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

GYÜMÖLCSFACSEIETÉK 
Betinyfak. dl«*c»erjek, tűlevelűek, keri-
tésnö 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., 

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. Fördőismer-
tetést díjmentesen küld :: :: :: :: :: 
:: Szt.-Lukácsfürdő részvénytárs. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

tekintse meg 

PAPEK JÓZSEF 
bCröndös él finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, VUL, Bákóczi-út 15. 

J E G Y Á R STRUCZTOLLIPAR. _ 
Dús választék! Saját gyártmánYU 
Strucztoll 

Kócsag 
divatos tüzek 

NŐI KALAPOKRA. 

Gnttmanii tatai ££& ft 
Olcsó gyári árak. Festés, tisztítás, 

göndörités. — Telefon 91—13. 

Rozsnyay Pepsín bora. 
Kellemes irt, kiváló jó hátáén szer 
étvágytalanság, rendel¬ 
ten emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés kőiben véve, megóv a gyo-
morterheléstől. Egy üveg ára 

8 kor. 2O flll. 

Kapható:. 
minden gyógyszertárban 

valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

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 

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, vegy-
iizta készítmény, a mely t küllőidén általános feltűnést keltett. 

Ara l X. Marffit-czappan 70 flll. Mareflt-pond«r rSO. 
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 
ruhaíestő-, vegytisztitó- és gőanoső-évára K A S S A 
ruhákat, felöltőket, télikabátokat, mindennemű rnha-
nemüeket a legszebben tisztit és lest. — Gallérok, 
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapitási év l 

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

ANGOL B O R B o i O R készítése, festése és renová¬ 
lása saját műhelyemben. Ebédlő.mékek, iroda-fote lok 
valódi bőrrel Illőbntor állványok kárpitozása. 

Síékát alakitá«ok ! 

R A T I O N A L I S 

Cemen t padlólapok 
gyártására szállítunk modern 

hydraulikus és kfinyflkemeltyfl-
préseket kéz- és gőzerőbajtáars, 
továbbá az összes segédgépeket, n. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, EÚZ&S, 
osztályozás «tb.-re. Saját munka¬ 
képes scerkezetek. Különlegességi 

gépgyár: 
Dr. GASPARY & Co. 

MABJCORJÜIWTATJT (Him«tor««4») . 
S28. siámu árjegyzék infyen l 

BLÚZOKÉ-RUHÁK 
coBtam és pongyola* 

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

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

Styria 
LtgUlltettibb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyomorflurnt-
nál, székrekedésnél, Brieht-
féle vesebajnal, - lépdtganit-
nal, m&jbajoknál, «árga*ignál, 
anyagosere betegségeknél, a 
légutak hurutos bántalmalaaL 

, Donáti 
ntmebsn * I*|nu4a-

'jytorrás 
hatásul. Föképen 

'•*" 
• m t ja ni 
gibb tartalmú gyég 
erélyesebb hatás»a_ 
IndlkálTa: idttlt bélhurutnál. 
obsti páti ónál, epekőnél, elhizáii 
hajlamnál, oltanál *• o»ker-
betegségnéL 

Legdusabb. 
természetes magnézium-

glaubersós Források. I Magyarországi nagybani lerakat: Hoffmann József, 
Budapest , V . kér. , Báthory-utcza 8. szám. 

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, :: :: :: bojtok, 
csipkék, :: :: fémszálak. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
ZORGORATEBMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

;: Telefon. 
IBAÓH.ioagorát jataianak éf ajánlanak : 

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

AGYTOLLAK; 
Legelőnyösebb be vásárlási 
. forrás * 

mi 
Vállalat, Miskolcz 2, 

MV* Tessék árajánlatot kérni l 

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

HARMATHY 
Debretzen, Füvészkert 14. sz. 

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

OSZTRÁK CHEOOE S2ÁR\L« 8V956. 
SÜRGÖNY-CZLM : „ C A R T O N A G E " 

• TELEFOIN: 'M-

45 . SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
8ZBBKBSZTÓ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, NOVEMBER 6. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Reáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek : 

l Egész évre _ 
| Félévre _ _ 
l Negyedévre _ 

_ 16 korona 
_ 8 korona. 
_ 4 korona. 

A tVilagkronik'it-\íií 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

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

Dr. VAROSY GYULA. 
1846-1910. 

A Í Ó M A I KATHOLIKUS egyház egyik legnagyobb 
tiszteletben álló vezérét vesztette el Vá-
rosy Gyula kalocsai érsek személyében. 

Azok közé a főpapok közé tartozott, a kik a 
nélkül hogy türelmetlenségükkel harczokba so¬ 
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 Hay-
nald érsek elküldte őt Bécsbe, az Auguszti-
neumba, 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, buz-
gósága annyira felhívta rá a figyelmet, hogy 
Császka érsek halálával a megüresedett kalo¬ 
csai érseki széket 1905-ben ő nyerte el. 

Nem sokáig, mindössze öt évig töltötte be 
ezt a fontos és fényes pozicziót, de ez alatt 
a rövid idő alatt is nagy érdemeket szer¬ 
zett. Anyagilag meglehetősen rósz karban kapta 
az érsekség vagyonát, de rövid idő alatt rend¬ 
behozta. Hivatását nem fogta fel kényelmesen, 
legelőször is bejárta az egyházmegye minden 
egyes plébániáját s különféle intézkedéseket 

tett a hitélet emelésére s minden erejével igye¬ 
kezett előmozdítani a katholikus társadalmi 
tevékenységet. 

Az országos katholikus ügyekben is elől¬ 
járt buzgalmával, mint a katholikus nagygyű¬ 
lések egyik vezér szereplőj e, a püspöki kon-
ferencziákon a gyengélkedő herczegprimás he¬ 
lyett gyakran elnökölt, a főrendiházban is 

Dr. VÁROSY GYUJLA KALOCSAI ÉRSEK. 
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több ízben felszólalt katholikus kérdésekben. 
Legutóbb sokat emlegették nevét a híres Bor-
romei-encziklika kihirdetése miatt. 

Papjaitól szigorúan megkövetelte a szabá¬ 
lyok megtartását, a feddhetetlen életet, de 
azokkal szemben, a kik papi hivatásukhoz 
méltóknak bizonyultak, mindig méltányos és 
jóindulatú volt. Több új plébániát alapított, 
előmozdította a katholikus társadalmi egyesü¬ 
letek és intézmények alakulását s közművelő¬ 
dési intézeteket nagy összegekkel támogatott. 
A Szent Imre-kollégiumra 75,000 koronát adott 
és nagy összegre mennek különféle adományai 
és alapítványai is. Mint nemrég megemlékez¬ 
tünk róla, 350,000 korona költséggel restaurál-
tatta a kalocsai székesegyházat. Összesen mint¬ 
egy másfél millió koronát adott közezélokra. 

Halálát hosszas betegeskedés előzte meg. 
Hetek óta küzködött a halállal, a mely végre 
leterítette. 

VITÉZ MIHÁLY DIÁK. 
Debreczeni Collégium, de magos. 
Vonul felé sorban a vaskalapos. 
Húsz professzor elé kiáll 
Csokonai Vitéz Mihály, 
Húsz professzor okulárés, haragos. 

Szól az egyik : a te vétked szörnyű nagy, 
Czétusoknak, tantermeknek réme vagy. 
Mindenre tudsz kádencziát, 
Bolondul a többi diák, 
Nótád, kedved, mindenikre ráragad. 

Szól a másik : sok a vétked, világos, 
Rettentő vagy, ha a kedved virágos, 
Köntösgáti kurta korcsma 
Beszélni de sokat tudna, 
Valamint a osicsogói csapiáros. 

Húsz professzor tanácskozni bevonul — 
Aztán megint libasorban kivonul. 
Kimondják a szentencziát -
Kicsapják jó Vitéz Mihályt, 
Távozzék el, mire a nap leborul. 

Vitéz Mihály botra köti batvuját, 
Úgy ballag a lármás pércsi soron át. 
Vén csengettyű búsan kondul 
Az öreg kollégiumbul: 
Híres diák, nótás diák, jójszakát! 

A hogy beér a Darabos-utczába, 
Egy ablakból nóta csendül utána: 
«Estve jött a parancsolat 
Violaszin pecsét alatt — —» 
Az ő kedves, szerelmetes nótája! 

Vitéz Mihály most a fejét fölveti, 
Az a nóta annyi mindent mond neki. 
Visszanéz még nagy kevélyen — 
Az alkonyi fényességben 
Ott mered a collégium, — neveti. 

Legátusok, professzorok, diákok, 
Bánom is én, akármit is csináltok, 
Por lepi be Írásotok, 
Idő őrli tudásotok, 
Nem fog- senki emlékezni tirátok. 

•Ágálhattok, szavalhattok, — hiába, 
Kiűzhettek százszor is a világba, 
Fakadhattok mérges szóra — 
Csak élni fog ez a nóta, 
Míg tavasz lesz s nyit az akácz virága ! 

Farkán Imre. 

BÚCSÚ-DAL. 
Isten veled, kis galambom l 
El kell mennem messze földre. 
Ne sírj, ne sírj olyan nagyon. 
Nem válunk el mindörökre. 
Madár-hangos csalitok közt 
A vadgalamb utján megyek ; 
Visszarepül hű párjához: 
Csak találjon búzaszemet. 
Azért megyek 

Isten áldjon, édes anyám, 
Édes szülém : kedves Hazám ! 
Hej, de nehéz az én utam : 
A te könnyed nem hull reám. 
Hogy ily könnyen útnak engedsz ! . . . 
Mégis édes volt a tejed. 
Vándormadár sem felejti, 
A hol fészkelt, azt a helyet. 
Isten veled l 

Vagy este van, vagy eső van, 
Ködbe borúit már a határ. 
Nem látom én az utamat, 
Mutasd meg hát, vándormadár, 
Mondd meg nekem : hogy bírod ki, 
Hogy a szived meg nem hasad ? 

- Madár-hangos csalitok közt 
Visszaszállok : azért van az ! 
Lesz még tavasz ! 

Pap Zoltán. 

A GALAMB PAPNÉ. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Móricz Zsigmoud. 

X. 
A mint beléptek, az asztal le volt szedve, az 

ablakok kinyitva. 
Knóknak most tűnt föl legelőször, milyen 

nesztelenül végződik el náluk minden. Mintha 
szellemek végeznék el a házi dolgot. Sokat ér 
a jó cseléd. 

- Jaj Istenem, tereintőm ! — sóhajtott fel 
a fiatal asszony. 

Az ura gyöngéden megölelte s megcsókolta. 
Az asszony úgy taszította el, mint egy kis 

furia. 
- Pfuj ! — kiáltott rá, - - utálatos részeg. 
- Nem vagyok én részeg, babukám, — pró¬ 

bálta elnevetni a dolgot a férj. "-- Hisz alig 
ittam. 

- Ez magának alig ? Pftvj! 
A férfi hallgatott, restellt*- magát, mintha 

csakugyan kár lett volna bort kóstolni. 
Istenem, Istenem, hova sülyedtem! — 

kiáltott elkeseredetten az asszony. 
Az ura szokatlan meghökkenéssel hallotta a 

szót. Most nem jutott rnár eszébe semmi, a mi-
vel máskor meg' tudta magát nyugtatni. Erő¬ 
sen, ('-lesen, szinte a testébe vágott a sértés. 

- Micsoda nép közé keveredtem! Pfuj, bü¬ 
dös parasztok, undok korhelyek. 

— Lelkem . . . 
- Igaza volt Hilda néninek, hogy ha egy 

hétig köztük leszek, úgy elparasztosodom, rám 
st-m ismernek többet. 

A férje elkomolyodva és szomorú arczczal 
nézett rá. Az asszonyka dühösen pattogva foly¬ 
tatta s a szeme izzó tűzben égett. 

- Sohasem hittem, hogy ekkora áldozatot 
hozzak a vak szerelemnek. Tavaly ilyenkor 
Nápolyban voltam apikával, most meg itt va-
'gyok a disznók közt a sárban. 

Az embert mintha villám sújtotta volna. El-
sáppadt s az egész teste remegni kezdett. 

- Édes, - - mondta színtelen hangon, -
neked azt tudnod kellett, én azt előre meg¬ 
mondtam, hogy a papi állás szerény, de tisz¬ 
tességes élettel jár . . . 

- Tisztességes! Ez a tisztesség! Egy hete 
vagyok itt, már ilyen megaláztatások! Hogy 
mernek utczai korhelyek betolakodni hozzám, 
az én házamba? Hogy? 

- Én hívtam meg őket, - - mondta fakó 
hangon a férj. 

- Igen! Te hívtad meg hozzám azt a papi 

csordát is? A nagyszerű delkészi értekezletet!» 
Micsoda szemtelenség az, a más nyakára egy 
gyülevész vendégsereget rászabadítani ! 

— Ez itt így szokás. 
— Éhesek, koldusok. Mert egy se meri meg¬ 

hívni a tisztelt bandát, mert biztosan felfalnak 
egy félévi papi fizetést. Azért muszáj így vetni 
ki, hogy kihez menjenek. De tudom, én nem 
leszek itt akkor ! Mert én elutazom, külföldre, 
vagy a Tátrába! Úgy sem voltam még ott 
télen ! Gondoltam, majd asszony koromban . . . 

— Édes, az én fizetésemből nem lehet a Tát¬ 
rában telelni. 

— Mi közöm nekem a maga fizetéséhez. 
Majd kérek apikától. 

A férfi sápadt volt és szörnyen komor. Egy¬ 
szerre megrendült a bizalma a feleségében. 
Nem! Lehetetlen az, hogy ők összetörődjenek. 
Hogyan értesse meg ezzel az elkényeztetett te¬ 
remtéssel, hogy kell élnie egy falusi papnénak ? 
Szomorú kísérlet! Ha a paradicsommadár tú¬ 
zokok közé kerül, hogy él velük? 

- Mit várhatok a jövőben? — kesergett az 
asszony, - - ha már most sem tud megkímélni 
fokhagymás parasztasszonyoktól ? 

- Hát mit kellett volna tennem ? — nyögte 
a pap. 

- Azt mondani neki, hogy menjen a kony¬ 
hába. Majd kiszól a nagyságos asszony is egy 
perczre. Vagy azt sem, mert mi közöm nekem 
hozzá. Nem akarok én napszámost fogadni. 
A nagyságos asszonynak migrainje van. 

-- Oh, lelkem! 
— Nagyságos asszony ! Az! A kinek az ura 

falusi korhelyekkel tegeződik és bort önt az 
asztalra. Disznó! És egy ilyen ember az én 
férjem! El kell sülyednem a szégyentől. 

A fiatal pap ijedten azt mondta magában, 
hogy az asszonyka elvesztette az eszét. 

- Meg fogok innen szökni, még az idén ! — 
Torzsa Ábrissal! — fulladozott az asszony. 

Az ember felhördült s vállon ragadta. Izmos 
ujjai egy pillanatig belevágódtak a puha, for¬ 
más női karba, aztán rögtön kitágultak. Abban 
a mozdulatban már legyőzte őt a saját óriási 
testi felsőbbsége. Szinte úgy tetszett, hogy meg¬ 
roppan visszaszorított erejétől. Indulatát nem 
tudta kire önteni. Annál rémesebb volt a fel¬ 
indulása. Öklét homlokára szorította s feltárult 
előtte egy keserves élet képe: a szegény falusi 
pap mellett a móltóságos dáma, a ki örökös 
kétségbeesésben és elégedetlenségben fogja töl¬ 
teni életét. 

- Hát akkor miért jöttél hozzám, ha job¬ 
ban szereted az úri életet, mint engemet? -
hörögte. 

Az asszonyka értetlenül, kicsinylő csodálko¬ 
zással nézte végig a férfit. 

- Te esztelen! — kiáltott az ember torka¬ 
szakadtából. S úgy nézett rá, haraggal, keserű¬ 
séggel, szívfájdalommal. 

Az asszonyka ijedten hátrált az őrült tekin¬ 
tet elől s egy perez múlva ideges sírásra fakadt. 

- Ez a szerelem, - - zokogta tördelve, -
ez a szerelem ! Hát faljon fel! Vadállat! Eddig 
tartott a szerelem! Eddig birta ki. Nagy szere¬ 
lem ! Jaj, mama, mama, megmondta nekem a 
mama. 

És olyan szivszaggatva kezdett sirni, hogy a 
férfi elfacsarodott szívvel tért magához. Eájött, 
micsoda őrültséget tett. Egy ilyen gyöngéd kis 
teremtést úgy megijeszteni. Bűnbánat fogta el. 

- Édes, édes, drágám, imádott, kedves kis 
feleségem, mindenem, drágám ! Ne haragudj, 
ne haragudj! 

- így tud rám rivallni! Ez a szerelem! Ezt 
érdemiem én a nagy áldozatért! 

A férfinak ettől az utolsó szótól megint a 
fejébe ment a vér. 

- Micsoda áldozat? Mit áldoztál? Azt, hogy 
itt vagy és elégedetlen vagy és a szememre há¬ 
nyod? Ez az áldozat! Nem az, ha valaki tűr 
és szenved és hallgat, mint én! . . . 

Újra belátta, micsoda őrültségeket beszél 
már megint. Mit tűr ő? Mit szenved? Mit hall¬ 
gat el? 

- Nem többet, soha többet, ha akármi tör¬ 
ténik is, többet nem bántalak! — hörögte, s a 
fejébe tóduló vértől majd ledobbant. 

Az asszonyka egy perczig hallgatóit, félt, 
hogy az ura hirtelen megőrül és őt széttépi, a 
mikor látta, hogy nem, visszakapta a bátor-

Szép élet. Egy félbolonddal. Úgy gyűlö-
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löm, de úgy gyűlölöm. Megvetem ! Tudja ! Meg¬ 
vetem magát! Nem bánnám, ha most itt rög¬ 
tön valami borzasztó dolog történne, ha beron¬ 
tana két farkas és széttépné. 

A férfi erre a váratlan óhajra hirtelen fel-
kaczagott. 

De az asszonyka annál dühösebben toporzé-
kolt. 

- Csak nevessen, hitvány ember. Erre kell 
magának feleség, hogy legyen, a kin szabadon 
kitölthesse kéjvágyát és dühöngését. 

A férfi újra kaczagott. 
- Igazán megérdemelnéd, hogy megverje¬ 

lek! - - mondta aztán nyugodtan. 
- Próbálja meg ! Csak azt próbálja meg! 

De a pap egy hosszú pillanatnyi hozzákészü-
lés után sem merte megpróbálni. 

A helyett ölbe kapta az asszonyt s minden 
rugkapálása ellenére is bevitte a másik szo¬ 
bába, a hol is szépen lefektette a megvetett 
ágyra. 

Az asszonyka elnyúlt az ágyon, belefojtotta 
az arczát a puha párnákba s görcsösen zoko-
gott. 

A férfi azzal a kényelmetlenséggel nézett rá, 
a melyben az is benne v-olt, hogy mégis unal¬ 
mas dolog a csikószelidítés. 

- Nyomorult! - ugrott fel hirtelen az asz-
szony. — Micsoda elégtételt ad nekem ezért a 
gazságért ? 

Oly bájos volt, hogy meg lehetett volna enni. 
Ott térdelt az agyon s az areza épen egy vo¬ 
nalban volt az ura szemével. Két apró öklét 
összeszorította s nem lehetett tudni, nem ug-
rik-e a következő pillanatban az embere sze¬ 
mének, hogy kivegye, mint egy megmérgese¬ 
dett macska. 

Pap Énók rajta felejtette a pillantását s el¬ 
felejtett válaszolni. 

- Micsoda elégtételt? - - folytatta az asz-
szony. - - Ha elevenen megsütnék, ' az sem 
volna elég! Ilyen gazságért az egész férfinemet 
fel kellene akasztani! . . . Hogy mert hozzám 
nyúlni, nyomorult ? . . . Mit vigyorog ? 

Tass. 
Egy pofon csattant el a férfi arczán. Nagyon 

oda illett. 
De a gömbölyű arcz a pofon után méltósá-

gos lett. A férj kiegyenesedett, mint egy szálfa 
s villámló szemmel nézett az asszonyra. 

Abban a pillanatban, a hogy ép kinyitotta a 
száját, hogy valami ünnepélyes szóval riaszszon 
rá a vakmerő asszonyra, paccs, újra elcsattant 
egy pofon ugyanazon az arczán, a melyiken az 
elébb. 

Ennek az újabb pofnak azonban az a várat¬ 
lan hatása lett, hogy az asszonyka megijedt 
tőle és lecsapta magát az ágyra, a férfi pedig 
egy hosszú pillanatig tartó elámulás után arra 
gondolt, hogy itt a kigázolás a hínárból! 

- Édes, — mondta csöndesen, — édes. 
Semmi válasz. 
Az arcza égett s rászorította a tenyerét. 
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— Édes ! 
Az asszony ott feküdt az ágyon s a fejét 

beledugta a párnába. 
- Drágám . . . 

Semmi válasz. 
- Csak nagy szamár is vagyok én. Az már 

igaz, hogy nagy szamár vagyok. 
Erre az asszony hatalmasan felkaczagva 

felült. 
Oda ült az ágy közepébe, keresztülfogta tér¬ 

dét a két karjával, úgy kaczagott. A szeme 
kicsire húzódott össze s fuldoklott a kacza-
gástól. 

Az ura meg volt rőkönyödve s nem mert 
kaczagni. Már annyit megtanult, hogy ha ő is 
nevetne, akkor az asszony újra elkomolyodnék. 
Ezért hát oly szomorú arczot vágott, a milyet 
csak tudott. 

-— Édes ! 
- Csitt, csatt! 

Az asszonyka két apró kezével mind a két 
oldalról megpofozta az urát. 

De már nem erősen. Ezek olyan vigasztaló 
pofonocskák voltak. 

- No, no, nono ! — mondta gyöngéden. — 
Nem kell ijedezni! Csak kellett elégtételt sze¬ 
rezni a megsértett női nemnek! 

Az ura letérdepelt az ágy elé s kezet csókolt 
a kis házi sárkánynak. Magában pedig azt gon¬ 
dolta, hogy hál'istennek, csakhogy elmúlt a 
zivatar! «De most már jó lesz ügyeskedni, 
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hogy el ne rontsam, a mi így magától a 
ölembe pottyant.» 

Icza asszony most már nagy szelíden rápör 
költ az urára. 

- Most könnyen szabadulsz, nyomorult! !)»• 
még egyszer haragíts meg, akkor felakasztalak. 

- Soha, soha, — mondta a férj s bűntudat¬ 
tal nézett a felesége szemébe. Magában pedig 
azt gondolta, hogy ezután úgy fog hazudni, a 
h°8y jól esik, soha igazat többet nem mond, 
mindent ráhagy, legyen úgy, a hogy az asz-
szony akarja. Lám, milyen hiábavaló szószapo¬ 
rítás volt ez az egész csevegés, hiszen az a fel¬ 
hányt parasztasszony is, a legyalázott rósz 
korhelyek is (az ördög hozta ide őket), mind 
csupa jó emlékkel mentek el! S az a fő! Néni 
tesz roszat az asszonyka! Hát az ilyen apró 
szeszélyeit ne tűrje el? Inkább így négy fal 
közt tomboija ki magát, ha már arra szük¬ 
sége van az asszonyi természetnek, mint ide¬ 
genek előtt! Ennyi szórakozása se legyen az 
ő asszonyának! Oh, de nagy szamár is va¬ 
gyok én. 

Egy rövid pillanat alatt futott ez mind végig 
az eszében s azalatt merően és egyre szerelme¬ 
sebben néztek egymás szemébe. 

- Soha, soha! — ismételte a férj s a hangja 
egyúttal azt a régebbi sohdt is megéreztette. 

- Csak ne álnokoskodnál! — mondta gyü-
gyögve az asszony, mintha nem tudnám, mit 
gondolsz! 

Ugyan mit, no? 
- Mit ? Azt, hogy az ördög vigyen el engem 

a nyakadról . . . De próbálj csak rámúnni! 
akármit is csinálok! majd meglátod, mi 
lesz ! . . . 

A férj uram nem akart látni semmit, bele¬ 
fúrta az arczát, s betakarta a szemét az asz-
szonyka puha bluzocskajába, úgy, hogy a kis 
nő csiklandósan, jólesően felkaczagott. 

XI. 

A hó igen késett. 
November is elmúlt, deczember is itt volt, 

mégsem jött a fehér világ, fehér virág. 
Az asszonyka most töltötte az első egész esz¬ 

tendőt falun s már borzasztóan megunta a ko¬ 
pottságot. Szinte idegesen követelte már az 
urától a havat, úgy-úgy megtámadta érte, 
mintha ő sikkasztotta volna el. 

A hótalan világban aztán minduntalan neki 
«jött fel a hava», s úgy látszott, a mézes 
napok boldog pörpatvarai sohasem múlnak 
már el. 

Ez a pár hónap különben roppant gyorsan 
és nagyon szépen telt el. Az asszonyka ugyan 
még mindig ideiglenesnek érezte a helyze¬ 
tét, s titokban egyre várta, hogy: na, most 
már itt az ideje a felébredésnek, de azért min¬ 
den érkelte, a mi körülte volt s a kíváncsisága 
illesztette be a környezetébe. A parasztokat 
sorra ismerte már s valamennyinek tudta a 
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legkisebb baját is. Népszerű is volt nagyon s 
nem emlegették már, csak a «galamb papné»-
nak. Az is volt, csakugyan az, egy kis piros 
csőrü, turbékoló, duzmaszkodó, hegyes fehér 
galamb. A ruháit hazulról kapta, Pestről, s 
mindig olyan volt, mint egy menyországi, vagy 
legalább is színpadi tünemény. 

Ősz elején roppant szerencsétlenség érte 
őket. Nagy beteg lett Zsuzsa, a cselédjük, a 
titkos angyal, a ki mindent elintézett s pára-' 
diósommá :tjstte a mézesheteket. Először azt 
hitték, vége a világnak, az asszony meg volt 
rémülve, letelegrafáltatta a mamát. De a mama 
nem jött! Még ilyen rettentő csapás sem másí¬ 
totta meg az elhatározását. Ugyanis fogadást 
tett, hogy soha életében nem fogja megnézni, 
milyen nyomorúságban él a lánya, hova sü-
lyedt az ő szerelmes gyermeke. 

A kis galamb papné most jött rá tulajdon¬ 
képen, mit jelent egy gyermekre a mama. De 
tudja Isten, a Zsuzsinak nagyobb hijját érezte, 
mint a mamának. 

Sajnos, bele kellett nyugodni a változhalat-
lanba. Zsuzsiért eljött az asszonylánya s kije¬ 
lentette, hogy az anyját viszi, nem is engedi 
vissza, mert nála is eliél egy dolgos öreg asz-
szony. Úgyis akármennyit keres az öreg, mind 
azokra a bitang fiaira köti. De ha nála van, 
akkor biztos, hogy csak neki dolgozik . . . 

A kicsi asszonynak most nyilt meg a szeme 
előtt a keserves, nagy, nehéz élet. Mikor az 
első napot töltötte a hideg konyhában, azt 
hitte, a szive szakad meg fájdalmában. 

Az ura aztán addig szaladt, míg a szomszéd 
faluban egy másik Zsuzsit nem kapott. Ez el 
is jött, de micsoda Zsuzsi volt ez a régihez ké¬ 
pest ! Vétek volt az a név neki. Mindjárt első 
nap kisült, hogy hírét sem hallotta a parfait-
nak. S nem tud egyebet főzni, csak lencsét, 
babot, borsót, kolompért, szüretien húslevest. 
Az ebédjét sűrű könnyhullatások közt ették meg, 
de megették, mert már akkor három napja 
éltek rántottán és zsíros piritóson. Ezt a két, 
ételnek nem nevezhető rettenetességet Énók 
igen kitűnően tudta csinálni! Ennyi életre¬ 
valóságot tanult diákkorában. 

Egy heti kínszenvedés után rájöttek, hogy 
a staftirungba szakácskönyv is volt becsoma¬ 
golva s abból az asszonyka kinézett valami 
ételt, a mihez nem kellett fokhagyma, mert a 
második Zsuzsi, a nyomorult, csak olyan éte¬ 
leket tudott kotyvasztani, a mihez okvetlen 
fokhagyma kellett. Ezt megcsinálták együtt. 
Sikerült! Erre megjött a kis papné kedve a 
főzéshez s másnap egész nap dolgozott: végy 
egy szelet bélszint. . . Az ám, de hol lehe't'' 
bélszint venni! Énoknak szaladnia kellett a : 

városba. A kocsibér két forint volt, a bélszín 
három, mert meg kellett venni az egész dara¬ 
bot, s mikor hazajött, akkor állott elébe az 
asszony azzal, hogy menjen vissza, de gyor¬ 
san, mert nincsen semmi fűszer! 

Gyönyörű idők voltak azok. 
Hanem az igaz, hogy minden étel sikerült. 

Egy sem romlott el, mind ehető volt. Sőt mi 
több, Énók megesküdött, hogy soha életében 

olyan jó ételt nem evett. Pedig ő a konviktus-
ban borzasztóan el lehetett kényeztetve. A hol, 
mint közben elmesélgette, olyan ételeket ettek, 
hogy ha a kását a falhoz csapták, oclaragadt. 

Egy hét alatt annyi szükséges konyhai hol¬ 
mit vásároltak össze a szakácskönyv útbaigazí¬ 
tása után, hogy ki kellett venni száz forintot 
az Icza takarékkönyvéből. 

Énók úgy asszisztált, mint egy hivatásos 
kukta. Mennyi fát vágott! Mennyi vizet hú¬ 
zott ! Mert a cselédnek folyton ott kellett állania 
az asszonya háta megett, hogy tanuljon ! S kéz¬ 
nél legyen, ha kell. Jaj, de legalább mennyit 
tanult! Mikor elment, annyit sem tudott, mint 
mikor jött. \ 

Az asszonyka meg volt lepetve, mikor a lány 
azt mondta, hogy elmegy. Még ezt sem pró¬ 
bálta, hogy őt otthagyja a cseléd. Bezzeg a 
harmadik Zsuzsi már minden órában meghal¬ 
lotta, hogy,: elkergetlek! 

Mert harmadik Zsuzsi is került. Ez sokkal 
különb volt, mintva, második: nem feleselt. 

' Hanem a helyett, ha magában maradt, mindig 
járt a szája. Úgy beszélgetett a tűzfogóval. a 
lábasokkal, meg a seprűvel, mintha eleven lé¬ 
nyek lettek volna; úgy tett, mint az egyszeri 
pap, a ki a fazekaknak prédikált. 

Eltelt az ősz, megjött a tél. Csak ekkor vette 
észre az asszony, hogy idő múlt. Egyszerre 
eltűnt a jókedve. Fázott, csapzott kedvű lett, 
unta a hótalan világot, a mely mindennek csak 
a vázát mutatta, nem találta helyét. 

A mai nap különösen nagyon szürkén virradt. 

' 
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Az asszonyka szótalanul ébredt, maznán 
szedte rendbe magát, hátrakötötte babos ken¬ 
dővel a fejét s takarított. Az ura látva, hogy 
egész reggel nem szól hozzá, leült az íróasz¬ 
tala mellé, sürgős hivatalos ügyei voltak, a 
miket már el kellene intézni, de az asszonyka 
nem engedett neki egy percznyi időt sem. 

A mint épen elrendezte maga előtt a papíro¬ 
kat, hogy a több hetes postán eligazodjon, az 
asszonyka odaszól: 

— Bzéttépem! 
A férfi kényszeredetten nevet. 
— De ha muszáj, édes. 
— Jól van, csak bújjon bele azokba a bü¬ 

dös papirosokba. Én itt cseléd vagyok, maga 
meg szórakozik. 

— Dehogy . . . 
Az asszony csaknem sírva fordul el. 
- Bezzeg nem kellett a rongy papirosa, mi¬ 

kor még szerelmes volt. Akkor el tudott velem 
lenni. Most már azt sem bánja, ha akármi van 
velem. Úgy-e, nem jön megcsókolni? Úgy-e 
nem? Ez egy szerelmes férj. Azelőtt minden 
perczet sajnált, a mikor csak egy lépésnyire 
ment is tőlem . . . 

Oly őszintén panaszkodik, annyira meggyő¬ 
ződésből beszél! Az ember azt gondolja magá¬ 
ban, bizony bolondság volt úgy elkényeztet¬ 
nem ! . . . Feláll, s eltaszílja maga elől a pa¬ 
pírokat. Oda megy az asszonyhoz. Megöleli, 
megcsókolja. A felesége elhárítja: 

- Ugyan ne affektáljon; nem szeretem, ha 
valaki mást mutat, mint a mit érez. 

Az ember nevet s a csókoktól újabb csókokra 
kap gusztust. 

- De drágám, gyere, ülj mellém . . . 
- Ugyan ne hizelegjen, kétszínű, álnok! 

— Nem hizelgek! 
— Hát tűr még egy kicsit? 
•— Imádlak! 
Az asszonyka meg van sértve, mert a hang¬ 

ban tréfát érez, komédiázást. 
- Ezt így tudja mondani? Szégyen ! 
- De babukám! Hát hiszen nem várod ta¬ 

lán, hogy reggeli takarítás közben szaladjak 
most hozzád, hogy megvalljam, mennyire 
imádlak. 

- De várom, de épen azt várom! Mégis 
csak csúfság, hogy én az ő kedveért lettem 
utolsó szolgálóvá, s most már utál, mikor reg¬ 
geli pongyolában lát. A helyett, hogy még a 
körmömet is csókolná, a mért ilyen piszkos 
ő miatta ! . . . 

— Oh, kicsikém, mennyire félreértesz ! 
Átkapja, magához szorítja s a száját csó¬ 

kolja, hogy ne tudjon beszélni. És közben azt 
gondolja, hogy mi lesz ennek a vége? Bor¬ 
zasztó, milyen telhetetlen az asszony, egy 
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percznyi szabadság nincs mellette. Mégis csak 
terhes ez. És örökké hazudni a rajongást, a 
frisseséget... És csókolja, csókolja, de a csókja 
nem tüzes, nem heveskedő, nem tapadó, ha¬ 
nem dühös. 

S mennyire érzi ezt az asszony ! 
Pityeregve bontakozik ki. 

- Unalom az egész élet! Halálra kell unni 
magamat! Ez mulattasson engemet ? Ilyen hi-
zelgés, a mi nem szívből jön? Látom én, hogy 
már megunt, és sokkal szivesebben volna a 
rongyos papirosai közt, mint velem. Nem is 
tud már velem mit beszélni. De volna csak itt 
valaki, tudom megnyílna a szája. Olyankor 
nem hallani mást, csak az ő hangját. 

— De lelkem, nem arról beszélnék, a miről 
teveled. Hát beszéljek neked a politikáról. 

- Nem bánom . . . beszéljen . . . nem is tud 
egyébről beszélni, csak a politikáról. Minden¬ 
féle szamárság kedvesebb magának, mint az, a 
mi engem érdekel. 

- De kedves kis galambom, értsd meg egy¬ 
szer lelkem, hogy neked minden, de minden 
megvan, a mi kell, hogy azt a tevékenységet 
kielégítsd, a mi benned van, de nekem nincs 
módom rá. Nekem nem lehet elég annyi, a mi 
neked elég, mert nem asszony vagyok, hanem 
férfi. 

- Ugyan ne prédikáljon nekem, — mondja 
az asszony, a ki nem is figyelt s csak az utolsó 
mondatot értette meg. - - D e sokszor a sze¬ 
memre hányja, hogy férfi. Mért vett el, ha 
annyira unja velem az életet ? Nem is fog ez 
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sokáig tartani. Megmondta a mama, de igaza 
is volt benne. A nagy szerelem kihalt, a szen¬ 
vedély lehűlt, most aztán annál roszabb! 

- A mama is beszélhetett volna okosabbat. 
- Hallja, ne sértegesse a mamát. 
- Ugyan, hát ne keserítsen el engem, hogy 

ennyire emlékszel arra az okosságra, a mit ő 
mondott, azokat meg, a miket én mondok, nem 
is hallod. 

- Gorombáskodni tud! — görbíti le a szá¬ 
ját az asszonyka; azzal kimegy, mert eszébe 
jut, hogy vájjon feltette-e mar a konyhában a 
húst a Zsuzsi? Mert az, a milyen haszontalan, 
kitelik tőle, hogy még most sem tette fel. Sok 
baja is van egy ̂ asszonynak, csak a méreg eszi, 
akárhova néz. Úgy kell harczolni az urával is, 
a cseléddel is, mint az ellenséggel. 

(Folytatása következik.) 

AZ ANGOL UDVAR GYÁSZA. 
Alig enyhült az a gyász, melyet az angol 

udvar Edvárd királyért viselt, újabb csapás 
érte. Fiatalon, férfikora delén halt meg rövid 
betegség után a mostani királyné fivére, Teck 
Ferencz herczeg. Az angol nemzet nemcsak 
a királyné fivérét gyászolja benne, hanem olyan 
egyént is, a ki személye egész súlyát latba 
vetve, minden kulturális és humánus mozgal¬ 
mában legélénkebben részt vett. 

Bennünket annyiból érdekel az elhunyt her¬ 
czeg, mert ősei révén magyar vér folyt erei¬ 
ben és rokonai jelenlegis hazánkban élnek. 
A-legelwLTeck hercz^Ofjlof Rhédey Klaudi-
nát vette feleségül s így a jebjnleei angol 
királyné is magyar nőt mondhat «jsanyjának. 

Az elhunyt Teck herczeg, Ferenci? 1870-ben 
született január 9-én a Kensington palaceban, 
mint Teck herczeg és Adelaide királyi her-
czegnő - Viktória angol királyné unoka¬ 
testvérének - - második fia. A polgári és ka-
tonai iskolát Wellingtonban és Sandhurstban 
végezte, azután belépett az első dragonyos 
ezredbe. Itt gyorsan haladt, mert minden izé¬ 
ben lelkes katona volt. Indiában, Egyiptomban 
és Dél-Afrikában teljesített szolgálatot, Transz-
válban, a burok elleni háborúban is kitűnt. 

1902-ben Teck Ferencz herczeg őrnagyi 
rangra emelkedve megvált a katonai szolgá¬ 
lattól. Ettől a pillanattól fogva szocziális, 
emberbaráti és ipari téren dolgozott. A leg¬ 
népszerűbb emberek egyike volt, Anglia leg¬ 
jobban öltözködő férfiának és kitűnő szónok¬ 
nak ismerték. 

Emberbaráti működését legfényesebben a 
Middlesex-Hospital hirdeti, az a kórház, mely 
London legszegényebb munkásnegyedében emel-
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tetett, csaknem teljesen Teek Ferencz herczeg 
segítségével. Mint a kórház elnöke, ez év jú¬ 
niusában 500,000 koronát gyűjtött javára. Ál¬ 
landó irodája volt a kórházban, hová heten¬ 
ként többször ellátogatott. Szinte, személyes 
vezetése alatt állott az áldásos intézmény. 

Halálának hírére gyűjtés indult meg a kór¬ 
házban, a legnagyobb adomány egy penny-
ben (10 fillér) volt meghatározva. A betegek 
filléreiből (sok közöttük a csöppnyi gyerek) 
koszorút vettek a felséges pártfogó koporsó¬ 
jára, így rótták le hálájukat pótolhatatlan 
elnökükkel szemben a Middlesex-kórház kol¬ 
dusnak is beillő betegei. 

Sárost Bella. 

A SZASZVAEOSI BEF. KUN-KOLLÉGIUM 
ÚJ ÉPÜLETÉNEK FELAVATÁSA. 

Október 31-én avatta fel díszes új gim¬ 
náziumi épületét s leplezte le halhatatlan 
érdemű néhai főgondnokainak gróf Kun Ko-
csárdnak és gróf Kuun Gézának emlékszobrait 
a szászvárosi Kun-kollégium. A kettős ünne¬ 
pen ott volt gróf Zichy Jenő vallás- és köz¬ 
oktatásügyi miniszter és Molnár Viktor állam¬ 
titkár, kik a magyar kormányt képviselték s 
velük közéletünk és társadalmunk sok kitűnő¬ 
sége. A.I új épület felavatását dr. Kenessey 
Béla erdélyi ref. püspök végezte; az építés 
történetét Simon Ferencz főgimn. igazgató 
ismertette. A második ünnep az új épület 
előtti téren, gróf Kun Kocsárd és gróf Kuun 
Géza szobrai előtt folyt, hol Csűrös Pál tanár 
mondott emlékbeszédet s a szobrokat a nagy 
számban megjelent küldöttségek megkoszo¬ 
rúzták. 

A szászvárosi ref. Kun-kollégium egyike 
legrégibb tanintézeteinknek; kevés híján har¬ 
madfélszáz év óta áll fenn. Mint egyházköz¬ 
ségi elemi iskola még a reformáczió idejében 
keletkezett; középiskolává Apaffy Mihály feje¬ 
delemsége alatt (1663) lett s hosszú ideig, 
mint a nagyenycdi főiskola partikulája, szerény 
anyagi eszközeivel is áldásosán működött s a 
hnnyadmegyei nemességnek nevelője lett. Má¬ 
sodik alapítóját, újjáteremtőjét gróf Kun Ko-
csárdban találta meg. Hosszú volna elbeszélni 
1832-től 1895-ig, gróf Kun Kocsárd 63 évig 
tartó főgondnokságának gondos és lelkes mun¬ 
káját, felsorolni adományait. Hogy csak a 
legnagyobbakat említsük: a kollégium régi 
épületét két izben is bővíttette; az iskola köz¬ 
pénztárának 100,000 koronás alapot adott; 
^4 tanuló számára ösztöndíjat alapított; ha¬ 
gyományával teremtette meg a konviktust. 
A szellemileg és anyagilag felvirágzó, főgim¬ 
náziummá fejlődött iskola méltán nevezte ma¬ 
gát róla Kun-kollégiumnak. Gróf Kun Kocsárd 
utóda gróf Kuun Géza lett, ki 1878-tól 1903-ig 
viselte főgondnoki tisztét s 1905-ig, haláláig 
tiszteletbeli főgondnok volt. 

A két nagy szellem pártfogó gondjai alatt 
a Kun-kollégium annyira fejlődött, hogy régi 
kereteiből teljesen kinőtt. Épülete, melynek 
emelésén annak idejében Hunyadmegye rend¬ 
jei és gróf Kun Kocsárd buzgólkodtak, szűk 
lett s az utóbbi évtizedben a kollégiumi elöl¬ 
járóság állandó gondja volt egy új, a foko¬ 
zottabb igényeknek is megfelelő gimnáziumi 
épületnek emelése. A kollégiumi elöljáróság s 
főkép Balog József kir. Ítélőtáblái bíró fő-
gondnok és Simon Ferencz főgimnáziumi igaz¬ 
gató szívós kitartásának, erélyének s a körül¬ 
ményeket felhasználni tudó ügyességének, va¬ 

lamint az összes illetékes tényezők jóindulatá¬ 
nak sikerült az új építkezés anyagi alapját 
biztosítani. 

Az új gimnáziumi épület emeléséhez a kebli 
alapokon kívül hozzájárultak: a szászvárosi 
ref. egyházközség azzal, hogy fejedelmi ado¬ 
mányból származó központi fekvésű, terjedel¬ 
mes első papi telkét méltányos árban áten¬ 
gedte ; a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
ki első ízben tornacsarnok építésére és telek¬ 
vásárlásra 70,000, majd gimnáziumi építkezésre 
170,000, összesen 240,000 koronát adott; vé¬ 
gül a szász nemzeti egyetem, mely 1906 decz. 
havában Nagyszebenben Thalmann Gusztáv 
szász gróf elnöklete alatt tartott közgyűlésén 
a Hétbirák erdejének eladási árából Simon 
Ferencz Kun-kollégiumi igazgató, szász egye¬ 
temi képviselő felszólalására régebbi 6000 K 
évi segélye mellé 30,000 K évi állandó és 
vissza nem vonható segélyt szavazott meg. 
E nagyszerű adomány tette lehetségessé — a 
magyar államnak készségesen vállalt jótállása 
mellett - nagyobb, törlesztéses kölcsön fel¬ 
vételét s így az új gimnáziumi épület felépí¬ 
tését, valamint a régi épületnek mintegy 190 
tanuló számára kényelmes internátussá való 
alakítását. 

Az impozáns és minden izében modern 
gimnáziumi épületet Herczegh Zsigmond buda¬ 
pesti építész tervei alapján Kotsis Lajos aradi 
építész emelte. 

Gróf Kun Kocsárdnak és gróf Kuun Gézá¬ 
nak az új épület előtt felállított mellszobrait, 
melyeknek költségeit a Kun-kollégium és az 
Erdélyi magyar közművelődési egyesület or¬ 
szágos adakozás útján gyűjtötték, Horváth 
Géza fiatal művészünk készítette. 

Dr. Nagy Sándor. 
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A LAGUNÁK CSALOGÁNYA. 
Velenczei történet. 

Irta Lampérth Géza. 

A Merceria zeg-zúgos, szűk «calle»-in át 
(jó magyarán bizony «kutyaszorító" volna az 
ő nevük) a Santa Mária Formosa temploma 
felé igyekeztem köteles és gyönyörűséges tisz¬ 
telgésre a Pálma Vecchio ragyogóan szép szőke 
asszonyához, kit ama templom oltárán «Santa 
Barbara» néven imád a buzgó veneziai. 

Fekete szemű, a hagyományos fekete, rojtos 
kendővel beterített nők térdepeltek most is 
az oltár előtt. Nem zavartam nagy mennyei 
áhítatukat, balkan, lábujjhegyen lépve tartot¬ 
tam az ajtó felé, ha szabad úgy mondanom, 
nagy földi áhítattal a szívemben. (Azt az ér¬ 
zést szeretném így nevezni, melyet a művészet 
varázsvesszeje által fakasztott források mellett 
érez a mindennapi élet pnsztaságain megtik-
kadt vándor.) Közben tömjénfüst is áradt és 
az orgonán felbúgott valami fájó siralmú, régi 
egyházi ének . . . De az én áhítatomhoz most 
jobban illett az ajtó meglibbenő függönyén 
át az utczáról beragyogó napsugár s a nyo¬ 
mában bezendülő, valami profán utczai dal 
töredékes hangja: «Mio dolce amore . . .» 

"Édes szerelmem)) . . . így magyarul és itt 
a papiroson is kedvesen cseng, nemde? Hát 
még a csupa muzsika olasz nyelven, kissé 
sziszegő velenczei dialektusban s a nevetőén 
kék velenczei ég alatt, csupa romantikát 

ragyogó márvány-virágokból épített paloták 
között! 

Kiléptem az ajtón. A templom előtti téren, 
a Campo Sta Formosá-n zengett a dal. Azon 
a meleg-édesen zengő női hangon, a mely 
csak Itáliában hallható. Vékonyán czinczogó 
gitárhang kisérte. De látni nem lehetett sem 
az énekest, sem a gitárost a nagy sokadalom¬ 
tól, mely köréjük sereglett s jóformán az egész 
kis teret betöltötte. A velenczei utczák hal-
szagú népéből telt ki persze a közönség nagy 
és igazi része. Az a pár ösztövér angol miss 
és terebélyes német dáma, a kit ép akkor 
arra felé hurczolt Baedeker Károly úr, inkább 
csak kényszerűségből nyújtogatta ott a nyakát, 
mert a tömeg egyszerűen eltorlaszolta előttük 
az utat, mely a «Zanipoló» felé vezet, a hol, 
előírás szerint, Colleoni szobrát kellett volna 
még megcsodálniuk egy füst alatt a Santa 
Barbarával. Hanem a benszülött veneziaiak 
annál odaadóbban élveztek. Szinte látható 
mohósággal szívták magokba az édesen áradó 
hangokat: «mio dolce amore . . . la luna d' 
argento c' invita stasera sül placido maré» . . . 
Édes szerelmem . . . hív a csendes vízre a 
hold ezüst sugara . . . 

- Eme gyönyörűséges Borbála valamely 
késő utóda lesz bizonyára a szép utczai éne¬ 
kesnő, ki ily édesen dalol - - gondoltam és 
magam is a hallgatóság közé furakodtam. 
Valami maszatos képű suhancz haragoszöld 
papírlapot nyomott a kezembe, a minek egy 
kemény soldó volt az ára. De kettőt is szíve¬ 

sen elfogadott érte a maszatos képű, a ki 
közbe-közbe, mikor az ének szünetelt, rekedt 
hangon ordította bele a nagyérdemű közön¬ 
ségbe, hogy íme itt adja elő a lagunák csalo¬ 
gánya a ncanzonetta nouvissima»-t, a legfris¬ 
sebb, a leggyönyörűbb veneziai dalt, melyet 
épen most szerzett «a mi legkitűnőbb költőnk» 
(il nostro eccellentissimo poéta)! A haragos¬ 
zöld papírlapon olvasható volt a dal, melyben 
csupa csók, szerelem, holdsugár, csillag, virág 
kergette egymást az olasz vers megvesztegetően 
édes muzsikája mellett, a tenger csendes tükrén 
úszó gondolában, a melyben - mint az a 
vers előtt levő czímképen szintén látható 
volt - - a boldog költő ringatózott az ő -
édes szerelmével . . . 

A soldók, ez otromba nagy talián «suszter¬ 
tallérok », ugyancsak potyogtak a maszatosképű 
kalapjába. A közönség kapkodta a zöld papi¬ 
rost s mikor a gitár újra megcsendült, az 
egész utcza együtt zümmögte, djadolta a lagu¬ 
nák csalogányával az édesen epedő dalt: «mio 
dolce amore» . . . 

A lagunák édesen zengő csalogánya azon¬ 
ban még mindig nem volt látható. Néhány 
soldót csúsztattam a maszatosképü markába 
és sikerűit a kör közepére jutnom, így végre 
megláthattam a «csalogányt» . . . Hajh Pálma 
Vecchio Tizian . . . s ti többi rég alvó mes¬ 
terek! . . Forduljatok falnak, s -aludjatok 
tovább . . nincs mit keresnetek már Veneziá-
ban . . Hol van a dúspompás, aranyfényű 
élet, melynek tündöklő színeiben dúskált eese-
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tétek . . . és hol vannak 
a viruló szépségű Barbarák, 
Assunták, Madonnák ? . . . 
Poshadt vizek felett, ros¬ 
kadozó, félrebillent palaz-
zók között a pusztulás vá-
nyadt géniusza jár itt . . . 
Csak egy fényes sugár ra¬ 
gyog ím még vissza a múlt 
idők nagy fényességéből, 
hogy megaranyozza a pusz¬ 
tulás komor képét: a köl¬ 
tészet legszebb sugara, a 
dal . . . 

Lám e töpörödött, sápadt, 
vézna kis teremtést — mert 
valójában ilyen volt a la¬ 
gunák csalogánya — s azt 
a fólvak szatírt, a ki mel¬ 
lette a gitárt pöngette -
szintén a költészet glóriája 
sugározta körül, hogy az 
utcza durva népe röhögve 
el nem kergette, hanem kö¬ 
réje gyülekezvén, szinte a 
szivéig tátott szájjal hall¬ 
gatta, nyelte a dal édes muzsikáját: «Mio dolce 
amore . . . » 

-K 
Aznap este - - gyönyörű holdfényes nyári 

este volt, a minőről amaz «eccellentissimo 
poeta» énekelt - - a Merceria egyik bohém¬ 
kocsmájában vacsoráztam. Afelé velenczei 
«Kispipa» ez, a hol poéták, piktorok, színészek 
s más hasonló benszülött czigánynépség eszi 
a paradicsomos makarónit, meg az olajba rán¬ 
tott tengeri pókot s iszsza hozzá a jó karczos 
veronai vörösbort. 

Egy borzas fejű, villogó szemű apró emberke 
ült az asztalomnál. Hatalmas tál fagiolit 
(bablevest) tett elébe épen Giovanni, az öreg 
pinczér olyasféle bizalmaskodó mosolylyal, a 
melyből a kocsmák lelkének ismerője kiolvas¬ 
hatta : no, ez protekcziós porczió ! A kis ember 
hálásan pislogott a pinczérre s még valami 
jóféle halat rendelt (sok olajjal) és két deczi 
veronait, a mit az olaszok - - nyilván mert 
így sokkal szebben és tekintélyesebbnek hang¬ 
zik — «quinto»-nak neveznek. Mindezek után 
pedig nekiesett a tányérjának és mohó étvágy-
gyal kezdte kanalazni a parmezan-sajttal szinte 
péppé sűrített bablevest. Először a levét szür-
csölte fel, azután a hatalmas, poczakosra duz¬ 
zadt olasz babokat hengergette be egymásután 
hármasával-négyesével és - - talán a mimikri¬ 
törvény alapján — a különben ránczos, töpö¬ 
rödött arcza szinte-szinte egy kívánatosán 
nevető nagy babszemmé'gömbölyödött ezalatt. 

Feiks Ernő: Versenytér. 

A pinczér meghozta ezenközben a halat is, 
temérdek olajjal és két deczi veronait. (Haj, 
bizony itt sem ártott volna egy kis protekczió, 
hanem a zord csaposlegénynyel, úgy látszik, 
már nincs olyan bizalmas viszonyban Giovanni, 
mint a konyha tündérével. . .) 

A borzasfejű egyvégben, jóformán a nélkül, 
hogy föltekintett volna a tányérjáról, eltűn¬ 
tette egymásután a halat, az olajat, a bort s 
azután valami rettenetes égett bőr-izü cziga-
rettára gyújtott, a melynek füstjétől, azt hi¬ 
szem, a legelszántabb velenczei moszkitó is 
világgá menekült volna . . . 

Miután vacsorámat elköltöttem, jóféle chianti 
borocska mellett szemlélgettem a kis kocsma 
s az előtte elhullámzó utcza színes, mozgal¬ 
mas életét. A szűk utczanyíláson át egy pil¬ 
lanatra bekandikált a holdsugár. Egyszerre 
eszembe jutott a Forrnoza-téri jelenet s a 
lagunák csalogánya. Elővettem a zöld papirost 
s újra olvastam a szerelmes, holdvilágos dalt 
és önkéntelenül is dudolgatni kezdtem a fülbe¬ 
mászó, kedves refrainjét: «Mio dolce amore»... 
Némi irigységgel gondoltam a dal szerzőjére, 
a boldog velenczei poétá'ra, a ki most - - e 
gyönyörű holdas estén - - bizonyára valahol 
a zöld vizeken gondolázgat szíve szerelmével, 
ki őt e bájos dalra ihlette, mely íme ujjongva 
cseng-zeng, visszhaugzik ma egész Velencze s 
holnap már talán egész Itália szívében . . . 

A kis borzas egyszerre fölkapta fejét s apró 
szemei hirtelen rávillantak a papirosomra.? 
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— Szép, signor. . . úgy-e 
szép ? - - kérdezte minden 
bevezetés nélkül. 

— Nagyon szép! - - fe¬ 
leltem gyors barátkozásra 
készen, mert különben is 
érdekelt ez az óriás étvágyú 
gnóm. - - Utczai énekesek¬ 
től hallottam ma ezt a dalt 
és nagyon megtetszett. Csu¬ 
pa szív, csupa szin és mu¬ 
zsika . . . Szeretném megis¬ 
merni a szerzőjét. 

— Ah, igen ? . . . Annál 
mi sem könnyebb, uram -
hadarta látható örömmel a 
kis ember. 

— Ön talán ismeri a poé¬ 
tát ? — kérdeztem — talán 
épen idejár ebbe a vendég¬ 
lőbe?.. . 

- Igen, uram, sőt épen 
itt is van, — mondta egyre 
jobban nekiderülő ábrázat-
tal s egy önkéntelen moz¬ 
dulattal a borosüvegje után 

nyúlt. De a kisded «quinto» bizony már nem 
adta. Töltöttem neki az én hosszúnyakú és 
kiadósabb üvegemből. 

— A költő egészségére! • mondtam és 
kocczintottunk. 

— A költő én vagyok, uram . . . azt a dalt 
én írtam! — tört ki most büszke önérzettel 
a kis ember, és olyan mennyei élvezettel szűr-
csölte ki a pezsgő chiantit, mintha nem is a 
Firenze halmain, hanem egyenesen az Olym¬ 
pus magaslatain szüretelték volna . . . A ze¬ 
néjét is én komponáltam - - folytatta - - azaz 
hogy az nálam együtt születik a szöveggel... 
Úgy-e, hagy pompás kis dalocska? Főkép a 
refrén: «Mio dolce amore» . . . A legújabb 
művem . . . tegnap délután írtam, uram . . . 
és mindjárt ki is nyomattam . . . és ma már 
egész Velencze dalolja a Giudeccától a Eial-
tóig . . . 

Gratuláltam a gyors költőnek s újra meg¬ 
töltöttem a poharát. 

— Nos, mondtam — ezt a Múzsa, a «dolce 
amore D egészségére, a ki a dalt sugallta és ne 
feledkezzünk meg a lagunák csalogányáról 
sem, a kinek édes hangja . . . 

Az én kis emberemnek itt egyszerre torkán 
akadt a bor, krákogni kezdett, letette a poha¬ 
rat és aggodalmasan pislogott hol az órára, 
hol meg az utcza felé, a hol - - most vettem 
csak észre — Giovanni pinczér már jó ideje 
az ajtófélfához támaszkodva^ a Márk-tér irá¬ 
nyában kémlelt. 

Feiks Jenő: Női fej. Hollósi Simon: Rákóczi-induló. 
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Odakünn az órástorony (orologio) tetején a 
két bronzlegény épen a tizenegyet verte. 

Giovanni egyszerre csak sarkon fordult, 
aggodalmas arczczal sietett be s valamit sú¬ 
gott a kis ember fülébe. Az - se szó, se 
beszéd — kitett egy zacskó rézpénzt az asz¬ 
talra, csupa ütött-kopott soldo volt, ékes 
szuperlativuszokban köszönte a szíves barátsá¬ 
gomat, ajánlta magát és sietve távozott. 

- La signora . . . a felesége! - bökött 
iitána Giovanni a bütykös hüvelykujjával, 
diszkrét, de sokat sejtető mosolylyal. 

Én is fizettem és szemmeltartván emberemet, 
utána siettem a Márk-tér felé. Erdekeit a sig¬ 
nora, a költő édes szerelme, a «dolce amore»... 

A Merceria egyik szűk mellék-utczájában 
találkoztak össze. Már messziről láttam, hogy 
a signora hosszú csontos kezei élénken mű¬ 
ködnek . . . úgy forogtak, mint valami rokkant 
szélmalom keshedt vitorlái! . . A nyelve sem 
pihent azonban. Észrevétlenül közelebb lopózva 
csak annyit birtam kivenni a rettenetes szó-
zuhatagból, hogy tehetetlenül hebegő kis em¬ 
berét semmirekellő, gyalázatos lumpnak ne¬ 
vezte az asszony, a ki becstelenül elkocsmázza 
azt a pár keserves garast, a mit ők egész nap 
összeénekelnek . . . 

Az élesen csengő hangjáról, a penészes, 
ránczos arczárói megismertem. A költő «édes 
szerelmen egy személyben a lagunák csalogánya 
volt . 

HOLLOSY-FEIKS KIÁLLÍTÁSA A KÖNYVES 
KÁLMÁN SZALONJÁBAN. 

Hollósy Simon nagy vászna, a Eákóczi-in-
duló sok ellenmondást fog a szemlélőkben kel¬ 
teni. Egy porba, ködbe burkolt, viziószerűen 
meglátott tömeg rohan rajta mámorosán előre, 
de nem annyira lelkesedetten, öntudatosan, 
mint inkább kimerültén, elernyedve, támo-
lyogva, öntudatlanul. Csakhogy a mi képze¬ 
teink, melyek a Bákóczi-induló fogalmához 
fűződnek, nem ily hangulatot szülnek lelkűnk¬ 
ben, nem ily képeket váltanak ki; inkább 
száguldó lovak, lobogó zászlók, tárogatóhang, 
büszke dacz, erőteljes keserűség emléke támad 
fel előttünk, nem az ösztönszerűen, hypnoti-
sáltan, bambán előretörő nép képe: a Eá¬ 
kóczi induló nem a szocziális forradalmak dala. 
A czím tehát nem illik a képre. De ha ettől 
eltekintünk, hiszen utóvégre a kép czime nem 
tartozik a képhez, egy szépen megoldott témát 
ad, egy fáradtan rohanó tömeg ijesztő moz¬ 
gását, mely már nem tudja, hogy mért is lel¬ 
kesedik, mért is tolong izgatottan; rohan, mert 
elkezdte s nem tudja abban hagyni. Ezt a 
kissé kesernyés impressziót váltja ki ez a kép, 
nem a magával ragadó, lelkesítő hangulat ér¬ 
zését, mint Daumier rohanó, lelkesedő alakjai. 

Hollósy most kiállított tájképein sordinál-
tabb, enyhébb lett a napfény, mint összes plein-
airista társaién, nem annyira kemény, hara¬ 
gos színekkel festi képeit, mint régente. Mind 
a nyolcz képe finom természetmegfigyelést árul 
el s a mester régen elismert színvonalán áll. 

Tanítványaitól ered a kiállítás legtöbb képe. 
Az elhunyt Nécsey János határozottan sok 
jeles qualitást rejtő tehetség volt, különösen 
a Csipkeverők interieurje ragadja meg figyel¬ 
münket. Már Holló László, Kollerich István 
egy-két ügyes tájképpel, Senyéi József tanul¬ 
mányfejekkel nem ily erőteljes művészi egyé¬ 
niségek ; a többiek pedig még csak inkább 
dilettánsok mint művészek. 

A két .Fet/cs-testvér közül Jenő a többoldalú 
művész. Erősen impresszionista festő, szer¬ 
felett friss, jellemző meglátásokkal. Legbravu-
rosabban talán biliárdtermet mutató képét fes¬ 
tette meg, melyen mind a világítási effek¬ 
tusok, mind a magasan vett szemlélőpont¬ 
ból keletkező távlati rövidülések igen jól sike¬ 
rültek. 

Feiks Alfréd viszont a szinbeli finomságok 
költője. Tengerperti képeit tartom a legsike¬ 
rültebbeknek, melyeken majd ólmos felhőktől 
borított, szürkés-kékes ködös ég, majd nap¬ 
sugaras hangulatok oldódnak fel a tengerpart 
sárga fövényén. Egy-két alak színfoltjai eme¬ 
lik ki még jobban a sceneria végtelen m elán -
cholikus kékes párás hangulatát, életet adnak, 
megoldást a monoton szinek egyhangúságának. 

Farkas Zoltán. 

ERKEL FERENCZ. 
Száz éve most november 7-ikón, hogy Békés¬ 

vármegye székvárosának : Gyulának, úgyneve¬ 
zett «Németváros»-ában Erkel Ferencz meg¬ 
született. Erkel Ferencz az a teremtő láng-
elméjű zenész, a kit mindenki egyértelműen 
a legnagyobb magyar alkotó tehetségnek ismer 
el, mert egy nagy műfajban: az operában, 
elődök nélkül, mint első, merész újító, irt ma¬ 
gyar zenét. Mind a kilenez operája, a maga 
idejében, bátran megállta volna helyét a világ 
akármelyik operaszínházában; valóban csak a 
véletlen szerencse hiányzott ehhez, — így lett a 
nagy magyar zenész dicsősége egyedül hazájáé. 

A hollandiai származású Beethoven a né¬ 
met zenének lett egyik legnagyobb dicsősége. 
Erkel családi hagyományaiban is megvan az 
az apáról fiúra maradt adat, hogy valamelyik 
dédapjuk Hollandiából származott hozzánk. 
Ne vegye senki a rajongó szeretet és tisztelet 
túlzásának, hogy Erkelt Beethovennal hason¬ 
lítjuk össze. A "Hunyadi László* gyászindulója, 
a «Bánk bán» végén a gyászénekkar, a «Bran-
kovics György* végtelenül egyszerű csirából 
fejlesztett nagyszerű «kolo»-ja : nemcsak stilus, 
azaz eltanulható, utánozható szerkesztési mo¬ 
dor tekintetében, hanem egész érzéstartalmu¬ 
kat s meg nem unható, mindig nagyhatású 
szépségüket tekintve is, Beethovenhez mél¬ 
tók. Igaz, hogy Erkel fényes zenei tehet¬ 
sége épen Beethoven, az ezzel némileg rokon¬ 
jellegű Hűmmel, meg az ezeket lelkesített 
Mozart nagyszámú remekművein csiszolódott 
olyan ragyogóvá, hogy a mit csak irt, az mind 
a klasszikusnak tiszteletetparancsoló s egyben 
gyönyörködtető erejével igéz meg. Klasszikus 
az a zeneköltő, a kinél, még leghatalmasabb 
megnyilatkozásában is, világosan látható a 
rend, a következetesség, bizonyos mértéktar¬ 
tás ; ez áll Erkelre is, a kinek szabadon csa¬ 
pongó képzelete a «Hunyadi . . . » hattyúdalá¬ 
ban, a «Bánk . . . » czimbalmos néma jeleneté¬ 
ben (a mint Melinda búcsúzik kis fiától), a 
((Dózsa György» viharában, minden magya-
rossága mellett sem fajul czigányos, «vad 
zseni» féktelen tobzódásává. A "Névtelen hő¬ 
sök* megnyitó zenéjének dagadó hullámokra 
emlékeztető nagyszerűsége már-már Wagner 
Eichard nagyszabású kigondolóerejét sejteti, — 
de uralkodik rajta a hagyományos zenei forma, 
a klasszikusok ismertető erénye. 

Mindezt már atyjától tanulta el, a ki a 
a magyarok, németek, tótok, oláhok lakta 
Gyulán a katholikus németségnek volt kán¬ 
tora és orgonása. Kis-gimnázista korában 
került Erkel Ferencz Pozsonyba, a hol két 
nagynénje a franczia apáczák közt volt s neki 
is a zárdában eszközöltek ki élelmet; itt ki¬ 
tűnő zongorajátszó lett Klein mester keze alatt 
(a kinek életrajzát és arczképét a «Vasárnapi 
Ujság» 1908: 37. száma közölte), míg otthon 
elsajátított orgonajátékáért már híressé is lett. 
Hosszú volna elbeszélni: hogyan lett mág¬ 
náscsaládok zongoratanára, pesti hangverse¬ 
nyeivel 1834 májusában s 1835 őszén hogyan 
szerzett hírnevet, hogyan lett szinházi karnagy 
előbb Kolozsvárott, majd 1836-ban a magas szín¬ 
vonalon állt pesti német színházban, a honnan 
az erős magyar érzésű ifjút könnyű volt másfólév 
múlva elhódítani a nem sokkal előbb felépült 
magyar Nemzeti Színház számára. Erkel külső 
életpályája nem változatos: mikor a Magyar 
Királyi Operaház felépült (1884) s ezzel a 
dalmű a Nemzeti Színházból kiköltözött, ak¬ 
kor ő is mint fő-zeneigazgató átjött az új 
intézethez és rangját megtartotta haláláig: 
1893 június 15-ikéig. A mellett, 1889-ig, 15 
éven át az Országos Daláregyesület karnagya, 
és az Orsz. M. Kir. Zeneakadémiának — Liszt 
Ferencz mellett - - igazgatója és zongorata¬ 
nára volt. Eemek zongorajátékát megcsodáltuk 
születésének 80-ik évfordulóján, mikor Mozart 
egyik hangversenydarabját s benne - - emlé¬ 
kezetből ! — egy szép és nehéz betoldott rész¬ 
letet, ú. n. cadenzát, adott elő, a melyet épen 
félszáz évvel azelőtt írt, de kézirata már év¬ 
tizedek óta nem került elő. 

Itthon, a magyar szivekben, halhatatlanná 
teszi nevét a Kölcsey költeményére szerzett 
nemzeti imának: a • Himnusz»-nak zenéje. 
1844-ben a Nemzeti Színház pályázatot hir¬ 
detett a megragadó költemény megzenésíté¬ 
sére ; névtelenül pályázott 13 mű, a legjobb 

hármat július 2-ikán a színpadon énekelték 
el, s a közönség döntött: Egressy Béni és 
Travnyik János himnusza felett az elsőséget 
annak adta egyhangúan, a melyikről a jeligés 
levél utólagos felbontásakor kiderült, hogy 
Erkel költötte. Ennek a népitéletnek az utókor 
is igazat ad. 

Erkel azonban legnagyobb, mint opera¬ 
szerző. Jelentős dátumok — és nehezen hozzá¬ 
férhetők, azért szolgálatot teszünk közlésük¬ 
kel mindenkinek, a ki a magyar zenei kul¬ 
túra iránt érdeklődik, — hogy melyik dalműve 
mikor került először színre. A legelső magyar 
zenéjű opera korántsem - - mint sokan hi¬ 
szik - - Euzitska József «Béla futása» volt; 
ez csak énekekkel tarkított színjáték volt (Ko¬ 
lozsvárott 1821-ben mutatták be); az elsőség 
Erkel legelső színpadi művéé: az 1840 augusz¬ 
tus 8-ikán szinrekerült «Bátori Mária* czimű 
opera dicsősége. Még húsz év múlva is mű¬ 
soron volt; megnyitó zenéjét (zongorán négy 
kézre) ma is nagy hatással játsszák. Szövegét 
Egressy Béni irta, a «Hunyadi László* és 
«Bánk bán» szövegírója. Ezek ma is elragadó, 
hódító szépek; a még itt-ott olaszos hatásra 
valló «Hunyadi . . . » 1844 január 27-ikén, a 
«Bánk. . .» 1801 márczius 9-ikén került színre, 
szinte mámorba ejtve közönségüket. Már 186:2 
június 26-ikán mutatták be a vezérek korában 
játszó «Saroltá»-t (Káldy Gyula operaigazgató 
1901 január 24-ikén feltámasztotta); de sok 
szépsége a «Bánk bán»-nak csak mintegy vissz¬ 
hangja volt. A Jókai darabjából irt «Dózsa 
György», 1867 április ö-ika óta csak tíz elő¬ 
adást ért, szövegének bántó volta miatt. Az 
Obernyik nagyhatású cBrankovics György»-é-
böl irt dalmű azonban, 1874 május 20-ika óta, 
ma is műsoron van. Azután jött még a Nem¬ 
zeti Színházban a «Falu rossza* ünnepelt köl¬ 
tőjének, Tóth Edének szövegére irt 48-as 
tárgyú «Névtelen hősök»: 1880 november 
30-ikán; egyenesen méltatlanság az intéző 
hatalmaktól, hogy az Operaházban nem adták 
elő. Az Opera új, fényes palotájának megnyi¬ 
tására tervezték Erkel utolsó operáját, az 
(dstván király*-t, de a magas kora miatt már 
csak lassan dolgozó nagy zeneköltő nem bírt 
a kellő időre elkészülni; félévvel később, 1885 
márczius 14-ikén mutatták be. Nem emiitet¬ 
tük fel a ragyogó sorozatban a Ferencz József 
és Erzsébet királyi párnak első magyarországi 
útjának megünneplésére készült «Er'zsébet» 
czimű operát; 1857 május 6-ikai bemutató 
előadásával annyira kellett sietni, hogy meg¬ 
írását három zeneszerző közt osztották meg; 
a középső felvonást irta Erkel, a többit Dopp¬ 
ler Ferencz és Károly. 

Ennyi zenei kincsnek kétharmadát a mai 
nemzedék nem ismeri; a kegyelet szép műve 
lett volna, ha Operánk mind e művek bemuta¬ 
tásával Erkel egész nagyságát a magyar közön¬ 
ség elé állítja. Ennek híján zenei íróink állot¬ 
tak össze és Fabó Bertalan szerkesztésében 
olyan Emlékkönyvet adnak közre, mely Erkel 
családjának és pályájának, jellemének és mű¬ 
veinek megítélésére a jövőben nélkülözhetet¬ 
len forrásmunka lesz. A nagy közönség Erkel 
Ferenczet úgy a szivébe zárta, mint egyetlen 
más magyar zeneköltőt sem. 

A «Vasárnapi Ujság» nemcsak Erkel gyulai 
mellszobrának leleplezésekor (1896 nyarán), 
hanem jó félszázados pályáján minden alka¬ 
lommal a megillető tisztelettel és kegyelettel 
volt Erkel nagysága iránt. Az ő dicsőségének 
azonban más oldaláról ragyogott egy sugár 
reánk: Erkel Ferencz éleselméjű, kitűnő sakk¬ 
játszó volt, s. 1861 október 21-ike óta ő ve¬ 
zette lapunk sakkrovatát, míg fiai föl nem 
váltották: Sándor után Elek, ezután Lajos 
(negyedszázadon át, 1906 elején bekövetkezett 
haláláig). 

Kereszty István. 
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A DRÚZOK FÖLDJÉN. 
(A Hauránbani. 

A napilapokból tudjuk, hogy a drúzok, eme 
harczias s független néptörzse a sziriai Hau-
ránnak, föllázadtak az újtörök kormány ellen, 
mivel ez adófizetésre s katonai szolgálatra 
akarja kötelezni őket; oly dolgokra, mikre a 
büszke és szabadsághoz szokott szilaj nép 
mindez ideig még nem volt kapható. 

A drúzok hatalmas törzsfők alatt mindmáig 
nomád életet élnek a Libanon és a Haurán 
hegyeiben, mely utóbbit róluk ddzsebel druz»-
nak, azaz a «drúzok hegyének* n.veznek. 
A negyekből indulnak rabló portyázásokra, 
leginkább a Haurán síkján megtelepedett 
földműves parasztok sarczolására. Erre nem 
annyira a szükség készteti őket, lévén maguk 
is óriási javaknak birtokában, hanem inkább 
liarczvágyuk és nyugtalan vérük. 

A drúzokat külsőleg alig lehtt megkülön¬ 
böztetni a szintén rabló nomád beduinoktól, 
csupán arczuk fizonomiája s a szemükből 
kisugárzó büszke dacz árulja el, hogy más 
uéptörzszsel van dolgunk. 

A drúzok lovas nép. Eemek telivér paripá¬ 
jukat szőnyeggel, élénk színű szövetekből ké¬ 
szült lelógó czafianggal, rojtokkal, színes üveg¬ 
gyöngyökkel stb. díszítik, s mindegyikük állig 
fegyverben remekül üli meg lovát. 

Mostani felkelésükkel azonban minden való-
szinűség szerint kudarczot fognak vallani. 
Közvetlen okot a katonai büntető expediczióra 
az adott, hogy a drúzok feldúltak s kiraboltak 
egy falut s állítólag néhány török katonát is 
leöltek. Nem gondolták azonban meg, hogy a 
mai török kormány sem a régi többé, midőn 
hasonló esetekben elég volt a törzsfőnök ígé¬ 
rete, hogy a jövőben megfizetik az adót és a 
katonai expediczió vezetőjének titokban adott 
«baksis» arra, hogy a csapatok félúton vissza¬ 
forduljanak. 

A mostani török kormány a drúzok fék-
telenkedésének egyszer s mindenkorra véget 
vetni óhajtva, mintegy 30,000 embert mozgó¬ 
sított ellenük Számi basa fővezérlete alatt. 
Szeptember vége felé, mikor a Hauránon át¬ 
utaztam, a csapatok, melyek addig a Hedzsasz-
vasúti vonalat Damaszkusztól délre Deraat-ig 
(mintegy 120 km.) tartották megszállva (Deraat-
ban, Számi basa főhadiszállásán csak 7000 
ember volt összevonva), épen indulóban vol¬ 
tak a hegyekben tanyázó drúzok ellen, kiknek 
számát egy kapitány hétezerre becsülte. Deraat-
ban a sors abban a szerencsében részesített, 
hogy láthattam a fogságban levő drúz-főnö-
köt, Jahjah-El-Atras-t. Eitka szép szál ember. 
Alig 30—32 éves, büszke testtartású fiatal 
ember, talpig selyemben, fején a drúzok teve¬ 
szőrből készült ormótlan kötele helyett, mely 
a fejet takaró kendő megerősítésére szolgál, 
arany zsinórok s válláról arany rojtok csün-
genek alá. Büszke daczczal áll az őt vallató 
török tábornok előtt, mintha fogságában is 
kiválóbbnak tartaná magát nála. Érdekes el-
fogatásának története is. A drúzok kétfelé 
oszolván, a harczi és a békepártra, látva to¬ 
vábbá a töröK kormány energikus rendszabá¬ 
lyait, hogy a fölösleges vérontást elkerülje, 
elhatározta a törzsfő, hogy elmegy Számi 
basához követségbe, a béke feltételeiről tár¬ 
gyalni. Kíséretében volt a hauráni görög-kato¬ 
likus püspök is, ki kezességet vállalt érte. 
Számi basa azonban minden tárgyalás helyett 
egyszerűen letartóztatta Jahjah-El-Atrast, az 
ez ellen tiltakozó püspöknek pedig állitólag 
azt felelte, hogy ne ártsa magát oly dolgokba, 
melyekhez neki, mint püspöknek, semmi köze 
sincs. 

A csapatok megkezdték tehát három oldal-
io\ &z előnyomulást. Táviratok jelentették, hogy 
a hegyekben, Mifalé falu mellett, véres ütkö¬ 
zet folyt le, melyben a drúzok 400 embert 
vesztettek, a csapatok pedig elesettekben és 
sebesültekben összesen mintegy nyolczvanat. 
Egy másik, délről előnyomuló hadtest azon¬ 
ban hasztalanul ostromolta 30 órán át szaka¬ 
datlanul a drúzok egyik fontos poziczióját, a 
setíbáli magaslatokat, nem sikerült bevennie. 
A hegység északi része ellenben már teljesen 
paczifikáltnak tekinthető. 

Vájjon ellenállnak-e még s egyáltalán med¬ 
dig fognak ellenállni bírni sziklaszorosaikban 

a szabad természet eme vad fiai a túlerőben 
levő csapatoknak, nem tudjuk biztosan. Az 
eddig elfoglalt fegyverek száma mindössze 
600-ra rúg. Ha pedig a hegyekben leveretnek, 
ott van a végtelen sivatag, Badiet-Es-Sam, 
hol semmiféle katonaság üldözésétől sem kell 
tartaniuk. Előbb-utóbb azonban a tértfoglaló 
czivilizáczió őket is hatalma alá fogja keríteni 
s idővel tán az ottomán birodalom egyik leg¬ 
megbízhatóbb támaszává fognak válni. 

Schleicher Emil. 

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

írta N e e r a . — Olaszból fordította H a l l á I g n á c z . 

X. 
Remo. 

Június utolsó vasárnapján Remo, miután 
résztvett a falusi templomocska miséjén, vissza¬ 
vonult szobájába, hogy átnézze az iskolai dol¬ 
gozatokat, a melyeket növendékei a vizsgákra 
készítettek elő. Boldogan dörzsölte össze kezeit, 
mert úgy találta, hogy szép haladást tapasztal. 
Ó, az édes gyerekek! Hát azok a vad hanczu-
rozások árkon-bokron keresztül, a hógolyó csa¬ 
ták, a későnjövések, a könyvek befirkálása, a 
szamárfülek, a farkok, a melyeket a kis diákok 
egymás kabátja végébe tűzdeltek, ezek az ártat¬ 
lan, de mégis rakonczátlan csínyek mégsem 
befolyásolták az iskolaév eredményét. 

Ó, az édes gyerekek! 
És mint győzedelmi ének tolultak ajkaira a 

szavak : 
- Az ember születésénél fogva jó, csak he¬ 

lyes irányban kell nevelni. A nevelés az a 
gyermek számára, mint a támasztó karó a nö¬ 
vénynek. Nem szabad elfáradni abban, hogy a 
jó magját teli marokkal szórjuk szét. Mind¬ 
nyájunknak lelkiismeretesen teljesíteni kell a 
kötelességét és arra kell gondolnunk, hogy az 
Úr számontartja cselekedeteinket. 

Négy csoportban állottak íróasztalán növen¬ 
dékeinek füzetei é.s ő .szeretettel nézte ezeket. 
Persze, itt volt Battistino Eosu is, a kiiiél a 
legnagyobb fáradtság mellett sem lehetett ered¬ 
ményt felmutatni és itt volt Aristide Pochini, 
a ki egyre fölcserélte a folyók nevét a hegyek 
nevével; de hát a történelem számos példát 
tud felmutatni, a mely szerint voltak nagy em¬ 
berek, a kik az iskola padján bizony kevés re¬ 
ményre adtak okot. A jósolgatások útjai söté¬ 
tek és nyugta előtt nem kell ócsárolnunk a 
napot. 

De hát mi történhetett Eosalbával, hogy 
minden tiz perczben benyit hozzá és denevér¬ 
fejét minduntalan bedugja az ajtón? 

- Akarsz valamit, Eosalba? 
- Nem. Csak azt nézem, hogy elkészültél-e 

már? 
- Hát mit törődöl te most egyszerre azzal, 

hogy elkészültem-e vagy sem? 
- Semmit. Csak nézem, hogy nézzem. 

Annál jobb, — gondolta Eemo, — ba a kí¬ 
váncsiságának nincs egyéb czélja . . . És foly¬ 
tatta a javítást, osztályzatokat irt és nem törő¬ 
dött azzal, hogy rányitják-e az ajtót, vagy sem. 
A mikor úgy gondolta, hogy no, most elkészült, 
lassan megtörölte a tollat, a tollszárat keresztbe 
tette a tintatartó ág-bogaira és felállott. 

Észre se vette, hogy már félháromra jár az 
idő. Egy pillantást' vetett az ablakon át a man¬ 
dulafákra, a melyek a szellő suhanásaira meg¬ 
meghajtották koronáikat és elhatározta, hogy 
ebéd előtt még sétál egyet. 

Alig lépte át a konyha küszöbét, — a ház 
egyedüli kijáratát, — a mikor Eosalba utána 
futott: 

- Ne felejtsd el, hogy ma vasárnap van és 
korábban eszünk. 

- Jó, jó, tudom. 
- Ne várass magadra, mert máskülönben 

Eomolo megint porolni fog. 
- Tudom, tudom. 

Már az udvar túlsó végén járt, de Eosalba 
még mindig a sarkában volt: 

- Minden más már a mai világban és az em¬ 
ber igazán nem tudja már, hogy mit hogyan 
csináljon. Más emberek, más szokások. Azelőtt 
déli tizenkét órakor ebédeltek, ma délután négy 
r « D«7 

órakor. 
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Eemo, a ki oda sem figyelt, épen a gyalog¬ 
ösvényen akart már elindulni, a mikor Eosalba 
hirtelen felkiáltott: 

- Eemo! Az ördögbe is ! Eemo ! 
De hát mit akarsz tőlem ? Talán megcsí¬ 

pett egy darázs? 
Több mint egy órája akarok mar veled 

beszélni és szaladok utánad, de ezek a férfiak 
semmit sem vesznek észre! Csak nem szalad¬ 
hatok tovább is utánad, végig az úton. 

Eemo csodálkozva megállott: 
— De ha beszélni akarsz velem, hát miért 

nem beszéltél velem már előbb ? 
Eosalba kipirultán és lihegve támaszkodott 

a falhoz és a kötényével legyezte magát. 
— Ha olyan egyszerű volna a dolog, hát 

nem futottam volna utánad és aztán sokkal 
fontosabb dologról van szó, a ti érdeketekről, 
a ti családotok becsületéről . . . mert ti ketten 
semmit sem láttok abból, a mi történik! 

Eemo most már igazán megijedt. A mikor 
Eosalba ezt észrevette, diadalmasan, kihívón 
kérdezte: 

- Tehát te igazán semmiről se tudsz? 
- De hát miről, az Istenért? 
- Ippolitóról. 
- Ippolito? 
- Igen, róla. 
- De hát mi történt vele ? 

Eosalba gyönyörködni akart a jól előkészí¬ 
tett jelenet csúcspontjában és szünetet tartva, 
elnézte Eemo aggodalmas arczát, miközben 
tudatában volt saját személyének fontosságá¬ 
ban. Csípőjére rakta a kezét, a fejét előrenyúj¬ 
totta : 

- Mi? . . . Mi?. . . 
Aztán hirtelen, mintha a lebékózott düh ki¬ 

szabadult volna benne, Eemo fülébe kiáltotta: 
. — Viszonya van ! 
A jó öreg tanító elpirult, egész a füléig el¬ 

pirult és zavarában nem tudta, hogy merre 
nézzen. Ilyen dologról beszéljen ő egy nővel! 
Eosalbával!. . . És a nélkül, hogy erre előre 
elkészült volna! Két-háromszor is szólásra 
akarta felnyitni a száját; végre mégis csak 
győzött optimista természete és csitítólag szó¬ 
lott : 

- Bizonyos vagy benne? 
- De még mennyire! — kiáltotta Eosalba 

és összecsapta a két kezét. 
Tudod jól, hogy a világ rosznyelvű; 

pletykálóznak tájékozatlanságból, könnyelmű-
ségből, szántszándékkal is, de legtöbbször a nél¬ 
kül, hogy tudatában volnának annak, hogy ro-
szat művelnek... És mint a hólepel, a mely. . . 

- Egészen más valami, mint hólepel! Ez 
letagadhatatlan tény. Tudod, hogy miért ma¬ 
radt a legutóbbi napokban Bergamóban? 

- Persze . . . a szegény. Most folynak az 
utolsó vizsgálatok a konzervatóriumban. Most 
valami egyházi kompoziczión dolgozik . . . 

- Igen? Ezt csak elhitette veled, velem, 
meg mindenkivel és mi valamennyien lépre 
mentünk! 

- Eosalba, Rosalba, mielőtt roszat monda¬ 
nánk a hozzánk legközelebb állókra, háromszor 
is meg kellene forgatnunk a nyelvünket a 
szánkban. 

- Én egész nap forgatom ! Én még egy szót 
sem szóltam Eomolónak. 

— Jól tetted. 
- Mert ő nagyon hirtelen mérgű és az Isten 

tudja, hogy még mi lenne a dologból. Egyéb¬ 
ként a dolog biztos, hogy csak azért maradt 
Bergamóban, hogy a mikor kedve kerek'edik, 
Milánóba mehessen . . . 

- Mi keresni valója volna Milanóban? 
- Mit, hát nem mondtam még ? Épen Mila¬ 

nóban van az a . . . (A mondatot sokat jelentő 
szemhunyorítással fejezte be.) 

- Ó, uram Istenem! — sóhajtott fel Eemo,. 
hirtelen megrémülve attól, hogy ez az ügy mivé 
szélesedhetik ki. - - D e honnan tudod te . . . 
egy nő . . . mindezt? . . . 

És tudod, hogy mi a legroszabb a dolog¬ 
ban ? Úgy látszik, hogy abban a házban, a hol 
meg szokott fordulni, valami veszekedés is tör¬ 
tént, a miből párbaj fog keletkezni. 

- Párbaj ? És Ippolito ! 
A szegény Eemón végigfutott a hideg. Meg¬ 

ragadta Eosalba kezét és távolabbra húzta el a. 
nőt a háztól, hogy a fal se hallja ezt a beszél¬ 
getést. 

— Mondj el mindent, a mit tudsz és főleg 
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azt, hogy honnan tudod, hacsak nem valami 
légből kapott koholmányról van szó, a mit én 
sokkal valószinűbbnek is tartok. 

A jó Eemo a hajótöröttek makacsságával 
kapaszkodott abba a szalmaszálba, hogy csak 
koholmányról lehet szó, de Eosalba kegyetlen-
enk mutatkozott: 

- Toniolo, tudod, a Ponté di Soko-ból. . . 
- Igen . . . Toniolo, a horgasorrú . . . 
- Az. Milanóban szabóskodik és Bernardo 

házában alszik, tudod, a béna Bernardo, a ki 
már évek óta Milanóban lakik. 

— Igen, igen. 
- Bernardo a portás abban a házban . . . a 

hol, a h o l . . . az a nő lakik . . . hát most már 
érted? Ő meg Toniolo láttak mindent. 

-— De hát a párbaj, a párbaj ? 
-— A párbajnak a legközelebbi napokban 

kell megtörténnie. 
— 0, Uram Isten ! - - sóhajtott fel ismét 

Eemo. — És ha mégis semmi sem volna igaz 
az egész dologból? 

Ez a gondolat, hogy «semmi sem volna igaz», 
megint ellenállhatatlanul csábítóan mosolygott 
reá. Ha minden úgy volna, mint azelőtt: Ippo¬ 
lito azért volna csak Bergamóban, hogy a vizs¬ 
gáira készüljön; Eosalba a konyha tűzhelye 

A DRÚZOK F Ö L D J É R Ő L . — Sohleioher Emil fölvételei. 

mellett maradna; és 6, Eemo, ezen a szép 
júniusi vasárnapon boldogan sétálgatna a derűs 
ég alatt, körülczirógatva az illatos virágú man¬ 
dulafák felől feléje áradó játszi szellőtől . . .'•' 

Hiábavaló remény ! Eosalba kegyetlenül póz-
dórjává töri: 

- Hogy egészen biztos lehess a dologban, 
van rá egy nagyon egyszerű mód. Eredj Ber-
gamóba, de rögtön! Ha ott találod Ippolitót, 
hát minden jól van; ha nem találod, hát utazz 
egyenest Milánóba és eredj el egy utczába, a 
Palestro-utczába . . . Mást nem is mondok. 

Eemo két kézzel igyekezett elhárítani magá¬ 
tól ezt a gyilkos beszélgetést, a mely mint ful-
lánkos darázs-raj csapott le reá. 

- Habozol ? No lám, ilyenek a férfiak . . . 
: Nem habozom . . . nem . . . történjék 

bármi . . . mindenekelőtt az én kötelességem. 
— Hát eredj. 

- De így . . . hirtelen . . . 
- Azt akarod, hogy én menjek? Vagy Eo¬ 

molo? 
Elgondolta az újabb veszedelmet, a botrányt, 

a pletykálkodást, testvérének a haragját, azt az 
egész kavarodást, a mely így előállna. Lehaj¬ 
totta a fejét és nagyot sóhajtva így szólt: 

— Megyek. 
De most az időpontot kellett még megálla¬ 

pítani. Eosalba azt akarta, hogy ebben a pilla¬ 
natban induljon, de ő azt visszautasította, azzal 
a megokolással, hogy Eomolót valamiképen elő 
kell készíteni és hogy ha ő most azonnal el is 
indul, hát estig nem teheti meg már az utat 
oda-vissza, már pedig hogy éjjelre elmaradjon 
otthonról, hát erre igen sok okból még csak 
gondolni sem lehet. 

Eosalba, a ki a fődologban saját szavainak 
mégis csak érvényt szerzett, ebben a kérdésben 
engedékenynek mutatkozott és most már békén 
hagyta Bem ót, a ki a mandulafák alatt sétálni 
kezdett, de felizgatott kedélyállapotában és lelki 
nyugtalanságában most kevés örömet talált 
ebben. 

De még levertebbnek érezte magát másnap, 
a mikor azzal az ürügygyei, hogy hivatalos 
dolgai vannak, már a kora reggeli órákban 
megindult mélabúsan Bergamo felé. 

- Gondolj arra, - - figyelmeztette Eosalba, 
a ki reggeli kávéja után még egy pohárka tör¬ 
kölypálinkát is öntött be neki, hogy bátorságát 
növelje, — gondolj arra, hogy addig kell ütni 
a vasat, a míg meleg. Az asszonyi népnek ez 
a fajtája nagyon veszedelmes, ha íiatalembe-

hil 
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rekbe kapaszkodik. Vámpírok! Gondolj arra, 
hogy vámpírok ! 

Az úton ballagdálva Eemo megpróbálta, hogy 
előkészítse magát arra a szerepre, a mi most 
reá vár. Azt, hogy egy huszonhét éves ifjú a 
szerelem szavának engedelmeskedjék, a mire a 
világ és a természet is utalja, — bizony ő ezt 
nem találta valami rettenetes dolognak. 

- Nem, nem, — ismételgette magában, -
ebben nincs semmi rósz ! Kiválasztani egy csi¬ 
nos fiatal lánykát és aztán, mihelyt a jöve¬ 
delmei megengedik, feleségül venni, ez emberi, 
okos és méltányos dolog. Ki tilthatja ezt meg 
közülünk ? Nem jelentene-e ez a mi szánmnkra 
is örömet? Nem lenne-e vigasz a mi öreg ko¬ 
runkra is egy fiatal asszony, az édes családi 
fészek ? 

De aztán észrevette, hogy nagyon is rózsa¬ 
színű pápaszemen át nézi a dolgokat és gyor¬ 
sabban kezdte szedegetni a lábait, a fejét ener¬ 
gikusan, szinte hareziasan hátraszegte és meg¬ 
próbálta, hogy szembe nézzen a kérdés eset¬ 
leges komolyabb oldalával is. 

- Viszonya volna Milanóban ? Ah, őrültség! 
Sokat ugyan nem tudott az efelé történetek¬ 
r ő l . . . Legalább saját tapasztalatából — nem ! 
De hallott ezekről, olvasott efélékről.. . Circe-
ről meg Cleopatráról, meg Messalináról... Jól 
mondta Kosaiba: vámpírok ! Meg kell semmi¬ 
síteni valamennyit! Ippolito, ez a szegény fiú, 
ugyan mit is tudhatna róluk ? De az igazságot 
meg fogja érteni, ó, meg fogja érteni azonnal! 
Egy okos, jó, a családjához ragaszkodó fiú csak 
nem veszítheti el a fejét egyik pillanatról a 
másikra? Az a fő, hogy idejében avatkozzanak 
bele a dologba. A legroszabb az egészben az a 
párbaj. Párbaj! Soha még nem volt más fegy¬ 
ver a kezében, mint az ő öreg vadászpuskája. 
És azután: a törvény vájjon nem tiltja-e a pár-
bajozást? Tehát nem is szabad párbajozniok. 
Háromszoros vétség lenne, a vallás, a törvény 
és a családja ellen való vétség. Ippolito nem 
vállalkozhatik ilyesmire, ő hisz Istenben, tisz¬ 
teli a feljebbvalóit és mindig engedelmes és 
istenfélő gyermek volt, miért párbajozna tehát 
most ? 

És az a nő, 9z a nő, ha igazán szereti Ippo-
litót, nem engedheti meg ezt; Fel kellene talán 
világosítani arról, hogy milyen következmények 
zúdulnának ő reá, ha valami szerencsétlenség 
történnék. Talán fenyegetni is kellene azzal, 
hogy a törvénykönyv valamelyik paragrafusá¬ 
ban van is efelé kitétel. Meg kellene győzni, 
meg kellene lepni, egyenesen elmenni hozzá és 
azt mondani, hogy minden le van leplezve. Ez 
föltétlenül nagy hatással volna reá . . . 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
A temető. Vannak városok, a melyeknek a te¬ 

mető a legszebb és leglátogatottabb sétálóhelyük. 
Nem azokat a városokat és temetőket értjük, a 
melyeket a világjáró idegenek ezrei borítanak el, 
ebben is, abban is hírességeket, történelmi vagy 
művészi érdekességeket keresvén és csodálván. 
Hanem azokról a temetőkről szólunk, a melyek 
az otthoniakat vonzzák zöld akáczaik és virágos 
kis zöld halmaik közé. Nagyon érdekes lenne, ha 
meg lehetne mérni: milyen ezeknek a sírok kö¬ 
zött sétálgató népü városoknak az erkölcse azoké¬ 
hoz képest, a hol kevesebbet járnak a temetőbe? 
Van-e valami mélyebb, alakító hatása a tömeg 
lelkére a temetővel való sűrűbb érintkezésnek ? 
Észre lehet-e venni a gyermek szellemén a fejlő¬ 
désnek valami sajátosságát, ha folyton sírok kö¬ 
zött játszadozott ? Nagyvárosi ember általában rit¬ 
kábban jár a temetőbe. A dolga is több, az idő¬ 
töltése is változatosabb, a temető se esik olyan 
könnyen az útjába. Jobban fogva tartja az élet. 
A nagyvárosi ember mindenképen távolabb lakik 
a halottaktól, mint a falusi ember. De hogy az 
érzése, a gondolata is valóban annyira elhagyta-e 
őket, van egy nap, a mikor meg lehet mérni. Ez 
a halottak napja. Ezen a napon érdemes kimennie 
a temetőbe annak is,, a kinek nincs ott sírja, a 
melyet fölkeressen. Mert láthat ott valamit, a mire 
minden esetben kíváncsi lehet. A városa szivét. 
Mert a temető élete se a halottaké, hanem az 
óloké. A mi tűz és virág a kegyeletes emlékezés 

kijelölt napján elborítja, az élők szivében lobban 
föl és belőle fakad. A beszédes temetőben is az 
élet tesz vallomást magáról. Szavainak szegény¬ 
sége az élők lelkének szegénysége, gazdagsága a 
még dobogó szivek gazdagsága. A ki a budapesti 
temetőket halottak napján fölkereste, nem a gyász, 
hanem egy kedves, meleg, nagy megkönnyebbülés 
emelkedett érzését vitte onnan haza magával. 
Egy óriási, gazdag, viruló, tengernyi áradásu élet 
égett ott, hatalmas máglya tüzei a közösség hálás ke¬ 
gyeletének és milliónyi kis csillaga a sirató emlé¬ 
kezésnek. Minden oltáron lobogott a láng, a na¬ 
gyon és a kicsin, minden adós fizette hiven és 
legjobb tehetsége szerint a tartozását. A halottak¬ 
nak fizet a szivünk, bizonyára az élők elől se fogja 
ridegen eltakarni kincseit 

f 
A jogászbálból az idén jubiláns lesz. Még pe¬ 

dig igen tekintélyes jubileumot ünnepel: félszáza¬ 
dosat. Él-e még valaki amaz ifjú dámák és urak 
közül, a kik az első jogászbálon tánczoltak, nem 
tudom, de hogy az ötvenediknek semmiesetre se 
ők lesznek a legtüzesebb tánczosai, az bizonyos. 
Egy bál, mint félszázados jubiláns, meglehetősen 
különös képzeleteket támaszt az emberben. A bál 
szimbólumát egy röpke lábú, lenge fiatal leány¬ 
kának képzeljük, rózsával a hajában és boldog áb¬ 
rándok tüzével a szemében. Hogyan illeszszük erre 
a képre az ötven esztendőt a maga megfáradott-
ságával vagy halk nyugodalmasságával, kiábrán¬ 
dult szemének méla tekintetével, halántéka és hom¬ 
loka fölött az ezüstös fürtökkel ? És ez az ötven 
esztendő nem is telt bajok és viszontagságok nél¬ 
kül. A jókedvet magát is nagy válságok érték. 
Jöttek korok, a melyekben , divat lett ha nem is 
öregnek lenni, de legalább fiatalnak nem lenni. 
Ez a divat természetesen a bál koszorúját tépte 
meg, a tánczos jókedv virágait gázolta le leg-
kegyetlenebbül. Nagy értekezéseket olvastunk arról, 
hogy a bál meghalt és ezt csudálatosképen azok 
hitték el leginkább, a kik elmentek a bálba. Tö¬ 
mött sorokban állt az aranyos oszlopok között, a 
csillárok izzó fényében a fiatal urak fekete tömege, 
de úgy, mintha egy gazdag nagybácsi ravatala 
körül állana. Küzömbösen, de tartózkodva attól, 
hogy tánczczal sértse meg — a kegyeletet. A lát¬ 
szat utján csakugyan azt lehetett hinni, hogy a 
bál meghalt. A vidámságnak egy csapat fürge 
lábú istenkéje megint eltávozott a földről. — De 
íme, ez a most közelgő jubiláns fölvilágosít róla 
bennünket, hogy nincsen így. Nagyon kívánjuk 
neki, hogy minél meggyőzőbben tudja bebizonyí¬ 
tani az állítását. Hogy az ötvenedik jogászbál ne 
csak fényesebb, de vidámabb, tüzesebb, tánczosabb 
is legyen az elsőnél. Mert ha így sikerül, egy igen 
kedves igazságnak lesz a diadala. Azé, hogy csak 
azok vénülnek meg, a kik elhagyják a fiatalságot, 
vagy a kiket elhagy a fiatalság, de a fiatalság 
maga örökkévaló és nem vész ki a földről. 

* 

A főváros kenyérgyárában kitört sztrájknak meg¬ 
van a maga különös érdekessége és külön tanulsága. 
A kenyérgyárat nem a milliomosok kedvéért és 
védelmére alapították. A milliomosok nem szorul¬ 
tak ilyen védelemre, mert ők megfogadhatják a 
szegény Mária Antoniette királyné tanácsát, hogy 
ha nagyon drága a kenyér, egyenek kalácsot. Ez 
az intézmény a szegény és legszegényebb emberek 
javára készült, a kiknek igenis veszedelem az, ha 
a kenyér kilója néhány fillérrel drágább és áldás, 
ha ugyanennyivel olcsóbban kapják. Az is bizo¬ 
nyos, hogy a községi kenyérgyár nem nyerészke¬ 
désre alapított vagy berendezett vállalkozás. Ennek 
a boltnak a haszna nem a boltosé, hanem a vevőké. 
Végezetül pedig az is kétségtelen, hogy a kenyér¬ 
gyár munkásai se milliomosok és virilisták, ha¬ 
nem maguk is annak a néposztálynak tagjai, a 
melyen ez az intézmény segíteni hivatott. És ime, 
ezek az emberek mégis harczba szálltak a kenyér¬ 
gyár munkája ellen, még pedig japán módra : had¬ 
üzenet nélkül. A hadüzenetet csak akkor küldték 
el, mikor már elsütötték a nagy ágúit és meg¬ 
próbálták lehetetlenné tenni a vállalatot. Mennyi¬ 
ben volt jogos vagy jogtalan, érthetetlen vagy ért¬ 
hető a föllépésük, erről itt véleményt mondani 
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nem kívánunk. Érdekesebbnek gondoljuk leszö¬ 
gezni azt az — ebben az esetben különösen erős 
világosággal demonstrálódó — valóságot, hogy az 
a meghatározás, a mely szerint a szocziális küzde¬ 
lem a tőke és a munka harcza lenne csak, nagyon 
is merev ahhoz, semhogy teljes és föltétlen érvényű 
lehetne. Néha csakugyan az, lehet, hogy másutt 
mindig is az : de minálunk csak néha az és nem 
is a legtöbbször az. Hanem egyszerűen az érdekek 
csatája: a legközvetetlenebb érdekek rohama a 
közvetettebb érdekek ellen, vajmi kevés tekintet¬ 
tel arra, hogy az érdek, a melyet a támadás ér, 
a gazdag emberé-e vagy a szegényé, a tőkésé-e 
vagy a - - többi munkásé ? Ez a magyarázata 
annak, hogy ezek a mindig a jobblétért vívott 
harczok, ha diadalmasak is, folyton csak a nyomorú-
ságnak hódítanak új tartományokat! 

* 
A londoni bíróság tízezer korona birságra Ítélte 

el az Evening News nevű újság törvényszéki tudó¬ 
sítóját és egyben — a míg ezt a summát ki nem 
fizeti — le is csukatta a szerencsétlent, a miért 
ez az újságíró a feleséggyilkosságért halálra Ítélt 
C^íppen doktor ügyének tárgyalása alatt a vádlott 
ártatlansága mellett kardoskodott. Jól meg kell 
jegyezni, nem az elitéltért harczolt, hanem a vád¬ 
lottért. Nem az Ítéletet kritizálta, nem a bűnt men¬ 
tette, hanem az ellen argumentált, hogy az az em¬ 
ber követte volna el, a kit vele meggyanúsítottak 
és érte felelősségre vontak. Vagyis az volt vétke, 
hogy ártatlannak tartotta Crippen doktort. Nem 
minden újságíró társa osztozott a véleményében. 
Voltak, a kik nem kisebb hévvel hirdették a 
bűnösségét, mint ő az ártatlanságát. A kérdés el¬ 
döntésére az esküdtek voltak hivatottak, a kiknek 
más verdiktumot diktált a meggyőződésük, mint 
az Evening News munkatársának a maga lelki¬ 
ismerete. De kétségtelenül joguk lett volna ahhoz 
is, hogy másként döntsenek. Hogy ártatlannak 
mondják ki a vádlottat. Akkor mi történt volna? 
Mit tett volna az angol biró? Elitélte volna-e 
azokat is, a kik bűnösnek hittek egy ártatlanná 
nyilvánított vádlottat, a mint elitélte azt, a ki 
ártatlannak hitt egy bűnösnek bélyegezett vádlot¬ 
tat? Vagy melyik az erősebb princzipium? Az-e, 
hogy a vádlott ember ártatlanságában is hinni 
kell mindaddig, a míg bírósága ki nem mondotta 
rá a bűnöst, vagy az-e, hogy minden vádlottat 
bűnösnek kell tartani, mindaddig, a míg a bírái 
büntelennek nem nyilvánították. Sokkal érthetőbb 
lett volna, ha az angol bíróság elítéli mindazokat 
a zsurnalisztákat, a kik Crippenről véleményt nyil¬ 
vánítottak : akár ártatlannak mondották, akár bű¬ 
nösnek. Egy ilyen Ítélkezésnek argumentuma lehe¬ 
tett volna az esküdtek objektivitásának védelme, 
de az Evening News riporterének megfenyítése 
csak a tévedés és pedig a valószínűleg jóhiszemű 
tévedés birói megbüntetése. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Arany János irodalomtörténete. Arany Jánost, 

tudjuk, nem a hivatás érzete vitte a tanári pályára. 
Nehezen, hosszas kapaczitálás után szánta rá ma¬ 
gát, hogy elhagyja Nagyszalontát és elfogadja a 
nagykőrösi tanári széket. Húzódozásának nehéz¬ 
kes, változásoktól irtózó természetén kívül oka 
lehetett az is, hogy ismerte az akkori tanítás 
nehézségeit. Nagykőrösön csakhamar beléjük is 
kóstolt: leveleiben minduntalan panaszokra buk¬ 
kanunk az abszolutisztikus felsőbb hatóságok, az 
iskolai ügyek, a feladat-javítás s más tanári ba¬ 
jok miatt. A sok baj között nem éppen az utolsó 
volt az alkalmas tankönyvek csaknem teljes hiánya. 
Arany a magyar nyelvet és irodalmat tanította; 
ezekre épen nem volt használható tankönyv, még 
olvasókönyvnek is olyat kellett használnia, a me¬ 
lyet maga is rosznak tartott. Ezért, bár az akkori 
szabályok szerint tilos volt — érthető politikai 
okokból — a diktátum utáni tanítás, maga állított 
össze egy vezérfonalat a magyar irodalomtörténet 
tanítására s eleinte úgy diktálgatta tanítványai¬ 
nak, később odaadta egy-egy jobb diáknak, a ki 
lemásolta s ennek páldányáról irták le aztán a 
többiek. Ennek a kis irodalom-történeti kompen¬ 
diumnak létezéséről eddig is tudtak a tárgygyal 
foglalkozók, nemrégen még megvolt az eredeti 
kéziratban, ennek azonban ma már csak csekély 
része van meg, a többi a tanítványok másolataiban 
maradt fenn. Ezt a munkáját a. nagy költőnek adta 
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most KI az Olcsó Könyvtárban Pap Károly. Túl¬ 
zás volna ebben a kis kompendiumban egyebet 
is látni, mint a nagy költő élete egy bizonyos 
szakát jellemző dokumentumot s a kompendium 
kiadója is terjedelmes és tartalmas bevezetésében 
talán a kelleténél nagyobb irodalomtörténetijelen¬ 
tőséget tulajdonít neki. Arany maga is azt irta 
róla 1858-ban Gyulainak, hogy nem egyéb, mint 
Toldy extractusa s csakugyan Toldy ismert kézi¬ 
könyvét híven követi mindenben egész addig, a 
mig tart. Csak a legújabb, 1811-től kezdődő kort 
volt kénytelen önállóan tárgyalni, de itt is szűk¬ 
szavúan és gondosan a közismert és az irodalmi 
közvéleménybe már belerögződött adatokat és 
véleményeket közli. Hogy Petőfit a maga méltó 
helyére állítja, az épen ebből folyólag természetes, 
mert ha Toldy ekkor még a régebbi nemzedéket 
vallotta is irodalmunk tetőpontjának, a tulajdon-
képeni közvéleményben akkor már ki volt ala¬ 
kulva Petőfi értékelése s Arany csak ennek adott 
visszhangot. Iskola-történeti szempontból azonban 
•csakugyan érdekes, hogy az ő kompendiuma ál¬ 
lította először teljes történeti összefoglalás kere¬ 
tébe az u. n. nemzeti-népies iskola fölényét. Le¬ 
het, sőt valószínű, hogy vele egyidőben már má¬ 
sok is tanítottak hasonló értelemben, de erről 
írott dokumentum nem ismeretes. Hogy azonban 
ez akkor már érvényes ítélet volt, annak épen . 
ebben kell bizonyítékát látnunk, mert az óvatos és 
megfontolt Aranyról alig tehető fel, hogy az is¬ 
kolát egy még ki nem érett álláspont melletti 
agitáczióra használta volna fel, holott kompen¬ 
diuma többi részeiben szigorúan óvakodik minden 
az általánosan elfogadottól eltérő véleménynyil¬ 
vánítástól. A nélkül, hogy túloznék is, elég érde¬ 
kes és becses számunkra Arany e kis munkája; 
ha csak egy vonással járul is a költő arczképé-
nek teljességéhez, az már maga is fontos velünk. 
Ujabb világosságot vet Arany életének Nagykő¬ 
rösön töltött kilencz évére s újra felidézteti nekünk a 
kötelességtudó, lelkiismeretes Aranyt, a ki a nem 
neki való tanári székben is tőle telhetőleg jól 
teljesítette kötelességét, küzködve a tanítás akkori 
hiányos módjaival. S épen tartózkodása jellemző, 
a melylyel nem a maga kétségkívül meglevő néze¬ 
teit közli irodalmunk múltjáról, hanem az akkor 
legjobbnak elfogadott kézikönyvet kivonatolja. Szó¬ 
beli előadásában talán tovább ment: a tankönyv¬ 
ről nyilván azt tartotta, hogy nem egyéni néze¬ 
teket kell tartalmaznia, hanem egyszerűen közölni 
az általánosan elfogadottakat, nem kész ítéletek 
és álláspontok közlésére való, hanem azt kell adnia, 
a mi mindenki számára megtanulandó, a mi min¬ 
den további fejtegetésnek szubsztrátuma kell hogy 
legyen. Szóval: a kompendium azt a fogalmat 
reveiálja, melyet Arany a tankönyvről vallott s a 
melyet ma is helyesnek kell elismernünk. 

Emberi okmányok, így nevezi Katari Gyula 
azokat a tanulmányokat, a melyeket egységes 
szempont alatt egy nagy kötetté gyűjtve kiadott. 
Emberi okmányok a tegnap, ma és holnap irodal¬ 
mából. Tulajdonképen mintegy kiegészítője ez a 
könyv a szerző egy régebbi művének, mely a po¬ 
zitivizmust bírálta a keresztény ideálizmus szem¬ 
pontjából ; a mit öt év előtt a bölcselet és a 
tudomány történetéből bizonyított, ugyanazt most 
az irodalom fejlődéséből igyekszik igazolni. Kiin-
-dul a pozitivista filozófiából, Comte, Littré, Spen-

cer, Taine, Haeckel és Weber bölcselkedéséből 
s úgy tér rá az irodalomra. Jellemzi a múlt szá¬ 
zad végének (fin du siécle) szellemét, aztán az 
irodalomban nyilvánuló dekadens áramlatokat, a 
franczia dilettánsokat, a modern pesszimizmust és 
miszticzizmust, a naturalizmust, Brunetiéret, Eos-
tandt-t, a franczia filozófiának a spiritualizmus 
felé való fordulatát, az új szocziologiát, a franczia 
új-kereszténységet és pragmatizmust, az újabb 
irodalmi elméleteket. Mindezt abból a szempont¬ 
ból tárgyalja, hogy milyen a viszonya a vallás¬ 
hoz, pontosabban szólva a katholiczizmushoz. Ko¬ 
runk minden ellenkező gondolata és törekvése 
ellenére bízva bízik az egyház örök erejében, a 
melyben az idealizmus képviselőjét látja s ennek 
az álláspontjának az érdekében állítja be az egyes 
alakokat és irányokat, vagyis nem művészi czél-
zatú, irodalmi ábrázolását adja a modern iroda¬ 
lom fejlődésének, hanem a világnézet szempont¬ 
jából, filozófiailag igyekszik nézni, filozófiai állás¬ 
pontjának igazolását keresi benne. Ezért az egyes 
irók és irodalmi irányok rajza meglehetős egyol¬ 
dalúnak és néha czélzatosan beállítottnak tűnik 
fel, annyival is inkább, mert az egész könyv nincs 
valami ökonomikusán kidolgozva"; néha mintha 
egységes terv szerint indulna, néha mintha 
csak olvasmányokból csinált jegyzetek kivonata 
volna, általában pedig úgy hat, mint egy nyers 
anyaggyűjtemény egy ezután elkészülendő essay-
hez. Lexikális adatok, melyeknek a dolog lénye¬ 
gével vajmi laza kapcsolatuk van, általános fejte¬ 
getések, filozofálások, eszthetizálás váltják föl egy¬ 
mást. A könyv Írója láthatólag szenvedélyes olvasó, 
roppant sokat olvasott, nemcsak az irók műveit, 
hanem róluk szóló fejtegetéseket is s nem tud 
szabadulni az olvasó-embereknek attól a hibájá¬ 
tól, hogy számot akarnak adni mindenről, a mit 
olvastak. Ezért néha észrevehetően függ olvasmá¬ 
nyaitól, melyeknek tartalmát csak nagy nehezen 
tudja beilleszteni a filozófiai czélja által megsza¬ 
bott keretekbe. S mivel tulajdonképeni mondani¬ 
valója belefért volna ekkora könyv helyett negyed¬ 
rész annyi terjedelembe is, hamar elfárasztja az 
olvasót. A ki azonban a fáradtságnak ezt az ér¬ 
zését le birja küzdeni, nem veszíti kárba az ide¬ 
jét, mert gondolkodó, filozófiai alapon álló Íróval 
ismerkedett meg, a kinek van nem egyszer saját, 
érdekes mondani valója is érdekes kérdésekről. 

Magna Ungaria. így hívják tudvalevőleg a régi 
krónikák valahol az Ural folyó tájékán azt a he¬ 
lyet, a hol állítólag még a tatárjárás tájékán a 
régi hazájukban maradt magyarok laktak. Ezt a 
Magna Ungariát egyes újabb történetíróink, kü¬ 
lönösen Paulcr Gyula a baskírok földjével pró¬ 
bálták azonosítani s a baskírokat mint az ősma-
gyarok ivadékait tüntették fel. Ennek a nyelvtudo¬ 
mányunkban és történetírásunkban sokat vitatott 
kérdésnek akart végére járni dr. Mészáros Gyula, 
mikor ismételten is bejárta a baskír földet. Tanul¬ 
mányai eredményeiről most ad számot egy kötet¬ 
ben, a melyben a baskír kérdést történeti és nyelv¬ 
tudományi módszerrel részletesen tárgyalja. Arra 
az eredményre jut, hogy Paulerrel szemben a 
nyelvtudósoknak volt igazuk: a baskírok és a ma¬ 
gyarok közt nem mutatható ki olyan kapcsolat 
a milyet Pauler föltételezett. Másik eredménye 
könyvének, hogy részletes képet ad a baskír nép 
múltjáról, történetéről és nyelvéről. 

Komjáthy Jenő, a kilenczvenes évek elején el¬ 
hunyt költő alakja körül szívós propaganda indult 
meg, a mely az életében úgyszólván ismeretlenül 
élt költőt ki akarja ragadni a feledékenységből s 
irodalmunk első polczainak egyikére helyezni. 
Hogy hírnevét a közönség mennél szélesebb réte¬ 
geiben eltérjeszszék, ingyen bocsátják ki s adják 
közkézre müveit: A homályból czimű verskötetét 
és £ioa-cziklusát. A két könyv legközelebb már 
megjelenik. Ugyancsak kiadták és ingyen terjesz¬ 
tik Komjáthy arczképét is. Székely Andor linó¬ 
leum-metszésében. A könyvek és a kép ingyenes 
megküldésére már most is előjegyezheti magát 
minden érdeklődő, ha Komjáthy Győző tanfel-
ügyelőségi tollnokhoz fordul (Budapest, VI , Bajza-
utcza 23.) 

A tJó Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, november 6-iki 
számában Lampérth Géza irt verset, Elek nagyapó 
mesét, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögő Dömö¬ 
tör kalandjait a fogorvosnál, Lakatos Lajos erdei 
fényképezést ir le, Zsiga bácsi mesét mond, Garay 
Ákos képet rajzolt, Szalay Gyula verse, Altai 
Margit színdarabja, tarka történet, Benedek Elek 
regénye, a szerkesztői üzenetek, rejtvények egé¬ 
szítik ki a szám tartalmát. A Jó Pajtás-t a Frank¬ 
lin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 ko¬ 
rona 50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. Mutatvány¬ 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Arany János irodalomtörténete. Közzéteszi és 

bevezetéssel ellátta Pap Károly. Budapest, Frank¬ 
lin-Társulat. (Olcsó Könyvtár 1581—1587. sz.); 
ára l K 40 f. 

Emberi okmányok a tegnap, ma és a holnap iro¬ 
dalmából. (Metafiziko-pszihologiai tanulmány,) Irta 
Kozári Gyula. Budapest, Szent István-Társulat; ára 
10 korona. 

Magna Ungaria. A baskír-magyar kérdés. Irta 
dr. Mészáros Gyula. Budapest. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : PBKÁBY GYULA 

a zemplénmegyei függetlenségi és 48-as párt elnöke, 
a Sátoraljaújhelyi függetlenségi kör alapító elnöke 
s utóbb díszelnöke Sátoraljaújhelyen. — Zayugróczi 
ZAY JENŐ m. kir. honvéd ny. áll. őrnagy, a katonai 
érdem érem, a HL os/t. tiszti katonai jel. etb. tulaj¬ 
donosa 64 éves korában Déván. — LÁSZLÓ DÁVID 
főgimnázium! tanár, a r.kath. egyháztanács, a városi 
képviselőtestület, valamint Kisküküllő vérmegye 
törvényhatósági bizottságának tagja 56 éves korá¬ 
ban Erzsébetvárosban. — KRAUSZ MIKSA pécsi nagy¬ 
kereskedő. - - PAYBB GUSZTÁV, a kassa-oderbergi 
vasút nyűg. állomásfőnöke, a poprádi Nemzeti 
Szálló tulajdonosa, a poprádi ág. év. egyházközség 
felügyelője. Szepes vármegye törvényhatósági bi¬ 
zottságának és Poprád város képviselőtestületének 
tagja, 67 éves korában Poprádon. — STÜBMEB JÓZSEF 
műszaki ezredes, a ki több csatában vett részt, 69 
éves korában Temesváron. — Kenései KENBSSBY 
GÉZA nyűg. m. kir. honvédőrnagy, a Hl. oszt. tiszti 
szolgálati jelvény, stb. tulajdonosa 65 éves korá¬ 
ban Budapesten. — Wattai BATTA BERTALAN mér-
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nők és földbirtokos. Alsófehérvármegye törvényható¬ 
sági és közigazgatási bizottsági tagja, a szászsebes! 
takarékpénztár vezérigazgatója 60 éves korában 
Aivmczen. — K EÓZSAFFT ALAJOS nyűg. rendőrfó'or-
vos Budapesten. - LÜKACHICH JEKŐ gazdatiszt, 
gróf Pa.ffy János középponti irodavezetője 41 éves 
korában Pozsonyban. — VAVBA NANDOB nyűg. pénz¬ 
ügyi tanácsos, a Ferencz József rend lovagja 81 éves 
korában Budapesten — Idó'sbb YOGÁNTI SEBESTYÉN 
78 éves korában Budapesten. — Ötömösi SZIRÍNYI 
SÁNDOR pénzügyi fogalmazó 31 éves korában Buda¬ 
pesten. GLÖCKEL IGNÁCZ h. alperes, tanfelügyelő, 
dercsikai plébános 63 éves korában Dunaszerdahe¬ 
lyen. — Sófalvi ILLYÉS KÁROLY, nyűg. kúriai biró, a 
Lipót-rend lovagja, a marosi ref. egyházrend gond¬ 
noka 75 éves korában Budapesten. — EISLER LIPÓT 
földbirtokos 67 éves korában Pozsonyban. — Gküx-
BEROER BÉLA Budapesten. — Váradi VÁBADY PÁL 
székesfővárosi pénztári tisztviselő 55 éves korában 
Budapesten. — MÜSTÓ GUSZTÁV, az Operaház súgója 
69 éves korában. — UNOÁR LIPÓT Kossuth Lajos-
utczai nődivat-áruház szenior főnöke Budapesten. — 
JILLÍ GYULA vasúti főellenó'r 51 éves korában Pé¬ 
csett. — SOMOSSI ZSIGMOND posta- és táviró-folügyelö 
66 éves korában Budapesten. — Ujverbászi KÁRMÁN 
DEZSŐ 42 éves korában Budapesten. — EUSZINEO 
GÉZA. Euszinkó Béla és felesége, szül. Simon Kóza 
tíz éves fia Biidapesten. 

Özv. BECK SÁMDELNÉ, szül. Beck Fanni hosszas 
szenvedés után 76 éves korában Budapesten. -
Özv. sófalvi SCHOPF ADOLFNÉ, szül. gálospetri Csong¬ 
rádi Kozália 82 éves korában Budapesten. — 
Özv. EGGER ILLÉSNÉ, néhai Fayer László egyetemi 
tanár és néhai Fayer Zsigmond fővárosi nagykeres¬ 
kedő édes anyja 94 éves korában Budapesten. — 
Özv. CSAPODI JÓZSEFNÉ, Bauer Mária, a «Budapesti 
Hírlapi) dolgozótársának, dr. Csapodi István egye¬ 
temi professzornak édes anyja, 86 éves korában 
Szőlősgyörökben. — PILLÉR NÁNDORNÉ, szül Herzog 
Anna 83 éves korában Kismartonban. — Özv. Csu-
RILLA JÓZSEFNÉ, szül. Schiifer Czeczilia 83-ik évében 
Iglón. — Balásfalvi BRENCSÁN MÁRIA 79 éves korá¬ 
ban Kolozsváron. — KIRÁLY JDLIA 78 éves korában 
Budapesten. — Özv. FALLER MIHÁLYNÉ, szül. Wagner 
Mária 57 éves korában Budapesten. — Özv. Kiss 
KÁROLYNÉ, szül. Benedek Zsuzsanna 67 éves korá¬ 
ban. — PETRIDES JÁNOSNÉ. szül. Farkas Ilona 38 éves 
korában Ungváron. — KÖMIG GIŐHGYNÉ, szül. Potzta 
Mariska, 32 éves korában Szépligeten — Özv. BÁRÓ 
JENŐNÉ, szül. Seidel Paulina 74 éves korában Szé¬ 
kesfehérváron. — Özv. MIKÉ KJHOLYNÉ, szül. Kosztka 
Bóza 58 éves korában Komáromban. 

EGYVELEG. 
* A selyem szintelenítése és újra festése 

egy újabb értékes és fontos franczia találmány. 
Az eljárásmód kissé hosszadalmas, de 'egváltalá-
bán nem káros a szövetre. Az eddig végzett kísérle¬ 
tek eredménye meglepő. A módszer maga még 
titok. G- L 

Óvni az arczbó'rt a levegő káros be¬ 
folyásától, vissza-idni, illetőleg meg¬ 
őrizni a bőr üdeségét és természetes 
bársonyosaidat: ezek a Créme Simon 
előnyei. Ez erősítőén és simitóan ható 
krémkülönlegesség fenséges illatú és 
jótékony hatása szinte a csodával ha¬ 
táros Óvakodjunk az utánzatoktól és 
figyeljünk rá, hogy minden dobozon 

rajta legyen: J. Simon, 59, fauliourf/ Saint-Martin, 
Paris. A Créme Simon kapható az egész világon gyógy¬ 
szertárakban, illatszerkereskedésekben, bazárokban és 
áruházakban. 

M imh'ii cxipőbe alkalmazható a szab Laufer 
ludtalpfüző, a fájdalmat járás közben megszünteti. 
Ismertetöt kívánatra ingyen küld az egyedüli készítő : 
S/.ékely és Társa ortopád. czipőkészitő, Budapest, 
IV., Múzeum körút 9. 

Szeplős és patfanásos hölgyek és urak részére 
kizárólag a Diana arczkrém és Diana szappan bőr¬ 
ápoló és szrípitő szer ajánlható. Ára 75—75 krajczár. 
Egyedüli készítő: Erényi Béla Diana gyógyszertára, 
Budapest, Károly-körut 5. 

U n a t k o z i k ? A kulturember legjobb barátja a 
könyv s ha olvasmányait gondosan megválogatja, ez¬ 
által nemcsak a legjobb társasághoz jut, de ismereteit 
is bővítheti. De mert nem áll mindenkinek módjában 
a többé kevésbbé drága könyveket megvásárolni, ez 
okból üdvös intézmény a kölcsön könyvtárak létesítése. 
Ilyen az Andrássy-ut 33. szám alatt lévő, 50 év óta 
fennálló és kitűnő hírnévnek örvendő hatalmas kölcsön-
könyvtár, mely széditően nagyszámú kötetpéldányai¬ 
val bármely mnzeummal vetekedik. Regények, el¬ 
beszélések, útleírások, mulattató s oktató tartalom¬ 
mal szakszerűen s gondosan összeválogatva vannak 
itt felhalmozva s mert a népszerűbb müvekből több 
példányszám van készleten, mindenki rövidesen hozzá¬ 
juthat a kívánt műhöz. Ajánljuk ezen, bátran kultúr¬ 
intézménynek minősíthető vállalatot a nagyérdemű 
hölgy- s férfiközönség figyelmébe. Ismertető díjtalanul. 
Vidékre külön postaosztály. 

A bőrdíszmű áru ipar terjesztésén igen tevé¬ 
keny részt fejtett ki a közismert jó hírnévnek örvendő 
Csángó bőrönd- és finom-bőrárukészitő, Budapest, IV., 
Muzenm-körut 5. szám alatti üzletében levő áruival, 
u. m. ridikül, pénz-, szivar-, bankótárczák, utikész-
ietek stb. utazó bőröndökben, melyekkel igen nagy vá¬ 

lasztékot nyújt a n. érdemü vásárló közönségnek a 
közeledő karácsonyi ünnepekhez. 

Lobr Mária (Kronfusz) csipke-, vegytisztitó-, 
kelmefestő ntézete esetleges megtévesztések kikerülése 
czéljából értesiti a nngy közönséget, hogy Calvin-téri 
gyüjtőfiókját végleg beszüntette és helyébe IV. kér., 
Kecskeméti ntcza 14. sz. alitt (a Magyar-utcza köz¬ 
vetlen közelében) új fióküzletet nyitott. 

Előfizetési föltételeink: 

A «Vasárnapi Ujság» negyedévre 4 korona, fél 
évre 8 korona. 

A «Vasárnapi Újság* a «Világkrónikái) -val 
negyedévre 4.80 fillér, félévre 9.60 fillér. 

Az előfizetések a «Vasárnapi Ujságn kiadó¬ 
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

SAKKJÁTÉK. 
2717. számú feladvány Berger Jánostól, Grácz. 

»*«, 

b o d e t g h 
VILÁGOS. 

Világos indul éa a második lépésre mattot ad. 

A 2713. számú feladvány megfejtése Palkoska Emiltől. 
Világos. Sutét. Világos. a. Sötét. 

1. Hf7—d8 Be8*d8 (a,b) 1. _ . c2—clH 
2. V13-17 t . . . d7—d5 2. Ha*-b2 f KoixoS 
3. c5xd6 f (én passant) matt. 3. Hd8—b7 t matt 

6. 
1. o2-clV 
2. Vf3-d3 f . . . Ko4—d5 
3. e2 e4 t matt. 

Svájci selyem a legjobb! | 
Kérjen fekete, fehér vág? színes újdonságainkból minták .T. t : 
Crépon, Duchesse, Caohemlre, Messallne, Cőtelé, 
Eolienne, Shantnng-, Mousselin* 120 óm. széles, mate¬ 
renként l K 40 fill. tol kezdve. Ruháknak, blúzoknak stbnek való 
bársony és pe l lnche , úgyszintén h ímze t t blnzok, Tala-
mint batiszt, pamut, vászon és selyem ruhák. — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el Tant- és portón, en-

t e sen d i reot magánvevöknek. 

SCHWEIZER & Co„ LUZERN U 23 (Srájcz.) 
Selyemkivitel. — Királyt udvari szállító 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel husnálUtik 

vesebajoknál, t húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél.aciukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatágú! 

KafítmU 

I»UT*I iHttitk«M! 
Ttn«M« ttllta I 

nttfriiítrcíkrdtielcbfn rogr • 
ctt italratort orrát- l'attnlalndl 

V. Hmdolf-rakpart t. 

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

Nemzeti Antiquarium 
könyv- és mükereskedés 

BUDAPEST, V., Váczi-körut 42. 
Veszünk könyveket, nagy könyvtárakat, régi nyomtatványokat, 
okleveleket, hires emberek levelezéseit, festményeket, metsze¬ 
teket, miüdennemü régiségeket a legmagasabb áron készpénzért. 

gRIDIKÜLOK 
pénz-, szivar-, levéltarozák 
állandó, nagy választékban legolcsóbb 

CSÁNGÓ 
— finom bőráru készítőnél — 
Bpest, Muzenm-körut 5. 

A czím fontos! "*• 

'LEGFINOMABB PIPERE SZAPPAN 
BŐRÁPOLÁSRA LEGJOBB 

t ELSŐRENDŰ SZÉPITÖSZER • 
Kapható mindenütt. Darabja 7 O fillér. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
csipke-, vegyitisztltó-, kelmefestő-, szönyegporoló-
ét szörmemegóvé gyári-intézete. *»* Telefon 57-08 
Budapest, VIII. kerfllet, BarosH-utcza 85. szám. 

ív. ív. 
V. 

VI. 
VI. 

Fiókok: 
Kecskeméti-utcza 14. 
Esktt-nt 6. sí. 
Harminczid-ntcza 4. 
Andrássy-nt 16. BZ. 
TcréVkfirut 39. B z . 

J6z»ef-könit 2. 

Rendeléseknél szíves 
kedjék lapunkra hivat 

kozni 

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

GARNITÚRÁKAT 
ÉS KABÁTOKAT 
VÁSÁROLJON 

BXttoBMESTEB 

NAGY ÁRUHÁZÁBAN 

YILIÍEOLT-KÖEUTn-19. 

OLCBÓ 8ZA80TT ÁBAI1 

Bcrctvás-pastillát 
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Helyeién fe j te t ték m e g : Merényi Lajos. — Geist 
József és Stork Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kört. — 
A tBudapeiti ín. kér. Sakk-köri. — Ludányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapeit). A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje, 
Németh Péter (Ctongor 
Müller Nándor (Szómba 
vár). — Szabó János 
8akk-kör.t — Székely . 
A tZborói Tánaikört. -
Veöreös Miklós (Zirci 
újlak.) — A iDunaföldvl 
Barcsa Mihály (Biharút 
hadhdfa). — A tLeibic 

. — Kintzi 
fhely). — t 

g Bobért (Falcén.) — 
offbaiier Antal (Lipót-

tlátzló) — t> • Győri 
izey József (Győr). — 
li Katholikut Kört — 
bav Bertalan ( Bodtát-
gi kört (Dunaföldvár). 
olnoki István (Hajdú-

l ) 6 l e l < i" II Délután Délelőtt || Délni.-in Németh Péter (Ctongor 
Müller Nándor (Szómba 
vár). — Szabó János 
8akk-kör.t — Székely . 
A tZborói Tánaikört. -
Veöreös Miklós (Zirci 
újlak.) — A iDunaföldvl 
Barcsa Mihály (Biharút 
hadhdfa). — A tLeibic 

' Bakony-Szen 
renő. — Méí 
- «A Kaloct 

g Bobért (Falcén.) — 
offbaiier Antal (Lipót-

tlátzló) — t> • Győri 
izey József (Győr). — 
li Katholikut Kört — 
bav Bertalan ( Bodtát-
gi kört (Dunaföldvár). 
olnoki István (Hajdú-

A vonalok i n d u l á s a Buclapesl nyugoti p. u.-ról. 
l::i •vénycs 1010 október hó 1-től. 

A vonalok é r k e z é s e Budapest nyugoti p.u.-ra. 
Érvényes 1910 október hó 1-től. 

Németh Péter (Ctongor 
Müller Nándor (Szómba 
vár). — Szabó János 
8akk-kör.t — Székely . 
A tZborói Tánaikört. -
Veöreös Miklós (Zirci 
újlak.) — A iDunaföldvl 
Barcsa Mihály (Biharút 
hadhdfa). — A tLeibic 

) . — l í j . Hn 
ri Egyenleté 
\vari). — Cf 
ei Gazdatáni 

g Bobért (Falcén.) — 
offbaiier Antal (Lipót-

tlátzló) — t> • Győri 
izey József (Győr). — 
li Katholikut Kört — 
bav Bertalan ( Bodtát-
gi kört (Dunaföldvár). 
olnoki István (Hajdú- U E i. 1 1 
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Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtrnqeri 
Caizinót ídenger). Király Mihály (Zenta). — Knnz Bezső 
(Temesrékáf). — Budai Sakkozó Tártaság (Budapest). — 
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205 

Rako«pn!oti-l'iptil 
Ei?t«rgom 

János gazda. A kis történet az irodalmi művek 
leggyökeresebb hibájában szenved: nem érdekes. 

Ha ott vagyunk ketten. A tétényi legelőn, stb. 
Ügyefogyott dolgok, Ízlés és irói készség nélkül. 

Az én éltem. Csupa laposság, minden lendület hi¬ 
ányzik belőle. 

Egy régi régi, holdas este. Bizony hiába suhant 
el az a pár év, nem hozta meg az eredményt, verse 
most sem tanúskodik róla, hogy tanult valamit. 

Berkes. Az érzés, a mely a vers megírására indí¬ 
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166 
130 
716 
108 

72*í/5; 
168 
114« 

'i 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
B 

10 
15 
20 
10 
35 
10 
15 
30 
10 
20 
30 
15 
10 
50 
JÓ 

BZT. 

BZT. 

BZT. 

g v -
B T. 

Párkány Nana 
Híikospalota-ÚjppBt 
Esztergom 
Wien, Paris 
Oalinta 
Bukarest, Báziii 
Czegléd 
liijosniiise, Kekkemét 
liakospalota-ÚJinut 
Nagymaros 
Szeged 
Wien 
Czegléd 
Bákoapalota-üjpost 
Nagymaros 

721 
901') 

701«) 
139 

1407 
217 
709 

501 

149 

6 
6 

6 
6 
6 

7 

7 

7 

20 
25 

30 
35 
40 
15 
20 

30 

35 

kel sí 
e» ». 

íVM S£. 

sz . 

gy • 
& . 

Szolnok, Czeglíil 
; Konstantinápol \ 
Ilielgrad 
ikonstantinápoK 
| llukareil 
Nagymaros 
Uerlin, Zsolna 
I'árkány-Nána 
Bokareit, Iláiiis 

[l'.nkare«t,Kulozsi;:r 
[Máramarosnigtt 
Ukoipaltta-Djaeit 

161 

163 

6507 

713 
127 

41U!) 
215 
icá 
l lö 

1Í01 
707 
167 
lUö 

210 
30u 
320 

405 
410 
bOü 
530 
638 
555 
620 
6|35 
640 
710 

UK -r. 

SZ 

gy 

BZV 

e> • 

Cákoi|n!uí,i lj|>(it 
'KecHkemét. 
Lnjuaraizae 
TeinrirJ., bejed 
NiiííymarOB 
Eaztf rgom 
ÉKbLújvél 1 
liíkoxpalola-ljpt'il 
WIeu, Berlin 
Berlin, Ziolna 
Orsovft, Báziiis 
liakospaloti-ljpcil 
Wien 

totta, szép és kedves 
hetős fogyatékos. 

a vers azonban bizony megle- 166 
660* 

158 

940 
1115 
1120 (1 

Rákospalotvíjpes1' 
/ijosinizse,K(cskeniéi 
llakospalota-ljpest 

íilb 
4110 

610 
620 
635 
640 

Czegléd 
Nagymaros 
Czeg'léd 

117 
4103 
6601 

V 
7 
7 

40 
45 
50 

Esztergom 
íecsk«nét,Ujoinms< 
Göd 

711 
169 

7 
7 
8 

40 
45 
10 

BZ Báziái.Tenij'sTár 
I!at«p;liot.t-lj[)tsl 
FiliBCBnbm 

7"J6 645 Czegléd, Szolnok 161 
727 

7 oo 
805 Czegléd 125 8 = 0 l-kriduj-Nini 

KÉPTALÁNY. 
» 

1406 
124 
170 
728 

65U 
655 
7CO 
7,35 

g T. 
S T. 

l'ozsDiij. Berlin 
Párká'ny-Nána 
Rákos palota-Újpcs 
Czegléd 

ISI 
719 
163 

810 
835 
910 

Párkány-Nána 
KisLualéíegjháu 
Uunakeszi-Alag 

107 
4111 
6503 

9 
9 
9 

05 
, 5 
30 

gyv. 
• ZT. 

Wien 
Esztergom 
Kecskemét, 
Lfljosmizae 

0506 V10 Lajosmiise 706 980 gy • 171 U Jb • Dunake>/.l-Alag 

^ T 
(2>*í -rí Sli*$r7r-L ~̂ 25Q ^ ^ i f^ 17í») 800 Dnnakeazi-Alag 1403 940 Berlin, Pozsony 1405 9 4b £??• Berlin, Zsolna 

/4 / ^ J i/n 
Átírni 1ÜF \* 710 80b Bukarest, Baziis 4105 955 sz Esztergom NavTsuliea, íirassó. 

Jr\*-J || •̂H J\a*^ 
132') 

4112 R3f E s z Z t ' o m 156 1025 RákospsloU-Üjpest 511 DD " Koloinir,Stuiilai 

£M gfe 

Sr i sut wft" 
' ) Vasár- és ünnepnapokon, bezáró¬ 

lag november M-ig közlekedik. 
•) Vasár- ésnnnepnap ulötti liétköz-

1408 
118 
502 

840 
930 
935 gyv. 

Zsolna. Berlin 
Wien, Paris 
Kolozsvár ,Bukaresi 
Stanislau 

715 
119 

10 
11 

40 
16 

Szeged 
Galánta 

129«, 
113 

6513 
717 

LÓ 
10 
10 
11 

2b 
35 
40 
00 

S/V 

l.-l 1,-t 

V i a 
Wien 
Óau 
Sicged, Szolnok 

| T.ondon.Ostende, 

~ g,- * C|Q yj li ̂  
3) Csak október éi április hónapok¬ 706 

7ÍU 
10.10 BZT. Kiskunfélegyháza ') Érkezik minden szerdán, pénteken 101 exprv. \firiu, Wl«n 

~ g,- | I U i 
* C|Q yj li ̂  

3) Csak október éi április hónapok¬ 706 
7ÍU 

10.10 BZT. Kiskunfélegyháza ') Érkezik minden szerdán, pénteken 101 exprv. \firiu, Wl«n 

£^& 
r(JHll W 

Z - ~ 
V j í ~ w ban közlekedik. 140 11 K 1 és vasárnapon. 

isis':'-'-'- • ü J *\ 
Jjl: *) Otlóber és ápri is hónapokban icl.ost ) Belgrád, *) Érk. minden hétfőn és rsütörtökön. 

fsS|*%íV; | íiwi! Wll f 
M L $ Váczi^, nov. 1-töl mái'cz. 31-ig exprv 1 Konstantinápoly 8) Vasár- és ünnepnapokon bezáró¬ 

~ ^ ^ ' , 
Dunakeszi-Magig kö/.lckcdik. 

5) Minden kedden, csütörtökön és 
702") 11 3C IBiikurest, 

1 Kunstautinápolj 
lag nov. 13-ig közlekedik. 

•) Csak október és április hónapokban 
A 41-ik számban megjelent képtalány megfej - vasárnapon közlekedik. 

ö) Minden szerdán és szombaton köz 
közlekedik. 

tése : A jót csak akkor becsüljük, a mikor már 
elvesztettük. A vonalok ind nl.is.-i Biida-Császnrfiirdőről A vonalok é r k e z é s e Buda-Császárfürdobe. 

400i IÍÍHI l-szier"uin 4.006 l: •ÍZV Esztergom 400 1 a Ss SZV. hbzter^om *007 Z l» SZV. bsztergom 
Felelős szerkesztő : Hoitsy Pá l . 4004 804 1 Esztergom 4 0 U 1 12 • 1 ilisrsaba 4003 7 4^ 

4005 1004 
1 Etztergom 

Esztergom 
4009 
40 133) 

b s .» 
21 

« Esztergom 
l'ili\rs.ilM Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-u. 5. 4010 í :'l 1 • Esztergom 4011 !l :',! • Ejílcrgom 

Kiadóhivatal : Budapest. IV., Egyetem-ntcza 4. 1 ini2 S í! « R.-zle.ríüm i 

ÉKSZEREK 
£Z(JSTN£MUER 
egyházi s/i-rek. órák, ansrol, franczia és 
khinaeziisi dísztárgyak gyári áron 
a legújabb angol rendszer szerint be¬ 
szerezhetők részletfizetésre 

SÁRGA JÁNOS 
ékszer?yárostól Ko lozsvár . 

1911. év február tó l Bnda-
pest , IV., Klifyó-tér 1. ez. 
Képes nagy árjegyzék in»yen. 

SZOLÓOLTVANYOK 
szölovesazők és finam érme.léki boiok be¬ 
szerzésére legmelegebben ajánljuk a leg¬ 

jobb hírnévnek örvendő 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
szölőtelepet Bihardiószegen. 

Képes áTegyzfkel tanulságos tarialonimal ingyen és bérmentve 
küld a cég. Ezen árjegyzéknek egvetlen h árból seniszohtnni iná-
mozni. mert sok mindönkii érdeklő dolgol tartalmai. Tehái stnki 
el ne mulasziza egy levelczölapoD kérni. Olcsó ár és pontos ki¬ 
szolgálás liihh ezer elismeró levél. Készlet: H millió. 

KOZMETIKAI'GYÓGYINTÉZET Fennáll 1892 óla. 

Főonos Dr. JÜTASSY JÓZSEF bSrgjógjász, egészségtan-tanár, ai orrosi koim«tik» legelső és legrégibb szalortosa Magjaroraiágoii. 

t i t k a h<>gy tudományos alapon, szolidan dolgozunk. TOrZOITOllílt csinosra formázunk, bármi oka is van a torzulásnak. 

<\7ÍnÍtii<>7PI'PÍnlr ^ r p ' u ' a s sy -"^T e s tapasztalatai alapján késziil-
OÍcpllUoíClCilin ^ . n e m csodaszerei, nem kendó'zőszerek, ha¬ 

nem orvosságai a kozmetikai bajoknak ; ártalmatlanságukért és 
biztos hatásukért Úr. Jutassy viseli a felelősséget. 

róc7lo(flinthfln csoportosítva vannak mindazon szükséges sze-
LlibílCtClUILUBll r e k é s eszközök, melyek az illető szépséghiba 

gyökeres elmulasztására szolgálnak. 

Szépségrontó Dőrbajokat 
szárazság, vörösség stb.) 

tínvíiHmínvplf Át nyomtalanul eltávolítunk (lencse, 
iepZOumenyeKBl SZemölcs, anyajegy, sebhely szőr) 
természetes utón pótolunk (simaság, üdeség, szin, haj). 
flPmVflt esztétikailag rendbehozunk (ráncok, nre-
artünttl g e k i süppedések, ferdülések stb.). 

A készletek ára bő használati utasítással: Egy telje. kés«let 1O korona, egy próbakészlet 5 kor. 

1. Bőrkoptató-készlet ST, w **«*,. 
barna arcot, a gzeplöt. májfol tot gyökeresen elmulasztják. 

2. Bőrgyógyitó-kószlet l 
nyen piruló arcok ápolására (mattá tételére) szolgál ; gyónyiija 
a' borátkát (mitesszer), a pattanást (vimmerli), « bőr-
likacsokat (pórus), a tuUágos izzadást. vörös kezet, 
vörös orrot, fagyási foltokat. 

3. Bőrápoló-készlet 
kéz bőrét konzerválják, üdí t ik; a kényei, száraz, hámlós, 
durva, érdes, libiborös, sömörös bőrt finomítják, puhít¬ 
j á k , s imítják) a petyhüdt bőrt felfrissítik, s megmentik < 
további fonnyadáslól ; l ráncokat eltüntetik. 

A ki a megfelelő készletet nem tudja 
megv z m é l e s e n va 
levélb 
sítást. r. nasy-
bajfestékek kaphatók mind 
tárban és drogériában. = 

4. Bőrhámlasztó-készlet 
rnsokat a benne ülő évtizedes mitesszerekkel együtt; eltünteti 
a pattanások nyomait, a lencsefoltokat és a kisebb seb¬ 
helyeket (bimlőhrly); les;edi a legmakacsabb szeplőt és máj¬ 
foltot, a lángvörös rózsapattanást és a kékes borvirágot is. A bör-
hamlasztás körülbelül egy heti szobafogsággal jár. 

H T T „ í - P o c f ÓC A kajfealéa nagy gondot ad. mert a hajfes-
0. JILoJ l o o Ltíto. tekét közt kevés az ártalmatlan és megbíz¬ 

ható. Dr. Jatassy föorvo-unknak hosszn tapasztalatai alap¬ 
ján végre sikerült olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő 
szerint a legtökéletesebb: tudniillik csak a hajat fogja, a fejLőrt 
nem, a fehérneműt nem piszkilja, természetes szint ad, mely nem 
fakul és színekben nem játszik, a kezelés igen egyszerű, idegen 
segítséget nem igényel és sem a hajnak, sem a fejbőrnek nem 
árthat. Egy ad>g Dr Jutassy féle hajfesték ára használati 
utasítással 1O K és kapható a következő hét színárnyalatban : 
vőrösesszoke, vllagosszöke, hamvasszoke vilá¬ 
gosbarna, gesstenyebarna, fekete. 

*•*" A ki a megfelelő készletet nam tudja = = = = = ^ = = Főraktár : -

S S ? r ^ S S ! S S KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET 
u>ií"téi-*llatj>^u^in<1*n gyógy''e^ Budapest, IV. kér. Kossuth ajos-utcza 4. szám. 

lúdtalpa van i 
fáj a lába l 

L Úría a s z ak o r v o s°k által ajánlt szabad. Laufer-
ÍV"1 J V ludtalpfüző prospektusát. —Egyedüli készítő 

SZÉKELY és TÍRSA 
ortopftíl czipő-készitő 

Bodapest, R , Mozeum korát 9. 
Képes árjegyzék 
mindennemű czi-
pőkről ingryen. 

KÍNA BORA VASSAL 
kiállítás 10O6. Leg-m»ff»»»bb kltfint. 

Eró«Hő«i«r gyengélkedők, v«r«»egeuyek t* 
libbadoiók isámára. t,tv:igygerje«jtO, Ideg-

•ré . l tő ét T.rjavltó u « r . 
Kiinoö (L 7UOÜ-nál tőbk crvMi vtltmény. 
I. SerrtTtll*, «. fc fr. î nri oiiiiu Trltitt-BireolL 

Viiánlktti l nicyucrUrtkbu HUiUnt lTur«kb«i 
K lÖO.IiUrM OTtf.ü.i K 4.W. 

TÖRLEY 
TALISMRh GRSIHO-RÉSERVÉ 

VÉDJÜK A FOG ZOMÁNCZÁT! 
Azért használjuk a Dr. DONHOFFER-féle 

sterilizált Z O t l A H C Z fogpasztát 
Kapható: minden gyógytárban és drogériában 
Főraktár: Gnbits Bpest, IV.", Ssmmelweis-u. 19. U. 
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Kövérséji ellen P5S3E 
LeTHEMEXICAINDUDR.IAWAS 
mely anélkül, hogy az egészségnek ártana, kitűnő 
eredménynyel jár, minden diéta nélkül. Thee Mexi-
caint, l'árisban. a Narodelzki-Rezall gyógyszertárban késlilik., A_te»-
t e s s é g nemcsak az alak elegáns voltál befolyásolja, hanem időe.öll 
Ténit Dr. Jawas Thee Mezioainje nynlánkhá tesz 
és bajos f o r m á t ad. — Miglepő eredmény ! Ov.kodjmik mán¬ 
iásoktól éi ügyeljünk erre a névr« : i T H E £ M E X I C A I W > 
D r . J a w a s t ó l P a r i s b a n . — Kapható gyógysztrlárakban. -
—^^^—— Csomagunként S korona 30 tillér. 
Nagybani lerakat Ausztria-Magyarország restére Török J ó z s e f 
xxix gyógyszertárában, Budapest, VI., Király-utraa 12. siám. xi 

Használat előtt. Használat után. 

Riessnen-Kályhák, 
o világ legjobb é* használatban legtakaré¬ 
kosabb* fblytonégói Egészségi szempontból 
a legideálisabb rendszer. 

Egyszeri betüzeléssel efjéSZ télen ég. 
miáltal a sok fáradsággal és költséggel járó 
mindennapi betüzeles megtakarítónk. LÉ-
tbaiú tOz. eredeti biztonsági szabályozó. 

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

Rjngeisen Testvérek 
ciígn.l 

BUDAPEST V, HoU-e* Báthory 
•te» •arltto. 

A Dr. BIBO-féle 

Havasi Gyopár Crém 
tíagy tégely _ l korona 
Mosdóviz _. _ l korona 
Szappan 7O fillér 
Púder l korona 
Főraktár: Wolf gyógylár 
Kolozsvár, Budapesten 
tapható: Török gyogytir 
Király-u.és Operagyogy-

tár Andrássy-úL n 

SZAMOST ELZA 
magyar királyi nOpera* 
primadonnája így ir : 

Kedves Doktor Vr! 
A iHavasi Gyopár 

Crémo-jét már regen 
használom! 

E kitűnő toilette krém 
legelsőrendü és jóval 

drágább külföldi szerek¬ 
nél sokkal jobb és hatá¬ 
sosabb t 

SZAÍÍOSY ELZA 
a m. kir. opera 

művésznőié. 

a három fenyővel. 
55ÜO hiteles bizonyítvány a biztos 
sikerről tanúskodik. Csomag ál) és 
40 üli. gyógylárakban és drogé¬ 
riákban. F r . K a i s e r Bregenz, 

:: Vorarlberg. :: 

Megvizsgálta Bool tanár is rendelte a közvetlenül 
importált 
amerikii Pétről-Balzsamot 
mely 3 üteg elhasználása után végleg megszüntette a hajhullást, 
korpaképződést; a hajat bársonysimává és hullámossá tette. Száraz 
és zsíros hajnak. E g y n a g y ü v e g á r a 3 K. — Kapható : 
PETROVICS DROGÉRIA Budapest, IV. kér. 

Beosi-utcia 2. szám. 

= = Akar 
szép lenni?! 
akkor használjon cedrnstejet, 
mely szeplöt, máj f oltót, 
borátkát, pikolyt« a bőr 
v ö r ö s s é g é t meglepi gyorsan 
elmulasztja ! Egy üveg ára 2 kor. 

Készíti és szétküldi Bécsben 
S. M a r k w a l d , VIII., Tiger-
gasse 'M- — Kapható a magyar¬ 
országi főraktárban S z e g e d e n , 

FRANKL ANTAL 
gyógysztrésinél. 

Nőiruhaszabászal 
sikeres megtanulásához kézi¬ 
könyv ábrákkal 4 kor.-ás, 2 ko¬ 
rona 40 fill. beküldve franko. 

HARMATHY 
Debrwzen, Füvészkert 14. sz. 

Köhögés 
rekeduégel, hurutot, görcsös kö¬ 
högést gyorsan és biztosan meg¬ 
szüntetnek ai orvosilag kipróbált 

MELL- :: 

AhTIőZEPTIKUS 

írtelyník szwncswösszeré 
tel i folytán aböi-ön fefeiwr-
heMlen zománc: fejlődik. 
ftrtalmatlanságárólranusKodik 

psváltófárvenyszékihite ve¬ 
gyész prospektusunkon láttwhi 
hiMes bizony'ih/anya. 

TÖRÖKA-ÉgTSA 
BANKHÁZ R-T. 

Vásároljunk osztálysorsjegyet a 
TÖRÖK PALOTÁBAN 
Budapest, IV,, Szervita-tér 3, sz, 
Fiókok: Teréz-körúUö, Váczi-körúl 4. 

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

Húzás már f. év november hó 17. és 18-án, 
Kr« a vasalás tartama alatt kitenni a vasalót, 
OU kitisztitani, az abban levő tüzet feléleszteni? 

i d ő t * V e s z t igy el a felesleges munkával? 
k e l l m é r g e l ő d n i e , amíg a vas kellően átmelegedik? 

ftvndlll A ! A h°8y miB a z egyiket használja, addig a másik-
l o r u u i . e x o , b a n UJDÓI elégett a parázs?: 

- Nem. akar mindennek véget vetni? -

Nem is hiszi, amíg meg nem próbálja!!! 
Vegyen le két karikát a lyukról, állítsa bele a hamu-
rostát, ürítse abba a vasaló egész tartalmát e meg fog 
győződni, mily hihetetlen gyorsan, alig egy perez alatt 
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely léghuzata. — 

Kapható min¬ 
den háztartási 
— üzletben — 

Saját érdekében ajftnljuk, szerezze 
be a hamurostát. Mind e kellemet¬ 
lenségek megszűnnek. Félannyi idő 
alatt készül el az egész vasalással. 
Meg fogja látni, hogy már az első 

• használat után kifizeti magát. 
2.8O 

v koronáért. •. 
Gyári raktár: KOMMER BÉLA Budapest, 
«> VIII. kerület, József.körút 11. szám. «» 

: Könyvjegyzékei 
kérjenek gyűjtők, könjvtarak, 
magánosok, ritka művekről. 

HARMATHY 
anti^narium 

Debreczen, Füvészkert 14. sz. 

AGYTOLLAK! 
Legelőnyösebb bevásárlási 
^ = ^ = forrás: = = = 

Vállalat, Miskolcz 2. 
IMF Tessék árajánlatot kérni l 

HALTENBERGER BÉLA 
ruhafeslő-, vegYtisriiló- és ̂ őzmosó-̂ ára KASSA 
ruhákat, felöltőket, télikabátokat, mindennemű ruha-
nemüeket a legszebben t isztit és lest. — Gallérok, 
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapítási éy 1810. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

= tekintse meg . = 

PAPEK JÓZSEF 
böröndös és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, VIII., Rákóczl-út 15. 

Kwizda 
Fluidja 
Kigyd-¥édjegy. 
Turista - flnid. 
Rég bevált aromatikus bedörzsölés az inak és izmok 
erősítésére és edzésére, mint segitőszer köszvény, rhenma, 
ischias és zsábánál. Turisták, kerékpározók, vadászok és 
lovasok által sikerrel használva elő- és utóerősitésre na¬ 

gyobb tarák után. 
Égési üveg á r a 2-— K. Fé l üveg á r a 1-2O K. 

Kwizda-féle Fluid L 
Török József gyógysz.. Bpest, Király-u. 12. Andrássy-at 26. 
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PÁLMA 

A VALÓDI 
KAUCSUKSAROK 

NÉZZE MEG! 
vásarlAsi kényszer Délkfll 

BALOGH GYULÁNÁL 
Budapest, Kossuth Lajos-ntcza 8. félemelet n 
szebbnél-szebb női és férfi febérnemüeket, a jobbnál-jobb 
vászon és asztalnemiieket, akkor nem ing máshol vásá¬ 
rolni ! Specziuli-ta menn.vasszonyrkeleng\e készítésében. 

MAGYAR STRÜCZTOLLIPAR. 
Dús válaszlék! Sajál gyártmányú 

Strucztoll 
Kócsag 

divatos tüzek 
NŐI KALAPOKRA. 

Gulfmann Anlal j a s ü T e 
Olcsó gyári árak. Festés, tisztítás, 

göndörités. - Telefon 91-13. 

„FÁM OS" 
legjobb és legolcsóbb üti palaczk 
vadászoknak, turistáknak, betegeknek 
stb. különösen alkalmas ! — «FAMOS» 
legújabb palaczk italok hidegen vagy 
melegen tartásárai — Hideget hide¬ 
gen, meleget melegen tart 24 
órán át minden előkészület nélkül. 
Legfinomabb műbőr burkolattal, szolid 
és tarlós kivitelben, lec^avarható ku¬ 
pakkal, mely ivópohárnak használható. 

Jírak: V * liter 8 korona, '/* liter 10 korona, 1 lifer 18 korona. 

Ifolati l 
MJIBII J 

Főraktár 
orvosí müszer és ^ ' ^ l 1 0 1 1 5 ' flikkek 
Bpest, IV 2., Koronaherceg-a. 17/1. 

MARGIT 
Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a legsó-
••errek hnrnto. bántalmainál igen jó batáiú még 
'. .'. akkor is, ha verselek e«ete forog fenn. .'. .-. 

Megrendelhető: É D E S K U T T I . . . né l Budapostenés 
* fonta keMlöségénél Mnnkáoson. 

A M A R G I T - C R E M E a főrangn hölgyek kcdvpnc-z 
szépitö szere, az egész világon el ián terjedve 

Páratlan hatása szerrni'sés összeállilásál>an rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt 
észlelhető. 

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

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vcgy-
iizta készítmény, a mely a küllőidén általános feltűnést keltett. 

Ara l K. Margi t -szappan 7O flll. Marg-lt• pouder l '2O. 

Gyárija Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható míndeu gyógyszertár, illatszer- és drogiia-BzIeiben. 

KOCSIARUCSARNOK 
BUDAPEST, VII., RAKÓCZf-ÚT 72. 

A monarchia legnagyobb kocsirakta'ra. * Árjegyzék ingyen. 

Bőrszckjpar 
Kendi Antal *"»«*•Iv 

Semmelweis-H. 7. 

ANGOL BŐBBÜTOK készítése, festése és reno¬ 
válása saját mühelyemben. Ebé cl l őszek ék, irorta-
fotelek valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása 

SzékátaJakitások ! 

Hölgyek figyelmébe!!! 
Mielőtt divatos nap- és eser¬ 
nyőt vásárolna, kérem tekintse meg 

= SINGER MÓR = 
újonnan épült A N K E R-palotában, 
Budapest, VII., Király-utcza 2. 

sz. a. lévő üzletét. = = = 

RATIONALIS 

HOMOKÉRTÉKESITÉS 
hez szállítunk mnnbaképex 

:: gépeket és formákat, :: 
tégla-, ürblock-, tetőcse¬ 
rép-, csatorna- és ala^-
•.• csövek gyártására. *.• 
Saját modern szerkezetek különl. gépgy. 

Dr. GÁSPÁRT & Co. 
Markranstadt (Németország). 

—— 228. száma brosúra ingyen. 

PAPEK JÓZSEF 
iRÖNDÖS ÉS FINOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 

VIII. Rákóczi dl-15. 
l jobbminnősegü aruk. 

Arjaeymek Ingryou *• bermoniv* 

A hölgyközönség 
szives figyelmébe!! 

30 év óta fennálló 

kézimunka-üzletemet 
újjáalakítom, minélfogva a raktáron levő 
összes árukat a beszerzési áron alnl is 
kiárusítom. 

HOFFMAM GYÖRGY 
IV. kér., Semmelweis-iitcza 5. szám 

— (Kossuth Lajos-utcza sarok.) 

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

"CYÜMÖLCSFACSEIETÉK 
Sétánytak. díszcserjék, tűlevelűek, kerl-
tésuövények, bogyogyümölcsiiek stb. stb. 

SZÖLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima áru! európai i s amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató diszárjeg-yzek 

kívánatra ing-yen., 

FISCHER 
faiskolák és 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, neurasthenia eseteiben. Egy 
'/t literes öveg ara íi.öO kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

& külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
niiorteo gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél: 
KozMtyay M&tyan gyógyszer¬ 
árában Aradon, fzabadxég-tér. 

Mfg eddig a régi bőrbetegségek, a legkülönbözőbb súlyos 
idegbajok (neurasthenia, vitustancz), a sápkór, a női 
arcziit eléktelenitrí pattanások g a női ni>mi szervek 
folyásokkal kombinált hurutos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély értékű idegen Tizekre 'oltunk utalva, 

addig ujabban 

. PARÁDI ARSEN ,25*2"? 
olyan kincsünk Tan, mely mindri eddigi arsensaTas víznél 
(Roncegno Uvico) hatásosabb, könnyebben emészthető i 
manapság már. minthogy legelőkelőbb orrosi letiottlyeink fel¬ 
karolják s a fogy asztok egész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek öm ód. 
Egy postaláda (7 palaosk) ptrádi aráén TutarUlmi grógTTlMt 
Magyarország össiee portaállomásaira 6 korona 60 íllsrér 

bérmenteKD szillit » 
Ffiríktir • P n P d T I I T V l cs. é« klr. üdv. ccál-
ruiMiti • c.uc.aivu i T L . utó, BUDAPESTEN. 
Kapható minden gyógytárban ée megbliható fts»rku«k»d*ibei. 

: 
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CSODÁKAT 
beszélnek a fővárosi urak és hölgyek arról, hogy a 

DIANA-ARCZKRÉM 
és 

DIANA-SZAPPAN 
segítségével néhány napi használat, után - - mily óriási eredményeket értek el a bőr¬ 
ápolás, a kéz- és arczfehérités és a pattanások megszüntetése által. Köz¬ 
tudomású, hogy a legelőkelőbb körökben ma már csak a híres 

DIANA-szappannal DIANA-krémmel 
finomítják, puhitják és fehérilik arczukat, kezeiket. 

ÁLLANDÓAN 
használja Bpesten 750CJO úri család : a vidéken 152000 házban nélkülözhellen bőrápoló és igazán 

SZÉPÍTŐ CZIKKNEK 
tartják. - A művészvilág előbbre helyezi a 

DIANA-krémet és DIANA-szappant 
az összes külföldi szépitő-czikkekriél. Ma már köztudomású, hogy nemcsak a hölgyek, hanem 

az urak is ápolják kezeiket és arczukat a hires 

D I AN A-szappannal és D I AN A-krémmel, 
mert el van ismerve, hogy teljesen egyedül áll a maga nemében. 

BIZONYÍTVÁNY. 
Alulírott ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla 

nr gyógyszerész, budapesti lakostól bemutatott DIANA-
szappant, DIANA- arczkrémet megvizsgálva, azokban fém¬ 
mérgeket, maró hatású, vagy külső használatkor ártal¬ 
mas egyéb anyagokat nem találtam, miért is nevezett 
szépítő-, bőr- és hsjápolószerek ártalmatlanok és igy 
használatuk ellen kifogás nem emelhető. 

Kelt Budapesten, 1905 márczins 15-én. 
Nyilvános vegy- l)r. Neumann Zsigmond m. p. 
kísérleti állomás : kir. keresk. és váltótörv. hites vegyész. 

Egy üveg-tégely Diana- arczkrém nappali HZ ír . . 
. használatra • w «*' • 

Egy üveg tégely Diana-arczkrém éjjeli 
használatra 

Egy eredeti Diana-szappan 75 kr. 

Egyedüli készítő 

Erénfi Béla gígysL, Budapest, Káról j-kőrüt 5. 
(Postai megrendelések utánvéttel eszközöltetnek). 

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, NOVEMBER 13. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Bealtanoda-ntoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ara 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

t Egész évre _ 
] Félévre _ -
l Negyedévre — 

_ 16 korona 
8 korona. 
4 korona. 

A fVOdgkn>nikái-va.\ 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

Külföldi előfizetéseknél » postailag 
határozott viteldíj lg csatolandó. 

meg-

MUNKÁCSY EGY HAZAKERÜLT 
KÉPE. 

R É S Z B E N a magyar viszonyokból származik, 
részben a Munkácsy iránt még életében 
úgyszólván az egész világ részéről nyil¬ 

vánult rendkívüli érdeklődésből, hogy idehaza 
aránylag nagyon kevés képe maradt. 

Van ugyan számos képünk a Szépművészeti 
Múzeumban a nagy mestertől, ezek azonban 
(leszámítva a Haynald érsek arczképét) korábbi 
idejéből valók, vagy még a düsszeldorfi beha¬ 
tások alatt állók, vagy pedig tanulmányok, 
vagy pedig a külállamokban lévő képek saját¬ 
kezű másolatai. Épen ilyen mostohán van a 
magángyűjteményekben is képviselve. Az im¬ 
presszionista kiállításon lehetett látni pár szép 
kivitelű Munkácsy-képet, sajnos azonban, hogy 
ezek még inkább megerősítik azon nézetet, 
hogy nagy alkotásokat tőle magángyűjtőknél 
alig találhatunk és ezen nincs mit csodálkoz¬ 
niuk azoknak, a kik csak némi hasonlatot 
tudnak tenni a hazai és külföldi viszonyok 
közt. Mig ugyanis nálunk 30—40,000 koro¬ 
nás megrendelést alig pár mágnásunk tehe¬ 
tett, addig külföldön egyes nagyobb szabású 
képeiért százezreket fizettek azok, a kiktől 
többé visszaszerezni semmi árért nem lehet. 
Az 1870—90. években alkotott legnagyobb 
szabású képei nagy részben Amerikában van¬ 
nak és így érthető, hogy ezekről örök időre 
le kell mondanunk. 

Annál örvendetesebb, hogy most ismét ke¬ 
rült Munkácsy-kép haza, egy pozsonyi magyar 
műgyűjtő, Osmitz Géza úr tulajdonába. 

Osmitz Géza úr szívességéből alkalmunk 
nyílik e képet közölni mai számunkban. Ké¬ 
szülése időpontjára nézve maga a kép nem 
nyújt semmi támasztópontot, de a festés mód¬ 
jából ítélve tulajdonosa úgy hiszi, a nagy 
művész párisi időszakának, tehát művészete 
legvirágzóbb idejének egyik terméke. 

A kép álarczos bálba készülő franczia nőt 
ábrázol zöld derékban, zöld szoknyában, haris¬ 
nyában és czipőben, fekete hajfürtös fején 
sárga kendő és piros rózsa. Jobb karján vi¬ 
lágos színű báli belépő; ugyancsak jobb ke¬ 
zében fekete álarczot tart.. Bal kezének moz¬ 
dulata, egész testtartása elárulja, hogy a jobb¬ 
ról levő nagy áUókükörbtsn igazgatja ruháját, 
s még egy utolsó simítást tesz rá, mielőtt a 
bálba belép. 

ALARCZOS BÁLBA KÉSZÜLŐ NŐ. 

Munkácsy Mihály eddig ismeretlen képe, mely most Osmitz Géza'gyüijteményébe, Pojaonyba kérőit. 

Frankün-Tarsulit nyomdája, xmdapest, IV., tigyetem-aseu 4. u . 


