¬
Szentséges szűz: a nagy halál, a Béke,
nia, hogy megalakítsa a Vöröskereszt-Egyesü¬
Ei áldott- ölében altat vissza minket
leteket. Megint hosszas utakra kelt, hogy szó¬
Mindent felejtető, örök semmiségbe.
val, tettel híveket szerezzen eszméjének. Vál¬
Dutka Ákos
lalkozása fényesen sikerült. Egymás után ala¬
kultak meg a Vöröskereszt-Egyesületek nem¬
csak Európa keresztény országaiban, hanem
A GALAMB PAPNÉ.
Törökországban, Japánban és Perzsiában is.
A mohamedánok és buddhisták közt csak a
REGÉNY.
(Folytatás,
jelvény más, mint másutt: a török és perzsa
Irta
Móricz
Zsigmond.
intézmény vörös félholdat fest a fehér alapra,
a japáni négy derékszögű négyszöget.
IX.
Most már elérte nagy czélját Dunant s még
Kikisérték a kurátornét s végigmentek a
egy emberbaráti fellángolása után — 1875-ben
nagy harczra készült a rabszolgatartás ellen, folyosón az utczai homlokzatig.
Az út közepén kocsi baktatott csendesen s
de sikertelenül — nyugalomba vonult. Nyuga¬
lomba, de szegényen, szülőfalujának szegény¬ a kerekek nyikorogtak a sárban.
házába; nyugalomba, melyet sokszor meghábo¬
- Szervusz Énók ! — kiáltott he egy nagy¬
rított a hitelezők kíméletlensége, így élt sze¬ hangú férfi a szekérről s a másik illedelmesen
gényen, elfeledve, 1895-ig, mikor néhány svájczi hozzátette: — Jóestét kívánunk.
iró újra t felfedezte». Azóta köztisztelet vette
- Szervusz Mihály! - - válaszolt Énók is.
körül, s Nobel nagy alapítványa, a békedíj, A feleségének csendesen mondta: A barinkai
1901-ben kettéosztva (fele Passy Frédéricnek, pap, meg a váradjai. Hol jártok erre ? — kiál¬
a nagy békebarátnak és nemzetgazdának ju¬ totta nekik.
tott), kerek összegben százezer frank, először
- Járunk? Nem látod, hogy ácsorgunk?
Dunant Henrit tüntette ki. De csak a kitün¬ Az Isten akárhová tegye ezt a vendégmarasztó
tetés volt az övé, a pénzre rátették kezüket sarai
a hitelezői, kik valamikor pénzzel segítették
A lovak csakugyan megállottak, mintha örül¬
nagy emberszerető tervének megvalósításában. tek volna, hogy a gazda beszélget s addig ők
Hetvenöt éves korában kitüntette hazája is, is kifújhatják magukat.
neki juttatva a «Binet-Fendt-díjat», mely azt
- No, nem baj! - - kiabálta tovább Mi¬
a svájczi polgárt illeti meg, «ki a legnagyobb hály, — nem messze van már Barinka!
szolgalatot tette hazájának». A német császár,
Nevetett hozzá, mert az bizony jó két óra
az orosz czár és Moszkva városa nyugdíjat kocsin; ilyen nagy sárban legalább három.
biztosított számára, s így élt késő vénségében
Valamit súgott a társának, a mire mind a
a hála fillérein a nemes aggastyán, ki szivé¬ ketten felkaczagtak.
nek érzését, elméjének kincseit s egész nagy
- Énók! Nem tudnál-adni egy lámpást?
vagyonát pazarul áldozta az emberiség ér¬
- Bizony azt nem tudom, akad-e nálam,
dekéért.
hanem . . .
- No, nem baj, majd gyufát gyújtok, ha
nem látnak a lovak.
HALK, TÁVOLI FURULYA SZÓ.
Csakugyan nagyon setétedett és a sűrű eső¬
fellegek nem. engedtek át semmi csillagot az
Halk, távoli furulyaszó
égen.
Csüggedt, komor éjjeli csendben . . .
- Hivd be őket, na ! - - mondta Icza az
Mi lelt, mi lelt ma engem?
urának.
- Igazán?
Meghalni volna jó l
- Hát persze ! Na !
Vagy élni, élni szebben!
Azok odakinn nem nagyon siettek az indu¬
lással, mintha ők is vártak volna valamit.
Halk, távoli furulyaszó —
Lámpást nem tudok adni, - - kiáltotta
Hang hangra kaczagva, sírva
Énók, — de lámpát igen. Gyertek be, legyen
Mint száll . . . Nászágyra ? Sírba ?
szerencsénk hozzátok, míg a hold feljön. Akkor
Mintha im millió
majd tovább indultok!
Fojtó börtön kinyiina . . .
A vidám hangú Mihály czimbora hamarosan
felelt, mintha nem akarna kétszeri hívásra
Halk, távoli fúrul J aszó . . .
várni.
Mintha már valaha regen
- Ejnye de okosakat beszélsz, pajtás. De
Ép így hitt volna sok éjen . . .
hát nem leszünk alkalmatlanok ?
Van e még, a mi rósz, a mi jó,
- Ugyan mit gondolsz !
S mit holtig át nem éltem ?
- No, hé, fordítsd akkor a lovakat, térjünk
be egy félórára. Az Isten tegye villahajtóba ezt
Halk, távoli furulyaszó
ezt az időt!
Tán nem is furulya hangja . . .
Az asszonyka nevetve kapaszkodott az ura
karjába. Tetszett neki ez a hirtelen vendég¬
Úgy szállók messze suhanva
fogás.
Éledő s elhaló
Az utasok a ház elé érve, lekászmálódtak a
Világok közt — magamba!
kocsiról, a tornáczon kihámozták magukat a
bundákból s a mint beléptek az előszobába,
Halk, távoli furulyaszó
a hol már akkor égett a lámpa, két csinos,
Ily csodát mint tehessen:'
vidám, piros képű falusi pap sült ki belőlök.
Mily erős már újra a lelkem !
- Kisztihand, kezitcsókolom, — sustorékolt
Meghalni mire való?
Mihály
úr s hatalmasan kezetcsókolt a fiatal
Hisz lehet-e élni szebben?
asszonynak, - - már tessen megbocsátani, de
Bi'la.
mink falusi medvék igy vagyunk nevelve, hogy
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akkor rohanjuk meg a békés mézes házasokat,
mikor legjobban nem örülnek nekünk.
— Mit gondol maga, mi nem örülünk a ven¬
dégnek ? — mondta friss, vidám hangon az aszszonyka.
Az ura szeretettel nézett rá, a mint kordiális módon, rázta meg a vendég kezét. Bájos
asszony ! Édes asszony ! Milyen népszerű lesz
urak és parasztok között! Két kézzel kapja
vele az ingyen ajándékot az égtől. Hol kapott
pap valaha asszonyt,- a ki minden helyzetben
ilyen kitűnően feltalálja magát.
Ő maga alig is jutott szóhoz, néma sereg¬
hajtó lett. Az asszony fogadta az urakat, s be¬
vezetve őket a szobába, egy perez alatt oly
fesztelen hangulatot teremtett, hogy azok úgy
viselték magukat, mint otthon.
Kitopogták a lábukból a szekér zsibbadtságát, le s fel járva, egymást keresztezve, végig¬
végig a szobában, mint az falun szokás, köz¬
ben nagy lármával mondták el, hol járnak erre.
Valami rósz tanító dolgában tartottak vizsgá¬
latot, a negyedik faluban.
Kissé furcsa volt parasztos modoruk, nyers
kifejezéseik, veres nyakuk, s önérzetes, tudat¬
lan arcznk. Megérzett rajtuk, hogy a poharat
gyakrabban forgatják, mint a könyvet, s hogy
a művelt társalgástól már előbb elszoktak, mint¬
sem belejöhettek volna. De frissek voltak, mint
a mezei vádak és semmiségeken nagyokat tud¬
tak kaczagni.
- Haj, nagyságos asszony! — kiáltotta Mi¬
hály úr olyan teli szájjal, a hogy a komám¬
asszonyt szokás mondani,
fene czudar
idő! de jó annak, a kinek ilyen szép lakása
van. A, még a tűz is ég itt! Ez ma beszéd!
No komám, Énók komám, most már elisme¬
rem, hogy okosan tetted, hogy megházasodtál.
Énók nem tudott hova lenni a csodálkozás¬
tól, hogy a felesége, a kitől ezt sohasem merte
volna remélni, teljesen beletalálja magát a
falusi modorba, s úgy sürög-forog, hogy sem¬
miféle papné sem tehetné különben. És milyen
jól áll neki a felkötött csinos fehér kötény,
olyan szép, akárcsak egy szobalány! Elmosolyo¬
dott erre a gondolatra s eszébe jutott, mennyire
imponált neki egy kis szobalány valahol egy
legáczióban . . . Isten tudja, tán még szebb így
az asszony, mint mikor olyan nagyúrias. így
bátrabban mer hozzá szólani maga a saját
férje is.
Csakugyan oda is settenkedik hozzá s a
fülébe súgja:
- Jaj, de gyönyörű vagy te, kis cziczaj
Az asszonyka kaczagó piros arczczal kacsint
a szemébe g játékosan meglegyinti az arczát.
Hopp, hopp, úgy kell! Jó vót! —
kiáltja Mihály úr, a ki mindent ellesett, s
hozzátette : — ne is hagyja a nagyságos aszszony! Meg kell pofozni a gazembert, ha komiszkodik.
Énók megcsóválja a fejét, kissé erős stílus,
de mikor hallja a felesége szavát, megnyugszik
s nem félti többé az asszonyka idegeit.
- Meg hát! Látom, maga is attól piroso¬
dott így meg !
- Attul hát, — kiáltja Mihály úr, — tyhő, az
én feleségem nem érti a tréfát, a szemem is
kiszedné, ha mások előtt megcsókolnám !
- Vagy maga hazudik, vagy a szeme! mondja a háziasszonyka.
Mindenki felnevet.
Hátszen, - - szól Mihály úr, - míg
fiatalabb házas voltam, sokszor meg is próbál¬
tam, de ma már nagy a békesség. Mán három
esztendős házas vagyok, már nem igen jut az
embernek eszébe afféle haszontalanság.
- Ugyan mi kell maguknak három esztendei
házasság után ?
- Mi, nagyságos asszony? Mi? Bor, meg
pecsenye.
- Szép!
- Pég az úgy van !
" Ügy van Barinkában, de nem lesz ügy
Gáton! - mondja a másik tiszteletes, a ki
valamivel csöndesebb és figyelmesebb rolt.
- Nem tudom! — szólt Icza s bort tett az
asztalra. - - Három év múlva én is ott fogok
ülni a sarokban és álmosan lesem, hogy az
uram mikor áll fel az asztaltól, a korhely czimborák közül.
- Az én feleségem nem lesi azt! — szólt
vigasztalóan Mihály úr, mint a ki már keresz¬
tül ment az élet iskoláján.
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Mert, tetszik tudni, a pap csak akkor pap, mi¬
kor már papnét is hoz a parókiára, addig csak
amolyan lézengő ritter.
- Jaj, de hát aztán ki tudja, beválik-e a
papné? — mondta a háziasszonyka.
- Beválik-e? - - kurjantott Mihály úr. —
Meghiszem azt! Ilyen papné nincs több egész
Magyarországon. Éljen a legszebb papné !
Koczczintottak s fenékig itták a poharat.
- Éljen a legügyesebb papné ! — kiáltotta
újra Mihály s újra kiürítették a poharakat.
- Éljen a legderekabb papné! - - rikkan¬
tott újra Mihály úr és felállott, hogy kissé már
meg-megbicsakló nyelvvel a következő szónok¬
latot tartsa:
- Uram, uram, Pap Énók uram, szállók az
A szobor. (Jankovich Gyula műve.) — A leleplezési ünnep. — Fehérruhás leányok. — A híd, melynek
úrnak!
birtokáért hősies rohamot intézett a honvédség.
- Halljuk ! Halljuk ! — mondták mindnyá¬
jan. A kis papné is azt mondta, hogy halljuk
A TÁPIÓBICSKEI HONVÉDSZOBOR LELEPLEZÉSE. — Jelfy Gyula fölvételei.
s igen örült hamis kis szive mélyén, hogy hal¬
lani fog egy igazi hamisítatlan falusi dikcziót,
- Hát mit csinál? — kérdezte a kis papné. az örömtől, mert tudta, hogy az egész traktus¬ a miben nem is csalódott.
- «Van a mezőkben egy kis állat, a mely
- Mit? Hát elmegy aludni, mikor itt az ban híre lesz ennek a mai estének. Mert az az
igazi próba, hogy hogy állja meg a helyét a kis állat olyan kis állat, hogy azt muszály
alvás ideje.
fiatal asszony a legelső napon, mikor váratlan megnevezni annak, a ki sikerült tósztot akar
Hatalmasat kaczagott rajta.
Énók felállott, a feleségéhez lépett s gyön¬ vendégek lepik meg. És ismerte Mihály urat, mondani. Hát én kedves barátom sikerült tósz¬
a kinél nagyobb szájú ember nincsen hét vár¬ tot akarok mondani, tehát megnevezem ezt a
géden megölelte, félkarral, feltűnés nélkül.
Icza felnézett rá s a szemük összeragyogott. megyében. Ez úgy el fog mondani mindent, jeles kis á l l a t o t . . . (Halljuk!) Ez az állata
nyúl. (Nevetés.) És hogy mért oly jeles ez a
Megértették egymást, az ő viszonyuk sohasem apróra, mint a parancsolat.
A bor is ízlett. A túrósgaluska felséges volt, nyúl nevű kis állat? (Halljuk!) Mert rövid
fog így elparasztosodni.
így telt az idő hiábavaló beszélgetésekkel, a csirkepaprikás pedig olyan, hogy a király a farka. (Kaczagás.) Nos tehát tisztelt kedves
barátom, még annál a rövid nyúlfarkánál is
mig egyszerre csak jelentette valaki, hogy kész konyháján olyant még nem is láttak.
- No, mi csak jól jártunk, hogy erre téved¬ rövidebb lesz az én beszédem. (Nagyszerű.)
a vacsora.
tünk,
— mondta Mihály úr s még egyszer sze¬ Mert én kedves barátom csak annyit akarok
— De miféle terülj asztalkám van nála¬
mondani, hogy nincs a magyar nyelvben olyan
tok ! - - kiáltott Mihály. - - Az én feleségem dett a csirkéből, ha kipukkan is! — Mert szó kedves szó, a mely kifejezze, milyen kedves
köztünk
maradjon,
nem
is
épen
erre
volt
az
csak jó gazdasszony! mert olyant én nem eszek
asszony a te feleséged, nincs olyan büszke szó,
sehol, mint űnálla! de ha ilyen hirtelen ven¬ utunk v
a
mely kifejezze a te büszkeséged, nincs olyan
- Úgy! Hisz ez annál szebb, — szólt Icza, —
dég jön, van olyan lótás-futás, ugrálás, hogy
örvendő szó, a mely kifejezze a mi örömünket,
akkor
nem
is
a
rút
időnek
köszönjük
a
szeren¬
az ember majd megbolondul. Itt meg csak azt
hogy ezt a te kedves Büszkeségedet megismer¬
mondják, hogy készen van a vacsora, osztán csét, hanem a jó embereknek.
— Biz igen! Hát nem tetszett észrevenni tük. (Éljen ! Éljen ! Éljen! — ezt a háromszo¬
tessék, annyi étel van felrakva, hogy elég von
nagyságos
asszony, hogy pakliztam ki a meg¬ ros éljent részben a szónok, részben a kollega
egy hadseregnek.
s részben ketten együtt kiáltották el.) Mind¬
— A hány ház, annyi szokás, nem tudja? — hívást. Iszen ha én nem akartam von beinvi- ezeknek a következménye pedig mi légyen, az
táltatni
magam,
az
én
két
lovam
úgy
elröpített
nevetett a kis háziasszony.
volna minket, hogy a porunk se marad itt. Mer légyen, hogy a gyertya nem arra való, hogy
— No, e jó szokás ! Ezt konczédálom.
véka alatt maradjon, hanem arra, hogy az egész
Letelepedett az asztal mellé, fehér szalvétát olyan két lova nincsen még egy papnak a társaságnak fényeskedjék. Tehát azt jelzem és
traktusba.
kötött a nyakába s szétnézett a társaságon,
mondom és indítványozom, hogy az egész
- Örülök neki, hogy az uram ilyen nép¬ megye megismerhesse a te kedves kis felesége¬
hátradőlve a széken és két öklét fesztelenül
szerű ember a kollegái közt.
felrakva az asztalra.
det, a nagy Magyarország legkülönb kis papné- A mán igaz, olyan ember, mint Pap ját, az e téli lelkészi értekezletet itt fogjuk tar¬
Icza mosolyogva nézte s nagyon tetszett
neki, hogy ilyen otthon érzik magukat a ven¬ Énók, olyan nincsen több az egyházmegyében. tani Gáton, itt ebben a kedves kis lelkészi
Már eddig is volt valaki, de mióta megházaso¬ paradicsomban, hogy végre annyi sok várakodégek nála.
Énók szót alig szólt egész este. Csak hízott dott, azóta meg épen gyöngye a papságnak.
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zás után egy igazi vidám, meleg és sikerült .álutakon jogtalanul eltulajdonította a sikert, denrendű
értekezlet is legyen már a megyében. És ezzel a révedező, lirizáló, lelkűket kiürítő anti-Les- léke, de egyebütt a
ürítem az én poharamat a te kedves és aranyos singek — mert ilyenek is vannak — szófukar hanyatlott, a régi formájú bizonyára haldok¬
és kitűnő kis feleséged, a legderekabb papné megvetésben részesítették Bataille ügyességét, lik. A franczia dráma főereje a világos, for¬
egészségére!*
ki csak a nagy közönségnek tud írni, nem más alkat, a kitűnő fölépítés, a legfinomabb
Énók a feleségére nézett. Az rendületlen nekik. Wer schimpft, dér kauft, - - tartja a eltanulhatatlan művészi érzék a részletek kiarczczal figyelt s nem lehetett rajta látni sem- német üzletember; tehát bizonyos, hogy a alakításában, a párbeszéd utolérhetetlen elemit. Ő a maga részéről tudta, hogy ez nagy darabnak nagy jövője van. A mi kritikánk vensége és tapintata. Az emberek azt; moód
siker és nagy kitüntetés, azonban'nem volt is, mely újabban nagyon a német befolyás jak a mit mondaniok kell .
benne bizonyos, hogy á felesége is annak alá került, szidja a darabot, de a közönség mondják. A franczia drámának leggyöngébb
tódul a színházba és gyönyörködik a dráma- oldala a lírai elem, a költői érzés, a kozveveszi-e.
ban
és az előadásban. A bemutató alkalmával tétlen belső élmény közvetetlen megnyüatkoEgyelőre ő is vivátot kiáltott a szónoklat
után, aztán a poharáért nyúlt s azt szerencsé¬ a második felvonás után a következő pár- zása. Minden művészetnek van technikai és
beszédet hallottuk: A', úr: A darab rósz, tér- van konvenczionális része, melyet el lehet
sen fel is borította.
Nagy rémület fogta <•!, mikor a piros mészetesen, de a legnagyobb baj az, hogy tanulni, a franczia néha nagyon is konvenbor végigfutott a hófehér abroszon, s csak nagyon roszúl játsszák. Nem mennénk? Fele- czionális, szinte a ridegségig, nagyon is j<
nagyon is kiszámító. Ez
kapkodott, mint a vizbeminden
régi tradiczionális
fuló.
művészeti
élet fogyatkozása.
— Nem baj, nem baj, sze¬
A franczia kritika egészen
rencse ! Hova dűlt ? Ohohó!
más, mint a mienk, vagy
keresztelő lesz ! — kiabált
a német. A franczia gyö¬
Mihály pap.
nyörködik
minden művészi
Az asszonyka hangosan
részletben,
minden új arnevetett és pironkodott.
tisztikus vonásban és a kri¬
- Sót rá! Sót kell hin¬
tikus örömmel említi eze¬
teni rá, nem látszik meg ! —
ket. A német kritika min¬
tanácsolta a hallgatag ven¬
dig a legelső elvekből in¬
dég s mindjárt rá is borí¬
dul
és ha a darabnak száz
totta a sótartót, nem a nél¬
szépsége
van, az neki mind
kül, hogy meglehetős menysemmi,
ha
az, a mit ő a
nyiségű paprikát is ne hint¬
fődolognak tekint, nem fe¬
sen az abroszra.
lel meg ízlésének. A német
De a jókedv nem csök¬
kritika rendkívül individuakent mindaddig, a míg a
lisztikus. Mindenkinek meg¬
csöndesebbik és kövérebbik
van a maga esztétikája, és
papnak meg nem jött az
mindig a fundamentumnál
esze s ki nem jelentette,
kezdi. A német kritikus ön¬
hogy feljött odakint a hold,
érzete isteni. Senki ne mer¬
lehet indulni.
jen közeledni hozzá. Oly
Sok bolondság jutott még
homályos is, mint Isten
eszükbe, míg arra került a
szándékai. A franczia kri¬
sor, adomák, a melyeket
tikus azon az alapon áll,
kár volt elmondani, viczmint a művész, igazi vissz¬
czek, a melyek edzett ide¬
hang, igazi képviselője a
geknek valók voltak, s a
közönségnek és ezért rop¬
fiatal asszony, ha megmu¬
pant tanulságos. Egy né¬
tatta, hogy ért a falusi em¬
met kritikustól csak Isten
berek fogadásához, most
tanulhat, illetőleg még az
megmutathatta, hogy elég
is tanulhatna tőle, ha meg¬
erős fenékig üríteni a po¬
értené. Hová lett Lessing
harat.
világossága és pozitivitása!
Csak Énók volt kissé
Bocsánatot kérünk e ki¬
nyomott hangalatban. Restérésért, de talán nem tá¬
tellte magát a kollegái miatt.
voztunk nagyon Batailletól,
Sokallta a parasztságot s
a kinek darabja minden
szívesen elengedte volna
izében a franczia tradiczió
már őket. Nagy keserve¬
terméke. Témában is. A
sen aztán eljött annak az
házasságszegő férfiú ép oly
ideje is.
népszerű alak a franczia
Előállott a szekér s a
színpadon, mint a bűnös
papok felszedték nagy bun¬
nő, sőt ma talán népsze¬
dáikat, a melyekben med¬
rűbb, mert ez a téma nin¬
véhez inkább hasonlítottak,
csen annyira kimerítve. A
mint papokhoz.
komoly drámában, ha a
No, hál' Istennek, csak¬
férj bűnös, a nő tiszta lesz,
hogy már vége a borszagú
de drámai viselkedése na¬
czuppanós csókoknak s fenn
gyon különböző lehet. Tőr,
ülnek a szekerén az urak.
revolver, méreg nagyon ba¬
Még egy csomó harsány
nális. Az egyik hatásos
jóéjszakát, aztán kidöczög
variáns lehet: fogat fogért;
valahogy a bricska.
Diane: (Patilay Erzsi) «Vigyázzatok, mert nem tudjátok, se a napot, se az órát, a mikor
a másik az ezzel való fe¬
Pap Énók félve fonta kö¬
az embernek Fia eljön.» (IV. felvonás.)
nyegetés (a remek Francii¬
rül a karjával a felesége de¬
lonban). Van még jobb:
A «BALGA SZŰZ» ELŐADÁSA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN. — Balogh Rudolf fölvétele
rekát, s úgy tipegett vele
a hites feleség sikeresen
befelé, mint a bárány, a
megküzd a vetélytársnővel, legyőzi, kidobja.
kit a vágóhidra visznek. Nem tudta, mi vár rá let : Ne! És az egész közönség ott maradt a Bataille ezt választja: a feleség végtelen jó,
odabenn ?
színházban féltizenkettőig, X. úr is, és min¬ nagylelkű, nemcsak megbocsát, hanem meg
denki. Igazán rósz a darab és igazán roszúl is védi a férjét az új viszonyból származó
(Folytatása következik.)
játsszák ?
veszedelmek ellen. Ezzel meg-, illetőleg vissza¬
«A balga szűz» a franczia művészet bizo¬ hódítja. Az anyai vonás a feleségben győzelSZÍNHÁZ.
nyos irányának terméke, a franczia szellem meskedik az aszszonyon, az asszony félté¬
bélyegét
hordja magán, tehát minden más kenységén, kizárólagosságán. Sőt ez hozza meg
A balga szűz. Henri Bataille drámája a Nemzeti
nemzet és minden más irány képviselői fényt a kibonyolítást.
Színházban.
és árnyékot találnak majd benne, mert nem¬
Ez az a franczia darab, mely az utolsó évad¬ zetietlen művészet egyáltalán nincs, nemzet¬
Nem a férfiú pártol vissza bűnbánólag a fele¬
ban Paris legnagyobb színpadi sikere volt, le¬ közivé pedig csak az idő tud tenni művésze¬ séghez (az már sokszor volt), hanem a bűnös
gyűrte és túlélte Chanteclert, azután világútra tet. Hálásak lehetünk Bataille iránt, hogy nem leány, a férfiú szeretője engedi át helyét a
indult, a múlt héten egyszerre hat nagy német¬ akar tételt bizonyítani, mert a tételes drámát feleségnek. Megöli magát. A feleség nagy¬
országi színházban került színre és a hét vé¬ nagyon meguntuk, a francziát is, ámbár ez a
lelkűsége, jósága, nemessége nyomja kezébe
gén a Nemzeti Színházban nagy estét szer¬
zett a közönségnek, az elsőt ebben az évad- legmuveszibb, de a tételes drámához több kell, az öngyilkosság fegyverét. Idáig az egészet
művészet, kell az erkölcsi élet mély- mint kombinácziót tárgyaltuk és természetesbán. A német kritika elég kedvezőtlenül fogadta ségeibe való aíászállás, mi
ytt T i r a n a
a darabot. A szigorúbb Lessmgek m effigie inkább fényes vád- vagy védőbeszédet mond.
megkorbácsolták a szerzőt, mint csalót, a ki A franczia ezt most is szereti, a retorika min- része az adott témák megoldási lehetőségeinek
ily kombinálásából származik. Ha úgy tetszik,
11 C i l i ü t
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ennek nem kell épen tudatosnak lennie. Ily
eleven, pezsgő irodalmi és művészi életben a
lehetséges kombinácziók mintegy maguktól
adódnak és kialakulnak.
A témának ilyetén megoldása egy nagy ne¬
hézséget gördített a szerző útjába. Nem a fele¬
ség rajza volt nehéz. A nagylelkű,finomér¬
zésű, igazán jó nő alakját ismeri Bataille.
Több ízben fordul elő műveiben. Az alak gyö¬
nyörű és Bataille gyönyörűen alakítja. Nehéz
a másik nő rajza. Milyen lehet az, a ki ily
jó feleség mellől el tudja hódítani a férjet és
azután mégis visszaadja neki ? Micsoda ver¬
sengése a nagylelkűségeknek! Könnyű most,
hogy Bataille megtalálta a megoldást, erre
a kérdésre feleletet adni. Megtalálni a meg¬
oldást, nagy ötlet volt. A másik nő egy tizennyolcz éves leány. A ki úgy szeret, mint Júlia,
az ösztön természetességével és a sziv erejé¬
vel. Ez a balga szűz. A szerelmén kívül semmi
sincsen a szivében, se a jövőnek a gondja, se
a múltnak a sajnálata, se bűntudat, se meg¬
bánás. Ez az abszolút szerelem. Ki mondja,
hogy ez nem létezik? Ez az a szerélem, mely
mindenre képes, az önfeláldozásra is. Ez az
a szerelem, mely teljesen átalakítja valónkat,
új embert csinál belőlünk, a ki a régit nem
is ismeri. Ez az a szerelem, mely annyira
boldogít, hogy még az életből is kituszkol¬
hatja az embert. • Ez volt Bataille eredeti,

I. felvonás: Pethes Imre (Roux abbé), K. Hegyest Mari (De Charance herczegné) és Gál Gyula
(De Charance herczeg).
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I. felvonás: Gál Gyula (De Charance herczeg) és P. Márkus Emma (Armaury Fanny).

drámai ötlete, a melylyel drámáját a nagy
szerelmi szenvedély drámájává tette és kissé
hűvös szervezetébe az érzés piros vérét öntötte.
A maszkok pedig a következők. A szerel¬
mes leány herczegkisasszony, szülei igazi herczegek, a kik a darab elején már tudják, hogy
leányuk egy negyvenéves nős embernek, ügy¬
védnek, a szeretője. Klastromba akarják kül¬
deni két-három évre, de a leány szeretőjével
Angliába szökik. Egy pillanatra a bűnös pár
az ügyvéd nejének hatalmában van, a ki megboszulhatná magát rajtuk és kiszolgáltathatná
őket a leány bátyjának. De az asszony nagy¬
lelkű és azt hiszi, hogy nagylelkűsége vissza¬
hódítja neki férjét. De ők, mint mondottuk,
szöknek. Az egész társaság: apa, bátya, fele¬
ség, utánuk. Itt Bataille egy hihetetlen jele¬
netet fogadtat el velünk, a mi csak ily nagy
művésznek sikerül. A feleség találkozik hűtlen
férjével és kérdi tőle, hogy örökre pártolt-e
el tőle? A férj zavarosan kitér. Ekkor a nő,
megtörtén, azt susogja, hogy ha mégis vége
szakadna ennek az ügynek, akkor ígérje meg,
hogy visszatér hozzá. És mi nem botránkozunk meg ezen a végső megalázkodáson. Hát
kicsoda az az ügyvéd,, hogy így hódolnak
neki ? Hiszen egészen közönséges ember! De
egy fiatal, tiszta leány szereti és szerelmével
fölmagasztosítja. Érezzük, értjük, hogy a férfiú
tulajdonképen itt mellékes. A mint mellékes
a villámnak, micsoda toronyba csap, micsoda
tájképet világít meg. Ez a férfiú szeretve van.
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Midőn azután a fiatal herczeg agyon akarja
lőni az ügyvédet, mindkét nő előkerül és tes¬
tével takarja. Ekkor lövi magát agyon a leány ;
oly boldog volt, hogy eleget élt. A mi követ¬
kezik, csak ronthatja boldogságát. Érzi, hogy
a hites feleség eddig nagyobblelkű és odaadóbb volt, mint ő, mert le tudott mondani
férjéről. Most ő túltesz rajta, mert mindenről
lemond, az életről is.
A darabnak vannak egyenetlenségei, de mint
franczia dráma, kitűnő. Szerkezete nem oly
sima, mint ily kiváló szerzőé lehetne, a herczegi milieu nem szükséges és túlságosan tola¬
kodó, egy gyóntató pap szerepe fölösleges, a
harmadik felvonás majdnem ismétlése a má¬
sodiknak, de szinte jobb szeretjük, hogy nem
oly matematikai szabású a mű és van benne
érzés, szenvedély. A második felvonás vége
bizonyára a franczia modern dráma legna¬
gyobb jelenetei közül való.
Márkus Emma pedig csodás egyszerűséggel,
halkított tónusban, benső módon játszotta a
feleséget. Mindent elhiszünk neki, nagylelkű¬
ségét, jóságát, nagy szenvedéseit és hogy semmi
gyűlölet nincsen benne. Nem hiszem, hogy
Bataille képzelete gazdagabb volt, mint Márkus
Emma alakítása. De Paulay Erzsi néhány
tónusa, érzéskifejezése és attitude-je méltó volt
Márkus Emma játékához.
Alexander Bernát.

IV. felvonás : Odry Árpád (Armaury Marcel) és Paulay Erzsi (De Charance Diane).
A «BALGA SZŰZ» ELŐADÁSA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN. —BaloghRudolffölvételei.
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jongó, sötét szemű asszony. Mi hívők vagyunk.
Minálunk egyforma mindenki, csak szónokok
mondanak beszédeket.
A Toppantó családnak nagy tekintélye lehe¬
tett : tizenkét szónok jelent meg a távoli
falvakból.
A mint a leány férjhez ment, gyakrabban
mentem el hozzájuk. Az embernek vittem
spanyol teát köhögés ellen, s tanácsoltam
neki, hogy bort ne igyók. Ő nevetett. Nem
volt nazarénus, ezért folyton ivott. Engem
megkértek, hogy beszéljek a lelkére s egyszer
az öreg Toppantó így szólt:
— így esik jól az ital, ha prédikálnak is
hozzá.
Fent a hegytetőn egy özvegyasszony lakott
két leányával. Folyton dolgoztak, kenyeret
sütöttek s vitték a vásárra. Este szerették a
vendéget, akkor már csak a jószágok etetése
volt hátra. A szél össze-vissza fújt a tetőn,
mindig föstös volt a szoba. Jórendné szerette
volna, ha megcsinálom a kéményt. Vettem
egy forgó kakaskéményt s feltettem. A füst
megszűnt s a hideg szobában köhögés nem
zavarta a beszélgetést. Kint, a kagylóalakú
völgyekben hótorlaszokat fújt a szél s a hegy¬
tetőről csak a «Tél» vadásza hiányzott. A makk¬
ász melegedő, fehérszakállú vadásza.
Távol ragyogott egy nagy pajta. Erről irigy¬
séggel beszéltek a hegyi lakók. 'A grófi szőlő
nagy pajtája. A grófné télen is kilátogatott.
A PáRSEVAL KATONAI LÉGHAJÓ FÖLSZÁLLÁSRA KÉSZEN A RÁKOSI GYAKORLÓTÉREN.
Ilyenkor két kémény is füstölgött s a hegy¬
oldalakon pecsenyeszag suhant fel a tetőig, s
az iskolából jövő gyerekek kunyoráló csapatja
mas,
szőke
tót
ember,
tölgyághoz
hasonló
izmos
A VÁNDORLÓ ELBESZÉLÉSE. karokkal, tenyerét nyújtotta. A kunyhó egész állta körül a pirosra festett konyhaajtót:
Elbeszélés. — Irta Szüts Dezső.
- Néni, nekem is, nekem is.
télre az enyém lett. Nemsokára távolról hal¬
Dióosztogatás
volt.
latszott
a
lánczok
csörgése
s
egyedül
maradtam.
A kunyhóban senki se volt. Fáradt voltam
a
hegyeken.
A
levelek
gyorsan
Ősz
vége
Lejebb,
a
folyó
felé alacsony kunyhó ajta¬
a gyaloglástól s napok óta kint, a vizes széna
alján háltam. Bementem. Jobbra-balra egy- hullottak a hóharmatos földre. Lassankint si¬ jában időnkint megjelent egy szomorú leány
egy szoba nyilt ajtaja matatta, hogy ott ralmas meztelenséggel állottak a fák, a szőlő¬ s félve nézegetett szót a vidéken. Ennek semmi
egy-egy faagy áll a félhomályban. Szemben dombok. Itt-ott mozgott egy-egy ember a dolga nem volt. Egy építőmester rejtegette ott.
egy üres istállóból fűszag áradt ki az elha¬ dombok alatt, szekerek fürge kattogással vitték Nagyon félhetett a hegyi lakók nyelvétől, a
gyott kunyhóba. Befeküdtem a jászolba, a hol Le a holmikat a városba, a mely messze, kik arra menet hangosan adtak véleményük¬
a széna-, szalmamaradékot gyűrtem fejem alá. bent csillogtatta bádogtornyait s néha egy-egy nek kifejezést. A nazarénusok megvetően
Ott aludtam, míg egy hasadékon az őszi nap harangszót küldött ki, a mely lassan szálldo¬ mustrálgatták. A város vétkező Magdolnája
gyönge sugara besütött. Hangokat hallottam, gált az apró fakunyhók s világos házak között, volt ez a reszkető leány, pogány örömök he¬
de nem jött be senki. A hasadékon keresztül míg ez is elnémult s fehér lett minden, még lyett vad gyűlölet sarjadzott küszöbéig. Egyszer
kinéztem. Két en'ín ló legelés/ett ;t kunyhó a lent kanyarodó, sötéten tükröződő folyó is. felkerestem egyedüllétében. Gyanakodóan né¬
Hosszúszáru posztócsizmámban — javában zett s hallgatott. A mikor azonban arról be¬
előtt s nagy, kasos szekér állott a domb alján.
fújt
a szél s rohamost vitte a havat a völgybe, — széltem néki, hogy munkába kell menni, rövi¬
A lovak szerszáma egyet-egyet csillant a nap¬
sugárban. Minden lépésükre csörgött. Sietve körüljártam a hóval eltorlaszolt kunyhókat. den így szólt:
- Nincs rá szükségem. A bácsi eltart engem.
hordta négy ember a burgundi répát, a sütő¬ A szomszéd Toppantó Pál eleinte szűkszavú
tököt a kocsiba, tetejébe rakták a száraz gá¬ volt hozzám, sokat köhögött, meglepte a téli Cselédnek nem is mennék.
Láttam, a hitvány jóllétbe belerögzött. A leg¬
lyákat. Aztán bejöttek a kunyhóba, tettek-vettek, betegség. Néha a pinczében találtam. Bort
kutattak s arról beszéltek, hogy az ágyakat is fejtett. Az asszony folyton dolgozott: a leányát közelebbi helyen már nem beszéltem semmit.
adta férjhez. A vőlegény még Amerikában Hatalmas, friss vályogokból s nagy fenyőge¬
hazavigyék. Fel kellett kelni.
dolgozott, de itthon szorgalmasan készültek a rendákból összerótt épületet találtam. Benne
Eleinte barátságtalanul fogadtak, de a mikor lakodalomra. Egyszer sok idegent láttam Topelmondtam, hogy kibérelem a kunyhót s né¬ pantóéknál, s egy ember beszédet tartott. Az egy családot, a melyhez a környék földesurai
hány aranyat eléjük tettem, barátságosan el¬ asztalon sok kalács hevert, de csupa vizes jártak. Ajtót se nyitottak. Egy kis leány ki¬
beszélgettek velem s végül a gazda, — hatal¬ üveget láttam. A tányérok mellett hangjegyes kiáltott az ablakon:
- Senki sincs itthon.
füzetekből énekeltek. Ez volt a lakodalom.
Fölfele
menet egy fiatalembert láttam, a ki
.Aztán.bementek a városba.
mereven nézett a levegőbe. Megkérdeztem, mi
- Templomba is mennek?
- kérdeztem a baja? Szárazon felelte:
Toppantónétól.
- A feleségem most szülte meg a fiút.
- Nekünk nincs templomunk, — felelt a ra¬ Hosszú a tél.
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Fent a dombon állt a vízvezeték kerek
inedenczéje, s mellei te szaladtak a villamos
drótok, be, a városba, hogy napokká és csilla¬
gokká duzzadjanak.
Nagy kétségek és vágyak rohantak meg. Egy
év óta bújtam a természetet s nyugalmam
alig tért vissza, már is éreztem, hogy vége.
A pajta hidegen, sötéten meredt rám, a szél
keresztülrohant ajtókon, ablakokon, éreztem,
hogy tisztátalanság, nyomorúság, félelem vesz
körül s reszketek.
Éreztem, hogy a csend, az elvonult élet, a
vándorság csak növelte vágyamat a munkás,
dolgos élet után, a hol sebeket kaptam, fájó¬
kat, de a hol küzdeni élet. Hallottam a táviródrót zörgő hívását s reszkettem. Kerestem
valamit, hogy maradásra bírjon. A nazarénus
asszonyhoz lihegve szaladtam és sírva kértem:
- A világ hí és én gyönge vagyok. Hol a
béke, mondja, hol találom meg?
- A bibliában, — mondta s átnyújtotta.
Az éjjel olvastam a bibliát s hallgattam a
szél zúgását. Hallottam a hegytetőn lakók
sikoltásait, a nazarénus és asszonya szóváltá¬
sát, a fiatal ember átkozódását s reggel, a
korán kelők káromkodását, a gyerekek nyöszörgését. Magdolna nézett át gyűlölettel s
lent még szólt a czigányzene a lányosháznál.
A hó alatt is folyt az élet, s én reggel
már bent ültem a városban, egy korcsmában,
nézve az eleven lökdösődést s olvastam a
bibliát:
Azért jöttem a világra, hogy harczoljak.
A természet pihent, de engem már küldött,
hogy harczoljak az életért.

CSENSZTOCHOVA.
Verseghy Ferencz, Virág Benedek és Ányos
Pál rendje, az egyetlen magyar eredetű szer¬
zet, szomorú végéhez közeledik. Özséb, a tizen¬
harmadik századbeli esztergomi kanonok, ki
egy égi látomány ujjmutatására figyelve, oda¬
hagyta egyházi méltóságát és a pilisi hegyekbe
vonult a remeték közé, s utóbb, aquinói szent
Tamás személyes pártolásával, II. Endre ki¬
rályunk uralkodásának éveiben, megalapította
Eemete szent Pál magyarországi rendjét, a jámbor 02 seb atya nem hinne szemének,
ha az égiek látni engednék, minő szégyen¬
teljes botrány készül elpusztítani hétszáz éves

A PARSEVAL BUDAPESTEN AZ ERZSÉBET-HÍD FÖLÖTT.

szerzetének egyik utolsó várát, a híres csensztochovai pálosrendi kolostort.
A fehér barátoknak, a hogy régi írásaink
emlegetik ezt a magyar szerzetesrendet, fényes
történelmi múltjuk van nemcsak Magyaror¬
szágon, hanem egész Európában, sőt a Szent¬
földön is. Igaz, hogy oly nagy befolyásuk,
mint itthon, nem volt sehol. Az ország kor¬
mányzatában sokszor döntő szavuk volt. Kirá¬
lyainknak, II. Lajos gyászos végzetéig, pálosok
voltak a gyóntatóik, és pálosrendi szerzetes
volt Fráter György, Martinuzzi bibornok is.
A tizennegyedik században már hat provincziájuk volt, s Magyarországon kívül Dalmá-

A LEVEGŐBEN.—A LÉGHAJÓS-TISZTEK A MOTOR KÖRŰI..
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BUDAPESTEN.
HORVÁTH ERNŐ, A SZERENCSÉTLENÜL JÁRT MAGYAR AVIATIKUS REPÜLŐGÉPÉVEL.

cziában, az osztrák tengerparton, Horvát-,
Cseh-, Morva-, Stájer- és Lengyelországban,
Sziléziában, Ausztriában, Svájczban, Eómában,
de még Jeruzsálemben is voltak rendházaik.
Utóbb megtelepedtek Francziaországban s má¬
sutt, s közelmúlt napjaink forradalma szá¬
mos pálosrendi kolostort törölt el Portugáliá¬
ban is.
A lisszaboni katasztrófát nyomon követi a
csensztochovai gyalázat és semmi kétség, hogy
a bűnös szerzetesek üzelmei végképen meg¬
pecsételték ez orosz-lengyelországi bires kegy¬
hely sorsát. Csensztochova utolsó rendháza
az orosz-lengyelországi pálosoknak. Az orosz
czárok Lengyelországnak felosztásától fogva
rósz szemmel nézték a szerzetet s kolostorai
közül már 1818-ban eltöröltek 9-et, 1864-ben
a többit, meghagyva utolsónak az ó-csensztochovait. Ott élt 1878-ban még huszonhat
paulinus, 1896-ban tizenhat atya és nyolcz
ujoncznövendék, 1897-ben huszonhárom atya
és tizenkét noviczius.
Minket magyarokat a csensztochovai kegy¬
hely sorsa különösebben érdekel, mert az a
tisztán magyar szerzet, mely csodatevő ma¬
donnájának oltárát és kincseit őrizte, nem
csak eredeténél, hanem hagyományainál fogva
is magyar volt, és tagjai még a közelmúlt
évtizedekben is jó magyar papoknak vallot¬
ták magukat. (Nem egy látogatójuk följegyzi,
hogy tüzesen tudnak koczczintani kedves ita¬
lukkal, a szamorodnival, e híres lengyel rigmust hangoztatva: «Magyar és lengyel két
jóbarát, akár ivás, akár kard dolgában.*) Elő¬
deiket László, Opulia herczege a Mária-nosztrai pálosrendi kolostorból telepítette Csensztochovába a XIV. század végén, 1382-ben:
az a László, ki azelőtt, Nagy,Lajos korában,
Magyarország nádora volt Ő vitte át oda
Belzből a híres csodatevő Saüz Mária képet,
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meg Nagy Lajos király előtt, aztán Salamon
magyar király képét, boldog Vácznak, Báthory
Lászlónak, a biblia első magyar fordítójának,
boldog Özsébnek, Domokos és Péter nyitrai,
Bertalan pécsi, István szerémi, boldog Zokoly
János csanádi püspököknek és Dénes kalo¬
csai érseknek arczképei t. A kolostor könyvtá¬
rát is nem egy szakember vizsgálta át, első
sorban Ballagi Aladár, aztán Csontosi János,
Zalka János volt győri püspök, Bunyitai Vincze,
Dedek Crescens Lajos és utoljára Nyári Sán¬
dor, ki 1901-ben megjelent könyvében becses
másolatait közli a kolostor legnevezetesebb
magyar tárgyú s részben nyilván magyar ere¬
detű képeinek.
A magyar tudományosság és műtörténet
szempontjából aggódó figyelemmel kisérjük,
mi sors vár Csensztochova kolostorára és
gyűjteményeire, melyek a magyar nemzet tör¬
ténetét érdeklik a legközelebbről.

RÉGI SÍREMLÉKEK.
Sokan nem is tudnak róla, hogy vannak
hazánkban olyan templomok, a melyek nem¬
csak a bennük nyugvó történelmi szereplők¬
ről, hanem a hamvaik fölé emelt t síremlékek
művészi értékéről is nevezetesek, így a felvi¬
déken Kassa, Lőcse, Pozsony, Szent-György
templomai a Forgácsok, Thurzók, Erdődy és
Pálffy grófok sírköveinek egész kis gyűjtemé¬
nyét őrzik. Erdélyben különösen Gyulafehér¬
vár, Almakerék, a Hunyadiak, Apaffyak remekmívű, gazdag faragásu sarkofagjaivaL A szászok
a nagyszebeni ág. év. templom előcsarnoká¬
ban nagy embereiknek mintegy 60 darab gyö¬
nyörűen faragott síremlékét őrzik.
Nagyszombatban a társas káptalan székes¬
egyházában valóságos kis pantheon van híres
magyar főpapok sírköveiből. A többi között
itt van eltemetve a Hunyady család hires ro¬
kona, Oláh Miklós esztergomi prímás, a ki a
szerencsétlen véget ért II. Lajos királynak, ké¬
sőbb I. Ferdinándnak kedvelt titkára volt. Itt
van a nagyszombati theologia tanári székéből
az esztergomi érseki méltóságig felemelkedett
WELLMANN ÉS LÉGHAJÓJA, MELYLYEL ÁT AKART KELNI AZ ATLANTI OCZEÁNON.
nagy műbarátnak, Kutasy János érseknek is
a sírja.
a Fekete Madonnát, melyet a hagyomány sze¬ nem tévedek, 1886-ban járt Csénsztochovában,
Mind a két sírkő vörösmárványból való s
rint szent Lukács evangélista festett Szűz megragadóan irja le azt a középkorias hódo- rajta teljes főpapi ornátusban nyugszanak a
Mária cziprusfa asztalának egy darabjára. A ma¬ latot," mely körülveszi e szent képet. A bucsu- halotti vánkoson a hires főpapok. Arczuk
gyar pálosokra várt a hivatás, hogy őrizői sok, a mint belépnek a templomba,
portrészerűen van ábrázolva, de kezeik elhe¬
legyenek e sokat hányattatott ereklyének, mely mondja — térdeplés helyett arczra vetik ma¬ lyezésében s a főpapi jelvényeknek tartási
a Szentföldön előbb Konstantinápolyba, onnan, gukat. A mozdulat oly heves és oly hirtelen, módjában nagy szertartásos merevség nyil¬
megmenekülve a képrombolók kezétől, Belzbe, hogy homlokuk többnyire nagyot koppan a vánul meg. Kutasy érsek sírkövének igen
majd Csensztochovába került, a csensztocho- kövezeten. Ekkor szétvetik karjaikat, s így, a finom architektúrájú kerete van, a mely az.
vai Jaszna Gorára, vagyis Fényes Halomra, szimbolikus latin kereszt alakjában, a földön egész emléket szépen megtervezett oltárhoz
mely nevét és díszes jelzőjét a szent madonna¬ arczukra borúitan várják végig a misét. «A hi- teszi hasonlóvá. Cherődy, az egri püspökből
kép gyakori csodatételei folytán kapta.
vók ily exaltácziója
- irja Ballagi — se¬ lett esztergomi érsek és kanczellár szintén dí¬
S a csensztochovai kegyhely és kolostor, hol másutt nem látható. S ez ép oly meg¬ szes főpapi ruhában van fehérmárványból való
mely stratégiai fekvésével és bástyafalaival ragadó, mint maga az istentisztelet. Béggel sírkövére kifaragva, a mint a kereszt előtt
egyik fontos vára is volt Lengyelországnak, hat órakor megkoiidul a monostor harangja, imára kulcsolt kezekkel térdel. A nagynevű
szentképével és csodáival nemzeti bucsújáró a kóruson eljátssza a zenekar az üdvözlő him¬ elhunytnak ilyen módokon való ábrázolása a
helye lett a lengyelségnek a hatalom és a nuszt, s benn a templomban megkezdődnek a síremléken minálunk a XV. századtól egé¬
szolgaság napjaiban. A nemzeti keserűség e szent misék. Ezalatt a föhajóban az üdvözlet szen a XVIII-ig volt szokásos. Pozsonyban,
klastrom falai közt kereste vigaszát s a len¬ első részét egy fiatal szerzetes énekli szóló, Szent-Györgyön, Pannonhalmán, Győrött ilyen
gyel költők énekében sűrűn csendül meg a orgonakiséret nélkül, a második részét pedig formájú sírkövekből csaknem félszáz maradt
vágy Csensztochova madonnájának csodatételei a nép veszi át tőle orgonakisérettel. Az exal- fenn reánk. Homonnai Drugeth Györgynek, a
után. Számkivetésében Miczkievicz is hozzá táczió mind nagyobb, nőttön nő, míg vége hadakozni szerető zempléni főispánnak is ilyen
fohászkodik eposzában, a Fan Tadeusz-ban: felé — énekben és arczokon kifejezve — leg¬ a síremléke a nagyszombati templomban, de
«0h szent szűz, Csensztochova ótalma s me¬ magasabb fokra hág. A jelenet megrázó ha¬ az ő alakja már csaknem teljes szoborrá van
nedéke - - gyújts fényt Osztrobramának, oh tású. A ki egyszer látta, soha sem felejti el.» kifaragva az emléken, a melynek architektúrái
A lengyeleket, lehet mondani, nemzeti csa¬ keretezése is valamennyinél gazdagabb.
gyújts te, kinek képe Novogrodek várában és hű
néped szivében ! Mint gyermeknek csodád már¬ pásként éri a csensztochovai kegyhely végzete.
Ez a négy sírkő hűen tájékoztat bennünket
gyógyító irt adott nékem. Midőn síró anyám De közelről érinti az különösen a magyar
a
felől, hogy minálunk a XYI. és XVII.
öléből a te oltalmadba adtak, elhaló két sze¬ nemzetet is. Mert a fényeshegyi kolostor gaz¬
mem te új életre nyitottad, hogy mindjárt el- dag műkincseivel, könyvtárával és levéltárával században a síroknak minő emlékszerű mű¬
mehettem templomodba gyalog, megköszönni egyik legbecsesebb lelőhelye a magyar tör¬ vészi megjelölése volt szokásban. A következői
Istennek írját, melyet adott. Szülőföldem ölébe, ténelmi emlékeknek. Csarnokait gazdagon bo¬ században már a szobrászok szabadabban kom¬
míg visszavisz csodád, vidd addig vágyó lel¬ rítják a magyar pálosok őseinek arczképei. ponáltak s felhagytak az alakoknak a nagy¬
kem a messzeségen át, amaz erdős hegyek, Az előcsarnokot Martinuzzi bíboros életéből szombati emlékeken látható merev ábrázolási
vett freskók díszítik, nyilván nem csak azért, módjával. A szabadabb és természethűbb áb¬
zöld ligetek felé ...»
rázolási módnak a térfoglalásával a síremlé¬
Csensztochova város polgárai most félnek, mert a rend büszke volt e kiváló tagjára, ha¬ kek olyan irányú fejlődést vesznek, mint a
nem
hálából
is,
mert,
úgy
látszik,
maga
Mar¬
hogy az orosz kormány feloszlatja a kolostort
milyeneket egészen a XIX. század közepéig
s a pápa elviteti templomából a csodatevő tinuzzi építtette ezt a csarnokot. Az a nem készítettek művészeink.
nagy
számú
magyar
tudós,
ki
a
közelmúlt
Szűz Mária képet, mely e várost az orosz¬
A XVIII. század ilyen újabb irányú sírem¬
országi lengyelségnek mintegy lelki központjává évtizedek során megfordult a kolostorban, kü¬
tette s oly idegenforgalmat biztosított számára, lönös dicsérettel említi azt a hatalmas méretű lékeinek egyik legszebbike a gróf Széchenyi
mely vetekszik más országok leghíresebb kegy¬ képet, mely szent Pál tetemeinek Buda-Szent- Antal tábornoké a soproni benczések temp¬
helyeinek látogatottságával. Feljegyezték, hogy Lörinczre való ünnepélyes átszállítását ábrá¬ lomában és a báró Eenaud József altábornagyé
az 1862-ik év Nagyboldogasszony napján hét¬ zolja, azt a másikat, melyen Tamás atya a kassai szemináriumi templomban. Mindkét
száz áldozópap és száznegyvenezer bucsus jövendőt mond Mátyás királynak, azt, a me¬ emlék különböző színű márványból bronz diimádta ott szent Szüzet. Ballagi Aladár, ki, ha lyen Lukács atya pálmaágat tartva jelenik szitmények kombinálásával készült, A Széchenyi
Antal síremléke a francziás empire stílusnak,

a Benaud báróé pedig a barokk művészetnek
igazán ritka szép alkotása. Széchenyi Antal
síremlékének sajnos, a felírása már olvashatat¬
lan, mert a bronz betűk, a melyek kis szegek¬
kel voltak a márvány-lapra felerősítve, nagy
részben leperegtek róla.
A nagyszebeni ágostai evangélikus temp¬
lomban, a mellékhajók árkád-ívei felett igen
szép, fából faragott és színesre festett nagy¬
méretű epitafiumok függnek, a melyek a XVII.
századból való katholikus oltárok kiképzési
módjára emlékeztetnek.
Bámulatosak és a maguk nemében az egész
országban egyedül valók azok a gazdag orna¬
mentális faragásu sírkövek, a melyek Sopron
régi temetőiben daczolnak az idő mindent
megőrlő erejével.
Legérdekesebb emlékei a temetőnek a
körítő fal mellett állanak. Úgy vélem számuk
nagyobb annál a mennyit közülök látni lehet,
mert a dús hedera- és borostyánindák alatt
bizonynyal nem egy érdekes emlék rejtőzkö¬
dik. A sírkövekre felfutott zöld inda a temető
képét nagyon poétikussá teszi ugyan, de más¬
felől viszont finom kapaszkodó kacsaival, a

Az akkor divatos klassziczizáló és empire stí¬
lusnak ezek az emlékek Magyarországon igen
figyelemreméltó alkotásai. Sajnos, a művész
nevét egyről sem lehet leolvasni, de a családi
levelezésekből még talán meg volnának azok
állapíthatók. Művészettörténeti adataink hé¬
zagainak kiegészítése czéljából érdemes volna
kiböngészni, hogy kiktől származnak ezek a
szép síremlékek.
Sopron városának olyan egyedül való érde¬
kességei ezek a régi sírkövek, a melyeknek a
gondos megőrzése a városnak erkölcsi köte¬
lessége. A régi evangélikus temető ma már
annyira benn fekszik a városban, hogy félő,
nemsokára építkezési telkeknek fogják felhasz¬
nálni. Akkor pedig, ha nem volna a város
intelligencziájában ezek iránt a régiségek
iiánt kifejlett érzék, megeshetik, hogy elpusz¬
títják őket. Az volna a legszebb, ha mai he¬
lyükön nem bolygatnák meg ezeket az emlé¬
keket, hanem a temetőül már ezentúl úgy sem
használt területből parkot alakítanának. Akkor
a sírkövek eredeti helyükön meghagyhatok
lennének, s mivel hozzájuk hasonló emlékek
ilyen nagy számban az ország egy városában
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helye és képviselete iránt e két eseményben
megnyilvánult elismerés rendkívül kedvesen
érintette a genfi, e területre nézve kicsiny, de
szellemi és erkölcsi erőre, súlyra nézve a
művelt világban jelentékeny szerepet játszó
köztársaság lakóinak szivét; úgy érezték, hogy
egy erős, hatalmas testvérrel lettek gazdagab¬
bak, erősebbek, — s e testvért miután meg¬
szerették, igyekeznek meg is ismerni, igye¬
keznek szivükhöz minél közelebb vinni.
Erre a czélra szolgáltak a Claparéde Sándor,
a magyarul tudó s hazánkkal nagyon melegen
rokonszenvező előkelő genfi polgár, konzisztóriumi titkár részéről a télen és tavaszon
Genfben és környékén tartott, hazánkat ismer¬
tető, vetített képekkel kisért felolvasások. Erre
a czélra szolgáltak a genfi egyház és egyetem
előkelő képviselői részéről a genfi egyetem
theológiai fakultásán magyar református theológiai ifjak számára létesített 1000—1000
frankos ösztöndíjak (összesen három darab
ösztöndíj), a melyekre három magyar ifjút a
most kezdődő iskolai évre már föl is vettek,
s miután a három ösztöndíjért öt pályázó
ifjú jelentkezett, - - mindenik theológiai aka-

TENGERI-HORDÁS. —Juszkó Béla rajza,

melyeket a kőnek meg hajszálvékony repedé¬
seibe is bebocsájt, a kövek pusztulását sietteti.
A köveknek így is alig néhány szónyi felirása
olvasható el, mert a fagy a felső réteget elmállasztotta már. Van pedig akárhány olyan
emlék, a melybe 80—100 sornyi felírás van
vésve. Fényképfelvételekről még lemásolhatok
volnának ezek a szövegek, a melyek kulturhistóriai szempontból nagyon is megérdemel¬
nék a leiratást. Épen a fagy által tönkre tett
betűk olvashatatlansága miatt sok kövön nem
lehet már az évszámot sem kinyomozni. Mi¬
vel azonban úgy az architektonikus tagozás,
mint az ornamentális faragás rajtuk nagyon
hasonló egymáshoz, a még olvasható felírások
nyomán bátran állítható, hogy az emlékek a
XVII. századból valók. Különösen gazdag fa¬
ragása van közülök Beichenhaller Richárd
városi gyám 1694-ből való sírkövének és a
Gaymann bárónőének, a mely még 1682-ből
való.
A szent Mihály templom mellett is temető
van Sopronban, s itt is maradt fenn a fal
mellett lévő emlékekből négy igen díszes czímerű és gazdag ornamentális keretezésű sírkő
a XVII. századból.
A régi katholikus temetőben a XVIII. szá¬
zad végéről és a XIX. század első tizedeiből
igen szép figurális díszítésű síremlékek vannak.

sem maradtak fenn, Sopron városának olyan
eredeti nevezetessége volna ez a XVII. szá¬
zadbeli sírkő-csoport, a melyért sokan keres¬
nék fel a várost.
Petrik Albert.

FULLIQUET GYÖRGY LÁTOGATÁSA
MAGYARORSZÁGON.
Az a rokonszenv és testvéri érzés, a mely
a múlt nyáron Genfben tartott Kálvin-jubileumi
ünnepélyek alkalmával a genfi, általában a
franczia és a magyar református egyház hívei
közt fonódott, nem volt csupán az ünnep
hevületében fellobbant szalmaláng, hanem
azóta is fennáll s melegségben és mélységben
egyre erősebbé válik. Különösen a genfiek, a
nagyszabású emlékünnepély rendezői s a ma¬
gyarok vendéglátó házigazdái, azóta mindent
elkövetnek, hogy mind a magyar református
egyház részéről a Genfben tervezett reformácziói emlékműre - - azon Bocskay István feje¬
delem szobrának felállítására — felajánlott
40,000 korona hozzájárulásért, mind a jubileuíni ünnepre való tömeges, nagyszámú elzarándoklásért érzett hálájokat kifejezésre jut¬
tassák. A kontinens legnépesebb református
egyháza részéről a kálvini reformáczió szék-

démiánkról egy-egy ifjú, - - erre az első évre
kivételesen, hogy egyik intézetünk növendékét
se kelljen elutasítaniuk, a negyedik és ötödik
ifjú részére is megszavaztak 750—750 frankot,
ltjaink október hó elejétől már Genfben van¬
nak. Végül erre a czélra a testvéri kötelékek
erősbítésére szolgált az elmúlt hetekben Fulliquet Györgynek, a genfi egyetem theológiai
dékánjának s a Szentpéter-székesegyház lel¬
készének hazánkban tett látogatása.
Fulliquet György szeptember 16-án érkezett
hazánkba. Utazásának czélja volt, hogy ha¬
zánkkal s közelebbről ref. egyházunk életével,
szervezetével, vezető embereivel, főbb taninté¬
zeteink berendezésével, életmódjával, tanárai¬
val megismerkedjék s & genfi egyetem névébon annak díszdoktorait - - a z öt református
püspököt - üdvözölje. Sorban meglátogatta
mindenik ref. theológiai akadémiát s minde¬
nik református püspököt. Legelőször szeptember
17—19-én Budapesten időzött, jelen volt a
theológiai akadémia évnyitó ünnepélyén és a
theológiai ifjúság szeretetvendégsógén; meg¬
látogatta a különböző református társadalmi
inté zmény eket.
Szeptember 21-én dr. Horváth István hit¬
oktató-lelkész kíséretében Pápára utazott a
ref. főiskola megtekintésére.

Innen Komáromba, dr. Antal Gábor püs-
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1. Gaymann báróné síremléke 1682-ből (Sopron). 2. Síremlék a XIX. század elejétől (Sopron). 3 . herődi János siremléke 1601-ből (Nagyszombat) . 4.Faragott
sirkövek a XVII. század első feléből (Sopron) .5. Kuzassy János esztergomi érsek síremléke 1601-ből (Nagyszombat) 6. Széchenyi Antal síremléke a benczések templomában
(sopron). 7. Sírbolt 1829-ből (Sopron).
templomában (Sopron). 7. Sírbolt 1829-ből (Sopron).

RÉGI

SÍREMLÉKEK.

— Petrik Albert fényképei.

1. Báró Renaud altábornagy síremléke 1736-ból (Kassa, szemináriumi templom). 2. Síremlék a XIX. század elejéről (Sopron). 3. Oláh Miklós prímás síremléke
1568-ból (Nagyszombat). 4. Régi családi sírbolt (Sopron). 6. Epitafium a XVII. századból (Nagyszeben, év. templom). 6. Homonnai Drugeth György országbíró
síremléke 1620-ból (Nagyszombat). 7. Reichenhaller Rikhárd síremléke 1694-ből (Sopron).
R É G I S Í R E M L É K E K . — Petrik Albert fényképei.
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gyorsvonattal utazott vissza hazájába. 19 na¬
pos magyarországi útjából bizonyára sok szép
emléket vitt magával Genfbe, de lelkének sok
drága kincsét is hagyta közöttünk cserébe.'
Fulliquet még aránylag fiatal ember, mind¬
össze 47 éves; tanulmányait Svájczban és
Marburgban végezte; 18 évig volt Lyonban
gyakorló lelkész. Genfben 1906-ban választot¬
ták meg az egyetem rendszeres theológiai
tanszékére. Tanszékének teendőin kívül lel_.készi szolgálatot is teljesít a Szentpóter-templomban s így kétszeres utódja Kálvinnak.
Külső megjelenésében typikus franczia; elő¬
adása csupa hév, csupa tűz, csupa tempera¬
mentum.
Képünk - - egy ügyes amateur, Zilahi Kiss
Jenő úr fölvétele - - a sárospataki főiskola
udvarán ábrázolja őt, baloldalán dr. Kováts
István, jobboldalán dr. Eácz Lajos közigazgató
áll; a második sorban Harsányi István főgimnáziumi vallástanár és főiskolai könyvtár¬
nok, Nagy Béla theológiai dékán és Novak
Lajos prorektor állanak.
Dr. Rácz Lajos.

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM.
REGÉNY.
FULLIQUET GYÖRGY, GENFI KÁLVINISTA TUDÓS SÁROSPATAKON, KOLLÉGIUMI TANÁR0K KÖRÉÍ3EN.

pök látogatására, majd Ácsra ment; 24-én
pedig a Darányi Ignácz főgondnok vendége
volt Dunaörsön. 25-én délután a budapesti
theológiai tanárok kiséretében Kunszentmik¬
lóson Baksay Sándor püspöknél tett látoga¬
tást. Szeptember 26-án két kisebb falusi gyüle¬
kezet megtekintése, azok életének megismerése
végett Balaton-Endrédre és Kiütibe tett ki¬
rándulást ; mindkét helyen nagy ünnepélyesség¬
gel és magyaros vendégszeretettel fogadták; az
iskolában a gyermekek a svájczi himnuszt
zengték tiszteletére. Endréden meglátogatta a
csipkeverőket is s gyönyörködött az igazán
remek csipkékben, a melyek épen egy nagy
genfi czég számára készültek s csak az elkül¬
désre vártak.
Szeptember 27-én kisérőjével együtt Sáros¬
patakra érkezett. A tanári kar és theológiai
ifjúság a tanácsteremben fogadta és üdvözölte.
Itt a főiskola s annak gyűjteményei, intéz¬
ményei mellett megtekintette a Rákóczi-, most
Windischgratz-féle várkastélyt; 28-án reggel
részt vett a városi templomban tartott isten¬
tiszteleten. Nyolcz órakor az összes ttu-ológiai
ifjakhoz itt is hatalmas intő, lelkesítő beszé¬
det intézett.
Huszonnégy órai időzés után szeptember
28-án a déli vonattal utazott el Patakról, hogy
Miskolczon a genfi egyetem nevében üdvözölje
annak tiszteletbeli doktorát: clr. Kun Berta¬
lant, de mire odaért, akkorra a nemes lélek
már elköltözött porsátorából. . . Megjelent a
gyászoló családnál, részvétét tolmácsolta, majd
meglátogatta a felsőbb leányiskolát, a ref.
filléregylet árvaházát és a főgimnáziumot. Meg¬
tekintette a hires, öreg avasi templomot, úgy¬
szintén az egyház régi, értékes úrasztali edé¬
nyeit.
Szeptember 29-én délben Debreczenbe érke¬
zett. Méltó fogadtatásáról dr. Eross Lajos püs¬
pök gondoskodott. A Hortobágy rá kirándult.
Még ugyanaznap a déli vonattal Kolozsvárra
utazott, hova este érkezett meg; a vasútnál
Nagy Károly theológiai igazgató és dr. Bartók
György tanár várták. Október 2-án gróf Bethlen
Pál kalauzolásával megtekintette az egyetemi
könyvtárt, majd résztveít a magyar-utczai
templomban tartott istentiszteleten. Utána a
theológiai fakultás dísztermében a theológiai
ifjúság s az igazgató üdvözölte. Mátyás király
szülőházát, a mensa akadémiákat, a farkasutczai templomot és az úrasztali edényeket is
megtekintette.
Október 3-án reggel érkezett Budapestre s
itt aznap este a Szilassy Aladár vendége volt.
4—5-én részt vett az országos református
lelkészegyesület közgyűlésén s a belmissziói
estélyén, s mindkét helyen nagyobb beszédeket
tartott. Október 5-én még megtekintette a
Baár-Madas-féle felső leánynevelő-intézetet, a
református főgimnáziumot s este a fiumei

HOLLÓSY GÉZA, AZ ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETE TIT¬
KÁRÁNAK ARCZKÉPE, MELYET MOST LEPLEZTEK
LE AZ EGYESÜLETBEN. — Cziffány Dezs8 festménye.

(Folytatás.)

Irta N e e r a . — Olaszból fordította B a l l á I g n á c z .

De bármilyen öröm volt is egymással szót
váltaniok, még nagyobb gyönyörűség volt egy¬
mást szótlanul nézniök. Már az is édes tulaj¬
donság volt, hogy egymáshoz közel lehettek,
hogy mámoros tekintetük találkozhatott és hogy
maguk mellett érezhették azt, a kit szeretnek,
olyannyira, hogy ezekben a pillanatokban nem
is vágyódtak egyébre.
Szakgatott, szinte felületes, töredezett sza¬
vakat váltottak még egymással, a melyek el¬
tűntek az éjszakában és a melyek olybá tűntek
fel előttük, mint léghajósok előtt a ballasztok,
a melyektől megszabadítják magukat, hogy az¬
után annál gyorsabban és annál magasabbra
emelkedjenek.
- Fog még írni nekem?
- Okvetlenül.
- Többé nem poste restante?
- Nem.
- Ó, milyen csöndes Milánónak ez a zuga !
- Hasonlít Bergamóhoz ?
- 0 nem!
- Nem olyan szép?
- Egészen más.
Don Peppino épen most dudolta Carmen-bői
a «Toreador attento...» áriáját. Ok ketten má¬
morosán állottak kint a csöndben. Ippolito
Lilia áttetsző ruháján át látta kivillogni a li¬
liomszerű kart és ez a látvány szinte fojtogatta
a torkát. Eövid hallgatás után megszólalt Lilia.
— Nem kellene bemennünk?
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913

„VASÁRNAPI ÚJSÁG.

— A mint parancsolja.
— Be fogom mutatni a barátaimnak.
A mint az erkély küszöbén megjelentek ra¬
gyogó szépségben, arczukon az ébredő szenve¬
dély halványságával, úgy hatottak a bentlévőkre, mint két ragyogó csillag és a mikor
Lilia kimondotta a súlyos jelentőségű szava¬
kat : «Az én kedves barátom, Ippolito Brembo
úr» —• a férfiak valamennyien érezték, hogy
szivük elszorul a féltékenységtől. Hűvösen, ki¬
mérten meghajoltak, csak dón Peppino volt a
kivétel, a ki az újonnan érkezettnek kezét nyúj¬
totta és atyáskodó szeretettel mosolygott reá.
Lilia helyet foglalt kis pamlagján, mert hir¬
telen és váratlanul bágyadtnak érezte magát
és kezét szeme elé tartotta, mintha a hirtelen
világosság bántaná.
- Brembo ! — suttogta a három közül az
egyik. — Ki ez ? Valamikor volt egy bíboros
Brembo...
— Hallgass! — szólt közbe a másik. — Az
Bembo volt, ezt neked különösen jól kellene
tudnod, mert hiszen te Lucrezia Borgiá-tól
származol.
Mind a hárman nevettek, de idegesen és in¬
gerülten és közben jelentőségteljes pillantáso¬
kat váltottak.
Az egyik halkan így szólt:
- Hát lehet csak elgondolni is, hogy még
ma is akad ember, a ki este szines nyakken¬
dővel jelenik meg hölgyek jelenlétében!
- És ilyen czipőben!
-- És kérlek, ilyen hajjal! És még Itáliában
annyit mernek beszélni jóizlésről!
- Uraim — kezdte most az újságíró — a
zenének megvan az a sajátos tulajdonsága,
hogy hajnövesztő is egyúttal! Ezt valamenynyien jól tudjuk, nemde? Ez az úr pedig orgo¬
nista.
[ - Orgonista?
- Orgonista?
- Orgonista?
- És miért ne lenne az? — jegyezte meg
dón Peppino - - Verdi is az volt.
- Ó! Ó ! Verdi... na persze, Verdi!
— Még mindig beszélnek Verdiről? — kér¬
dezte egy úr. — Már szép összeget gyűjtöttek
a szobrára, még pedig hatvankilenczezerkétszázharminczöt lírát.
- Az eredmény nagyobb lett volna — szólt
közbe Lilia — ha mindenki, a kinek a szíve
megreszketett egy-egy melódiájánál, csak egyet¬
len centesimót is adományozott volna. Ugyanez
áll az ön földijéről, Donizettiről is — folytatta
egyenesen Ippolito felé fordulva. -- Sőt Doni¬
zetti talán még, a mi az érzés kifejezését illeti,
még erőteljesebb is, mint Verdi. Nem gon¬
dolja?
Ippolito, a ki észrevette azt az ellenségeskedő
hatást, a .mit az ő személyének előtérbe való
hozása okozott, halkan és szűkszavúan vála¬
szolt.
Az újságíró ezalatt dón Peppino fülébe súgta:
- Önnek köszönhetjük ezt az ajándékot?
— Mit nem gondol! Most látom először.
- Honnan az ördögből szedte fel ezt az
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embert ? Már régebben is meg akart vele ismer¬
kedni . . . De úgy látszik, az úrfi túlságosan so¬
kat váratott magára, mert hírességének ideje
már elmúlott és most senki sem emlékszik már
Ippolito Brembo úr nevére.
— Azt mondják, hogy sok reményre jogosító
muzsikus.
- Kik mondják? Ön mondja. Egyedül ön.
A homloka nem elég magas ahhoz, hogy mö¬
götte valami rejtőzzék.
- Várjon, a míg megkopaszodik, akkor job¬
ban megítélhetjük majd — felelte dón Peppino
az ő kedves csipkelődző módján, a mely
azonban sohasem volt sebző, mint a bárány
harapása. — A Como-tó melletti villámban van
egy képgyűjteményem az Összes nagy muzsiku¬
sokról, kezdve Cimarosá-tól a mai muzsiku¬
sokig . . .
- Sose tudtam róla, hogy önnek villája van
a Como-tó mellett — szólt közbe Lilia, a ki
az utolsó szavaknál odafigyelt.
— Hát valójában úgy is vagyok vele, mintha
nem is volna, mert sohasem megyek oda. Nem
szeretem a csöndes vidéki életet.
— Nem tud huszonnégy óráig meglenni a
maga «Unione» klubja nélkül.
- Igaz. Hét éve, a mióta az anyám meg¬
halt, a villa zárva van. Amúgy is el volt ha¬
nyagolva az erdeje és ma már valóságos vad¬
erdő lehet körülötte.
- Vad-erdő a Comó-partján ?
- Ó, a Como-tó! El sem tudja gondolni,
hogy milyen messze van még tőle Comó ! Ott
lent fekszik, Gravedona felé, a hol a tó elha¬

gyott és a hegyek kopáran emelkednek a vég¬
telen, egyhangú ég felé.
— Olyan leírás, hogy az ember szinte bor¬
zad tőle! — mondta a három közül az egyik.
- Gyönyörű! — kiáltott fel Ippolito szinte
öntudatlanul.
Az elegáns világfi végigmérte, tetötől-talpig.
Kettőjük tekintete, a mint találkozott, kölcsö¬
nös, végtelen antipátiát árult el.
— Varese sokkal derűsebb - - mondta az
újságíró.
- Ó, Varese magamnak is tetszik. Itt leg¬
alább jó utak vannak, lovaglásra alkalmas
utak. Nincs nagyobb gyönyörűség, mint jó ta¬
lajon lovagolni. Don Peppinónak is örömet
okozna az én charrette-m, a míg én a poneymat nyergelném meg. Fogadok, szívesen el¬
kísérne engem a boo>ban, zsebét czukorral
tömve meg.
Don Peppino lehajtotta a fejét:
— Szeretem az állatokat, de nem túlságosan,
mert beigazolódott igazság, hogy az ember
mindig eltanul valamit attól, a kit nagyon
szeret.
Guy, Gontrand és Gaston erőltetetten mo¬
solygott, mialatt Lilia magához vonta a pamlagra Ippolitót és abba az édes, forró hallga¬
tásba merültek, a mely már az erkélyen is
mámorossá tette lelkűket. Epedő, borongó szeme
szinte ellenállhatatlan hálót vetett Ippolitóra.
Olykor-olykor egy-egy szót mégis csak odave¬
tett az összegyűlt barátok felé, de a mikor
újból szótlanul ott. ült Ippolito mellett és tekin¬
tetében a lelkét öntötte át a másik leikébe,
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- Kedves fiatal barátom, én sokkal, de sok¬
kal idősebb vagyok és így megengedheti, hogy
egy tanácsot adjak önnek. Gondoljon arra,
hogy minden nőre, a ki olyan jóságos, hogy
kitüntet bennünket, épen tiz olyan férfi esik, a
ki ezért gyűlöl minket. Ez elkerülhetetlen. De
kérem azért, engem ne sorozzon be az utóbbiak
közé, — tette hozzá mosolyogva, azzal a finom
mosolygással, a melyben benne volt a filozófus
és a világfi bölcsesége is, a mi jóleső érzéssel
töltötte el Ippolitót, mert biztos volt benne,
hogy most egy barátot szerzett magának.
(Folytatása következik.)

A MARHAHÚS FOGYASZTÁS.
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ekkor tisztán lehetett látn.i. hogy mint izzik a
lelkűk és szinte a levegő is forróbb volt körü¬
löttük. Egyszerre csak, ugyanazzal a kifejezés¬
sel, mintha azt mondaná: «szeretlek*, azt kér¬
dezte Ippolitótól:
- Unatkozik?
Volt bátorsága, hogy arczába nézzen és úgy
feleljen :
- Igen.
Lilia elpirult és kiragadva magát lelki má¬
morából, a párducz gyönyörű mozdulatával fel¬
állott és szellős uszálya végighullámzott a
szőnyegen.
Don Peppino, mekegő hangján épen ezt mon¬
dotta :
- Az első szerelem beéri mindennel, bár¬
mit is kap, bogy nagy, mohó étvágyát kielé¬
gítse.
- A szerelemről beszélnek itt? — kérdezte
Lilia a csoport felé közeledve.
— Ön mellett lehet talán másról is beszélni? —
felelt gálánsán dón Peppino.
— Ne higyjen neki! - - kiáltotta közbe az
újságíró. — Csak a szerelemről, a művészet¬
ben, volt szó.
- A szerelemről az iparban.
— A papagályok tanításáról.
- Talán felhagynának végre ezekkel a buta¬
ságokkal? Csak egyféle szerelem van. És ha a
művészt elfogta a szerelem, megtöltötte egész
énjét és ő megalkotja mesterművét, mi azt
hiszszük, hogy ebben a zsenialitását csodáljuk
meg, holott megint csak a szerelmet csodáljuk.
- Pompás! — kiáltotta dón Peppino.
Lilia most Ippolitóra emelte gyönyörű sze¬
mét, minthogyha várná véleményét, Ippolito
felelt:
- Donizetti, a kit ön épen az imént emlí¬
tett, talán a legpompásabb példa az ön igaz¬
ságának igazolására. Az ő szerelmes lénye anynyira megtöltötte minden müvét érzéssel, hogy
éhez foghatót másnál nem is találunk, hacsak
nem Bellimnél.
Lilia félbeszakította:
— És tudjuk, hogy a «Favorita»-t egy bol¬
dogtalan szerelmének köszönheti!
A három világfi vállat vont,
- Nem kételkedem benne — kezdte szavait
dón Peppino — hogy a mi modern zeneszer¬
zőinkben leginkább hiányzik, a mikor drámai
munkát alkotnak, az épen az a belső, konczentrált tűz, a melyet én szerelemnek óhajtok
nevezni, a mint azt a mi isteni Liliánk is ne¬
vezi, bárha önök beérik azzal, hogy ihletnek
mondják. És én azt tartom, hogy épen főként
ezért kell szerelemnek nevezni ezt az érzést,
a mely életet ad. Mennél nagyobb a mű és
mennél nagyobb alkotó erő nyilatkozik meg
benne, annál nagyobb a szerelem is. Emléke¬
zem még arra a hegyi sétámra, a kis San Bernardóra, egy forró augusztusi napon, majd a
fárasztó lejövételre, a mikor az a vágy fogott

el, hogy megállják útközben és megfürödjem.
Volt ott valahol egy egészen újonnan épült
modern fürdő, kényelmes berendezéssel: ha¬
talmas előcsarnokkal, széles folyosókkal, fényes
világítással, villamos csengővel, márvány medenczókkel, különböző nagyságú hőmérőkkel...
és egy vékony, nagyon vékony vizsugárral:
olyan sekély vízzel, hogy térdig is alig ért.
Biztosítom önöket, vannak zenei művek, a me¬
lyeket hogy ha dicsérni hallok, mindig ez a
fürdő jut eszembe, a melyet egy szakértő mél¬
tán csodálhat pompás berendezése miatt, de
a hol a közönség - - hiába akar — nem tud
megfürdeni.
Valaki megjegyezte, hogy dón Peppino iga¬
zán szellemes.
- Természetesen — felelte az újságíró —
az ő száján keresztül az egész föld minden
nagy Írója és nagy szelleme beszél hozzánk.
De végeredményében, mert épen zenéről beszé¬
lünk : nincs közöttünk senki, a ki hajlandó
volna ma este egy kis zenét szolgáltatni ? Sza¬
badna talán a ház szeretetreméltó úrnőjét erre
kérni...
Lilia tagadólag rázta meg fejét.
- Talán valaki az urak közül? — kérdezte
most az újságíró a három világfi felé fordulva. —
Vagy talán ön, uram ?
Ippolito, a mint így egyenesen őt szólították
fel, kissé zavartan nézett körül a triász gúnyos
pillantásai alatt, a kik közül most az egyik
halkan, de ingerkedöeii így szólt:
- Ennek orgona való.
A többiek nem hallották valamennyien, de
Ippolito hallotta. Egyetlenegy szökkenéssel ott
termett ellenfelénél és lángoló tekintettel végig¬
mérve, sietve vágta vissza:
— Önnek meg kutyakorbács!
A három világfi dühösen felpattant és hirte¬
len mozdulatukkal egy széket felborítottak.
- Mi történik itt? — kérdezte Lilia.
- Egy kis félreértés, - - sietett válaszolni
dón Peppino, a ki szintén észrevette a jele¬
netet. (
— Ó, — protestált a három közül az egyik, —
ön ezt egyszerűen egy kis félreértésnek nevezi ?
- Nos, ha úgy tetszik, hát egy kis tréfá¬
nak, — felelte dón Peppino meggyőző hangon,
mialatt elhatározással közéjük állott. - - Az
urak tréfálkozni akartak és signor Ippolito
belement a tréfába. Ez az. Kis czélzás a sportszenvedélyükre . . . semmi egyéb! Egy élez,
semmi más, mint egyszerű élez. De úgy látom,
hogy már nagyon későre jár az idő. A signora
fáradt lesz már.
Lilia azonnal észrevette öreg barátja szán¬
dékát és udvariasan kezet nyújtott mindnyájuk¬
nak, de Ippolito kezét különösen hosszan szo¬
rította meg.
Ippolito szerelmesen és bosszúsan hagyta el
a szalont. Az előszobában dón Peppino közelebb
lépett hozzá és így szólt:

0 A magyar köznép — kivéve a pásztorokat —
csak kivételesen eszik marhahúst. Még nagy fal¬
vakban is, a hol nem lakik intelligenczia, hiány¬
zik a mészárszék. Ott, a hol élelmezni szokták a
napszámost, p. o. Kecskemét vidékén, legföljebb
szó'lőkapáláskor adnak hú it, de csak juhot, máskor
pedig, — egész esztendőn át — tarhonya-lebbencs
és köleskása a főtáplálék, egy kis zsiradékkal és
szalonnával, a mely nem tesz ki fejenkint többet
tizenöt dekagrammnál. Ellenben sertést a legsze¬
gényebb ember is hizlal, s annak a füstölt húsá¬
ból igyekszik eltenni nyárra is.
Ennek az oka nem abban rejlik, hogy a mar¬
hahús drága eledel. Nagyapámtól hallottam, hogy
a múlt század elején tizenhat forint volt egy szép
tehénnek az ára, (ma annak tízszerese) s a pa¬
raszt ember akkor meg kevesebb marhahúst evett.
S ismertem gazdát, többet, úgynevezett polgár
renden levőt, a kiknek kétszázezer koronánál több
volt a vagyonuk, s hetenként csak egyszer ettek
marhahúst. És ez nemcsak a magyar í'öldnépének
specziális tulajdonsága. A római katona is csak
végszükség esetén ette meg a húst. Július Caesar
panaszkodik, hogy mikor átment seregével Gö¬
rögországba s Pompéjus elvágta őket a tengertől,
katonái sokat szenvedtek az éhségtől, mert nem volt
kenyerök, a húst pedig, mely bőségesen volt, nem
akarták enni. Végül is egy addig előttük ismeret¬
len növénynek a gyökereit sütötték meg, és azt
ették inkább, semmint a húst.
A városi ember helyzete ellenben egészen más.
Az' nemcsak szereti — és szerette mindig — a
hús eledelt, de szüksége is van reá, ha munka¬
erejének épségét meg akarja tartani. Azért a liusdrágaság bizonyos fokon túl a városok népére
valóságos kalamitás lehet. Ez a fok ott ál! be, a
hol a munkás nem tud annyit keresni, a meny¬
nyiből - - egyéb életszükségleteinek kielégítése
mellett — megfelelő hústáplálékot szerezhet. Úgy
látszik, ez az állapot Budapesten már rég beállott.
S ezzel együtt beállott a hatóságoknak az a kö¬
telessége is, hogy a bajon a mennyire hatalmuk¬
ban áll: segítsenek. Vagy úgy, hogy olcsó húsról
gondoskodjanak, vagy úgy, hogy nagyobb legyen
a nép keresete, vagy pedig úgy, hogy oly eledel¬
hez juttassák a lakosságot, a mely olcsó és pó¬
tolni tudja a marhahúst.
A mi az utóbbit illeti, néhány óv előtt kísérle¬
tet tettek a lómészárszék felállításával. Valami
keveset segített, de nem sokat. Úgy látszik, nem
csak a megszokáson múlik az, hogy a lóhús nem
képezi az embernek rendes táplálékát. Mert vol¬
tak népek, a melyek valaha ették a lóhúst, s ké¬
sőbb leszoktak róla. Ilyen nép maga a magyar is.
S jellemző dolog, hogy Mózes a lóhús élvezeté¬
nek se megengedéséről, se eltiltásáról meg nem
emlékezett, holott oly részletesek a parancsai,
hogy a megehető állatok között felsorolja a négy
lábon járó, szökdécselni tudó csodás szárnyasokat
is, az arbét, a solhánt, a khargolt és a khagábot.
De a lovat nem is említi. Pedig tudvalevő, hogy
az ő idejében Egyiptomban ismerték már a lo¬
vat, nagyban tenyésztették is, nagy exportjuk is
volt belőle, s később Bölcs Salamon maga is nagy
kereskedést űzött az egyiptomi lovakkal, melyeket
százötven siklusával vásárolt s nagy nyereséggel
adott el a Kaldeusoknak. Mózes tehát csak azért
hallgatott a ló felől, mert fel se tételezte, hogy
annak a húsát megegye valaki.
De pótolni lehetne a marhahúst mással. Ilyen
p. o. a szarvas húsa. Nem oly kicsiség, a mint
általában hiszik. Több megy ki belőle évente Auszt¬
riába az országból, mint a mennyi marhát Szer¬
biából behozunk. Egyetlen kereskedőnk hatezer
darabot exportál Pilsenbe, Aussigba és egyéb cseh¬
országi gyárvárosokba, a hol a kilóját negyven
fillérjével mérik ki. Ilyen pótlék lenne, ha a házi¬
nyulat nagyban tenyésztenénk, s olcsón és nagy
mennyiségben hoznánk a piaczra. De annál is
többet érne, ha nagyban űznénk a haltenyésztést,
s olcsó áron juthatna hozzá a szegény ember is.
Valaha rendes tápláléka volt ez nálunk a népnek,
ma pedig clnigább a marhahúsnál is, s ezért csak
a jómódúak asztalára kerül.
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A HÉTRŐL.
Az a tüntető tömeg, a melyet a húsdrágasiíg
elleni agitáczió vitt ki vasárnap délután a főváros
utczáira, korántsem volt a legnagyobb és így a
méreteivel legimponálóbb demonstrácziós menet,
a melyet Budapesten már láttunk: de azért igen
érdekes volt két tulajdonságával. Az egyik belsőleges tulajdonság. Ez az, hogy a demonstráczió
lelke és karaktere sehogyse tudott egységes lenni.
A ki teljesen tájékozatlanul nézte a tüntetést, az,
a míg a szónoklatokra nem került a sor, zavar¬
ban lehetett a felől, hogy : mi ellen demonstrál¬
nak hát igazában? A mészárosok ellen-e, vagy a
háziurak, vagy a házmesterek, vagy a képviselők,
vagy a papok, vagy a «cselédnyuzó nagyságák*
ellen? Mert a hány csoport, annyi különböző
iránya vagy czéltáblája volt a tüntetésnek, bizony¬
ságául annak, hogy a tömeg legnagyobb bajául
nem azt érezte, a mely ellen az alkalom seregbe
hívta. A hús drágaságánál ezt a tömeget jobban
izgatja, mert sokkal közelebbről és nagyobb
felületen nyomja a kenyér és a lakás, szóval
a teljesen nélkülözhetetlen exisztenczia-elemek
drágasága. A fiakker drágasága miatt nehezen
lehet föltüzelni azokat, a kiknek még villamosra
se igen telik. A másik felötlő dolog külsőséges
volt: a művészet elemeinek megjelenése az utczai
propagandában. Képek, rajzok és bábuk tömege
vonult a menet fölött. Természetesen nem Tizian
és Michel Angeló alkotásai, hanem primitív <'s
sokszor nemcsak a megalkotásban durva karrikaturák: de hogy ezek a dolgok egyáltalában meg¬
jelentek, tehát a hatáskeltés alkalmas és szük¬
séges elemének találtattak, ez mégis - - ha nem
is hódítása a művészetnek — okvetetlenül behódolás a művészet erejének. Ezt az erőt mindig
is mozgósították és használatba vették azok, a kik
az emberek igen nagy tömegeit akarták meghódí¬
tani időtlen idők óta. A szocziálistáknak nem kel¬
lett ezt az erőt fölfedezniük, csak arról kellett
meggyőződniük, hogy ők se nélkülözhetik.
*
A teljesség. A nyáron szerencsém volt megismer¬
kedni egy mind az öt földrészben ismert nevű
svájczi csokoládógyárossal, neki köszönhetem azt
az igen tanulságos gyönyörűséget, hogy megnéz¬
hettem a világ egyik legnagyobb, és a mire a házi¬
gazdám ennél sokkal büszkébb volt: legteljesebb
ipari telepét.
— A teljesség — mondotta a híres gyáros, — ez
a fontos. Ez az, a mi legközelebb visz a tökéletes¬
hez. Hogy a czég lehetőleg semmiben se szorul¬
jon másra. Harmonikus eredményt csak akkor
lehet elérni, ha hatalmunkban van az eszközök
munkáját is összhangba hozni. Az organizmusnak
teljesnek kell lenni. Látja: a mi itt anyag és
kellék, az mind a mi produktumunk. A tejet a
mi tehenészetünk, a czukrot a mi czukorgyárunk
adja. A csomagoló papirt a mi papírgyárunk
állítja elő, a remklámczédulákat, plakátokat, üz¬
leti nyomtatványokat a gyár saját nyomdája ké¬
szíti. Magunk csináljuk a gépeinket, a ládákat, a
dobozokat. Mindent, a mi innen kimegy és a mi
a czég jegyét viseli. És ez az, a mire minden
üzemnek törekednie kell.
Lehet rajta elmélkedni: valóban ez-e a leg¬
helyesebb princzipium, de hogy erős értéknek kell
benne lennie, semmi se bizonyíthatja hatásosab¬
ban, mint a mikor ott találkozunk vele, a hol
szinte képtelenségnek gondolnók az érvényesülé¬
sét. Ilyen hely például az újság munkája, a mely
gépet, papirt, betűt csináltathat a maga portáján,
de az eseményeket, a melyeknek a krónikása,
előállíthatja-e házilag? Teremthet-e magánakszenzácziókat? Igaz szenzácziókat értünk és megtör¬
tént nagy eseményeket. Már egész serege a nagy¬
szerű példáknak mondja, hogy igenis teremthet.
Stanley utazása a világ legnagyobb és legértéke¬
sebb szenzáczióinak egyike volt és ezt a szeuzácziót a New-York Héráid maga teremtette ma¬
gának, mert tudvalevőleg ennek a lapnak a tu¬
lajdonosa küldötte temérdek költséggel Stanleyt
Livingstone fölkutatására. Bleriot Lajost a Daily
Mail czimtí lap kitűzött nagydíja tüzelte, hogy
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alakul és a szerint különböző, a mint különbözők
azok a szocziális viszonyok, a melyek közé az
élet a nőt helyezi. Már pedig a leányság — a
míg a világnak mai egész képe meg nem válto¬
zik — előkészület ahhoz, hogy a leány ezt a kü¬
lönböző föladatot a lehető legjobban betölthesse.
A leányság iskolája talán nem fölösleges, de nem
is kívánatos intézmény, mert az, hogy örökké
leány maradjon, lehet sorsa — és nem is okvet¬
lenül balsorsa — egy nőnek, de úgy nagy általá¬
nosságban nem álma és eszménye. Mert ha nem
így lenne, akkor a megrögzött agglegények is he¬
*
lyet követelhetnének maguknak a feministák tábo¬
A hús. Egy dologgal tisztában kell lenni. Ez az, rában.
hogy a húsdrágaság nem a folyton változó ter¬
melési viszonyok egy kedvezőtlen változatának új
változással jóvátehető, tehát ideiglenes eredménye. IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Talán találhatók és tehetők intézkedések, a me¬
Új világ a régi helyén. //. G. Wells, ma a
lyekkel segíteni lehet rajta, de kétségtelen, hogy kontinensen legtöbbet emlegetett és olvasott angol
nem a drágaság, hanem csak ez a segítés lesz írók egyike, de míg a németek és francziák már
ideiglenes. Mert a hús drágasága és folytonos jó ideje ismerik és nagy becsben tartják társadadrágulása nem egy lokális jelenség. Bécsben és lom-fejtegető munkáit is, nálunk eddig csak fan¬
Budapesten még a népgyűléseknél tartanak, de a tasztikus regényei (Az időgép, a Világok harcza
stb ) voltak ismeretesek. Most jelent meg az első
gazdag Belgiumban már forradalmi szinü, rom¬ szocziológiai tartalmú munkája magyarul s mind¬
boló zavargásókra tüzelte a népet a húshiány. járt elsőnek az, a mely valamennyi között talán
Rettenetesen drága a hús Francziaországban, Olasz¬ a legnevezetesebb és legaktuálisabb tartalmú. Az
országban, rohamosan megdrágult Svájczban és Új világ a régi helyén a szoczializmusról szól.
Apologetikus munka a szoczialista világfelfogás
Németországban is. Ezen az állapoton se Szerbia, mellett. "Wells szoczializmusa azonban nem az a
se Argentína nem fog és nem tud állandóan se¬ szoczializmus, a mely a mindennapi politikai élet¬
gíteni. Az olcsó hús csak addig olcsó, a míg olcsón ből ismeretes, nem is politikai programra az oszse kapós. Ha kell, ha viszik óriási távolságokra is, tály-harcz alapján. Ezzel az osztály-szocziálizmussal szemben ő egy nemét az egyetemes, pártok és
otthon is megszűnik olcsónak lenni. A világ foko¬ osztályok felett álló szocziálizmusnak propagálja,
zatosan gyarapodó jóléte megszaporította a hús¬ a mely nemcsak a munkás-osztály, hanem az egész
evő emberek tömegét, de nem a hús tömegét. emberiség számára akarja a társadalmat átalakítni,
Meg lehet jósolni, hogy a hús-kérdést nem hús¬ nem is osztály-harczot hirdet, hanem minden tár¬
sal fogják megoldani, ha majd a végleges meg¬ sadalmi osztály legjava elemeinek belátása alap¬
ján várja a nagy társadalmi reform megvalósulá¬
oldásra kényszerül az emberiség. Törvény az, hogy sát. Ebből érthető, hogy szoczializmusa egyáltalán
a miből kevesebb van a föltétlenül szükségesnél, nem dogmatikus, a társadalmi kritika és reform¬
azt — fölöslegessé kell tenni. Ha már majd iga¬ programra mai állását egyáltalán nem tekinti
zán luxus lesz a húsevés, akkor az embereknek véglegesnek s nem ragaszkodik sem a marxista,
sem más szocziális programm egyedül üdvözítő
az az óriási tömege, a melynek luxusra nem telik, voltához. A szocziális mozgalmat mai állapotá¬
már meg is találta a módját, hogy meg lehessen ban fejlődésre váró kezdetnek tekinti; a szocziá¬
nélküle a nélkül, bogy az életének valamely nagy lis eszme szerinte az emberben élő kollektív jó¬
hiányosságát erezné. Mert a termelés is erősen akarat tökéletlen és egyre erősbödő kifejlődése.
Ezzel fejtegetései, szemben az államonkint külön¬
fokozható ugyan, de nem határtalanul és az em¬ böző színezetű szoczialista pártokkal, melyek a
beriség múltjának története arra tanít, hogy a mai állapotok gyors orvoslását Ígérik, bizonyos
természet által készen adott használati anyag theoretikus jelleget nyernek, — de viszont meg¬
fokozatosan kevéssé válik az ember számára. nyerik azt az előnyt, hogy mélyebben, jobban
A készen kapott anyagot fölereszteni, vegyíteni, a gyökerénél fogják meg a kérdést s a szocziá¬
lis átalakulást parcziális osztály-jelentőségéből ki¬
szaporítani kell. A modern fűtő készülékek tized¬ emelve, egyetemes érdekűvé teszik. Ebből a szem¬
rész annyi szénnel tudnak akkora hőt produkálni, pontból kiindulva, fejti ki aztán a szocziális eszme
mint a régiek. Eljön a kémikus, a ki egy kiló kapcsolatát a politikával, vallással, a művészettel,
hüsból száz embert lakat jól erős és húsizü táp¬ irodalommal, az élet legnagyobb problémáival. Bár¬
mennyire aktuális nálunk a Wells könyvében föl¬
lálékkal. És akkor megint bőségesen lesz hús, de vetett kérdés, még művelt közönségünkben is sok
magát a húst nem eszik, mert még drágább lesz, tekintetben homályos, megbízhatatlan fogalmak ural¬
mint mostan, csak az lesz olcsó, a mit belőle a kodnak a szoczializmus lényegéről; ezért a könyv
sokfelé felvilágosítóan, eszméket ébresztőén fog
helyettesítésére gyártanak.
hatni. A két kötetes munkát dr. Mikes Lajos for¬
dította magyarra.
•K

átrepüljön a csatornán. Az első franczia repülőverseny szenzáczióját a Malin vásárolta a világ¬
nak. Wellmannt és társait három nagy amerikai
lap küldte az Óczeán végtelen síkja fölé. De egy
egész könyvet lehetne megtölteni igazán világra
szóló és igen becses események fölsorolásával, a
melyeket maga az újság teremtett, hogy azután
krónikásuk lehessen, íme a teljesség princzipiumanak hatalmas hódítása ott is, a hol az érvénye¬
sülése milliószorta nehezebb, mint akár a világ
legnagyobb — csokoládégyárában.

Leányok iskolája. Hódolattal hajtjuk meg a
Csókok könyve. Hangay Sándornak néhány
zászlót a mozgalom lelke előtt, a mely az Anyák évvel ezelőtt láttuk egy verseskönyvét; nem vol¬
iskolája után most a Leányok iskoláját szervezi tunk épen elragadtatva tőle, de csirákat találtunk
és a bódulatunkat nem csökkenti, csak kissé této¬ benne, a melyek ha kifejlődnek, lehet valami a
vázóvá teszi az, hogy mennél tovább gondolko¬ versek írójából. Akkori ismertetésünket akár újra
lenyomhatnók, új könyve alkalmából; a csirák
dunk a humánus haladás e legújabb intézményé¬ megvannak most is, ugyanolyan kifejletlen álla¬
nek ví'gső czéljan, annál kevesebb lehetősége ma¬ potban s egyéni szine, ereje, újdonsága ép úgy
rad annak, hogy ezt a czélt szabatosan meghatá¬ nincs ma sem, mint akkor. Színesen irni, — neki
rozhassuk. Mi ugyanis úgy tudjuk, hogy a leányok is ez a vágya, szereti is az erős, rikító, piros szí¬
neket, de csak magukban álló szinek maradnak
iskolája eddig is megvolt minden olyan iskolában, verseiben, nem alakulnak művészi festménynyé.
a melyben leányokat vagy leányokat is tanítottak. Heves, pezsgő, ifjúi érzésről, forró vágyakról be¬
A leányok iskoláját tehát nem megteremteni kell, szél folyton, de épen a hevét, a forróságát nem
hanem csak bővíteni lehet olyan pályák megnyi¬ tudja velünk éreztetni: a szavai hangzatosak, tet¬
szenek, de nem éreztetik igaz erővel, hogy érzés
tásával, a melyek — mint például a jogi, papi, van mögöttük s ezért csak szavak maradnak, a
vagy katonai pálya — idáig a nő előtt zárva vol¬ fülünkbe csilingelnek, a lelkűnkig nem juthatnak
tak. A Leányok iskolája nevű intézmény azonban, el. A szép szavaknak e halmozásából néha
mint a programjából kivenni véljük, nem erre, hangzavar is lesz; a nagy belső feszültség örökös
vagy nem csak erre és nem elsősorban erre tö¬ hangoztatásával eljut oda, a hova épen nem akar
eljutni: az édeskésségig. A kötet után sem tehe¬
rekszik, így állván a dolog, a programmja igazi tünk egyebet, mint bogy felfüggesztjük vélemé¬
tartalma alig lehet más, mint olyan ismeretek nyünket Hangay Sándorról.
közvetítése a leányokkal, a melyeknek tanítómes¬
A tJó Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek
tere az anya kellene, hogy legyen. Ez azután Elek képes gyermeklapja legújabb, október 30-iki
igazán nagyon neht'zzé teszi a föladatát, mert az számában Endrödi Sándor ír verset halottak nap¬
anya felelősségét aligha veheti magára akármilyen járól. Abonyi Árpád érdekes bosnyák történetet
kitűnő intézmény, a minthogy nem követelheti ir, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögő Dömötör
kalandjait a fogorvosnál, Rákosi Viktor Kn-ál<'>
magának az anya jogát abban, hogy miképen ne¬ emberek gyermekkora cziklusban visszaemlékezé¬
velje a leányét, hogyan irányítsa lelkét és gon¬ seket mond cl ifjúságából, Tilinkős Péter verset
dolkodását. A minta-asszony eszménye a szerint írt Moldován Béla képéhez, lialané Sz. Mariska
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mesét mond a guruló gombóczról, Zsiga bácsi el¬
mondja szép képekkel a folyó történetét. Új ro¬
vat is van a legújabb számban: Kis Krónika, a
mely bemutatja a gyermekeket legjobban érdeklő
aktuális események és szereplőik képeit. Benedek
Elek regénye, tarka történet, rejtvények szerkesz¬
tői üzenetek stb. egészítik ki a szám tartalmát.
A Jó Pajtás-t a Franklin-Társulat adja ki, előfize¬
tési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, egyes szám
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra ingyen
küld a kiadóhivatal (IV. kér., Egyetem-ntcza 4.)

Új könyvek.

OBDÓDI LAJOS közgazdasági író 56 éves korában
kiskereskényi birtokán. — CSÁSZÁR GYULA, volt kávé¬

háztulajdonos 52 éves korában Budapesten. — RóSENBEBG LAJOS a Rosenberg W. V. vaskereskedő czég

tulajdonosa 63 éves korában Szombathelyen.
CSEBNÁK BÉLÁNÉ, szül. rathgébi Seyler Lujza,

néhai nemes Csernák Béla budapesti törvényszéki
elnök özvegye 67 éves korában Esztergomban. Özv.iNYizsNYAY GUSZTÁVNÉ, szül. Schóner Irén 89 éves
korában Hódmezővásárhelyen. — SÍPOS FERENCZNÉ,

szül. Czige Ágnes 50 éves korában Komáromban. —
Alsóköröskényi THUBÓCZY GIZELLA, alsóköröskényi

Veöreös Miklós (Zirct). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtdtfelbontáskor a szobát kedvas illattal árasztja el s a
doboz minden toalettasztal díszét képezi.
Lolír M á r i a ( K r o n f u s z ) csipke-, vegytisztitó-,
kelmefestőintézete esetleges megtévesztések kikerülése
czéljából értesiti a nagy közönséget, hogy Calvin-téri
gyüjtőfiókját végleg beszüntette és helyébe IV. kér.,
Kecskemóti-utoza 14. sz. aUtt (a Magyar-utcza köz¬
vetlen közelében) új fióküzletet nyitott.
A b ő r d í s z m ű á r u ipar terjesztésén igen tevé¬
keny részt fejtett ki a közismert jó hírnévnek örvendő
Csángó bőrönd- és finom-bőrárukészitő, Budapest, IV.,
Muzeum-körut 5. szám alatti üzletében levő áruival,
u. m. ridikül, pénz-, szivar-,- bankótárczák, utikészletek stb. utazó bőröndökben, melyekkel igen nagy vá¬
lasztékot nyújt a n. érdemü vásárló közönségnek a
közeledő karácsonyi ünnepekhez.

Új világ a régi helyén. Irta H. G. Wells, for¬ Thnróczy Győző nyitrai telekkönyvvezető és neje,
dította dr. Mikes Lajos. Budapest, Lampel R. szül. deáki Tólh Ilona leánya.
(Wodianer F . és fiai) könyvkiadóhivatala. Ára 8
korona.
SAKKJÁTÉK
Csókok könyve. Versek, irta Hangay Sándor
EGYVELEG.
Budapest, Kunossy, Szilágyi és társa kiadása.
A 2716. számú feladvány Perber E.-tó'l, Pfalzbnrg.
*A föld alatti vizerek feltalálása. Paris kö¬
zelében érdekes kísérleteket végeztek Dienert mér¬
SÖTÉT.
nök ívj műszerével. E műszer hallócsó'vel ellátott
HALÁLOZÁSOK.
mikrofon, mely a föld alatti zörejt erősíti. A folyó
Elhunytak a közelebbi napokban : Papp SZILÁGYI víz sziszegő hangot, a csepegő folyadék pedig
LÁSZLÓ kultuszminiszteri tanácsos, a tanári és taní¬ csengő hangot ad. A kísérletezés folyamán több
G. L.
tói nyugdíj-ügy osztály osztályvezetője 55 éves ko¬ 15 méternyire levő vizérre bukkantak.
rában Újpesten. — Zadjeli SCHLACHTA LÁSZLÓ ma¬
* A rádiumsugarak h a t á s a a drágakövekre.
gyar királyi főerdőmérnök Budapesten. — VABGA A rádiumsugaraknak a drágakövekre való hatásá¬
LŐRINCZ ügyvéd, Beregvármegye törvényhatósági ról jelentékeny előrehaladást tanúsítottak az an¬
bizottságának és Beregszász város képviselőtestüle¬ gol Armbrecht vizsgálatai. Két vagy három heti
tének tagja, Beregszász város nyűg. tiszti ügyésze rádiumsugárzás hatása alatt a 200 fehér szafir java¬
62 éves korában Beregszászon. — FFJÉE EMÁNUBL része sárga, illetőleg rózsaszint vett fel, egyesek
tb. kanonok, sepsi-miklósvári kerületi esperes, sepsi¬ meg zöld, narancs, illetve ametisztkék színűvé vál¬
szentgyörgyi plébános 63 éves korában Sepsiszent¬ toztak. Érdekes jelenség volt az, hogy a drága
györgyön. — SEBES JÁNOS kegyesrendi áldozópap, szafir kék szinét sohasem érhette el rádiumsugár¬
a
b
o
d
e
f
g
h
nyűg. rendes tanár 55 éves korában Sátoraljaújhe¬ zással. A halvány smaragd erősebb színt öltött.
VILÁGOS.
lyen. — BRINCZKÓ TAMÁS nyűg. honvédszázados, A gyémántot világosabbá vagy sötétebbé tehetjük.
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.
kezelőtiszt, a koronás arany érdemkereszt és több A ritka kékeszöld gyémántok sárgává válnak. Az
hadiérem tulajdonosa 66 éves korában Szabadkán. — ametiszt elveszti kék szinét. Gyöngyök és opálok
Gróf SCHLIPPENBACH ISTVÁN, porosz származású al¬ a sugarak hatása alatt nem változnak.
G. L. A 2712, számú feladvány megfejtése Eriin Konrádtól.
tábornagy, a pécsi harmadik honvédhuszárdandár¬
A berlini Fraiienzeituugr írja : A keleti nők 1. Va8-b7 . . . Fd3-c4
1. .'. Kd5-e4
nak volt parancsnoka. 68 éves korában Pécsett. —
(a, b)
meseszerü szépsége, elszéditő bája közmondásossá vált

HEGEDŰS KÁROLY, a Budapesti Kerületi Munkásbiz¬

tosító Pénztár tisztviselője 62 éves korában Buda¬
pesten. — Idősebb SZEMZŐ GYULA zombori milliomos,

volt országgyűlési képviselő. — Balogfalvi MIHÁLYI
ISTVÁN, jászapáti földbirtokos, 63 éves korában Kál
községben. — Ürmösi MAUBEB VIKTOR 67 éves korá¬
ban Brassóban. - - Dr. LISZKAY JÓZSEF körorvos,

gyermekmenedékhelyi teleporvos 42 éves korában
Abaujs/ántón. — MIFKA ANTAL gimnáziumi tanár

35 éves korában Zentán. — Beleznai BELEZNAY ELEHEB tanító Jászberényben. — Ordódi és alsólicskói

Svájczi selyem

s nincsen utazó, a ki a nők eme megtestesült rózsáit
egyszeri látás után is valaha életében el tudná felej¬
teni. De épugy mint a rózsának, a női szépség ápo¬
lásának is gondos kertészre van szüksége, melynek
eszközei első sorban a kozmetika ama művészetében
rejlenek, melyet a keleti nők már évezredek óta hasz¬
nálnak. Gustav Proché brjkai gyógyszerésznek több
évi tanulmány után sikerült, eme titkos s eddig ná¬
lunk teljesen ismeretlen szépitőszerek titkát felkutatni,
melyeket a kultúrának megfelelően tökéletesítve
• Zeidijjo* néven forgalomba hoz. Már ezen szépifőszer csomagolása magában véve is szenzácziófc költő,

2. Vb7 -h7 stb.
b.
1.
Fd3*b5
2. BcC a6 f stb.

vámmentesen
házhoz szállítva!
Használják az egész földkerekségen
efyeHcn megbízhatót*bevált magyar
gyártmány.

SelyemkivileL - Királyi udvari száUitó.

A legkipróbáltabb s a bel- és
külföld legelső tekintélyei, vala¬
mint sok ezer orvos által ajánlott
táplálóazer egészséges és bélbajos
gyermekeknek és felnőtteknek.
Nagy táplálóértéke van, előmoz¬
dítja a csont és az izom fejlődés
sét, szabályozza az emésztést és
használata olcsó.

RIDIKULÓK

Kapható minden üt Mio t, l K tO fés 2 K2Oí-ért

SCHWEI2ER & Co„ LUZERN U 24 (Sváict)

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

'

.ALTVATER"

CSÁNGÓ
A Bőr- és Lithion-tartalmú
vasmentes gyógyforrás

i i _ A tDunaföldvári EgymWttgi kört (Dwiaföldvdr).
ttÍMBa Mihály (Biharudvari). - Gsolnoki István (Hajdúrihata) - A tLeibicm QoadMági Kaitinót (Leibictt.,«tvik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCímgeri
0«rí«á. !C,enger). Király Mihály (Zenta). - Knnz Rezső
rtrmetrMu). — Budai Sakkoió Tánasdg (Budapett). —
Patkó Imre (Talpat).

Szerkesztői üzenetek.
Letűnt álmok. Falun, távol innen stb. Nem nekünk
való dolgok; zavaros vívódások, alkotó erő nélkül.
Ha valaki üzenne értem. Középszerű dolog, a mi¬
lyen most ezrivel terem mindenfelé.
Tanács. Árki Erzsi szeretője. A tanács nem elég
bölcs, a balladában sincs semmi, a minek valamire
való balladában benne kellene lenni.
Valami bánt. Valakit várok. Az alkony. Manapság,
mikor sok már a literátus ember s a magyar vers¬
technika is meglehetősen ki van fejlődve, mindenki
viheti egy kis türelemmel annyira, hogy össze tudjon
ütni pár olyan verset, mint ezek.
Nagy füst van. A ki ennek a versnek a két első
sorát elolvassa, az körülbelül már tudja a többit i s ;
annyira taposott utón jár.
Leányok. Esti szonett. Éji dal. Nem, ezek nem
versek, ezek csak egy kavargó fiatal lélek zagyva
ömlengései.

KÉPTALÁNY.

2. Bc6-d6 f stb.

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A iBudapetti Sakk-kört. —
A tBudapetti
III. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal. —
Wyschogrod Pál. — Beér Mór.— Gottléb István (Budapeit).
Németh Péter (Giongor). — Kintzig Bobért (Fákért.) —
Müller Nándor (Szombathely).
— Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bákony-Szentldsiló)
•- A tGyőri
Sakk-kör.t — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). —
A tZborói Társaskört. — »A Kalocsai Katholikm Kört —

Mi a

Kérjen fekete, fehér Tapy színes Qjdons&galnLból m i n t á k a t *
d e p ó n , Dnchcsr*, Cacheir.ire, Messalin**, Cőtelé,
E o l i c c n e , S h a n t u u c , K o u s s e l i n e 120 cm széles, méterepkénl l K 20 f.-tol tezdvo. KnluUuak, blozotnak ttb.-ntk T»!Ó
b á r s o n y és pelluche, ágyFzintén h í m z e t t blniofc, TBÍAmiiil )«lls£t, pi.nnit, Tfiszon- és relyrinrnLák — Mi CF«ÍÍS gs>nntiltan «rös 6cly<nmzfli eteket adónk el vám- «s portóman*
l e s e n direct m«ginTeTÖkxwk.
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A 40-ik számban megjelent képtalány megfej¬
tése : Gyakran egy emberben több jó van, mint
a tömegben.
Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-u. 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje,
DélelflH

|l

Délután

A vonalok i n d u l á s a Budapest keleti p.u.-ról.

A vonalok é r k e z é s e Budapest keleti p. u.-ra.

Érvényes 1910 október hó 1-től.

Érvényes 1910 október hó 1-töl.
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TÖRLEY
TALISMAN CflSIHO RÉSERVÉ

ÉKSZEREK
EZÜSTNEMÜEK
egyházi sierek. órik, angol, franciia és
kiiinaeziisl d í s z t á r g y a k g y á r i á r o n
a l e g ú j a b b angol rendszer szerint be¬
szerelhetők r é s z l e t f i z e t é s r e

SÁRGA JÁNOS
ckszerayárostól K o l o z s v á r .
1911 év f e b r u á r t ó l Buda¬
pest, IV., Kigyó-tér 1. s í .
Répes nagy árjegyzék ingyen.

Dr. MAUSERIG l
párisi tanár

— finom bőráru készítőnél —
Bpest, Múzeum-körűt 5.

GARNITÚRÁKAT

A czím fontos ! ~*°

ÉS KABÁTOKAT

KORSZAK¬
ALKOTÓ
TALÁLIÁNTA

VÁSÁROLJON

Salvatorl R.KAN

kitűnő sikerrel huináltatik
kitűnő sikerrel
huzaiHaüt bán¬
vescbajoknál,
• húgyhólyag
talmainál csköszvénynél.iczukorbetegségnél.az emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál.

KÍNA BORA VASSAL

^ ^ • f t

Hyrl«nlkn« UAUltál 19O«. I..íma?«»abb kitűnt.
Erö.itő.z.r gyengélkedők, v*r««egény«k te
libbadoiók •lámára. i,tvágyg«rje»ito, ideg•r*.itő ét v4rj»vitó . « r .
Kiifloó
ta.
7000-0*1 több «r«ii T*l»nnny.

PÁRISI YAJCRÉME
A r a 3 k o r o n a . Alaposan | ógyitja u arcibör minden
term&sietellenei tisitátianságait > beteges képződményeit. —

l BerrmlU, »fcfc•'"" oáiiiu Trhiti-Bircola.

Húgyhajtó hatásul

SZÖCBMESTEE

Váiárellul* l cvifTturUrikbu fUliUm ttTegOben

tiiBitttil

K18Ü, I.UTM

Főraktár Aufitria-Magyarorsiág részere N i k o l i t s E m i l
eyóeyszerésznél, N a g y b e o s k e r e k e n . — Kapható minden
• * o «» «• g)ógysíerUrban és drogériában. • • t * (> <>

NAGY ÁRUHÁZÁBAN

fir»aií ánAittmtlttTukcdútkbtn tagy a
Sunyt- Lipácti Salratorlorrát- Vállalatnál
tindapat, V. Rudolf-rakvart í .

VÉDJÜK A FOG ZOMÁNCZÁT!

k

y J Az ország legnagyobb szücsáru- és sapkagyára

Hirdetések

honnan

IÜ

l

a. 5 c Irsd, Tötis, Hniget
323 2 10 szv.
Irad, Poipökladán]
11 szv.
0 ISZSZ l)et>reczfn-K várai
Tövis, Arad,
646 4<
Hatvan
609 2 30 t
310 125
iláramarossziget
*39 5 0 w. ierlin, Ruttka
Szombalhfly.Wien
8
;
Nagj'káU
sói
124
5 gyv. ierlin, ltuuki
M
sz
.
613
&
0
«
Újvidék.
Bród
912 I2Ü
Wien, Sopron,
Hatvan
309 5 W
7 I2f 5 «v.
1604 1 '0 < Kuss, Popríd-Mh
Szombaibely
SóS», Erii, Belgrád
15
909
í
•Ogyv.
Gödöllő
324 1 l
Stanislau, Mszigrl 401 H » w- «aberg, Minkit!
707 5 15
1304 1 * 5 szv. Fehring, Graz
Ojekéijei, Torbágj
903 1 <6 « ioístailinápolj, BroJ
19 5 t
602 Zf10 gyv. Arad, Bukarest
komarom
lukarest, Arad
601 1 5 c
17 6 m
4 2 0 « Wien, Paris
Brassó, Arad
607 ( 10
, i :» < jOiidon.l'ans.Wifn
404 í tó • Kassa, Lemberg
Wien
llród, Eszék, Pécs
25
916 2 5 « Kiskőrös
Lemberg, Kassa 1901 1 10 • Gyékényes,
312 2 >0 szv. Hatvan
Máramarosszigpi
30
911 1 |0 SZV. Újvidék
406 ('.
Bicske
Bród, Eszék, Pé 1301 2
24 2
Graz. Fehring
50
Szolnok
191
1
li
GMöUl
510 2
315 2 l'i >zr. Hatvan
30 • [Sarajcfo. Gyékényes
319 íj .,«
Csorba, Kassa
1601 2 1* K) v. llártta. Kassa
1902 2 10 « IBalatoiifíreiljTapoto
(W
l'paT l'Vlirin"
23
25 szv. Bicske
lik
1"
55
gy>.
».1
«
i
uraz,
reiirnin
1
SOS
Belgrad,Koiijlaiiiii;:i,'.
326 5 2i • Gödöllő
904 3
Brassó, Kolozsvár
607 í 20
3 6 ő gy*. Wien, Graz
304 3 Sí • Ruttka, Berlin
Brassó, Kolozsvár,
917 'í •25
ínnjientBiklós-Tisi
1022 % 3I> <zv. Paks
606
fi 40 szv Debreezen
Gödöllő
321 7
326 4 íí> • Gödöllő
Szerencs,
Hatvan
Komirom,
Triesi
8
Halvan
421 (•
18 4 HÓ «
« 7 jDICSKe
D:27 7 40
fc L A
16 7 10 szv. Győr
410 5 10 « Miskolci
lltoma, Triest,
SOS í 10 «
litrlin, Rullki
6 5 15 gw.flj5r,Sopron,Brnck-k.1003 S flO gy>
1 r'iume
605 7 **5 c Brassó, Arad
328 i 20 szv. Gödöllő
1609 S ír, szv Csorba, Kassa
M
C
Kolozsvár,
Brassó
40
«
608 5
Soüa, Btlgrad, Bród
Fiume, Bród, Pécs 907 7
1007 8 2tl « Szolnok
308 5 55 « lluttka, Berlin
407 S W • Lawoczne.Ms'iR"
609 ^ 45
(Zágráb,
Fiume,
1009
S
öi « Fiume, Bród, 1 'écs
Hatvan
1004 6 15 gv>.
313 S •>n t. Gy8r
Stanislau, Hszigel
U4705 8
20
<
518') 6 15 f z«. N'agykáta, Szolnu'n
13 »
«K X 20 •
Bicska
iK «.• 1\ TPÍM(
.nBne
;
iriwt
—
„
330 fi 25 «
t
45 « Wien, Graz.Triesl
1006') 9 35 gyv
914 t 25 « Topolya
ÍTap.l tla BalaWSrJ • | 45 « Csorba, Kassa
307 S 50 szv. Berlin, Rultka
314 ti 40 .
latvan
Péczel
1 26 t 55 < jicske
^1 »
913 S 55 t Szabadka
Berlin, Rutlka
15
?y*
Miskolci
M
sziget,
Stanislau
409
K
1706 7 05 ...
10 < . Sopr.,Györ,Br.-K 31a S
28* ' Triest, Su'kesteliénár
6H
16 1 15 • Gyír, Triesi
tíóma, Fiume,
21 'H 24 gyv
szv Torbágv- Triest || 1001 9 ^ gy Viukovcze, Eszék
316 í 85 • Hatvan
Fiamé, •
1006 7 l*j s
Kiskörös
15
sz
MFiiiiiifrólAdony-PusztaszabBli'sig
916 !
Lemberg.Msziget
') Nagykítálól Szolnokig csak vasár- 1510 í 00 sí iassa, Csorba
f*rl bczáró'ag október 31-ig és 403 ! * g
Íunsuntmiklós-Ti'is
Soüa, Beljraí
és ünnepnap előtti hétköznapokon 918 $ '00
felmiár 15-től közlekedik.
905 H
I30H 1 m
Péts, Br.d, Sarajeio
Graz, Triest
1912 ! !25
közlekedik.
10
') Csak bezárólag október 31-ig
Cőjöllö
327 K 25 s Gödöllő
334 ! ,511
1
február 15-tól közlekedik.
JXasykála.Szolnu
Nagykála
517 IIi:!5
514 ) <
Fehring. Graz
1306 < 25
1 109 1 ilf.
Tapoltia, Palitonltreí
Arad, lirassó
608
1503 1150' gyv Csorba, Kassa
.
Kassa, Csorba
1506 |
910 1
Belgrád
A vonalok é r k e z é s e
406 |
Kassa, Lemberg
1 fi 1
1
JUl 1' - '
Fiume,Paris
Napoli
Budapest-Józsefvárosra.
Wien,
A vonatok i n d u l á s a
12 1
Rultka, Berlin
Dclelőlt.
||
338 1
614 1l 25 - Arad, Uehrcczen
317 ;>' xi a ,. Gödöllő
Budapest-Józsefvárosról
422 1135
Hatvan, Szeren'9!9 617 « íint<Miiliniklós-Tas« ||
Délután.
332
7!«H szí . Gödöllő

1110 6 itO szv. Balatonfüred,
Tapolcza
20 6 0 « Torbágy, Triest
1501 6
í ássa, Csorba
10 6ÍÓ szv. Vien,Graz,Sopron
Fiume, Torino, Róna
1002 7 00 gyv. Pécs, Vinkoicze
302 't 05 « Ruttka, Poprád-Pelka
906 7 10 « Belgrád, Sofia
Stryj, Lemberg,
402 7 20 « .\Uramarossziget
Feliring, Graz,
1302 7 26 < Triest
Gödöllő
322 í 30 szv.
[Belgrád, Bród
908 7 45 « Sofia
606 ! 00 « Arad, Brassó
1508 í 10 « Kassa, Csorba
606 8 20 « Kolozsvár, Brassó
Zágráb, Fiume,
1008 8 25 ., Pécs, Bród
408 8 35 « Munkát!, Lawotzuc
m i 00 , Máramarosszigel,
• wv a Stanislau
306 9 15 « Rultka, Berlin
2 ! ,2-1 gyv Wien, Sopron
22 U ö5 S7.V Bicske

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.

nAi„t<m

Délelőtt

felvétetnek Blockner l. hirdetff.
írodájában,IV. Semmelweis u 4.

fáj a feje

BÜDAPFST.

Most: vi., PetöH-uícn ö. (Saját ház) Telefon 83-73. Divatlap ing.én és bementve.

miÁEüLT-KÖEUTlM!)-

Azért használjuk a Dr. DONHOFFER-féle

DIVATLAP BÉKKZSTVB

ZQNÜNCZ fogpasztát

OLCSÓ 8XABOTT Í H A I !

sterilizált
Kapható: minden

gyógytárban és drogériában.

Főraktár: Babits Bpest, IY., Semmelweis-n. 19. II. em.
ne tétovázzék, hanem
használjon azonnal

Bcrctvás-pastillát i
-t

»_ _ _ ___ _^ ^\J~L fit*

r

t)

Lohr Mária (Kronfusz)

i^^sg^^^^^

^s^^ I

Budapest, VIII. kerület, Baross-utcza 85. szám.

T*rmé«»li>i <n>n»T<l4<

ACNES

forraa- l.»írj"i'l> »
ie«z
Jarvaiiy
Fiókok:
IV., Keoskemóti-utcza 14.
IV., Eskii-ut 6. sz.
V., Hurminczad-ntozft 4.
VI., Andrássy-ot 16. sz.
VL, Ter*z-k3rnt 39. •*.
VIU., J6«Bsí-k8nit i . «z.

Rendeléseknél szíves¬
kedjék lapunkra hivat::::
koznl ::::

mohai

Szét¬
küldése

Oiift x/olfalatot

£desknty L.
KaohatA

mindenütt.
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VASÁBNAPI ÚJSÁG.

VASÁEKAPI ÚJSÁG,

44. SZÍK. 1910. 57.

Fiataloeaa üde és szép lesz, ha a
• ZEIDIJJE» kflleJ.eti szépité szere¬
ket használja!!!

TÖRÖK A.
BANKHÁZ R-T.

EítB Bzerok a keleti nők »gc« Mépségét rarázs(áják.elí és » togtólóletenebbjel s kozmetikának. Egy készlet, n i a i áll keleti c»¥»ie-b<Sl
(l Ki minden börtisztitlmuBág ellen, ítéleti jno.irfo}«»--ból (K 1.60)
is keleti szappan-tál
ti K ; , melyei mindketten bársonypaháTá
teszik * bürt, k-letl púderből (2 K) cs keleti parfűmbói (4 K)
bérmsntTO 1O.BO K. KflJön külön az összeg előzetes bekaliése és
ffOfillérportó ellenében kaph«tfc=
=

Kit'ii.titv.- 1909. Parisban, l'.'10.
Prímában és Londonban arany .
éremmel. =
=

15.
^űzárólao joftlygjpnóségü áruk.

Gusztáv Procbe
gyógyszerész kuleti
illatszertárában ::
B r c k a , Jíosznia,
Magyarország részére főraktár Budapesten TŐRÖK J. Kiráty"utoa \í.
Száz és száz köszön;, és elismerőlcvél megtekinthető. 0000000000000

Arjegymék ingyen ém bérmentve

SZŰCS

SÁNDOR

szölőtelepet Bihardloszegen.

á legmiei tanulságos unalommal ingyen és bérmentve
küld ( ctg. Ezen árje^viéknel egvetlcg h á;Lcl «rmsz..l<n na Inánmzni meri MI. niindi-okii érdeklő dotfol tartalmai. Tehát senki
el ne mnlaszsza egy levelezőlapon kérni. Olcsó Hl és pontos ki¬
szolgálás Hihh ezer elismeri' levél. Készlet: -1 millió.

Nemzeti Antiquarium !
könyv- és mükereskedés
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.

l

és wlrótörvényszéki híres ve¬
gyes; prospektusunk ön la rhaíó

hiteles bizonyítványa.

Riessner-Ká lyhák,

Dl! A Tillamosság a nagyothallók szolgálatában.

Képes árjegyzéket kívánatra küld:
(TilIamgvÓKvászati készülékek gyára,
• Bpost, K o r o n a h e r o z e g - u t c z a 17.

feli folytán abörönftferoerheteHen zománcz fejlődik.
flrtalmaHanságáróIfanuskodik

felüliuulliatatlau háziszer minden meghűlés okozta baj ellen. Kitűnő
fertőtlenítőszer. Kis üveg 2 korona, nagy üveg 2 . 5 0 korona, próba¬
üveg 1.20 korona. Kapbató mindenütt. Gyártjak dr. Borovszky K.
és Borovszky K. Budapest, II., Fő-utcza 7 7 . szám. «»«»oo.«iiífi«»i,o

FIA

AMUtvMklOitavi lamosMlKHO
I'IIO.N AKUSTIK készülék hasz¬
nálata állal azonnal megszűnik.
Ezen korszakalkotó villamos Lalii
készülék a mikrophon és telephon
alapelvein \an szerkesztve és a
must már minden knlturallamban
a legjobb sikerrel alkalmamiik.
A ké-ziilék a mikrophon segélyé¬
vel felfogja és gyűjti a hangokat
és a telephon által megerősítve
természetes módon vezeti azokat
a lülhőz. A készülék nagyon könyny én kezelhető és kényelmesen vi¬
selhető a mrllényztebben is. Egy
teljesen fölszereli Aknstikkészülék
ara elegáns tóiban 3 Voltos, na¬
gyon tartós elemmel
K 60.—

ndytwk

BOROLIN

SZÓLÓOLTVÁNYOK
szol vesszők és fin^m érme léki boiok be¬
szerzéseié legmelegebben ajánljuk a >egjobb hírnévnek örvendő

Egyszeri betüzeléssel egéSZ télen ég.
miáltal a sok fáradsággal és költséggel járó
mindennapi betüzelés megtakarítónk. Lá¬
tható tűz. eredeti biztonsági szabályozó.
Gázömlés vagy robbanás teljesen ki¬
zárva, ellenben mindig egyenletes és egész¬
séges melegség, különösen a szoba alsó
légrétegeiben i*
Egyedüli elárusít ás, nagy választék é t raktárt

f»í

nfwW/9/p ír'íi

Havasi Gyopár Crém
Nagy tégely
l korona
Mosdóviz
l korona
7 0 lillér
S/appan _
I'uder
l korona
Főraktár: W o l f gyigylár
Kolozsvár,
Hudapeilen
kapható : T ö r ö k gyogytár
K irály-ii. és O p e r a g y ó g y
«» t o r Andrássy-út. «»

VÁS«RWSMftt.ÜüYELJÜhKEl/E&JE6YRE!
ÖT FÉlí SZINBEN.OOBOZONKÉHI 3 És 2
KORONÁÉRT MINDENÜTT KAPHrYTÓ.

• PRÓBADOBOZ 1.-KORONA •
'TESSÉK MEGKÍSÉRELNI !
FŐRAKTÁR

NÉZZE MEG!

uignél

BUDAPEST V,

KQfHMEISTER FRIÜYE5 UTÓDAI HOLD-Ü S.

Budapest, Kossuth I/ajos-ntcza 8. félemelet a
szebbnél-szebb női és férfi fehérnemüeket, a jobbnAl-jobb
vászon és asztalnemüeket, akkor nem fog máshol vásá¬
rolni l Speozialista mennyasszonyi^ kelengye készítésében.

Kwizda Bestitnlion - Fluidja.

VeSZt így el a felesleges munkával ?
mérgelődnie,
hogy
bán u
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KOCSIARUCSARNOK

' '

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. * Árjegyzék ingyen.

Nem akar mindennek véget vetni?

Nem is hiszi, amíg meg nem próbálja!!!
Vegyen le két karikit a lyukról, állítsa bele a hamu¬
rostát, ürítse abba a vasaló egész tartalmát s meg fog
győződni, mily hihetetlen gyorsan, alig egy perez alatt
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely léghnzata. —
Saját érdekében ajánljak, szerezze
Kapható min,
be a hamnrostát. Mind e kellemetden háztartási
lenségek megszűnnek. Félannyi idő — üzletben —
alatt készül el az egész vasalással.
o a„
Meg fogja látni, hogy már az első
^•IM
használat után kifizeti magát •/koronáért.-.
Gyári raktár: KOMMER BÉLA Budapest
o VIII. kerület, József-korát 11. számT «»
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ízléses és szolid kivitelben
teljes lakberendezések kész¬
pénz vagy részletre kapható

(D AUERBRAND)

Sárkány J.

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

EISLER*. VÉRTES
Meidinger-kályhák gyára Budapest, VI., Andrássy-ut 4 1 .
Árjegyzékek ^ 8 költségvetések bérmentve.

BUDAPEST, VII., RAKÓCZI-ÚT 7 2 .

amíg a vas kellően átmelegedik?

Hányszor fordul elő,

Keleti J

Finktár •

.

N

I orvosi műszer és betegápolisi csikkek gyára
i Bpest, IV/2., Koronaherceg-n. 17 l

bérmetttMen szalui a

r

bútoriparomnál, Budapest,
VII., Engóbet-körut 26. sí,
műhely és raktár.

idői!

Szép, teli tutidomokat. gyönyörű
keblet nyerhet a törvényileg védett,
«BÜ8TERIA« eröpomnk ál¬
tal, arany éremmel kitün¬
tetve: Parisban 1900, Ham¬
burgban 1901, Berlinben 1903.
Hízás 6-8 hét alatt égési 30 fontig.
S z i g o r ú i szolid, nem ámí¬
tás. Számos köszönetnyilvá¬
nítás. Doboza használati utasiUisal 275 K. A pénz posuntalTáiyoo beküldése, ragy nUn»ét
mellett, beleértve portó is. Hyrienisfhe Institnt Dr. M n i
Stelier 4 Co., B«rlta 57.,
Königgratzerstr. 66. Lerakat
Magyarorsxág részére : TÖrft J,
gyógyszertára Budapest, VI..
f-mteia 12. szám.

Eredeti MEIDINGER

töltő-, szellőzőés szabályozó-

központi í'Qtésre szolgáló kaloriférek, szellőzőrácsok minden nagyságban.

BÚTOR

" v a s a l ás tartama alatt kitenni a vasalót,
nn
Ön kiU5Z
ü t ani, az abban levő tüzet feléleszteni?

:» co -•

HARMATHY
Debreezen, Füvészkert 14. sz.

Mosóvíz lotik számára, egy üveg Ara K ü'81). — Udvari él
verseny-istállókban tölib mini 4(1 éve használatban ; nagy fá¬
radalmak mán ujri erősít, az inak merevségét megszünteti és
l lovat trainingben kiváló képességűvé teszi.

JÓ írj

e

: Könyvjegyzéket Húzás már f, év november hó 17, és 18-án,
kérjenek gyűjtők, könyvtárak,
magánosok, ritka müvekről.

antiiiimrinm

Teaék 35. jz. árjegyzékei kérni.

SÓD

Egész sorsjegy 12 K,
fél sorsjegy 6 K,
negyed sorsjegy 3 K,
nyolczad sorsjegy 1.50 K.

NERUOft NÁNDOR KOSSUTH L1J05-U.7.

vásárlási kényszer nélkül

BALOGH GYULÁNÁL

• o l t - e * Báttiory
«te» arnrkán.

Pári.i világkiállítás 1900: Grand Fríz.

Főraktár

P A R Á n i A R Q m vizben
a f A i l A U I n t f a C . l l ,MUrUioaunai
ohru kincsünk Tin, mely mindrB eddifri anenstTis Ti'inél
(Ronetgno Le*ico) hatisoiabb. könnyebben i>mészthetö >
manapsig mar, minthogy legelőkelőbb orrosi lelinlélyeiok fel¬
karolják s a foey ásítok efísi ürege dicséri hatisait, hazánkban
csaknem kizárólagos keresletnek örri nd.

Budapest, IV,, Szervita-tér 3, sz,

IriAliMAYERÉsSEiTZ ZRINYI-U. 3 é s

szójegy, czimke éi csomagolás védve. Csak
íz itt lálliató védjfgvgyel valódi. Kapható
Minden gyogyuertirban és drogériában. —
Képes árjegyzékek ingyen és bérm.
FíT n r n l r TAraof gyógyszertára Budapesten,
raktár : J-OrOKdOZSÖI Kiríry-utcia12,ADdrássy-ut25.
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BUDAPESTEN:

TűRÖKJÓZSEF KIRÁLY-UTCft 1 2 ,

Ringeisen Testvérek

A Dr. BIBO fél*

Árak: V* liter 8 korona, V* liter W korona, l liter 18 korona.

Híg eddig i régi bőrbetegségek, > legkiilönbözjbb sályot
idegbajok (neurastlienla, vfínstancz), a sípkór, a női
arczot eléktelenitö pattanások s a női nemi szervek
folyásokkal kombinált horntos megbetegedéseinek
kezelésénél cukély értékű idegen rókre toltunk uUlvi,
addig ujabban

TOROK PALOTÁBAN
Fiókok : Teréz-körúi 46, Váczi-könít 4

o legideálisabb rendszer.

„FÁM OS"
vadászoknak, turistáknak, betegeknek
stb. különösen alkalmas! — <FAMOS»
legújabb palaczk italok hidegen vagy
melegen tartásárai — H i d e g e t hide¬
g e n , meleget m e l e g e n t a r t 2 4
ó r á n á t minden előkészület nélkül.
Legfinomabb inübőr burkolattal, szolid
és tartós kivitelben, lecsavarható ku¬
pakkal, mely ivópohárnak használható.

Vásároljunk osztálysorsjegyet a

o világ legjobb és használatban legtakaré¬
kosabb* folytonégói Egészségi szempontból

Kwizda Bestitntion-Flnidja

legjobb és legolcsóbb üti palaczk
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GYÁR S

°

C«. é> kir. fensége József főherozeg udvari szállítója.
Gyár és iroda:

Budapest, TH, Saray-ntcza 10.

^gwesz- és vízvezetékek, csatornázások, sz9llöztetések, sziyattynk, yizerőműv! emelőgépek stb. - Tervek, költségvetések, jöve¬
delmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

M A R G I T GTÖG¥

FORRÁS

Beregmegye.
«yomor, belek, húgyhólyag s különösen a l«giőnervek knrnto* bántalmainál Igen ja hatású még
'. .'. akkor is, ha vérietek eiete forog fenn. .*. .*.
Megrendelhető: É D E S K U T T L.-nél Budapesten és
• forrás keaelőségénél Munkácson.

írtesités.

A pólai cs. és kir. haditengerészeti élelmezési hi¬
vatal a következő élelmezési czikkeket kereskedelmi
szokásoknak megfelelően oly minőségi és egyéb
feltételek mellett óhajt vásárolni, a mint azok az
ezen vételhez kiállított «tengerészetügyi élelmezési
hivatalnak a kereskedelmi szokvány szerint a börzén
kivül eft'ektuált vásárlásaira kiállított szokvány fü¬
zetei* előírják. És pedig:
Kávé: 30,000 kg., czukor 80,000 kg., búzaliszt
1.000,000 kg., rozsliszt 460,000 kg., kömény 8,000
kg., rizs 120,000 kg., hámozatlan borsó 18,000 kg.,
hámozott borsó 38,000 kg., bab 120,000 kg., tészta
160,000 kg., vöröshagyma 24,000 kg., bors 800 kg.,

disznózsír 35,000 kg., burgonya 360,000 kg., eczet
11,000 liter és bor 900,000 liter.
Az l koronás bélyeggel ellátott ajánlatok m i n é l
előbb, de legkésőbb 1Í)1O n o v e m b e r 3O-ig kül¬
dendők be a pólai tengerészetügyi hatóság élelme¬
zési hivatalához. A bővebb feltételek, melyeket min¬
den ajánlattevőnek okvetlenül ismernie kell, az öszszes kereskedelmi és iparkamaráknál betekintésre ki¬
tett •megjegyzésekben*, ügy a hirdetmény, mint a
szokványfüzetben benne foglaltatnak. Ez azonban a
tengerészetügyi hivataltól is megkapható és pedig
az első ingyen : az utóbbi pedig 20 fillérért.
Póla, 1910. évi október hó 31.

A cs. és kir. tengeréssetügyi élelmezési hivatal.

HIRDETMÉNY.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r K i r á l y i P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab.
Osztálysorsjáték ( X X VÉÉ. s o r s j á t é k ) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusitás végett kiadattak.
Az L osztály húzása 1910 november 17. és 18-án tartatik meg. A húzások a Magyar k i r á l y i állami ellenőrző
h a t ó s á g , és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték

"rTolnay

Hazay.

44. SZÍM. 1910. 6 7 . ÉVFOLYAM.
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BLÚZOKÉ-RUHÁK

forduljon minden ér¬
deklődő, ki súlyt
fektet elsőrendű fajtiszta anyagra.
GYÜMÖLCSFACSEIETÉK

coBtam és pongyola*
P l f f T n l f A0*77 A Epést, VI., Andrássy-út 48.
FALDÜI LAo/lLU
DIvatUp

Betinyfak. dl«*c»erjek, tűlevelűek, keritésnö vény ék, bog-yógyfimolcsnek «tb. artb.

S Z Ő LÓOI/T VAN Y O K,
(X. sima áru) európai 4s amerikai «im»
8TokSre« vea«2Ők. (Oktató dl.»á^--~-**
kívánatra Ingrea.,

-fonta. Színsavdéi, <H»tetítus.
üdíti asztali • lt»L • - Kltaegtti
az emésztést és anyagosarét.

faiskolák és

A budai Szí- Lukácsfürdő

* «Tliermal»szállodájában szoba teljes ellátással na¬
ponként 10 koronától feljebb. Minden
szoba kilátással a Dunára. Kénes iszap¬
fürdők és iszapborogatások. Fördőismertetést díjmentesen küld :: :: :: :: ::

:: Szt.-Lukácsfürdő részvénytárs.

Hölgyek figyelmébe
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem
tekintse meg

Styria
A M A R G I T - C R E M E a főringo hölgyek k«hem-z
szépítő szere, az égési világon el van terjedve.
Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bor
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt

, Donáti

Mivel a M A R O I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬
ják, tessék eredeti védjegygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak
ílven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget.
A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirUUn, vegyiizta készítmény, a mely t küllőidén általános feltűnést keltett.
Ara l X. Marffit-czappan 7 0 flll. Mareflt-pond«r rSO.

LtgUlltettibb gyógyforrás. Indikálva: idült gyomorflurntnál, székrekedésnél, Briehtféle vesebajnal, - lépdtganitnal, m&jbajoknál, «árga*ignál,
anyagosere betegségeknél, a
légutak hurutos bántalmalaaL
ntmebsn * I*|nu4a• m t ja ni
gibb tartalmú gyég
'jytorrás '•*"
erélyesebb hatás»a_
Föképen
IndlkálTa: hatásul.
idttlt bélhurutnál.
obsti páti ónál, epekőnél, elhizáii
hajlamnál, oltanál *• o»kerbetegségnéL

Legdusabb.

természetes magnéziumglaubersós
I Magyarországi
nagybani lerakat:Források.
H o f f m a n n József,

Ó v á r i 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^ drogut-üzletben.

HALTENBERGER BÉLA

bCröndös él finom bőr¬
áru készítő kirakatait

ruhaíestő-, vegytisztitó- és gőanoső-évára

Budapest, VUL, Bákóczi-út 15.

Strucztoll
Kócsag
divatos tüzek

KASSA

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

NŐI KALAPOKRA.

SAUCZEK JAKAB

cs. és kir. udvari arany és ezüst paszomány- áru gyároi ^ ^ ^ = ^ = ^ =

Bpest, IV., Sütő-ntcza 5.
- • 'Ettlönlsgességei:
Övcsatok, kézimunkákhoz való
kézitáska-zárak, ::
antikpaszományok,

pojtok,

::

::

csipkék,

::

::

Gnttmaniitatai££& ft

Rozsnyay Pepsín bora.
étvágytalanság, rendel¬
ten emésztés és gyomor¬
gyengeség ellen.
Étkezés kőiben véve, megóv a gyomorterheléstől. Egy üveg ára
8 kor. 2O flll.

ROZSNYAY MÁTYÁS

Cemen t padlólapok

gyártására szállítunk modern
hydraulikus és kfinyflkemeltyflpréseket kéz- és gőzerőbajtáars,
továbbá az összes segédgépeket, n. m.
keverés, csiszolás, élesítés, EÚZ&S,
osztályozás «tb.-re. Saját munka¬
képes scerkezetek. Különlegességi
gépgyár:
MABJCORJÜIWTATJT (Him«tor««4»).

ARAD, Szabadság-tér.

ZORGORATEBMEI
Bpest, csakis Gizella-tér 2.

;:
Telefon.
IBAÓH.ioagorát jataianak éf ajánlanak :

RATIONALIS

Dr. GASPARY & Co.

gyógyszertárában

bojtok,

fémszálak.

HECKENAST
=GUSZTÁVÉ
ANGOL B O R B o i O R készítése, festése és renová¬
lása saját műhelyemben. Ebédlő.mékek, i r o d a - f o t e l o k
valódi bőrrel
Illőbntor állványok kárpitozása.
Síékát alakitá«ok !

Kellemes irt, kiváló jó hátáén szer

::

ALAPÍTVA 1865.

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

valamint

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

Egyes szám
ára 40 fillér.

BUDAPEST, NOVEMBER 6.

Előfizetési l Egész évre _ _ 16 korona
| Félévre _ _ _ 8 korona.
teltételek : l Negyedévre _ _ 4 korona.

A tVilagkronik'it-\íií
negyedévenként 80 fillérrel
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

S28. siámu árjegyzék infyen l

Backhaus, Dolmány!, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb.

AGYTOLLAK; Nőiruhaszabászat

Legelőnyösebb be vásárlási
.
forrás *

mi
Vállalat, Miskolcz 2,
MV* Tessék árajánlatot kérni l

POSTATAKAREK-PÉNZTÁR -.
/YVAGYAR-CHEOUE-SZÁ/ÍM.A

Nem sokáig, mindössze öt évig töltötte be tett a hitélet emelésére s minden erejével igye¬
ezt a fontos és fényes pozicziót, de ez alatt kezett előmozdítani a katholikus társadalmi
1846-1910.
a rövid idő alatt is nagy érdemeket szer¬ tevékenységet.
Az országos katholikus ügyekben is elől¬
A Í Ó M A I KATHOLIKUS egyház egyik legnagyobb zett. Anyagilag meglehetősen rósz karban kapta
járt
buzgalmával, mint a katholikus nagygyű¬
az
érsekség
vagyonát,
de
rövid
idő
alatt
rend¬
el
Vátiszteletben álló vezérét vesztette
lések
egyik vezér szereplőj e, a püspöki konbehozta.
Hivatását
nem
fogta
fel
kényelmesen,
rosy Gyula kalocsai érsek személyében.
ferencziákon
a gyengélkedő herczegprimás he¬
is
bejárta
az
egyházmegye
minden
Azok közé a főpapok közé tartozott, a kik a legelőször
lyett
gyakran
elnökölt, a főrendiházban is
nélkül hogy türelmetlenségükkel harczokba so¬ egyes plébániáját s különféle intézkedéseket
dornák egyházukat, meg tudják védeni érde¬
keit és gondozzák fejlődését. Nagy tudomá¬
nyos műveltség, lelkes buzgóság, mindenki
iránt való szeretetreméltó jóakarat voltak fő
tulajdonságai, ezek által emelkedett fel egy¬
szerű sorsból a legmagasabb egyházi méltó¬
ságok egyikére s ezek által őrizte meg tekin¬
télyét az érseki székben.
Városy Gyula abban az egyházmegyében
született, a melynek főpásztorakép halt meg.
Atyja Zomborban volt tisztviselő s ott szüle¬
tett ő is 1846-ban. A kalocsai gimnáziumban
kezdte tanulmányait, melyben akkor még a
kegyesrendiek tanítottak s csak mikor már
Városy két éve diák volt, 1860-ban vették át
a jezsuiták. Mint kitűnő diák került Városy
a kalocsai szemináriumba s hogy egyike volt
a legjobb tanulóknak, ez látszik abból is,
hogy pappá szenteltetése után 1870-ben Haynald érsek elküldte őt Bécsbe, az Augusztineumba, magasabb theologiai tanulmányok
végett.
Bécsből hazatérve, Haynald udvari papjai
közé vette, mint érseki levéltárnokot, majd
szentszéki jegyzőt. Jelentékeny tudományos
munkásságot kezdett kivált egyházjogi és egy¬
háztörténeti kérdésekben s mint a legképzet¬
tebb papok egyike, a kisebb szeminárium al¬
kormányzója, majd 1887-ben a nagyobb pap¬
nevelő-intézet kormányzója lett; egy évre rá
pedig kanonokká nevezte ki.a király. Tiz évi
kormányzóság után kinevezték a budapesti
központi papnevelő-intézet kormányzójává. Eb¬
ben az állásában jelentékeny munkásságot fej¬
tett ki, úgy hogy mikor Steiner püspök halálá¬
val megüresedett a székesfehérvári püspökség,
a király 1901-ben őt nevezte ki püspökké.
A székesfehérvári egyházmegyében nagy ér¬
demeket szerzett nemcsak vallási téren, hanem
a társadalmi téren is s számos intézmény
köszönheti neki felvirágzását. Energiája, buzgósága annyira felhívta rá a figyelmet, hogy
Császka érsek halálával a megüresedett kalo¬
Dr.VÁROSYGYUJLA KALOCSAI ÉRSEK.
csai érseki széket 1905-ben ő nyerte el.

Dr. VAROSY GYULA.

ruhákat, felöltőket, télikabátokat, mindennemű rnhanemüeket a legszebben tisztit és lest. — Gallérok,
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapitási év l

JEGYÁR STRUCZTOLLIPAR. _
Dús választék! Saját gyártmánYU

minden gyógyszertárban

Szerkesztőségi
Kiadóhivatal:

8ZBBKBSZTÓ

HOITSY PÁL.

B u d a p e s t , V . k é r . , B á t h o r y - u t c z a 8 . szám.

PAPEK JÓZSEF

Kapható:.

45. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.)

.

OSZTRÁK CHEOOE S2ÁR\L« 8V956.
SÜRGÖNY-CZLM : „ C A R T O N A G E "
• TELEFOIN: 'M-

Franklin-Társulat nyimdája, budapeet, IV., Egyetem-utcaa 4. e».

sikeres megtanulásához kéziköny y ábrákkal 4 kor.-ás, 2 ko¬
rona 40 fill. beküldve franko.

HARMATHY
Debretzen, Füvészkert 14. sz.

