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A KOLERAVESZÉLY
idején ügyeljen minden ember a tisztaságra. Talán soha sehol sem volt oly fon¬
tos a jó tanács, mint most e fenyegető vészszel széniben. Sürgős tanácsként hall-,
gathatja meg mindenki azt, hogy ne mulaszszuk el étkezés előtt kezünket dezinficziálni, szájunkat antiszeptikus folyadékkal öblögetni, hogy a kolerabaczillusoktól mentesítsük magunkat. A legelemibb higiénikus követelmények

ELLEN
vét az, a ki nem fogadja meg tanácsunkat s nem deziníicziálja magát állandóan
és napjában többször Diana-sósfoorszeszszel, a mely a leghatásosabban öli
meg a járványt okozó és terjesztő baczillusokat.

A LEGBIZTOSABB
védekezés a kolerabaczillus ellen a D i a n a - s ó s b o r s z e s z s z e l való mosakodás
és szájöblögetés. Azt lehet mondani s ez állításunkat nemcsak a tapasztalat, ha¬
nem minden orvos és a hatóságok rendeletei is kétségtelenül bizonyítják, hogy
csak ott remélhető

SZERKESZTŐ

41. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

A VESZPRÉMI SZÉKESEGYHÁZ.
i VESZPRÉMI püspökséget az 1009-ik esztendő¬
id ben alapította Szent István király. UgyanjLJLebben az időtájban építették a püspöki
székesegyházat a veszprémi várhegyen Szent
Mihály arkangyal tiszteletére, .\ templom állí¬
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HOITSY PÁL.
_ 16 korona
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tólag Gizella királyné költségén épült, ki a
hagyomány szerint ebben a veszprémi székes¬
egyházban lön eltemetve.
Annyi bizonyos, hogy a veszprémi székes¬
egyház stílusa a Szent István korában épült
pécsi és székesfehérvári templomokkal azonos,
vagyis báromhajós, altemplomos román bazi¬

Külföldi előfizetésekhez a poatailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

lika. Miként a kiváló archeológus és a vesz¬
prémi székesegyház történetirója, dr. Ádám
Iván kanonok írja, a veszprémi székesegyház
a pécsi bazilika édestestvére. Azt lehet mon¬
dani talán, hogy a kisöcscse, mert jóval ki¬
sebb és sokkal egyszerűbb, mint a pécsi híres
bazilika. De kétségkívül ráismerünk benne a

SE GITSÉ G
a hol a tisztaságra a legnagyobb gondot fordítják. Dezinficziáló hatásánál fogva
legjobban ajánlható mosakodásnál, száj- és toroköblögetésnél a valódi

Diana-sásborszesz
Kapható mindenütt.

Postán legkevesebb 6 üveg szállittatik utánvéttel.

Minden üvegnek plombálva kell lennie s minden üvegen e két szónak kell lennie:
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Egyedül készíti:

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész
Budapest, Károly-körút 5. szám.
Ára egy üvegnek 44 fillér, egy nagyobb üveg
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A VESZPRÉMI SZÉKESEGYHÁZ MAI RESTAURÁLT ÁLLAPOTÁBAN. — Balogh Rudolf fölvétele.
Franklin-Társulat ny mi Jaja, Budapest, IV., Egyetem -ntow 4. ei.
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Szent István-féle bazilikára, habár az a hosszú
kilenczszáz esztendő alatt sok viszontagságon,
romboláson, különféle építkezési ízlésben tör¬
tént átalakításon ment keresztül. Az alapfalak,
a beosztás azonban szakadatlanul megmaradtak
a régi román bazilika stílusnak megfelelőleg.
Ezt a beosztást vették alapul a legújabb res¬
taurálásnál, mely az eredeti román ízlésben
történt és a napokban nyert befejezést, úgy,
hogy a szép műemléket október 4-én felszen¬
telhették.
Az átalakítás munkáját Aiyner Sándor buda¬
pesti műépítész, a román bazilika-stil kitűnő
művelőjének tervei és személyes felügyelete
alatt hajtották végre. Kezdették a munkát a
régi barokkboltozat és a barokk toronytetők
lebontásával. Lebontották pedig a templomot
az ősrégi román bazilikából megmaradt csu¬
pasz falakig, melyek annyi sok rombolás, toldozás, foldozás után elég erősek maradtak
arra, hogy a templom újjáépítésénél felhasz.nálhatók legyenek. Megmaradtak a szentély, a
főhajó, a mellékhajók és a galleriás kereszt¬
hajók, valamint a nyugati homlokzat -és a
kettős torony oldalfalai. Ezekről miden ba¬
rokktoldást, melyet a XVIII. században raktak
rájuk most leszedtek.
Bontás közben igen érdekes régi épület¬
maradványokra akadtak, így teljes épségben
levő román oszlopfejekre, kőpárkányzatokra,
kődíszítésekre, melyek a XI. század műizlésére vallanak. Ugyanabból a korból való síro¬
kat is fedeztek fel. Egy vitéz sírjában meg¬
találták ennek kardját is, mely szintén a XI.
századból való. Gizella királyné állítólagos
sírjára azonban nem akadtak, valamint a talált
sírokból sem lehet megállapítani, hogy azok
kiknek földi maradványait tartalmazzák. A temp¬
lom körül is körülbelül agy méterrel leásták
a talajt, mely a hosszú századokon keresztül
feltöltődött, úgy, hogy a ^emplom most azon
a fekvési szintájon áll, a melyen a XI. szá¬
zadban állott. Teljesen megujhodva, az eredeti
román műízlésben, vonzó nemes egyszerű¬
ségében, harmonikus részleteivel áll előttünk
boldog emlékű Gizella királyné ősi bazilikája,
mintegy elénk varázsolva a hitbuzgó XI. szá¬
zad kőbe vésett áhítatát és templomépítési
stílusát.
A főhomlokzat dísze a pompás ormozat,
rajta román kereszttel; továbbá a nagy küllős
kerek ablak, mely az orgonakarzatra bocsát
világosságot és a remek főkapu, fölötte tim¬
panonnal. A főkapu felett négy hengerosz¬
lopra támaszkodó kettős félkörös iv emelke¬
dik. Ennek faragásos diszítményeit a romok¬
ban talált ősi minták után faragták ki. A fél¬
körös faltéren (timpanon) a Szűz Anya alakja
van kifaragva, a mint két angyal térdel trom¬
bita mellett. Jobbról és balról a kisebb fal¬
mezőben czímerek vannak faragva.
A templom igen egyszerű külsejének ki¬
emelkedő dísze a két torony, melyet a kör¬
íves román párkányzatok négy emeletre osz¬
tanak. A harmadik emeleten vannak a haran¬
gok, a románstilű ikerablakok mögött. A ne¬
gyedik emeleten van elhelyezve az óra. A két
torony meredek csúcsos rézsisakban végződik.
A déli oldalon a kereszthajó vonzó homlok¬
fala emelkedik ki, különben ennek az oldal¬
nak a kétsoros román ablakon és egy kisebb
kapuzaton kívül szembeötlőbb tagozata alig
van. Egész a szentélyig az ősrégi bazilikastílust tartották meg. A szentély és az alsó
templom azonban abban az átmeneti (korai)
csúcsíves alakban maradt meg, melyet a
XIII. század végén és a XIV. században ka¬
pott, mikor hazánkban is az ősi román bazili¬
káknak famennyezeteit kezdték leszedni és
csúcsíves Ízlésben kezdték beboltozni, miként
a régi pécsi bazilikánál is láttuk, hol az át¬
alakítás évszáma, 1303 is fel volt róva a kö¬
veken. Ekként a veszprémi templom főhajója
csúcsíves szentélyzáradékkal végződik. Hiány¬
zik az ősi román stilt jellemző apsis. Ez azon¬
ban itt a veszprémi templomnál nem esik a
templom építési szépségének rovására, sőt ez
az átmeneti csúcsíves szentély és alsótemp¬
lom igen becses és ritka műtörténeti marad¬
vány, mely a mai napig eredetiségében megoriztetett. Ezen láthatjuk, hogy a félköríves
román stílus miként kezd átmenni csúcsíves
stílusba azáltal, hogy a széles román félkör¬
íveket apróbb, keskeny ívekre szeletelték.

VASÁENAPJ ÚJSÁG.
A román stílusnak megfelelőleg, a milyen
egyszerű a templom külseje, épen oly nemes
egyszerűséggel van díszítve a templom belseje
is. A főkapun belépve, a háromhajós, tágas
néphajóba jutunk. A főhajót a két mellék¬
hajótól két pár remek vörös, sárga márvány¬
oszlop választja el, melynek oszlopfáit az ere¬
deti minták után faragták ki. A főhajó menynyezete lapos, barna tölgyfakazettákkal díszítve.
A mennyezet alatt három-három román ablak
töri át a falat és az ablakok közötti faltérbe
jobboldalon Szent István és Szent Imre, bal¬
ról Szent László és Szent Margit egész alak¬
ját festették, míg alattuk a márványoszlopok
által tartott ívmezőkön jobbról két keled
egyházatyának, Aranyszájú Szent Jánosnak
és Nazianzi Szent Gergelynek, balról pedig
két nyugati egyházatyának, Szent Ágostonnak
és Nagy Szent Gergely pápának mellképe lát¬
ható. Még az arcus triumphalison és a kereszt¬
hajó oldalfalain találunk figurális festménye¬
ket. A diadalíven a négy angyal által imádott
Isten báránya és a két oldalfalon a négy
evangélista képét láthatjuk és az oltári szent¬
ségre vonatkozó evangéliumi idézeteket olvas¬
hatjuk. Az oldalfalak szinalapja világosszürke,
mely vörös vonalakkal kazettákra van osztva
és tarka festett szalagokkal párkánydíszítésszerűleg megszakítva.
A mellékhajók mennyezete harántos fadíszítéssel van ellátva, melyen aranyozott vo¬
nalak futnak keresztül. A mellékhajó oldalfala
szintén 3—3 román ablakkal van áttörve, me¬
lyek élénken megvilágítják a néphajót. Két
ablakközben két-két régi barokkstilű márvány¬
oltár van elhelyezve. Ugyancsak a mellékhajó¬
nak a kereszthajó alá futó végében, melyek
e
gy~egy önálló kápolnafélét alkotnak, szintén
két-két barokkstilű régi oltárt helyeztek el,
melyek azonban nem ide valók és a román
stil szép összhangját zavarják.
Ezzel nagyjában végeztünk volna az újon¬
nan restaurált bazilika leírásával s még csak
azt említjük fel, hogy a restaurálás közel négy
évig tartott s a költséget a püspökség és a
káptalan viselték. Ez körülbelül 550,000 koro¬
nára rúg. A templom környékét szintén újon¬
nan rendezik. A Szentháromság-teret újonnan
kövezik és aszfaltozzák. Czélszerű lenne, ha
a különben szép és nagy kiterjedésű Szent¬
háromság szobrát innét elhelyeznék, mert ez
a Mária Terézia-korabeli úgynevezett czikornyás barokkstilü szobor zavarja a székesegy¬
ház visszaállított ősi román stílusának szép
hatását, melyről az Árpádok dicső korszaka
tekint ránk, a késő utódokra.
Dr. Dolcnecz József.

VERSEK.
I.
Rendezgetve.
Forgatok megsárgult, régi lapokat,
A mi versem épen kezembe akad;
Itt hevernek búsan, elfeledve rég,
Mily kevés egész dal, s mennyi töredék.
Félig visszafojtott, fájó sóhajok,
Tompa jaj, ha már a seb nagyon sajog;
Szenvedély zúgása s fáradt nyugalom,
Sírokon elalvó esti fuvalom.
S kél sok régi ábránd, régi érzelem,
Annyi álom, emlék játszadoz velem,
S rajtuk míg a lelkem mélán andalog,
Megcsendülnek meg sem született dalok.
II.
Későn született dalok.
A dal, mely rég testet nem öltött,
Szivedbe zárt alvó kisértet;
Varázsigével hogyha költöd,
Felébred.
Hószín-szövésű a ruhája,
Minőt halott szüzek viselnek,
Ezüstös köd borul reája
Lepelnek.
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Arczán az ifjúság homály ló
Harmatos hamva rezg csodásán;
De zárt ajkán valami fájó
Vonás van.
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S ha elsötétül már az alkony,
S leszáll az éj hideg nyugalma,
Testvérihez lopózik, halkan
Suhanva;
Testvérihez, kik hervadozva
S rég elfeledve ott busongnak,
S a múltról, együtt, álmodozva
Susognak.
Varglia Gyula.

A GALAMB PAPNÉ.
REGÉN í .

(Folytatás.)

Irta Móricz Zsigmond.
Az asszonyka felemelte a fejét, mert ezalatt
az egész beszélgetés alatt a divánon feküdt, az
ura ölében tartva a fejét.
- Mondja. Hát igazán meg van maga győ¬
ződve arról, hogy szeret ?
— Igazán.
— Arról is, hogy sohasem fog megunni ?
— Arról is.
- Akkor sem, ha kellemetlen leszek ?
- Tessék?
- Úgy-e, úgy-e már megijedt, már nem
meri tovább állítani! Már oda van a hires férfi¬
kitartás. Jaj de könnyű is addig szeretni az
asszonyt, a míg lehet! De azután mi lesz ?
Akkor szeretni fog-e, mikor nem adok rá
okot?... Volt nekem eszem, mikor tudni akar¬
tam, szeret-e? Nem vagyok én szajkó, hogy
egy szót ezerszer elmondjak ész nélkül! De
nekem olyan férj kell, a ki még szajkó is tud¬
jon lenni a kedvemért. Nem ismer maga en¬
gem ! . . . Tudja meg, hogy én rútul becsap¬
tam ! Mert én igen szeszélyes vagyok, kötekedő,
elkényeztetett! Tudja, hogy én soha senkivel
nem voltam jóba? Sose tettem szívességet sen¬
kinek? Csak magához voltam jó? Magához is
csak érdekből? . . .
A kis asszonykán veszedelmes vallomástevő
hangulat vett erőt. Az ura egy perczig sem
vette komolyan, a mit beszélt, úgy nézte, mint
valami új, soha eddig nem látott tűzijátékot.
- Magához is csak azért voltam jó, — foly¬
tatta az asszonyka, — hogy elvetessem maga¬
mat! Gondoltam, majd szabad lesz komiszkodni, ha asszony leszek . . . Úgy-e meg fog
unni, ha megváltozom, s az édes kis czukorbabából rút, pörlekedő sátán lesz ?
- Nem, babukám, sohasem foglak megunni,
mert te mindig a legédesebb és a legbájosabb
kis asszonyka leszel, a ki csak élt valaha ezen
a világon.
Az asszonyka egy pillanatig habozott.
- Énók!
- Tessék, édes kis gyönyörűm.
- Én érzem, hogy démonnak születtem.
A férfi felkaczagott, de nem az előbbi tiszta
kaczagással, szinte erőltetve, mintha rá akarná
magára kényszeríteni, hogy nincs semmi ennek
a kijelentésnek a háta mögött. Az asszony
finom érzése felfogta a pillanatnyi bizonytalan¬
ságot, a mi a hangjában volt s összehúzva sze¬
mét, komolyan, neheztelve kezdte.
— Lássa Énók, én nagyon rósz vagyok.
Mit gondol, ha jó volnék, ide adtak volna ma¬
gához ?
Jól látta az ura arczán a megütődést.
— Örültek, hogy megszabadultak tőlem ! Ma¬
gával persze ki törődött, hogy érdemetlenül
kap ilyen keresztet a nyakába? Lássa, én
világéletemben mindenkinek kellemetlen vol¬
tam. A jó Jolánt, a komornát pofoztam, apá¬
val truczczoltam, mamával veszekedtem, a fiúk¬
kal tépászkodtam, a nénivel versengtem. Annyi
jóság nem volt bennem soha, mint egy macs¬
kában.
- Ugyan babukám! — szólt az ura.
Oh, mióta magával megismerkedtem,
azóta rám se lehetett ismerni! Azóta kétszínűsködtem! Magából rögtön kinéztem, hogy ez
lesz az a jó bolond, a ki elvesz engem s a ki
mindent eltűr nekem.
•— Ebben igazad van, bibikém !

- A többiben is ! — mondta az asszony, s
összehúzott pillái alól leskelt az urára. —Nagy
ravasz voltam én, tudtam, mit csinálok! Jól
vigyáztam, hogy előre meg ne sejtsen valamit.
Mert ha otthagy, akkor igazán vén lánynyá
száradok, én pedig férjhez akartam menni va¬
lami puha emberhez, a ki olyan legyen a kezem
közt, mint az irós tészta.
- Csinálj belőlem mindent, babám.
— Fogok is! Mert én érzem, hogy már ke¬
rülget a régi természetem. Úgy-e, édes, nem
fog megunni, ha pokollá teszem az életét?
— Nem, nem.
- Nagyon gyengén ellenkezik! Majd meg¬
látom, mit csinál, ha a főkötő szabadalma alatt
ki-kirúgok a hámból?
— Miféle zöldségeket beszélsz itt össze¬
vissza ! — szólt végre egy kis keménységgel az
ura. Kezdte sokalni a nagy őszinteséget. Tudta
ugyan, hogy badarság az egész, de azért nem
örült neki. Hiszen nincsen olyan férfi, a ki a
legkipróbáltabb jellemű asszonyról is fel ne
tegyen akármilyen őrültséget. Nem jó a tűzzel
játszani.
— Zöldségeket? Én? - - kérdezte az aszszony. — Még nem is mondtam el a javát.
— Édes szivem, — szólt méltósággal a pap —
én ismerlek téged; tudom, hogy megbízhatom
benned és nyugodt lélekkel bízom is r á d . . .
- Csak ne siessen, csak várjon. Hadd
mondjam el a magamét. Magának arról sej¬
telme sincs, milyen vagyok én. Azt hiszi, egy
hét alatt ki lehet ismerni egy asszonyt? Nem
olyan egyszerű lélek egy úri nő lelke, mint
egy parasztlányé. Azt ismerheti. Azt elhiszem,
hogy akár egy látásra megismeri, melyik mi¬
lyen. De hogy engem ismerne? Azt nem hi¬
szem ! Tudja rólam, milyen szerelmes termé¬
szetű vagyok? Akkor sem fog megunni, ha a
legelső fiatalemberrel rögtön flirtelni fogok?
- Elég! Egy szó se legyen több! Gyerek
vagy és magad se tudod, mit beszélsz! . . .
Édes, édes angyalom! Mindenségem! Üdvös¬
ségem ! — tette hozzá mélységes meghatottság¬
gal, - - nyugodtan bízom rád emberi és papi
becsületemet!
Hosszú csönd lett. Kellemetlen csönd. Az
asszonyka hátra dűlt a díványon és duzzogva
nézett maga elé. A férfi elfogódva várt valami
mozzanatot, a mi elvenné a fura beszélgetés
élét. De az asszony nem szólott, az arczán kö¬
zönséges, gyerekes durczásság volt.
A férfi pár perez múlva szinte félve s békél¬
tető gyöngédséggel nyúlt az asszonyka dereká¬
hoz, hogy megölelje. De az idegesen taszította
el magától.
- Ej, hagyjon békén. Már most is haragszik
s nem szegyei rám ordítani, mikor még csak
szóval hallotta, hogy van valami hibám. No,
képzelem, mi lesz, ha be is bizonyítom, hogy
van . . .
— De é d e s . . .
- Istenem, Istenem, de elhamarkodott do¬
log is volt ez a házasság. De szerencsétlen
sorsra jutott teremtése vagyok én az Istennek.
Ilyen emberhez mentem, a ki még* annyit sem
tűr el a feleségének, ha bevallja, hogy nem
szent . . .
- De édes, csak nem akarsz azért búsulni,
mert nem szabad vetkezni?
- Én azon búsulok, hogy olyan emberhez
mentem, a ki nem szeret.
- Ki mondta, hogy nem szeretlek ?
- Ha szeretne, akkor azt is megbocsátaná,
ha véletlenül vetkeznék ellene! Micsoda szere¬
lem az olyan, a mi nem tűr el semmit? A ki
szeret, megbocsát.
- Jó, jó, hisz én megbocsátom, a mit lehet.
De babukám, te nem tudod, hogy olyan vétek
is van, a mit nem lehet megbocsátani.
- Olyan nincs. Egy igazi szerelmes férj
mindent, mindent meg tud bocsátani a fele¬
ségének.
- No, no, nem volt még olyan férj!
Az asszony lesújtó pillantást vet rá.
- És én magát minden regényhősnek fölibe
helyeztem! . . . Orlay Sándor is megbocsátotta
a feleségének, hogy egy éjét a más karjaiban
töltött.
- Ki az az Orlay Sándor? — kérdezte meg¬
döbbenve a pap. A hátán végig futott a hideg
s kitágult szemmel bámult a feleségére.
— A Simon Zsuzsa férje.
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- Micsoda Simon Zsuzsa?
Az asszony kinézett az ablakon. Egy perez
múlva azt mondta:
- Ezzel az úrral nem érdemes szóba állani.
Még regényt sem olvas!
- Ah, a regényben !
— Ott. Pedig az csak nagyobb bűn volt, hisz
nem is asszonyfővel tette, hanem még lány¬
korában.
A férfi sajátságosán elmosolyodott.
- Hm. Nagyobb bűn ?
- No, csak nagyobb szégyen tán egy lány¬
nak bemászni egy ablakon, mint egy aszszonynak ?
A fiatal férjre olyan komikusán hatott ez a
kijelentés, hogy hangosan felkaczagott. Az aszszony dühös lett.
- Kikérem magamnak! Istenem, már odáig
sülyedtem, hogy a tulajdon uram kikaczag.
- De édes lelkem, mikor olyan furcsákat
mondasz.
- Annál csak nem mondok furcsábbat, hogy
Enók! Eé-nók! A kinek ilyen neve van, az ne
merje nekem azt mondani, hogy furcsát mon¬
dok. De hogy is lehet valami rendeset kívánni
attól, a kinek ilyen csuda neve van. Mégse
hánytam a szemére soha.
- Lelkem, kis édesem, az nem is olyan
furcsa; tisztességes bibliai név.
— Na hát tessék tudomásul venni, hogy az
sem olyan furcsa, a miket én beszélek. Nagy
írók írták meg s az élet számtalanszor bebizo¬
nyította, hogy tényleg lehetséges. És majd gon¬
doskodom róla, hogy én is bebizonyítsam, hogy
nem üres fecsegés.
- Ohó, ohó, szerencse, hogy olyan kis baba
vagy, mint a milyen csak egy tizennyolcz éves
és kilencz napos kis feleség lehet. Gyerek.
- Uram! Kíméljen meg a sértegetéseitől.
Nagykorú vagyok.
- Ugyan?
- Igenis! Abban a perczben, mikor férjhez
mentem, nagykorúvá lettem. Tessék tudomásul
venni. Már pedig, ha nagykorú vagyok, nem
vagyok többet gyerek. Én teljesen önálló aszszonyság vagyok. Nem függök sem apától, sem
mamától, magával meg egyenlő jogú vagyok,
sőt nekem még több a jogom, mert remélem,
még van annyi udvariasság benne, tudja, hogy
mindenben a nőké az elsőség.
És lesújtó pillantással fűszerezte a jogi ma¬
gyarázatot.
A férj már megérezte, hogy ma elmúlt a
tragikus vihar, a mitől a beszélgetés elején
félni kezdett, ámbár egy ilyen nagykorú aszszonykával sohasem tudja az ember, milyen
hínárba jut a vitatkozás terén már a következő
pillanatban. Mindamellett igen derűsen érezte
magát. Az asszonyka gondolatkáiban, szavai¬
nak hangsúlyában, egész lényében annyi új,
kedves, szinte megható naiv báj volt, hogy ő
tele tüdővel szívta azt, mint a rétek illatát.
- Megadom magam, — mondta, — kegye¬
lemre megadom magam. Elismerem, sőt fejinen
hirdetem az egész háznak, udvarnak, kertnek,
ennek a falunak és ennek a megyének, hogy
te vagy mindannyiuknak az úrnője, a király¬
nője.
— És a napnak, holdnak, csillagoknak
nem? •
kérdezte kellemetlen, megbántott,
lapos pillantással az asszonyka. - - Egy ron¬
gyos vityilló, piszkos udvar, négy szűk kis
luk! . . . Mert ez csak nem érdemli meg a
szoba nevet!
- A legjobb papi lakás a megyében.
— Hja, ha a többi ól!
— Cz!
— Rongyos falu! Pfuj! Olyan házak, mint
egy-egy szemétláda!
— Valaha azt mondtad: Mint a boldogság¬
nak egy-egy aranyos kalitkája.
— Akkor a képzelt boldogság rózsás pápa¬
szeme vakított el, most azonban a kietlen
valóra ébredtem!
— Ah!
Az asszonyka a szeme szögletéből leste, mi¬
lyen hatást tett szép kifejezése, s aztán így
folytatta:
- És a megye! Nevetséges! Maga még a
megyét is a lábam elé teszi ? A Saturnus gyű¬
rűit ép oly kevéssé adhatja ide karperecznek,
mint a megyét társaságnak.
A férj komolyan megsértődve eszmélt rá,
hogy tud ez a cseppség, ez a kis angyal ép

olyan játszva halálos sértéseket dobni a szeme
közé, mint boldogító érzéseket.
- Édes, — mondta komolyan, — nem lehet
mindennel tréfálni. Ezt mi már elintéztük egy¬
mással régen s épen én figyelmeztettem magát,
hogy bizony a mi körünk kicsiny lesz s még
azt sem ígérhetem, hogy nagyon bizalmas.
Maga a régi társaságát elveszti én miattam, én
az új társaságban kissé kényes helyzetben le¬
szek maga miatt.
- Persze én épen úgy degradálom magát,
mint maga engem! — vágta oda gúnyosan az
asszony.
A férfinek a halántékába szaladt minden vére.
- Nem lelkem, maga én nekem dicsőségemre
válik! Mert magát én tőlem mindenki irigyli.
- Azt elhiszem.
- De épen ezért lesz nehéz magának megállani az egyszerű papnéi állapotban, hogy
semmi gáncsot és megrovást ne kapjunk.
- Fél, hogy nem vagyok jó még egy egy¬
szerű papnénak sem?
— Dehogy félek!
- De én félek, hogy semmi sem lesz belő¬
lem soha, csak egy egyszerű kis papné.
- Oh, már most sem vagy az! A gáti pap
tisztelt nejét, majd meglátod, hogy fogadják,
akárhol jelenik meg.
— Köszönöm, nem kérek a «tisztelt nejéből*.
- Nem is az, hanem ntiszteletes asszonya*.
- Pfuj. A legalacsonyabb czím, a mit egy
papné kaphat.
- Valamikor azt mondtad, a legédesebb
czím.
- Már mondtam, hogy akkor a képzelt bol¬
dogság összezavartatta velem a jelzőket.
A férj elmosolyodik. De a szeme kissé szo¬
morúan néz, mert nem biztos benne, nem
mond-e igazat az asszonya s akkor . . . A lelke
mélyén, a nevetés mögött valami mélyről jövő
aggodalom kezd felemelkedni. Mi lesz belőle,
ha ezek a ma még kedves és kecses pörpatvarok élesek lesznek; ha nem csak az elme já¬
tékos szeszélye termi meg őket, hanem az élet
bajai ? A mi most nevetés közben röppen el,
nem fog-e valaha sírás és fogcsikorgatás közt
robbanni közéjük? Nem érti az asszonyt, ez a
gyermek nem bírja felfogni, miket mond, s súly
nélkül dobálózik effélékkel, vagy tréfásan ad
kifejezést valóságos komoly aggodalmainak.
Az asszonyka nagyot nyújtózik, mint a
macska.
- Ah, Istenem, — mondta nyafogva. — Még
ma egyszer sem csókolt meg . . .
A férj felugrott, átölelte, gyöngéden magához
szorította s csöndesen csókolgatni kezdte.
A nőcske eleresztette magát s engedte, hogy
a férje ráhajolva csókolja. A szeme szórakozottan futott körül a szobában.
- Istenem, milyen poros annak a szekrény¬
nek az oldala. - - Egy mozdulattal felkérezkedett az ura karjára s mikor az felkapta, össze¬
csapta fenn a kezét. - - A teteje is ! — kiál¬
totta.
A férj gyöngéden ölelte magához.
- No, majd megtépászom azt a Katit! mondta az asszony oly egyszerűen és közvet¬
lenül, hogy az ura örökre elfelejtett neki min¬
dent s jóízűen felkaczagott.
A felesége maga is nevetett s letette kis fejét
az ura fejére s azt kérdezte tőle:
— Már megint rajtam nevet, maga csúf frá¬
ter. De úgy-e jó, hogy van a háznál egy kis
czirkuszi bohócz, a ki ingyen nevetteti meg?
S szerelmesen megpaskolta az ura nevetéstől
gömbölyű arczát.
(Folytatása következik.)

DSEM HERCZEG.
Az olaszok és a francziák Zizim herczegnek
hívták Dsem herczeget, a Konstantinápolyi
meghódító II. Mahommed szultán kisebb fiát,
II. Bajazed szultán öcscsét, a ki föllázadt és
hadat viselt bátyja ellen, mert, úgy hitte, ná¬
lánál erősebb joga van a trónra, a ki önkén¬
tes száműzetésben, bujdosásban, idegen hatal¬
mak fogságában morzsolta le életét. Csak
30 éves volt, a midőn 1495 februárjában Ná¬
polyban, VIII. Károly franczia király táborá¬
ban, talán méreg, a mint akkor hitték, talán,
a mi valószínűbb, a kimerülés, a hosszú fog¬
ság következtében meghalt; de rövid, zaklatott
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élete olyan regény, a mely a legbujább, legragyogóbb fantáziának is becsületére válnék.
Nem csoda tehát, hogy Zizim vagy Dsem herczeg élete számos korrajznak s még több re¬
génynek adott tárgyat, a melyekben a neve¬
ken kívül többnyire alig van történet s a
melyekben pár helyzeten, néhány epizódon
kívül minden a szabadjára bocsátott fantázia
szüleménye. Minthogy hazáján kívül, a rhodószi rövid exkurzió leszámításával, csak franczia és olasz földön fordult meg: főként francziák és olaszok versenyeztek élete romantikus
megrajzolásában. Életirói többnyire amolyan
középkori Casanovának tették meg, a kinek
egyébre sem igen volt gondja, csak hogy hó¬
dolhasson az asszonynak, csak hogy az em¬
beri nem szebbik felét meghódíthassa a maga
gyönyörűségére, a miben talán nem is jártak
volna messzi a valóságtól, ha a derék foglá¬
rok : a templárins lovagok, két franczia király

(XI. Lajos és Vili. Károly) s két római pápa
(VIII. Innocencius és VI. Sándor) nem tartják
annyira rövid pórázon.
Dsem herczeg Konstantinápolyban született
a török időszámítás 864-ik évében, Sáfár hava
21-én, azaz 1459 deczember 17-én, hat esz¬
tendővel Konstantinápoly meghódítása után.
Születésekor Törökország még újdonsült euró¬
pai hatalom; de már nagyon félelmes, mert
kétféléi is elárasztással fenyegeti nyugatot és
a kereszténységet Apja, II. Mahommed, a hó¬
dító szultán volt, a ki karddal vette meg Bizánczot, a ki az ezer évesnél idősebb görög
császárságot kitörülte az életből s a kit hó¬
dító útjában Nándor-Fehérvárnál, a mai Belg¬
rádnál Hunyadi János állított meg. Anyja, s
ebben a legtöbb forrás egyetért, keresztény
lány, szerb királyi sarj. Mátyás király, a mi
nagy királyunk, a ki katonának is méltó ellen¬
fele volt a hódító II. Mahommednek, a midőn

VIII. Innocencius pápától a fogoly Dsem ki¬
adását követelte, azt mondta a pápai legátus¬
nak, hogy Dsem vérrokona, hogy nagyanyáik
testvérek voltak. Némely genealogusok azt ál¬
lítják, hogy Hunyadi János egyik leánytest¬
vére török fogságba került s hogy II. Murád
szultánnak volt a felesége. Azt tudjuk, hogy
II. Murádnak volt keresztény felesége, de az
nem volt Hunyadi-leány, s mint Hunyadi¬
leány, nem is lehetett volna testvére a Má¬
tyás király nagyanyjának; hanem Brankovics
György szerb deszpotának volt a leánya. Carica Mara, a hogy hivatta magát Brankovics
György leánya özvegységében, 1436-ban, a
béke díjában, került fejedelmi pompával a
II. Murád háremébe; tehát nem lehetett, a
II. Mahommed anyja, a ki 1451-ben már
trónra lépett, a kinek Bajazed fia akkor már
megszületett s a ki trónraléptekor nem 16 éves
suhancz, hanem harmincz éves férfi volt.

A Brankovicsok s a Hunyadiak atyafiságáról
egyébként sem tudunk; ha valóban atyafiak,
bizonyára nem hallgatják el s talán nem is
törnek egymás ellen olyan ádáz gyűlölséggel.
Ki volt tehát a Dsem herczeg nagyanyja?!
Hunyadi-leány nem lehetett, mert úgy nem
lehet egy testvér a Mátyás király nagyanyjá¬
val s különben is Hunyadi Jánosnak csak két
leánytestvérét ismerjük, az egyik Székely Já¬
nos bánnak, a másik Dengelegi Pongrácznak
volt a felesége. Testvérek csak a Hunyadi
János anyja s a Dsem herczeg nagyanyja le¬
hettek. Hogy Hunyadi János anyja nem Morsinai vagy Muzsinai Erzsébet volt, a mint ed¬
dig hitték, hanem egy ismeretlen keresztnevű
Szapolyai-leány, azt a Hunyadi János szarko¬
fágján álló Szapolyai-czímer bizonyossá teszi.
Ha Mátyás király és Dsem herczeg között
valóban Vort testvéri kötelék, az csak a Sza-

pólyái-család révén fonódhatott. Mátyás király¬
ról bajos föltenni, hogy tudatosan valótlan
dolgot állított volna. Hislórikusaink eddig azt
hitték, hogy üres dicsekvés, a középkori kró¬
nikások szolgai hizelgése, Mátyás király amaz
állítása, a mit a római pápának irt meg, hogy
ereiben az ősi bolgár czárok vére kereng. Való¬
ságot mondott. Nagyanyja Szapolyai-leány volt;
a Szapolyai-család leányágon a XII. században
élt híres Borics bántól származott; annak
anyja pedig Nemánja-leány, tehát bolgár czári
sarj volt. Brankovics Mara előtt azonban volt
szerb leány szultána, I. Bajazednek(1389—1403)
volt szerb leány felesége, a kit a nyugati, nem
mindenben hiteles források, Milevónak nevez¬
nek és herczegnőnek mondanak. A rokonsági
kötelék a török szultánok s a Hunyadiak kö¬
zött csak akkor s csak Szapolyai-ágon támad¬
hatott.

Dsem tragédiáját az okozta, hogy bátyja,
Bajazed, akkor született, a midőn apjuk, II. Ma¬
hommed még nem volt szultán s ezért magát
tartotta a trón jogos örökösének. Csak 22 éves
ifjú, de már apa, felesége és gyermeke Egyip¬
tomban, Kairóban laknak, a midőn II. Ma¬
hommed harmincz évi fényes uralkodás után
hirtelen meghalt. Nemcsak ambiczió sarkal¬
hatta, hogy trónra jusson, hanem életének
biztonsága is. A szultánok öcscseikkel állam¬
érdekből röviden bántak el, megfőj tatták őket.
Tettek ilyesmit hasonló okokból a bizánczi
császárok, sőt a nyugati dinaszták is. Még
nem is a megfojtás volt a leggonoszabb el¬
járás. Az egyszerre, örökre véget vetett a kí¬
nos, az aggodalmas életnek s a halál, ha
netán még álmok sem háborítják, hogy Ham¬
letet idézzük, oly vég, a mit óhajthat magá¬
nak a kegyes. A trón várományosait még-
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A történet vége az, hogy Mátyás meghalt,
mielőtt a dolog dűlőre jutott volna. Aztán
meghalt VIII. Innocencius pápa is, s utána
VI. Sándor, Borgia Czézár apja, tette fejére a
tiarát. A szultán úgy hitte, hogy VI. Sándor¬
ral inkább megértetheti magát, mint VIII. Innocenciussal. Egy levelében arra kéri ő nai/i/xiíi/át, a pápát, hogy háromszázezer arany vérdíj fejében ölessé meg az öcscsét s ráadásul
nekiadja a Krisztus palástját is, a melyre a
római zsoldosok a Golgotha hegyén koczkát
vetettek. A vásár azonban mégsem történt
meg. Időközben VIII. Károly is megbánhatta,
hogy foglyát a pápának adta át, mert a mi¬
dőn Rómában, hadsereg élén, nem épen ba¬
rátságos látogatást tett, a foglyot visszaköve¬
telte és vissza is kapta. Dsem Borgia Czézárral betegen csatlakozott a franczia sereghez
s el is jutott Nápolyig. Ott meghalt pár napi
kornyadozás után. A kortársak meg voltak
győződve, hogy a Borgiák mérge tette el a
láb alól s Arl. Sándorról nem is volt alaptalan
az ilyes föltevés. Valóbbszinű azonban, hogy
a hosszú tétlenség s a fogság ölte meg. Ifjú¬
ságában olyan birkózó, olyan bajnok volt,
mintha a czirkusz porondjára készült volna.
Az ilyen szervezet tud legkevésbbé megküz¬
deni a börtönnel. Bajazed aztán, hogy magva
szakadjon, megkeríttette Kairóból a fiát és
megfojttatta. Ha volt Dsemben a Hunyadiak¬
kal közös vér, pár évvel Mátyás halála után
elapadt ép úgy, a hogy elapadt nem sokkal
utóbb a Hunyadiak vére. A kapzsiság s a
politikai versengés pedig talán abban gátolta
meg Mátyást, hogy új irányba lökje Európa
fejlődését. Ki tudja, hogy mi történik, ha idejé¬
ben megkapja unokaöcscsét, Dsemet, hogy nem
tudja-e valóra váltani, a mit igért, hogy nem
tűzi-e vissza ez Aja-Sophiára a keresztet, s
hogy nem űzi-e ki Európából a törököt ? . . .
Június.

KUN
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vakították, megcsonkították, eunuehokká tet¬
ték mesterségesen a trón s a trónon ülő biz¬
tonságáért nemcsak a romlott Bizánczban,
nemcsak a török szultánok, de az európai
kontinens magukat keresztényeknek valló ha¬
talmasai is. A mikor Dsem, mert párt is
állott a háta mögött, a mely elhitette vele,
hogy övé a trón, bátyja ellen föllázadt, csak
magát védte. A harcz azonban balul ütött ki;
a huszonkét éves ifjat legyőzte a harmincznégy
éves férfi, a kit a janicsárok is támogattak.
Török források Bajazedet tudományszerető,
békés embernek mondják, a kiben a béke¬
szeretettel kitűnő katona-talentum párosult.
Dicsérik mértéktartását az asztal örömeiben,
dicsérik józanságát, s csupán egy gyöngéjét
hánytorgatják, a miben Dsem sem volt jobb
nála, hogy módtalanul szerette az asszonyt.
Ez a megrovás nyilván keresztény megjegy¬
zés ; mert a töröknél az asszonykultusz, a mi
mellesleg mondva, egészen más, mint a nyu¬
gati asszonyimádás, sem gyarlóság, sem erény.
A szerelem a török morál szerint a harczos
férfi díja és gyönyörűsége. Háborúban kívá¬
natosabb zsákmány nincs «az ezüsttestű, holdarczú, rózsaillatú, angyaltermészetű, bimbó¬
ajkú, nárczisz-szemű, iv-szemöldökű, karcsúderekú, édesbeszédű, aranyfürtű enyelgő szé¬
peknél», a kik földi paradicsommá varázsolják
a kard fiainak sátrát. Ezt a keresett, édeskés
inventáriumát a női bájaknak akármily hoszszúra nyújthatnók bármely török krónikás föl¬
jegyzéseiből. Abban Bajazed és Dsem nem
különböztek egymástól, hogy égtek a «jáczintfürtű, puszpángnövésű, czukorajkú, borivó, ezüst
övet és kalapot viselő angyalokért», születtek
légyen bármely égalj alatt, királyi, vagy jobbágy-nyoszolyában, csak szerencséjük volt kü¬
lönböző. A szerencse a rövid testvér-háború¬
ban Bajazed mellé állott; Dsem földönfutó
lön, menekülnie kellett idegen földre. Nem
volt ritka dolog, hogy a bukott török trónpretendensek valamely keresztény udvarnál von¬
ják meg magukat. II. Murád egyik őse, kissé
későn ugyan, már megvakítatták volt, Budára
menekült Zsigmond királyhoz s a magyarok

vak Murádnak hívták. Feleségének Ágnes volt
a neve, a mi arra vall, hogy keresztény le¬
ány volt, Pesten a Pamdicsomkert-nek neve¬
zett házban lakott. Volt több fia és egy
leánya, a kit származásáért Császár Katalin¬
nak hívtak. Dsem először Ehodószba, a ke¬
resztes vitézekhez menekült, hogy Francziaországon át Budára, Mátyáshoz jusson. Annak
semmi irott emléke, hogy Dsem tudott volna
a vérségi kötelékről, mely őt Mátyás király¬
hoz fűzte ; a vérségi kapcsot csak Mátyás em¬
legeti, a midőn a franczia királytól, a pápá¬
tól a szultánfi kiadását sürgeti. A keresztes
vitézek jól fogadták, ünnepelték, aztán biztos
őrizet alatt szállították el Felső-Olaszországon
át franczia földre, XI. Lajosnak.
II. Mahommed uralkodása alatt a török
Itália földjén, Ottrantó táján is megvetette
rövid időre a lábát s onnan elárasztással fenye¬
gette Itáliát és Francziaországot. Nagy volt
tehát az öröm a hatalmasságok között, a mi¬
dőn fogtak törököt, igazabban biz az maga
fogatta el magát, a kit kijátszhattak a hódító
szultán ellen; a kit a nyakára vihettek; a ki
európai segítséggel leverhette a hivatlan tola¬
kodót. Dsemre valóságos hajszát tartottak a
hatalmak, hogy melyiküknek jusson zsák¬
mányul. A keresztesek XI. Lajoshoz vitték,
mert maga is franczia földre vágyott, hogy
onnan biztosan jusson el Magyarországba.
A római pápa és Velencze szintén szerették
volna megkaparintani. Mátyás csak későn, a
mint diplomácziai aktáiból látjuk, csak 1487
nyarán, a mikor Dsem már öt év óta ette a
franczia király kenyerét, jelentkezett a maga
jogával. Dsemet XI. Lajoshoz Nizzán át vit¬
ték, a hol megjegyezte magának, hogy sok a
szép asszony s a szép kert. XI. Lajos halála
után, VIII. Károly szorosabb őrizet alá fogta
a becses zsákmányt, a melyre annyian akar¬
tak kezet tenni; de mégsem oly szorosan,
hogy ne szőhessen egy kis regényt, az egyet¬
lent, a miről tizenhárom évi fogsága alatt
biztosat tudunk. A szépség, a mely Dsem szi¬
vét lángra gyújtotta, egy várúrnak volt a lánya
s bár a rózsaarczú, házi természetű, borivó

szűz is érdeklődött a nem hétköznapi fogoly
iránt, viszonyuk nem lépte át az illedelmes
platonizmus határait. Mátyás bár követséget
is járatott VIII. Károlyhoz, s kérését a nápolyi
király és Ferrara herczege, felesége révén olasz
atyafiai is támogatták, hét évi franczia ven¬
déglátás után Dsemet nem ő kapta meg,
hanem VIII. Innocencius pápa.
1489 tavaszán fényes kiséret vitte Dsemet
Kómába, a pápai udvarba s egy olasz pap,
Matteo Bosso, a ki szemtanuja volt a be¬
vonulásnak, nem valami hízelgő képet festett
a már akkor harmincz éves trónpretendensről.
"Nézése vad és barbár; alakja, bár erős, de
lompos; a feje nagy s a hasa valóságos hordó.»
Erkölcsét sem találta testénél szebbnek: kö¬
nyörtelen szivű, szokásaiban utálatos. Innocencius pápa ünnepséggel fogadta, arról azon¬
ban hallani sem akart, hogy Magyarországra,
vagy Kairóba, a családjához szeretne menni.
Mátyás is hasztalanul bizonyitgatta a pápá¬
nak, hogy ha Dsem a kezében van, segítségé¬
vel Bajazedet a Kaukázusba szorítja vissza.
A pápa nem azért vonakodott kiadni Dsemet,
a mivel Mátyás vádolta, hogy néhány aranyon
eladja Velenczének; hisz Dsem, mint az ő
foglya, sokkal nagyobb hasznot hajtott. A pá¬
pai számadások szerint, VI. Sándor pápasága
alatt legalább, Bajazed öcscse tartásáért évi
negyvenötezer arany dukátot fizetett. Nem
akarta tehát a foglyot eladni Velenczének,
hogy az aztán a török szultánnak adhassa
el, sőt védelmezte, hogy Velencze tisztes bérért,
a melyet Bajazedtől kialkudott, méreggel ne
tehesse el a láb alól. A Dsem-vitába bele¬
szólott Mátyás felesége, Beatrix királyné is.
A pápai legátusnak Budán azt magyarázgatta,
hogy Mátyást ne kényszerítsék valami erő¬
szakosságra ; adják ki neki a szultán öcscsét
s három esztendő múltán a török nem ül
Konstantinápolyban. Hogy a pápa, a török
ellen kötött liga feje, miért makacskodott,
nehéz volna eldönteni. A tartáspénzt nem
akarta elveszíteni, vagy attól félt, hogy más
hatalmakat zúdít maga ellen, ha a kapós
zsákmányt a magyar király kezeké adja?
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BERTALAN.
1817—1910.

A magyar reformátusok pátriárkája, a kit
már egy nemzedék tisztelt öreg embernek s
a ki hosszú élete alatt három nemzedékkel
szemben teljesítette híven, lelkiismeretesen és

•Mikor 1850-ben miskolczi pap lett, rálépett
arra az útra, a mely a püspöki székhez vezet.
Még ugyanakkor kerületi dékán lett, majd
csakhamar a tiszáninneni egyházkerület fő¬
jegyzője, 18ütí-ban pedig püspöke, illetőleg,
a hogy akkor még mondták, szuperinten¬
dense lett.
Püspöki székét párját ritkító hosszú ideig,
félszázadnál tovább töltötte be s mint leg¬
idősebb püspök egyházi elnöke volt a buda¬
pesti zsinatnak és a református konventnek.
Jeles egyházkormányzó, a ki nehéz kérdések¬
ben is habozás nélkül, eredményesen vezette
a rábízott ügyet sikerre, hírneves szónok, a
kit más vallásuak is épüléssel és tanulsággal
hallgattak, nemes jellem, a kihez sohasem
ériek föl a közélet sokszor tisztátalan hul¬
lámai.
Most megtért urához, a kit életében szol¬
gált. Dolgát, mely rábizatott, jól elvégezte;
az utódok kegyeletéé emlékezete kisérte sír¬
jába.

EL-GAMIL.
KUN BERTALAN.

az igaz pap szellemében a lelkipásztor köte¬
lességét, - - Kun Bertalan püspök lehanyat¬
lott sírjába. A régi nemzedék embere volt,
annak a kornak tiszteletreméltó ideáljaival,
a melynek a mai Magyarország alapjainak
megvetését köszönhetjük. S a maga körében
elvégezte a maga munkáját emberül, ápolta
a keresztény szellemet, gyakorolta a felebaráti
szeretetet, terjesztette a kultúrát magyar népe
között, melyet mindennél jobban szeretett.
1817-ben született Felső-Nyarádon, iskoláit
Beregszászon, Miskolczon, a theologiát Sáros¬
patakon végezte. Kiváló tehetségű, képzett fiatal
ember volt, az egyházi körök figyelme már
ifjú korában felé fordult s mikor mint a gagybátori község fiatal lelkipásztora külföldi tanulmányútjáról hazajött, teljes erővel és lelkes
buzgalommal kezdte el papi munkásságát. Ha¬
mar tett szert tekintélyre, nemcsak lelkipász¬
tori munkássága, hanem irodalmi munkássága
által is. Jeles egyházi iró volt s ifjabb ko¬
rában szépirodalommal is próbálkozott.

GYÁSZSZERTARTÁS A TEMPLOMBAN. (Antal Oátmr püspök a líránkén.)

(Napóleon egyiptomi erődje.)

Ismeretes Napóleonnak 1798-99-iki egyip¬
tomi expedicziója, melylyel a nagy hadvezér
Anglia világkereskedelmére akart halálos csa¬
pást mérni azáltal, hogy elfoglalja az Indiába
vezető szárazföldi utat. Hadászati szempontból
különösen két dolog keltett akkoriban általá¬
nos meglepetést: először az a tény, hogy
Napóleonnak sikerült vállalkozása czélját oly
jól eltitkolnia, hogy még saját tábornokai sem
sejtették (ez azért volt szükséges, nehogy a
lesben álló angol flotta meghiúsítsa a frauczia
hadseregnek a tengeren való átkelését), másod¬
szor pedig a piramisoknál vívott csatája, mely¬
ben a szilaj s rendkívül vitéz mameluk-lovasság rohama ellen gyalogságával négyszögeket
alkotott, melyeknek puskatüzén és szuronyerdején megtört az ellenség ereje.
Thiers Adolf, ki Napóleon egyiptomi expediczióját leírta, * megemlékezik arról, hogy a
nagy hadvezér Alexandriai és Damiettát meg* «Expedition de Bonaparte én Égyipte ét én Syrie.»

A TEMETÉSI MENET.
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erősítette, de egy szóval sem említi a Damiíttától keletre épített két másik erősséget. Ezek¬
nek egyike a mai Port-Szaidtól nyugatra
mintegy 11 kilométernyire, másika pedig a
nevezett várostól keletre mintegy 26 kilomé¬
ternyire fekszik.
E két erőd elseje egy keskeny földnyelven
épült, mely a Földközi-tengert a Menzáleh-tótól egész hosszában, 2—3 : átvágást leszámítva,
elválasztja. Az erőd : körül s részben annak
helyén ma egy kis, piszkos arab balászfalu
terül el. A falu neve: El-Gamil, lakói az ide¬
gennel szemben igen tolakodók, .sőt követe¬
lődzők. Az erőd maga kívülről egy nagy homokbuczkához hasonlít, melynek négyszögletes
belső udvara, kő hijján, téglából készült fa¬
lakkal s épületekkel, mint kaszárnya, anyags muniozi ó-raktárakkal, volt ellátva. Ez épít¬
mények ma már romokban hevernek, egyrészük
a homok alá temetve. A vár tengerfelőli
oldalán voltak szintén téglaépítmónyen a vas¬
ból készült nehéz ostromágyuk felállítva, me¬
lyek lecsúszott földtalajon s megrongált álla¬
potban még ma is eredeti helyükön fekszenek.
Bizonyára azért, .mert arra igen súlyosak,
hogy az arabok ellopják őket.
Hogy mi lehetett Napóleon czélja eme, a Nílus
deltájának legkeletibb szélén fekvő erődök létesí¬
tésével, noha minden jelentősebb ütközet a nyu¬
gati részen folyt le (így a híres abukir-i ten¬
geri s később a szárazföldi csata), arra nézve
föltehetjük, hogy a hatalmas ágyuk Nelson
flottájának távoltartására s az ellenséges csa¬
patok partraszállításának megakadályozására
szolgáltak. Azonkívül talán még Napóleon
Szíriába vezető utjának biztosítására is voltak
hivatva.
Schleicher Emil.

GOLDZIHER IGNÁCZ.

Strelisky fölvétele.
GOLDZIHER IGNÁCZ.

óra állandóan, akárhányszor a hajnal pirkadása is még íróasztala mellett találta. A vég¬
sőig feszített munka, a hosszas mellőzés, a
megrendítő csapások, melyek családjában ér¬
ték, nem tudták megtörni ezt a vasembert.
Fegyelmezett energiája, a tudomány iránti
kiapadhatatlan lelkesedése diadalmasan átsegí¬
tették a sokszor kétségbeejtő akadályokon. És
még valami: az isteni kegyelembe vetett fel¬
tétlen hite. A Koránnak szava: cabrun dzsamilun valláhu Emuszta ánu (nagy türelem és
Istennek segítségül hívása) volt Goldziher ta¬
lizmánja élete egész folyamán.
Az eredmények, melyeket a tudományban
elért, messze felülmúlják az átlagos mértéket.
Mindenütt elismerik, hogy jelenleg Goldziher
a világ legkiválóbb arabistája. Eengeteg tu¬
dása általános bámulat tárgya. E tekintetben
senki se vetekedhetik vele. Az arab irodalom
kolosszális méretei természetessé, teszik, hogy
itt is, mint egyebütt, a specziálizálódás elve
dívik erősen. Goldziher mindent felölel és
mindenütt otthonos. Nincs ága az arab tudo¬
mánynak, a melyben ő járatos ne volna.
A pogány kornak és az iszlám idejének, az
arab Keletnek és Nyugatnak, Indiának, Transoxániának, Persiának, az Iraknak, Egyiptom¬
nak, Éjszak-Afrikának és Spanyolországnak
minden szála összefut dolgozószobájában. És
ismeretei nem szorítkoznak csupán a kontú¬
rokra, az általános körvonalakra. A részletek
és minucziozitások beláthatatlan tömege áll
bármikor rendelkezésére. Hol másnak csak egy
bizonyítéka van, vagy annyija sincs, ott ő
akár százat is tud nyújtani. Ezt nagyon jól
tudják a külföldön és igyekeznek magán úton
is felhasználni. Ki valamilyen, az arab kuta¬
tásokhoz tartozó kérdésben zavarba jut, siet
Goldziherhez, az arab ismeretek élő tárházá¬
hoz. Nem múlik el hét, hogy egy sürgős le¬
vél be ne köszöntene holló-utczai lakásába,
melynek Írója felvilágosítást, útbaigazítást,
tanácsot kér tőle. Kezdő, sőt neves arabisták
Goldzihernek mutatják be munkájukat, mi¬
előtt a nyilvánosság elé lépnek. És ő a legszivélyesebb és legelőzékenyebb tudósok egyike,
ezernyi teendője daczára is még soha senkit
se bocsátott el kielégítetlenül ajtajától.
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elsőrangú és alapvető jelentőségű munkák.
A mellett se szeri se száma az etnográfia,
irodalomtörténet, jog, dogmatika, nyelvészet,
kultúrtörténet, filozófia körébe vágó azon rész¬
letkérdéseknek, a melyeket éles szemmel és
szerencsés kézzel megoldott.
Bármily tág is a munkamező, melyet ma¬
gának választott, Goldziher kutató szelleme
még más egyébre is kiterjed. Műveinek egy
része héber tárgyú. A legnagyobb feltűnést
ezek között egy ifjúkori munkája keltette. Dér
Mythos bei den Hebraern, a melyet az oxfordi
Müller Miksa annyira kiválónak tartott, hogy
azonnal saját költségén angolra fordíttatta.
Különös előszeretettel foglalkozik Goldziher az
általános vallástörténet tanulmányozásával.
Mint Schneller István a teológiai intézeteken,
úgy igyekezett Goldziher az egyetemen a
vallástörténetnek mint tudománynak érvényt
szerezni. Hosszú ideig vallástörténeti előadá¬
sokat is tartott és több czikkének thémája az
összehasonlító vallástudomány módszere és
legújabb eredményei.
A külföld régóta a legnagyobb elismeréssel
adózik Goldziher érdemeinek. Aligha van
keleti stúdiumokat űző tudományos társaság
Európában és Ázsiában, a mely tagjai sorába
ne iktatta volna. A cambridgei egyetem tisz¬
teletbeli doktorává avatta. 1889-ben, midőn az
orientalista kongresszus Stockholmban tartotta
gyűléseit, Oszkár svéd király személyesen nyúj¬
totta át neki a szorgalmi aranyérmet és a
Wasa-rend jelvényeit. Több művét oroszra,
svédre, angolra fordították. Nem indul meg a
külföldön az arabsággal foglalkozó tudományos
vállalat, a mely ne biztosítaná magának az ő
közreműködését. Midőn 1904-ben a szent-louisi
világkiállításon a kontinens legelső tudósai
tartottak felolvasásokat, közöttük Harnack,
Pfleiderer, Bűddé, az arab szakot Goldziher
képviselte. Legújabban Upsala folytat vele
tárgyalásokat egy előadássorozat tartására. Az
idő folyamán nem egy külföldi egyetem igye¬
kezett őt maga számára megnyerni. Előbb
Prága és Heidelberga, l&95-ben Bobertson
Smith halála után Cambridge hívta meg az
orientális tanszékre, Goldziher minden aján¬
latotvisszautasított. * Három fogadalmat tettem
fiatal koromban, beszélte egy alkalommal bizal¬
mas körben, hogy sem atyáim vallásához, sem
nevemhez, sem hazámhoz soha hűtelen nem
leszek és Isten segedelmével mind a hármat
megtartottam)).

Három hónappal ezelőtt, június 22-ikén,
ülte meg Goldziher Ignácz hatvanadik szüle¬
tésenapját. Csendesen, szinte titokban, a mint
hogy a csend és a nagy világ zajától való
visszavonultság volt egész életének egyik jel¬
lemző vonása. Csupán néhány tanítványa,
barátja és tisztelője gyűlt egybe köréje/ hogy
kifejezést adjanak a hálának, a ragaszkodás¬
nak és el nem múló szeretetnek. Tanítványai
ez alkalommal emlékkönyvet nyújtottak át az
ünnepeltnek, mely csak a közelmúltban került
a könyvpiaczra.* Ez utóbbi körülmény szol¬
gáljon magyarázatául annak, hogy a ((Vasár¬
napi Ujság» csak most emlékezik meg tudo¬
KÉT-HÁROM ÉLET, MEG A TÖBBI...
mányos életünk e kimagasló alakjáról.
Elbeszélés. — Irta Lux Terka.
Goldziher Ignácz mindenképen rendkívüli
egyéniség. Még gyermek volt, midőn megkez¬
- Mi a bajod, Arlechino?
dette irodalmi pályafutását. Tizenhat éves korá¬
A vén komédiás letette kezéből az újságot,
ban látott napvilágot első közleménye, két török
felkönyökölt az asztalra, mialatt két könnymese fordítása. Az azóta lepergett 44 esztendő
csepp futott le beretvált arczán és tűnt el
lázas tevékenységgel telt el. Óriási munkás¬
kopott, zsirfoltos bársonykabátján.
ságáról híven beszámol az Emlékkönyvben
- Na, - - rázta meg a felesége tréfásan a
található bibliographia, Goldziher műveinek
vállát - - mi a bajod?
egyetlen teljes és pontos jegyzéke, a melynek
- Egy halálhír, — felelte Arlechino tompán.
lelkiismeretes egybeállításával mélyen leköte¬
A halált csak a komédiás nép tiszteli iga¬
leztek minden érdeklődőt a szerkesztők. A jegy¬
zán s madame Perroquet, a mint leült az
zék meglepő dolgokról tudósít. Kitűnik belőle,
ura mellé a keskeny koreumalóczára, már
hogy Goldziher 61 magyar, német, franczia,
nem mosolygott. Elvette a pinczértől a rán¬
angol, olasz, arab folyóiratnak és lapnak volt
tottat, szónélkül kétfelé osztotta, a nagyobbik
munkatársa; hogy 30 bel- és külföldi tudo¬
kovászos ugorkát rátétté az ura tányérára és
mányos vállalatban működött közre; hogy"
eléje taszította.
dolgozatainak száma 453, beleértve azt a 33
Hagyd, - intett Arlechino
nem
művet is, a melyeket önállóan adott ki. E szá- .
eszem. Inkább hozass még egy félliter bort.
ráz számadatok azonban még távolról sem
adnak világos képet Goldziher hatalmas mun¬
Madame Perroquet elhozatta a bort, öntött
De nemcsak a szorgalom és a tudás rend¬ az ura poharába és mind a nyolcz tojásból
kaerejéről. Az ő alkotó képességét csak az
tudja kellőképen értékelni, a ki ismeri, hogy kívüliek Goldzihemél, hanem a sikerek is, készült rántottat a két kovászosugorka kísé¬
mily súlyos viszonyokkal küzködött élete java¬ melyekkel hosszú tudományos pályáján mél¬ retében jóízűen megette. A míg evett, nem
részében. Goldziher nem ült elejétől fogva tán dicsekedhetik. Abban az idáig páratlan szólt egy szót sem. Nagyon kövér, kékesen¬
kényelmes és jól fizetett egyetemi katedrán és fellendülésben, a melyet az arab stúdiumok vörös arczú, kettős tokájú, nagyszerű étvágyú,
nem szentelhette minden erejét és idejét tu¬ az utolsó félszázad alatt mutatnak, az érdem álmú és hűséges, becsületes szemű magyar
dományos törekvéseinek. Teljes harminez éven tekintélyes hányada Goldzihert illeti. A leg¬ asszony volt ez a madame Perroquet. Valahol
át, 1875-től 1905-ig, mint a budapesti izr. különbözőbb irányokban úttörő munkát vég¬ Kiskunhalason született és családi nevén alig¬
hitközség titkárja volt kénytelen megélhetésé¬ zett és messzemenő indításokat adott. Az arab hanem Tóth Zsuzsának hívták, ezzel a névvel
ről gondoskodni. Nappalait a hivatal vette gúny- és gyászdalköltészetről, a persa vallás¬ azonban Magyarországon nem lehet művészi
igénybe, az éjszakai pihenésből kellett ellopnia nak az iszlám keletkezésére gyakorolt hatásá¬ karrierét csinálni. Nem, még akkor sem, ha a
az időt kutatásai számára. Az éjfél utáni két ról, a muhammedán jogtudomány eredetéről, Tóth Zsuzsákat nem fűzi egyéb rokoni kapocs
az arab történetírásról, a tradiczió értékéről a művészethez, minthogy harminez hosszú
és fejlődéséről, a szentek kultuszáról, a nem¬ esztendőn keresztül hol előkelőbb, hol meg
* Keleti tanulmányok. Goldziher Ignácz születé¬ zetiségi kérdésről, a záhiriták iskolájáról, az
kevésbé előkelő czirkuszokban némajáték sze¬
sének hatvanadik évfordulójára Írták tanítványai.
(Keleti Könyvtár II. sorozat I. rész) Budapest, Hor- almohád mozgalom kialakulásáról szóló dol¬ repekben működnek közre.
nyánszky Viktor kiadása.
gozatai és monográfiái, azután szövegkiadásai,
S minthogy tudvalevőleg a név fontosabb
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a művészetben, mint a művészet, tizenöt esz¬
tendővel ezelőtt azt mondta néki ez a mostani
és most már végleges és utolsó Arlechinoja:
- Fiam, — miss Sabina, Stella vagy Ma¬
rié - - a művészetekben tizenöt esztendőn túl
nem viselhet az ember egy nevet. Nem, annál
is inkább, minthogy az emberrel megtörtén¬
het, hogy többször megfordul egy ugyanazon
városban s a művészetekben nem szereti a
közönség a tizenötesztendős ismerőst. A kö¬
zönségnek friss név kell. Ócska túró friss sztaniolpapirosban. Adjuk meg neki. És te mától
fogva madame Perroquet leszel.
- Mi az, Perroquet? — kérdezte a madame
nem valami túlságos szellemesen.
- Az, fiam, egy franczia szó, - - magya¬
rázta nomero . . . Arlechino szelíden. Azt je¬
lenti: hogy papagály.
— Akkor az nem név! - - csodálkozott a
művésznő.
— Nem név, de én nevet creálok belőle a
te számodra. Egy jellemző, szimbolikus nevet.
Minthogy te fiam ép annyit és olyasmódon
fecsegsz össze-vissza, mint a papagály.
Madame Perroquet minden ellenvetés nél¬
kül elfogadta a nevet, melyet azonban a mű¬
vészet érdekében igen gyakran változtatott
Arlechinoja. Utoljára például madame Percheron volt, mikor azonban egy társnője vesze¬
kedés közben felvilágosította, hogy percheron
Parisban omnibuszlovat jelent, szemkikaparás
Ígéretével rávette az urát, hogy mossák le
BÁRCZY ISTVÁN BESZÉDET MOND A SÍKEMLÉK FELAVATÁSÁNÁL. — Balogh Rudolf fölvétele.
róla ezt a gyalázatos nevet.
— Jól van, - - felelte az ura - - hát leszel
Az emberiség szótárában vannak olyan sza¬
- Ki halt meg? Valami ismerősöd?
ismét madame Perroquet. Minthogy mindenki
Az öreg komédiás eléje tette az újságot s vak is a sok komisz, dühre ingerlő, keserűségeket
olyan porrá válik, a milyen porból lett.
felzavaró szavak között, melyeket kimondani
Mikor madame Perroquet elkészült a vacso¬ rámutatott egy névre.
csak májusi hajnalon kellene, vagy virágherSárréti
Jankovich
Klára
olvasta
az
rájával s megivott rá egy félliter spricczert, kö¬
zelebb ült az urához, s kezét rátette a karjára. asszony. - - Valami vénkisasszony. Ismerted? vasztó, bús őszi alkonyatkor. Ezek közé tar¬
tozik : az ismerted ? vagy ismertem szó is.
- Ismertem, - - sóhajtott Arlechino s mig
ordináré, kétkrajczáros szivarjának füstjébe
temette fejét, mintha rózsáskert napsugaras
mélyéből valami nagyon finom, nagyon halk,
nagyon szomorú muzsikát hallott volna.
- Hol jársz te most? — nézett rá az aszszony jólelkűen elmosolyodva s egy darab
kenyérhéjjal megcsiklandozta az öreg komé¬
diás nyakát. — Arlechino, öreg, nem voltál
te szerelmes abba a vén kisasszonyba?
— Úgy, a hogy a mesékben a pásztorfiú bele¬
szeret a királykisasszonyba, — mosolygott az
öreg mélabusan. — Csakhogy ez a mese még
csak jól sem végződött.
— Eoszul végződött?
- Eoszul se. Sehogy. Minthogy el sem
kezdődött. Mi kezdődött volna el rajta ? Hol
álltam én Jankovich Klárához, mi voltam én
hozzá? Semmi, senki. Olyan idős, mint ő.
Tehát a mikor ő már viruló nagy leány volt,
engem még az apám nadrágszijjazott, ha elég¬
ségest vittem haza a latinból.
A nagy, tágas korcsma másik végében egy
fiatal, szláv típusú szőke fiú harmonikázott
s egy fekete kazsmirkendős nő, ki ott ült a
fiú mellett, háttal a kevés vendéghez, karjára
könyökölve hallgatta a szomorú orosz nótákat.
Egy hosszú, nagyorru sovány ember, fehér
ingujjban, fején szicziliai kötött sapkával, vé¬
gig-végig ment a korcsmán, majd ismét kiállt
az ajtóba, hol épen nem volt már semmi látni¬
való. Az apró kis szomszéd boltok vasajtói
mind nehéz lakatokkal lezárva, a házak ablakai
sötétek s a gidres-gödrös kisvárosi utczán,
melyet egyetlen egy távoli lámpa világított
meg, még csak egy kóbor macska sem surrant
végig.
Ez a nagyorru ember, a ki a korcsmáros
volt, egész nap, egész este, a mig csak a policzáj-önkény be nem csukatta az ajtót, minden
idejét ott töltött*. Éneikül az ajtó nélkül már
kevésbbé tudott volna meglenni, mint esetleg
a szeme nélkül. Szűk szavu, goromba ember
volt, a sárga macskáján kívül, mely szintén
ott ült egész nap az ajtóban, senkihez sem
volt egy nyájas szava, de a Vörösbarátok
hegyét, a mely a szemközti alacsony házak
mögött húzódott meg sivár öregségben, szeret¬
hette. A szeme egész nap rajta volt, este ha
nem látta már, akkor is kereste s reggel az
A SÍREMLÉK, KALLÓS EDE MÜVE. — Hollenier és Okos fölvétele.
első pillantása a hegyé volt.
Arlechino és felesége mélázva hallgattak.
F A L K MIKSA SÍEREMLÉKÉNEK L E L E P L E Z É S E A K E R E P E S I - Ú T I T E M E T Ő B E N .
A férfit a múlt álmai ringatták s az asszony

850

41. SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM.

41. SZÁM. 1910.57. ÉVFOLYAM.

VASÁENAPI ÚJSÁG

851

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

PUSZTAI LEGELŐ . . .

nehézkes fantáziáját naiv mesék elgondolásai
tették próbára.
— Mégis — mondta egyszerre hosszas szü¬
net után s kezét rátette az öreg ember vál¬
lára
mégis az valami szerelemféle le¬
hetett.
- Nem az volt, - - intett kedvetlenül Arlechino. - Elmondom, ha megtudod érteni.
- Ah, — czuppogott az asszony kicsit sér¬
tődötten. — Már hogyne tudnám !
- Jól van — felelte Arlechino s új szivarra
gyújtott. - - Azt tudod már, hogy az apám
uradalmi kasznár volt. Legtovább a Jankovich-családnál. Az úr nyugalmazott ezredes,
későn nősült, korán m«ghalt, már mint a
családjára nézve. Négy leánya maradt. Klára
a legfiatalabb. Szép és fehér, mint azok a kü¬
lönös újfajtáju, hosszuszáru liliomok. A kék
szeme mindig szomorkás, a kis szája mindig
csukott s a járása sima, nesztelen. A ki nem
látta Jankovich Klárát járni, az soha sem
látott szép női járást. Mint a hogy a szépjárásu nő teste nem imbolyog, nem hullámzik,
a hogy mondják, csak száll, mint a virág, hogyha
járni tudna. És ez a lány egy nap meg akart
szökni a zongoramesterével. Valami hosszúhajú, zöld szemű fiatal lengyellel, a ki úgy

Székely Aladár fölvétele.
TÖLGTESSY ARTHUR.

zongorázott, mint Liszt Ferencz, de olyan os¬
toba volt, mint ennek a korcsmárosnak itt a
sárga macskája. Gondolhatod, ha ilyen em¬
berbe egy urileány szeret bele, az az urileány
rettenetesen naiv, nagyon jószívű és becsüle¬
tes kis teremtés lehet. Egy délután azt mondta,
hogy megy a nagymamájához, de ehelyett a
vasútállomásra sietett, a hol rajta csípték, már
mint az anyja és az egyik testvére, a szép és
büszke Trud. Az igazi neve ennek a leány¬
nak Gertrud volt, de a család Trudnak hivta.
Ilyen leányokat sem lehet ma már látni. Fe¬
kete mint a bánáti föld, akkora, mint egy
granatéros, ő rendelkezett a családban és lát¬
hatod már a nevéről, hogy gonosz terem¬
tés lehetett. Egy Gertrud hogy is legyen jó.
Egy név, a melyben q-r- és a betű van, soha¬
sem jó név. Csupa kemény, uralkodó betű.
Nem szeretem. És a másik két leánynyal meg
az anyjával törvényt ült aztán a Klári húga
felett és két hétre elcsukták a toronyszobába,
melynek kulcsát Trud őrizte. De ez még a
kisebbik baj. A mint az én szegény anyám,
a ki mindennapos volt a kastélyban, kihá¬
mozta később a dolgokból, a nagyhajú len¬
gyelbe a büszke Trud is szerelmes volt ti¬
tokban, habár ő sohasem szökött volna meg

ÚTSZÉLI CSÁRDA.
TÖLGYESSY ARTHUR F E S T M É N Y E I N E K KIÁLLÍTÁSA. A MŰCSARNOKBAN.

HOLDKELTE.

l

vele és gyűlölete innét datálódik a húga iránt.
És Klárát kinevezte Trud a család szégye¬
nének. Egy leány, a ki el akar szökni a zon¬
goramesterével és otthon azt hazudja, hogy
a nagymamához megy, az egy feneketlenül
romlott teremtés, erkölcstelen, vallástalan és
jellemtelen. És Trud kimondta s végleg el¬
határozta és megerősítette: hogy Klára a csa¬
lád szégyene,

A HALÁSZ.

És a szegény kis szerelmes Klára, ki egy
hosszúhajú koldus lengyelt minden gondol¬
kozás nélkül követett volna a világ végére
és lett volna a felesége, csakugyan a család
kinevezett szégyene lett. Maguk között letört
exisztencziának nézték, ki nem számít sem¬
mit, kitől nem várhatnak semmit. Minden
Jankovich-leány egy-egy fejedelmi házasságról
álmodozott, de Klára nem számított köztük.

Szótalan, csöndes, ábrándos természete s az
a rettenetesen lealázó szerelmi stiklije telje¬
sen kiközösítette a nagyravágyó, gőgös és
számító családból. Lassanként már szinte nem
is vették magukhoz tartozónak. Nélküle báloztak, fürdőztek, s ha idegenek előtt esett
szó róla, ég felé forgatott szemmel sóhajtoztak : ah, a Klári! A Klári szegény!... S nem
mondtak egyebet. Kiki gondolhatott, a mit

A ZAGYVA PARTJÁN.

TÖLGYESSY ARTHUR FESTMÉNYEINEK KIÁLLÍTÁSA A MŰCSARNOKBAN.
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térien ábrázoló Tölgyessy, kit igen számottevő
hely illet meg tájképfestésünkben.
Legkedvesebb thémája a szemköztről beszű¬
rődő, gyönge, derengő fénynek a párákkal, a
-szürkülettel való küzdelme, a napkeltének s
a napnyugtának hangulatai, midőn lehelletszerűen ködös levegő borítja már a rétet s a
mélyen járó nap bágyadtán sikló sugarai a
távol ködét, az ég felhőit bearanyozzák s oly
valószerűtlenül, oly plasztikusan emelik ki a
rétnek közeli virágait. Van ebben a hangulat¬
ban valami melancholia, mely azonban nem vá¬
lik nála üres sentimentalismussá, bármennyire
lágy is néha, megőrzi ettől az, hogy képei
mindig adnak valamit a természet végtelensé¬
gének hangulatából is, csakhogy ez a végte¬
lenség képein nem heroikus, hatalmas, életerős,
vidám hangulatokba burkolva rejtezik, hanem
meseszeriiekbe, bánatosakba, titokzatosakba.
Ezt a hangulatot adják férfikorának legjava
képei. Legjobban nem azok a nagy vásznak,
melyek az első teremben láthatók, s melyeken
majdnem összes motívumait egyszerre adja,
hanem azok a kis képek, melyek a többi
szobákban vannak szétszórva. Különösen a
négy kis fülke rejt szebbnél-szebb képeket
magában, a «Szürkület», a «Viharos felhők»,
az «Utol8Ó sugár», a «Lemenő nap», az «Est-
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ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM.
REGÉNY.

(Folytatás.)

Irta Neera. - Olaszból fordította B a l l á Ignácz.
VI.

A levelek.
Lilio,.

Milano.
(Poste Restante.)
Április i.

Térdreborulva kellene írnom ezeket a soro¬
kat, az elsőket, a melyeket önhöz küldök, jó¬
ságos tündér (nem tudom, hogy mint nevezzem
másként), 'hogy megértessem önnel annak a
hallgatásnak az okát, a melyet talán minősít¬
hetetlennek talál. De gondolja meg: nyolcz
napig deliriumban feküdtem.
A mikor megkaptam levelét, azt hittem, hogy
már lábbadozom és biztos voltam benne, hogy
lesz erőm azonnal megköszönni az ön jóságos,
résztvevő érdeklődését, írtam is önnek, meg
vagyok róla győződve, hogy irtam, de nem ta¬
láltam meg többé a levelet. Ekkor lett úrrá
fölöttem a láz, a mely elorozta érzéseimet és
értelmemet, és élet-halál között lebegtem. Mind¬
ezt mentségemül mondom el önnek és nem
azért, hogy részvétét fokozzam irántam, bárha
A HÚSDRÁGÍTÓK TORZKÉPEIT VISZIK A MENETBEN.

A POLGÁRMESTER ELINDUL SZÁLLÁSÁRÓL.

akart. Akár azt, hogy a Klári csöndes őrült,
akár azt, hogy a Klári egy megátalkodott
renegát, kit a család kiközösített magából,
kinek mi tetszett.
És Klárit valami láthatatlan kezek lassan¬
ként teljesen kiszorították a szalonból, honnét bekerült a varró- és foltozószobába, majd
meg ki a konyhába, a spajzba. A többi leány
férjhez ment, legelőször és legfényesebben a
cselszövő Trud. Egy idős és dúsgazdag német
báró vette el s Klára az anyja mellett ma¬
radt, kit idővel szélütés ért, megbénult s a
három leány még fokozottabb gonddal vigyá¬
zott, nehogy Klára valahogy férjhez menjen
s a szélütött anyjuk rájuk maradjon. Teljes
tizenöt esztendeig ápolta Klára az anyját.
Ezalatt elmúlt az ifjúsága, eltűnt az életkedve,
a szive meghalt s a csontossá vált, szikár,
fekete ruhás, összeszorított ajkú vén leány
szivébe senki se látott be többé. Húsz eszten¬
dővel ezelőtt láttam, az anyám temetésén.
Nem ismert meg, idegenül nézett reám s a
valamikor harmatosán ragyogó, szép,fiatal,fé¬
lénk szeme fakón, nyugodt közömbösséggel
siklott el mindenek fölött._S azóta egy másik
hnsz esztendő múlt el. 0 is, én is hatvan¬
esztendősök lettünk s ő már elment. A liliomarczú, fehér, szőke és karcsú kis Klára. Váj¬
jon látta-e és látja-e valaki más is így a fehér
martir életét, a hogy én láttam és látom.
Változatos, kalandos életpályámon annyiféle
és olyan sok nőt ismertem, annyi szerelmet,
annyi könnyet, mosolyt, asszonyi intrigát lát¬
tam s egy csöpp kis mocsoktalan, fehér zug¬
ban valahol a lelkem mélyén, mindig ott állt
a fehérruhás, csüngő czopfos, hallgatag, tizen¬
hét esztendős Jankovich Klára. Vájjon milyen
helyet készítettek fönn néki az angyalok?
Az öreg komédiásnak elaludt a szivarja s a
füst eloszlott a feje körül. Ránézett a felesé¬
gére, ki nehezen küzködve az álmossággal,
bután, értelmetlen mosolylyal kapta fel a fejét
és bólingatott valamire, nem tudva, hogy mire.
Arlechino egy perczig idegenül nézett rá,
mintha nem ismerné, azután mély, fensőbbsóges fájdalom szorította össze szívét. Fizetett
a nagyorrú korcsmárosnak, a ki szerelmes
volt a Vörösbarátok hegyébe s az ajtófélfájába
és felállt.
- Menjünk — mondta az asszonynak látom, hogy álmos vagy.
És madame Perroquet hálásan mosolygott
a viharvert, öreg komédiásra.

TÖLGYESSY ARTHUR KIÁLLÍTÁSA.
Harmincz óv munkájának eredményeit öleli
fel az a tárlat, melyet Tölgyessy műveiből az
Országos M. Képzőművészeti Társulat a Mű¬
csarnokban rendezett Harmincz évét, mely
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A TÜNTETŐ TÖMEG A VÁROSHÁZA ELŐTT.
A SERTÉS-KÖZVÁGÓHÍDON.

TÜNTETÉS A HÚSDRÁGASÁG MIATT

BÉCSBEN.

N E U M A Y E R B É C S I P O L G Á R M E S T E R B U D A P E S T E N . - Jelfy ayula fílrftelei.

élete derekára esik s ezért tehetsége bontakozásától annak teljes kifejlődéséig megmutatja
egyénisége kialakulásának összes fázisait.
Mindazok a képek, melyeket a művész a
nyolczvanas években festett, melyekkel első
sikereit aratta, még alig-alig mutatják egy
határozott egyéniség vonásait, sőt sok tekin¬
tetben épen ellentétei későbbi kifejlett művé¬
szetének. Meglehetősen hideg színezésű, gyak¬
ran kemény ellentéteket nyújtó ábrázolások
ezek, conventionalis néprajzi motivumokkal,
kevés hangulati, szinezésbeli egységgel. A fény
problémái ekkor még nem igen foglalkoztatták,
s nem egy képe a kortársak hatását árulja el.
Egyénisége a maga teljes lágyságában, hangulatosságában a nyolczvanas évek vége felé
kezd kibontakozni, ekkor kezdik a fény, a
derengve beszűrődő fény hatásai érdekelni,
melyeknek idővel ő válik nálunk egyik leghivatottabb költői lelkű interpretatorává. Az
a képe, melyet 1890-ben fest, «A magányban»,
már új irányának mesgyéjén mutatja — a hát¬
térben lenyugvó nap derengő fénye egy erdőn
hatol át - - a théma már megvan, de meg¬
oldása még nem oly virtuóz, mint későbbi
képein, e képnek még nincs levegője, nem
borul reá az a párás, csillogó világítás s az
egyes részletekben még sok a keménység.
Egy-két év múlik el s tehetsége teljesen
kibontakozik s előttünk áll a lágy, kissé bá¬
natos, elmosódó természeti hangulatokat mes-

hangulat* mind megannyi kiváló tanúi tehet¬
ségének.
Képeinek szinezésbeli összehangolása évrőlévre harmonikusabbá vált, a lokális színek
nem igen játszanak szerepet, redszerint egy
csillogó levegős fátyol borítja őket. A színezés
természetesen megtört, lágy, sordinált színek¬
ből áll, a késő délután, az est, a virradat nem
ismer kemény árnyékokat, haragos színeket.
Egy-egy szin különböző árnyalatainak han¬
gulatos fokozásai közül különösen a «Napkeltei)
czímű képe a legfeltűnőbb, mely a bágyadt
halványsárga színeknek meglepő változatait
nyújtja. Hasonlók a «Felhő a Balaton felett*
s a «Levegő tanulmány*.
Ezek között a kis képek között van nem
egy, mely azt mutatja, mintha Tölgyessy túl¬
nőtt volna már első férfikora művészetén,
melyek arra a reményre jogosítanak, hogy
fejlődésében az utolsó pontot még nem érte
el. Mintha vázla,tai közül a «Jegenyék», «Mikor a Balaton csendes*, «Részlet Siófokról*,
«Tavaszi hangulat*, de különösen «Az ablak*
már nem azt a bágyadt, fáradt hangulatot
lehellnék, melyeknek eddig mestere volt, ezekbe
a képekbe már nem vetített annyi bánatos
romantikát, mint a többiekbe, mintha magát
az erősebb realismussal meglátott, hatványo¬
zott természetet nyújtanák, egy újabb irányát
művészetének, az eddiginél éleslátóbbat, határozottabbat, erőteljesebbet.
Farkas Zoltán.

egész ifjúságomnak legszebb, legtisztább örömét
Április 10.
ennek köszönhetem. Azok a virágok, a melye¬
Nem, uram, ön nem bántott meg engem és
ket némán, de mégis oly beszédesen nap-nap nem értem, hogyan juthatott egyáltalában erre
után kaptam egy-egy borítékban, a melyek az a gondolatra. Ön még nagyon fiatal lehet
ön levelének borítékjával teljesen megegye¬
Aggódva lestem az újságok jelentéseit a
zők, — honnan valók, milyen eszményi kert¬ melyek arról számoltak be, hogy ön újból sú¬
ből tépték? Ó, ön sohasem fogja megtudhatni, lyosan megbetegedett; és mert körülöttem
hogy milyen nagy volt az a jótétemény, hogy annyi, de annyi ibolyát és más tavaszi virágot
nap-nap után, oly csöndesen, oly láthatatlanul láttam, feltételeztem, hogy ez örömet okozna
és diszkréten meglátogatott. Azt kérdem magam¬ önnek és elküldöttem, de a nélkül, hogy a leg¬
tól, érdemes-e meggyógyulnom, ha a vissza¬ csekélyebb hálára, vagy köszönetre vártam
nyert egészséggel elveszítem a részvét és rokon¬ volna.
Boldog vagyok, hogy most gyógyulófélben
szenv édességét?
De egyelőre még nem épültem fel a beteg¬ van és nem adok többé hitelt a «Gazzetta
ségemből, kérem, gondoljon erre. Csak az első Nuova* híreinek, bár a szerkesztője barátom
és kitűnő ember, de úgy látszik, az értesülései
jó órámat akartam önnek szentelni.
Lilia.
Ippolito Brembo. nem feltétlenül megbízhatók.
-K
*
Signorina.
Április 10.
Április 14.
Zavartan, reszketve, telve kétségbeeséssel
Ösmeri ön, Signora, azoknak a reggeleknek
irok önnek. Ön olyan jó volt hozzám, hogy szomorúságát, a mikor nem az ég felhői, nem
azt sohasem felejthetem el. De talán megbán¬ az emberek kiállhatatlansága, nem a tényleges
tottam? A levelem tehát olyan szerencsétlen fizikai, földi fájdalmak következtében, hanem
volt, hogy egy csapásra megfosztott védőszel¬ valami benső, kimondhatatlan sejtelem nyo¬
lememtől, a ki a visszatérő életem legszebb mán egy szerencsétlen, boldogtalan nap élőajándékának tűnt fel előttem? Az ön hallga¬ érzete gyötör? Ösmeri ön azt a fájdalmat, a
tása miatt ettől félek. Ha így volna, könyörgök, melynek nem lehet nevet adni, szürke, kínzó
bocsásson meg nekem. Alávetem magam min¬ rém, a mely egyetlen egy szóból, vagy álomból
den büntetésnek, a melyet reám ró, csak bo¬ fakadt és a melytől mégis kimondhatatlanul
csásson meg nekem és adja ezt tudtomra.
nehéznek érezzük a szivünket? És mégsem ez
Ippolito Brembo. az, a mit mondani akartam; mert ha volna
szó, a melylyel ezt a fájdalmat ki lehetne fe-

jezni, akkor megszabadulhatna a szivem ettől
a gyötrődéstől: de ilyen szó nincs, vagy leg¬
alább én nem ösmerem.
Köszönet a levélért, bárha ez egészen más
volt, mint az első, és más, mint azok a gyön¬
géd virág-futárok, a melyek annyi, de annyi
édes álmot hoztak magukkal. Fiatal vagyok, ez
igaz. Ön ezt ironikusan mondta és én könynyel
teli szívvel felelek. Igen, ha a fiatalság hitet,
reményt, szerelmet a még csakis képzeletben
(;lő ideál iránt, rajongást, odaadást jelent: ak¬
kor én fiatal vagyok.
Még egyszer köszönöm a virágokat, a melye¬
ket legutóbbi betegségem alatt küldött, de a
köszönetnél többet nem merek felajánlani, mert
ön talán nem tudná, mihez kezdjen vele.
Barátjának, a «Gazzetta Nuova» szerkesztőjé¬
nek, ha úgy tetszik, megmondhatja, hogy ha¬
bár a tűz következményei két hónapra az ágy¬
hoz szögeztek, de azért nem torzítottak el vég¬
legesen, nem vakultam meg és félkegyelmű
sem lettem.
Fogadja tiszteletemet, signora.
Ippolito Brembo.
*
Signore.
Április 16.
Ön épen olyan elmés, mint a minő büszke
és bátor. Most nekem kell bocsánatot kérnem.
A mint látja, meg is teszem, egy pillanatot
sem vesztegetve, mert roszúl esne nekem, ha
emlékezetében rósz képet őrizne meg rólam, a
melyről, ha csak egy pillanatra is, azt hihette,
hogy az én hű képem, bárha egyáltalán nem
hasonlít hozzám. Ilyen nagy távolságról és ösmeretlenül nehéz lenne magyarázatát adnom
egjügyű levelemnek, de bízom benne, hogy
ön gondolatban megbocsájt nekem a nélkül
is, hogy bűnbánó vallomást követelne tőlem,
a melylyel magamat nagyon is megaláznám.
Ön bizonyos reggelek szomorúságáról beszélt
nekem. Én mást kérdezek öntől: ösmeri ön azt
az órát, a mely tulajdonképen nincs is időhöz
kötve, a mely mindig lelkes tüzet hoz magá¬
val, ha kint fagy is, a megnyilatkozások szent,
édes óráját, a mikor megadatott az ember szá¬
mára, hogy egy szép lelket leplezetlenül lát¬
hasson? És a jövő azt hozhat azután már ma¬
gával, a mit akar. Egyetlen ilyen óra elég
ahhoz, hogy eloszlassa az örök sötétséget.
Fogadja előbbi csodálkozásom és bámulatom
ezerszeresének kifejezését.
Lilia.
P. S. Kérem, tudassa velem, hogy teljesen
jobban van-e már?
*
Április 22.
Talán mégis igaza volt annak, a ki először
mondta azt, hogy a levél legfontosabb része
mégis csak az utóirat Nem tudom, válaszol¬
hattam volna-e legutóbbi kedves levelére, mert
ezzel, a mint az újságok irni szokták, «a tárgy¬
sorozat kimerittetett»; de az a pár szavas vtóirat felbátorít, hogy azt merjem hinni, ön még
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érdeklődik az én csekélységem iránt és így kö¬
telességem eleget tenni felszólításának.
Jól érzem magam, csak a kezemen, válla¬
mon és egyik arczomon nem hegedtek még be
teljesen a.sebek, bár ezek is hamarosan el fog¬
nak tűnni. A hajam is, a melyet tövig leborot¬
váltak, már kezd újból kinőni • és hozzá még
sűrűbben és dúsabban, mint a minő azelőtt
volt. Erőm visszatért és azzal együtt a munka¬
kedvem is; remélem, hogy pár nap múlva új¬
ból folytathatom tanulmányaimat a Conservatoriumban. Ezzel azután megszűntem érdekes
személyiség lenni. Visszasülyedek a szürke¬
ségbe.
E kijelentés nyomán jogában és módjában
áll tehát visszavonnia jóakaratát és érdeklődé¬
sét, a mely a rajongás egy pillanatára támasz¬
kodott, de a melyet többé nincs módomban
ezen a magaslaton továbbra is fentartani. Ön,
kétségen kívül, kiváló teremtés, jó, kedves és
talán szép kisasszony és én nem vagyok és
MANUEL PORTUGÁL KIEÁLY.
nem is leszek sohasem más, mint egy szegény
orgonista.
Fogadja legteljesebb tiszteletemet
lyet nem lehet körülhatárolni, a mely láthatat¬
Ippolito Brembo. lan, a melyet csak a világot összefogó ezer és
•K
ezer csodálatosan finom szálban érzünk és a
Signore.
Április 25. melyhez a képzelet látomásait és káprázatait
Fölöttébb súlyos hibát kezdek önben fel¬
fűzi. Szeretem az igazságot is, ha igazságnak
fedezni : és ez a büszkeség, a mely már a gőglehet
nevezni azt a tovagomolygó felhőt, a
gel határos. De sajnos, ez olyan hiba, a melyet
mely,
mialatt
nézik, már elvonul, és formáját,
tulaj donképen — szeretek.
alakját változtatja. Próbálja meg mindezt egy
Ó, ön nem akar nekem többé irni ? És miért közös képben összefoglalni, mert nem szeret¬
nem ? Miért nem tart méltónak ahhoz, hogy önt
ném, ha nem értene meg, én pedig nem tudom
megértsem ? Mert ön engem kiváló, jó, kedves,
talán szép és — ezt nem mondja, de azért a magam világosabban kifejezni.
A míg ezeket a rózsákat így elnézem, most
sorok között ki lehet olvasni, — kissé hiú te¬
remtésnek tart? Faust Margitjának szavaival egy rózsaszirom épen erre az oldalra hullott,
és én itt is hagyom. A véletlen újjmutatását
felelhetnék önnek :
tisztelni kell! Ezek a vadrózsák csak egyszerű
falusi veteményes kertben nyíltak és az a ren¬
Nem vagyok sem szép,
Sem kisasszony . . .
deltetésük, hogy egy szegény diák asztalán her¬
vadjanak el, csupán egyetlen sziromnak jutott
Sokszor igyekeztem jónak, igazán jónak, a kedvezőbb sorsi Egy pillanatra követni szeret¬
szó legnemesebb értelmében jónak lenni; de az
ném a gondolataimat, de nem tudom, hol fog¬
ideáljaim fölöttébb magasan lebegnek, vagy az
nak
kikötni . . . Ez kételkedővé, félővé és této¬
erőm túlságosan csekély, vagy az ellentétes
vázóvá
tesz.
Ippolito Brembo.
ösztönök és érzések, fatális emlékek megnehe¬
P. S. Kérem, ezentúl Bergamóba, poste reszítették terveim megvalósítását. Nincs semmi¬
féle kiváltságos helyzetem, sem születésemnél, tante czímmel leveleit.
sem, vagyonomnál, sem.rangomnál .fogva..Egye¬
*
dül állok.
Signore.
MájllK 6.
Igazán nem tudom, milyen erő kényszerít
un azt Írja, hogy a virágok hozzám vezették
önnek irnom, mikor én jóformán soha és sen¬ gondolatait: köszönöm a bókot Egy vadóc-ztól
kinek sem irok; de már az első pillanatban, egészen csinos : legalább arra vall, hogy nagy
a hogy az ön nevét hallottam, ösmerösnek tűnt képessége van a czivilizálódáshoz.
fel előttem. Mindég tiszta ifjúságról, rettent¬
Ma nagyon boldog és megelégedett vagyok.
hetetlen bátorságról, ösztönszerű hőslelkűség- Tulajdonképen, ha szabad megvallanom, már
ről álmodtam, a mely minden mellékgondolat harmadika óta az vagyok, a mikor ugyanis
nélkül, tisztán csak a maga felbuzdulásában megkaptam a levelét íme, viszonzom a bókot.
viszi véghez hőstetteit. Ön arról beszél, hogy
Sietek önt megnyugtatni a felől, hogy mi¬
visszasülyed a szürkeségbe, de ha valakinek a lyen sors érte a rózsaszirmot, a mely önkénte¬
lelke olyan, mint az öné, az napfényre kerül, sen a levélre hullott: benne hagytam a levél¬
saját akaratán kívül is. Emlékezik, én felösmer- ben, mert azt hiszem, ott van legjobban meg¬
tem az ön lelkét már a harmadik levelénél
őrizve, de aztán mind a kettőt — a levelet és
de valami közbejött és e miatt a régi harmónia rózsaszirmot - - bezártam egy kéziszekrény¬
nem volt egykönnyen visszaállítható. Ön talán kébe, a melyben az ön többi leveleit őrzöm és
nem hiszi el nekem, hogy így van! Igaz?
a melyben még sok hely van . . .
És ha így volna, én vagyok most az, a ki
Igazán, az ön levelei olyan kedves és üde
könynyel teli sziwel szólok kétségbeesve tehe¬ örömet szereznek nekem, mint ezek a vavaszi
tetlenségem miatt, hogy nem tudom kiönteni napok, a melyek derűsen kaczagnak a világra,
lelkemet, a mely telve van a legnemesebb érzé¬ írjon nekem saját magáról. Lehetséges, hogy
sekkel, a minők még sohasem lángoltak szi¬ ön olyan tehetséggel és fiatalos energiával, a
vemben. És mégis nagyon, nagyon hálás va¬ minővel meg van áldva, csak egyszerű falusi
gyok önnek, hogy a családias benyomások kö¬ plébánián akarja életét tengetni? Tudom, hogy
zött ilyen fönséges érzést ébresztett bennem.
önnek nagy zenei hajlamai vannak. Miért nem
Mondja azt, hogy hisz nekem!
Lilia. jön Milánóba? A mi Conservatóriumunk hír¬
neves ; ön kitűnő diplomát nyerhetne itt, a
*
Május 2. mely megnyitna ön előtt minden ajtót Ha
Mennyi rózsa körülöttem ! Az én jó nagy¬ akarja, egyengethetem az utat az ön számára,
bácsim hozta valamennyit az iskolából, a hol mert az igazgató és több tanár is jó ösmerőtanítványai tavaszi ünnepséget rendeztek szá¬ söm. Szóval: teljesen az ön rendelkezésére
mára és ő most a rózsákkal a szobám asztalát állok.
díszítette fel. A virágokról ön jut eszembe.
Megengedem magamnak azt a bátorságot,
Igen, hiszek önnek. Hiszek az ön őszinte¬ hogy egy könyvet küldjék önnek, a melyet ta¬
ségében, vitatott jóságában és szépségében is, lán még nem ösmer. Berlioz intim levelei. Ké¬
a melyet tagadni igyekezett Hiszek, mert egész rem, ne tekintsen engem Berlioznak, mint író¬
lényem érzi ennek szükségességét. Rajongó és nak, föltétlen bámulója gyanánt, sőt magam is
fegyelmezetlen ifjú vagyok, a ki szülők nélkül azt hiszem, hogy ezeket a leveleket nem is kell
nőttem fel és most huszonhét esztendős va¬ okvetlenül elolvasni. De a leveleket Gounodnak
gyok. A hit és a szeretet, vagy talán szere¬ előszava vezeti be és én Gounodot mindenben
lem annyira összefonódott előttem, hogy én szeretem. Talál majd néhány aláhúzott részt
magam sem tudom, mit akarok; de tudom azt, is, ott, a hol a kivételekről beszél.
hogy minden szép vonz engem és leköt; és
Ön talán Bergamóban akar letelepedni, hogy
nemcsak az a szépség, a mely látható, de még oda kéri a leveleket? Különös: ezt a várost
inkább, ó! mindenekfölött az a szépség, a me- egyáltalán nem ösmerem. Szép?
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És az ön nagybátyja, az ön jóságos nagy¬
bátyja, a ki rózsákat tesz az ön asztalára, —
ki ő ? Ön talán túlságosan kíváncsinak fog most
engem tartani, de gondolja meg, hogy a kíván¬
csiság tulajdonképen nem is olyan csúf hiba,
mint a hogy általánosságban tartják. Minden
nagy felfedezésnek, feltalálásnak a kíváncsiság
az alapja. A művészet, a zene, a tudomány,
mind, mélyében nem ezen alapszik-e ? Ezen a
gyötrő, lázas érzésen, a mely kínoz, a mely
véres könnyeket sajtol a szemből és a mely
alapja Ofélia gyönyörű dalának és a Eigoletto
végső jelenetének ? A szerelem se más talán,
mint a kíváncsiság legfélelmetesebb formá¬
jában.
De már hosszadalmassá kezdek válni és soká
elidőzöm egy kérdésnél. Addio, ösmeretlen ba¬
rátom.
Lilia.
(Folytatása következik.)

A HÉTRŐL.
Neumaycr doktor. A bécsi polgármester miatt
nem kell aggódniuk a féló's sziveknek. Akármilyen
hangosan adják is a dühöset otthoni elvtársai,
nem fogják se megkövezni, se fölnégyemi buda¬
pesti látogatásáért, a mely látogatásról ők maguk
is nagyon jól tudják, hogy - - ha egyáltalában
lesz valami haszna — csak az ő városuknak hasz¬
nál. Ha másban nem is, legalább abban, hogy segít
nekik megszabadulni valamitől, a mihez keserve¬
sen kegyeletes kötelességüknek érzik, hogy gör¬
csösen ragaszkodjanak. Ez a valami a Lueger
szelleme és végrendelete, a melynek tiszteletét
maga Neumayer is kénytelen volt hangoztatni,
mielőtt Bécsben kihajtatott a pályaudvarra, hogy
Budapestre utazzék. De azért mégis csak eljött, a
mit Lueger bizonyára meg nem tett volna. A párthívek pedig kötelességszerűleg nekirontanak ezért,
de magukban kétségtelenül hálásak érte, hogy így
cselekedett. Mert arra már rájöttek a bécsiek,
hogy a Lueger politikája csak Lueger számára
volt kitűnő politika, a ki óriási karriert csi¬
nált vele. De egyáltalában nem volt kitűnő po¬
litika az osztrák gyárosok, iparosok és kereske¬
dők számára még az olyan hallatlanul türelmes
kundsafttal szemben se, mint a magyar. De Luegerrel is úgy vannak Bécs mai urai, mint az egy¬
szeri szultán miniszterei voltak a halott zsarnok¬
kal szemben. Három napig tanácskoztak már
keservesen a palota csarnokában, mikor egy ide¬
gen császár követje betoppant közéjük is meg¬
kérdezte: rnibeu fő olyan rettenetesen a fejük?
- Nagy bajban vagyunk mi uram, felelte neki
a nagyvezér. Ő dicsőséges felsége, a padisah ugyanis
három nappal ezelőtt legkegyelmesebben meghalni
móltóztatott, de senki sincs közöttünk - - a ki
ezt neki meg merné mondani!
Lueger is meghalt, el is temették, de a bécsi
városházán nem akadt senki, a ki — meg merte
volna ezt neki mondani. Végre most Neumayer
doktor, igen óvatos formában, de vállalkozott rá.
Természetes, hogy a hívek kötelességüknek érzik
kifejezni e miatt a szemrehányásukat Ezzel tar¬
toznak a halott tekintélyének. De viszont most
már a halott is tudomásul kell, hogy vegye, hogy —
nem ét többé.
*
A dúskálás alkonya. Egy iró barátom beszélte.
A váczi-utczai déli korzón találkozik egy asszony¬
ismerősével. A szép asszony így szól hozzá:
- Jöjjön, kísérjen el a boltba. Egy darab sely¬
met akarok venni.
Az iró boldog készséggel vállalkozik az asszisztálásra. Bemennek egy nagy selyemkereskedésbe
és a szép asszony előtt hamarosan egész halma
emelkedik Lyon, Zürich cs Milánó babos, fénylő
és suhogó termékeinek. A halom nőttön nő. Egyjk
negyedóra a másik után múlik. A iró már ala¬
posan jól lakott a gusztálással, már elunta az
ülést, az állást, a beszédet, a hallgatást, már egész
kellemetlen dolgokat kíván magában annak is, a
ki a selyemhernyó rejtett képessegeinek titkát
először fölfedezte, de ő nagysága még mindig
keresi azt, a mit keres. Végre, jó másfél óra
múlva, szerencsésen megtörténik a vásár. Mikor
aztán az iró kábult fejjel kiszabadul a selymes
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börtönből, nem állhatja meg, hogy kissé epés
hangon meg ne kérdezze:
- De nagyságos asszony, hát ilyen nehéz volt
megtalálni azt, a mit keresett?
A mire a szép asszony mosolyogva vallotta meg
az igazságot:
- Nem, barátom, azt megtalálni könnyű volt.
De nehéz volt a dúskálást abbahagyni .. .
Ezt a kis történetet pedig a pénzügyminiszter
új rendelete juttatja az eszünkbe. Az úgynevezett
ropogtatási tilalom, a mely keményen bevágja az
útját a financzminiszter boltjaiban : a'trafikokban
a válogatásnak. A ki ezentúl szivart vásárol nem
halászhatja ki száz közül azt a kettőt, a mit el
fog füstölni, mert ha kettőt akar venni, csak
kettőt tesznek elébe. A rendelet alaposan meg¬
okolja, hogy miért ktll ennek így lennie. A/
argumentumok helytállók. A szivaros embereket
mégis bántja az új rend. És pedig nemcsak azo¬
kat, a kiket valóban hozzáértés vezetett a váloga¬
tásban, hanem azokat is, a kik következetesen a
legroszabbúl szelelő és legkeserűbb szivart halász¬
ták ki maguknak. Mi tehát az, a mi ezeknek is
fáj a tilalomban? Háromnegyedrészben a dúskálkodás gyönyörének elvesztése. Azé a kéjé, a me¬
lyet a bőség — illúziója szerzett nekik. Csak az
illúziója, mert hiszen a sok, a miben kotorásztak,
nem volt az övék, csak a kevés, a mit kiválasz¬
tottak.
A kórház fegyelme. Már külföldi lapokba is
belekerült — tehát azon az úton van, hogy ma¬
gyar kulturkép legyen belőle — az a hír, hogy
egy budapesti klinikai kórházból kitettek egy be¬
teg leányt, mert — húsz krajczárért sonkát evett.
A rágalomnak nincs hatásosabb és veszedelmesebb
fajtája annál, a mely való tényeket mond el, csak
hogy egyben el is hallgat való tényeket. Igaz
ugyanis, hogy azt a beteg leányt kitették a kór¬
házból, a sonka is igaz, de ennél több is igaz.
Az is igaz nevezetesen, hogy a beteg leány úgy
jutott a sonkához, — a mit nem lett volna szabad
ennie - - hogy kiszökött a kórházból, a mit szin¬
tén nem lett volna szabad tennie. Ilyen teljessége
mellett az eset színe bizonyára lényegesen meg¬
változik. Mindenesetre kérdés marad, vájjon a
vétség és a megtorlás között megvan-e a harmónia :
de ez a kérdés már nem is ennek az esetnek, ha¬
nem egy nagyobb princzipiumnak, a kórház fegyel¬
mének a problémája. A kórházi fegyelem megsér¬
tése természetszerűleg a kórház munkájának ron¬
gálása mert hiszen a kórházban az tilos, a mi árt
a betegnek. A beteg tehát önmaga ellen vétett,
mikor a fegyelem ellen vétett. Ezt a bűnét
meg kell büntetni: de a mediczina pejus morbnnak sehol se szabad kevésbbé érvényesülni,
mint ott, a hol gyógyítással foglalkoznak. Már
pedig a beteg kiutasítása a kórházból nagyobb
ellentétben áll a kórház hivatásával, mint a
fegyelemsértés a fegyelemmel. A beteg bűnére
aligha duplázhat rá a kórház. Ez az elvi logika
igazsága. Tudjuk azonban, hogy vannak úgyneve¬
zett szigorú és éppen ezért igen becsült szana¬
tóriumok is, a melyekben szabály, hogy a melyik
beteg egyszer engedelem nélkül kilépett a kapun,
többé ezen a kapun be nem léphet Valószínűleg
úgy áll tehát a dolog, hogy a fegyelemnek a kór¬
ház falai között a gyakorlatban fontosabb, dön¬
tőbb szerepe és értéke van, mint azt gondolni
lehetne. Már pedig ilyen körülmények között a
kiutasított beteg botrányának botrány volta is
kétessé válik vagy legalább is kérdésessé. Mert
nemcsak a kórház kötelessége, hogy a beteg meggyógyítására törekedjék, a betegségnek is köteles¬
sége legalább annyi, hogy ezt a törekvést meg ne
akadályozza.
Tartozik - Követel, Egy budapesti nagyvállal¬
kozóról beszélik ezt a históriát. A vállalkozó sok
alkalmazottja között volt egy tisztviselő, a ki fize¬
tés dolgában sehogy se tudott előrejutni. Pedig
nagyon szorgalmas és törekvő ember volt és semmi
más hibáját nem tudták, mint azt, hogy a takaré¬
kosság erényét — túlzásba viszi. Iszonyatosan
zsugori. Ez a jó ember végre is elunta a kivéte¬
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lesen mostoha elbánást, a melyben részesült és
mikor már vagy negyedszer maradt ki az áltaUnos fizetésjavításból, audiencziára jelentkezett a
főnökénél: mi az oka a következetes mellőzésnek ?
A vállalkozó végighallgatta, azután ezt a kérdést
intézte hozzá:
— Úgy-e, kérem, az ön fizetése mindössze három¬
ezer korona ?
- Sajnos, főnök úr, csak ennyi.
- Beismeri, hogy ez kevés egy családos ember¬
nek Budapesten ?
- De mennyire beismerem !
- Én is ezt tartom. És önnek úgy-e mégis
ötezer korona megtakarított pénze van a bankban !
Ne tagadja: Tudom l
A tisztviselő megdöbbenve rebegte:
- De főnök ú r . . . Én e z t . . . ezt a pénzt
garasonként kuporgattam össze . . . Ez . . . ez
tisztességes pénz.
- Ezt is tudom kérem. Ha örökölte yolna, nem
is szólnék semmit. De ön ezt a pénzt a szó szoros
értelmében a maga és a családja szájától vonta
meg. Az ön felesége soha egy valamire való ruhát,
az ön gyereke soha egy játékszert vagy egy darab
krumpliczukrot nem kapott. Én becsülöm a taka¬
rékosságot, de becsülöm az életet is, a mely nem
tartozhatik nekünk többel, mint a mekkora igé¬
nyünk van vele szemben. Csak kevesebbel. Az ön
fizetése csakugyan kevés. De sok a fölöslege, a
mit el tesz belőle. Nem vagyok hajlandó jobban
bánni önnel, mint ön bánik saját magával.
Egy pár héttel ezelőtt irtunk a magyar vidéki
városok legnagyobb részének a berendezéséről.
Most egy statisztikát olvasunk, melyből megtud¬
juk, hogy három egymással szomszédos magyar
városnak nem kevesebb, mint húsz millió a tiszta
vagyona. De, sajnos, nem olvashattuk, hogy ezek
a milliomos városok mit adnak a lakosaiknak a
gazdaságukból? Adnak-e jó utat jó vizet, iskolát,
kórházat, könyvtárt, színházat, intézményeket, a
melyek a kultúra, a higiéné és a humanizmus
követeléseit e felelősség arányában szolgálják?
Mert ha ezek nélkül vagy ezek nemléte árán vannak
azok a milliók, akkor nem gazdagságot jelentenek,
hanem inkább az ellenkezőjét. A legjobb esetben
is - - hagyaték gyűjtést A gazdagság erkölcse,
hogy jólétet adjon az embereknek és ha ezt a
hivatását nem teljesíti: elásott kincs, akár a föld
alatt lappang, akár hideg pánczél-szobákban,

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Bartha Miklós összegyűjtött munkáinak most
jelent meg harmadik kötete, egy hatalmas terje¬
delmű könyv, a mely magában foglalja az egy¬
kor oly nagy hatású publiczista politikai beszé¬
deit és nemzetiségi czikkeit. Az első két kötet

szépirodalmi színezetű, vagy legalább szépirodalmi
formában írt dolgozatait tartalmazta, a mostani
már tulajdonképem szerepkörében, mint politikai
szónokot cs a mi nála sokkal fontosabb volt, mint
politikai publiczistát mutatja be. Beszédei és
czikkei mindig pillanatnyi helyzetből fakadtak,
aktualitásuk a pillanattal együtt elveszett, s mi¬
vel impressziók alapján készültek, a bennük rejlő
gondolati tartalmat is a pillanatnyi kapaczitáczió
és szuggesztió számára alkalmas volta adta meg.
A mivel mégis érdeket keltenek ma is, az a for¬
májuk, az az erős, numerózus, változatos, hol len¬
dületesen hangzó, hol szatirikusán pattogó stílus,
a mely Bartha írásait jellemezte. A könyvet
dr. Samassa János rendezte sajtó alá.
A magyar imperializmus. Ez alatt a czím alatt
nagyon komoly és figyelemre méltó tanulmány¬
sorozat jelent meg dr. Domokos Lászlótól. A publiczisztikánkban még mindig uralkodó, de a mai
életnek és fejlődésnek már meg nem felelő ideo
logiával szemben társadalomtudományi alapon
igyekezett — saját szavai szerint - - a magvar
társadalom szerkezetét bonczolás tárgyává tenni s
így könyve tudományos és kontemplativ vizsgálat
útján szerzett eredményeket tár fel a magyar ál¬
lami élet modern alakjainak folytonos szemlélte¬
tése közben. Meglehetős kemény kritika alá veszi
a mayynr imperium czimén forgalomban levő
újság-frázisokat; szól a történeti osztályuralomról,
fejtegeti a tömeglélek nyilvánulásának egyes ér¬
dekes példáit népünk múltjában, bírálat alá fogja
mai osztálytagozódásunkat, a melyek okai annak,
hogy egyáltalán kérdés tárgyává lehet tenni, váj¬
jon a társadalmi erőknek ily kedvezőtlen megosz¬
lása mellett a magyar faj fölveheti-e a versenyt
más fajokkal; fejtegeti, az agrár-kérdést, a nem¬
zetiségi kérdést stb. Álláspontja sok kérdésben
vitatható, a mint hogy a kérdések, a melyekét fel¬
vett, még nagyon sok vita tárgyai lesznek. Annyit
azonban mindenesetre meg lehet róla állapítani,
hogy gondolkozó, tájékozott ember, a ki mélyebb¬
ről fogja fel a dolgokat a nálunk megszokottnál
s a kinek fejtegetéseivel érdekes foglalkozni min¬
denkinek, a ki közéletünk főbb kérdéseiről gon¬
dolkozni szokott.
Magyar football-évkönyv czímen a footballsport híveit bizonyára nagyon érdeklő könyvecs¬
két állított össze ifj. Földessy János. Néhány a
footballra vonatkozó ismertető közleményen kívül
megvan benne mindenféle az 1909—10. évi ma¬
gyar football-sportot érdeklő tudnivaló.
A tJó Pajtás., Sebők Zsigmond és Benedek
Elek képes gyermeklapja legújabb számába Endrödi Sándor, Telekes Béla és Lampérth Géza ír¬
tak verset, Sebők Zsigmond új maczkó-cziklust
kezd Dörmögő Dömötör a fogorvosnál czímmel,
ugyancsak Sebők Zsigmond bájos elbeszélést mond
Paczalka czímmel A szám többi közleményei: ,
Szabóné Nogáll Janka elbeszélése; Elek nagyapó
meséje, Schöpflin Aladár czikke, Benedek Elek
regénye. Tarka történetek, tréfa, szerkesztői üze¬
netek, rejtvények, A sok szép kép közül kiválik
Garay Ákos pompás rajza. A Jó Pujtás-t a Frank¬
lin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre
2 korona 50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. Mu¬
tatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó¬
hivatal (IV. kér., Egyetem-utcza 4 )
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ármentesítő társulati igazgató-főmérnök 45 éves
koráben Bácsföldvárott. — URAT MIKLÓS volt ország¬
gyűlési képviselő 42 éves korában Kércsen. Dr. LENQYBL SÁNDOR ügyvéd, a szarvasi nemzeti
munkapárt elnöke 57 éves korában Gyulán.
Nagysarlói MAGYARY-KOSSA ÖDÖN földbirtokos. JásaNagykún-Szolnok vármegye törvényhatósági bizott¬
sági tagja, 49 éves korában Budapesten. — DUMBOVICH EMIL nyűg. esendői-százados 44 éves korában
Budapesten. — Csongrády-ScnopF KÁLMÁN honvédőrnagy, a Ferencz József-rend lovagja, 56 éves
korában Budapesten. - - BÉLAVÁRY ISTVÁN nyűg.
református lelkész 90 éves korában Kaposváron. —
dr ZIFPER EMIL gleichenbergi fürdőorvos 63 éves
korában Budapesten. - MAYER ADOLF, a vágújhelyi
izr. hitközség népiskolájának nyűg. igazgatója, Buda¬
pesten. — CSOMAY IMRE ügyvéd, a szatmári negyven¬
nyolczas párt elnöke, köztörvényhatósági bizottsági
tag. 62 éves korában Szatmáron.

Új könyvek.
Bartha Miklós összegyűjtött munkái. Harmadik
kötet.* Politikai beszédek és nemzetiségi czikkek.
Budapest, Benkő Gyula. A hat kötet ára 48 K.
A magyar imperializrmis. Irta dr. Domokos
László. Budapest, Deutsch Zsigmond és társa; ára
három korona.
Magyar football-érkönyv. Szerkesztette ifj. Földesny János. Kiadja a Nemzeti Sport könyvtára ;
ára egy korona.

SCHUSTER ZSIGMOND.
1861—1910.
A sakkozó világot mély gyász érte a mi¬
nap, hogy Schuster Zsigmond m. kir. államvasúti főtisztviselő, a Budapesti Sakkor elnöke
49 éves korában hirtelen elhunyt. A boldo¬
gult az elnöki székben elődje, Sándor Pál
örökébe lépett s a hazai sakk-ügyek terén több
mint 35 éven keresztül szerzett érdemeket.
Schuster Zsigmond a külföldön is elismert
kitűnő feladványszerző, alkotásai a «Vasár¬
napi Ujság»-ban megjelentek, a mellett régeb¬
ben több sakkrovatot vezetett, s újabbi iro¬
dalmi munkásságáról a Sakk ABC és Sakkfelad¬
vány-költészet műszabályai czímü munkáival
adott tanúságot. Mint sakkjátékos Erkel Ferenczet választotta példaképül magának, a
mint elnöki székfoglaló beszédében kiemelte: «11 éves voltam, a mikpr a szemlélkedés
gyermeklelkemben fölkeltette a nemes szen¬
vedélyt a sakk iránt, mely azóta évről-évre
nőtt bennem és nagyban befolyásolta egész
életemet, gondolkodásomat. A királyi játék
egyszerűen megbabonázott. Ha az elbájoló
multat most visszaidézem s eltűnődöm rajta,
még a gyermeki ábrándozás képzelete sem
szülhette meg fejemben akkor azt a gondola¬
tot, hogy elfoglalom azt a díszes elnöki szé¬
ket, a melyet majdnem 30 éven át töltött be
a magyar zenevilág kimagasló alakja, a nem¬
zeti műzene megteremtője, hazánk koszorús
zeneköltője és sakkjátszóink egyik fenkölt
szellemű bajnoka!»
A magyar sakkozás történetében Schuster
Zsigmond megörökítette nevét.
H. H. J.
csak közvet¬
lenül ! Fe¬
kete, fehér
és színes
K 1.35-töl m-ként blúzok és ruhák számára, bérm. és már
elvámolva a házhoz szállítva. Dús mintaküldemény bérm.

HENNEBERG-SELYEM

Henneberg selyemgyáros, Z ü r i c h .

A Bor- és Lithion-tartalmú
vasmentes gyógyforrás

5 ál v át or
kitűnő sikerrel használtatik
vesebajoknál, a húgyhólyag bántalmainál esköszvénynél.aczukorbetegségnél.az emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál.

SCHUSTER ZSIGMOND.

HALÁLOZÁSOK.

Elhunytak a közelebbi napokban : Samobori KRIVACSICH KÁROLT volt negyvennyolczas honvédőrnagy,
nyűg. képviselőházi tisztviselő 94 éves korában Ve57-ik évfolyama.
rebély községben. — STIPL FÁBIÁN volt negyven¬
nyolczas honvéd, Temesvár városi nyűg: közgyám
A «Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar
90 éves korában. — Kisborosnyói id. TOMPA IMRE,
szépirodalmi
és ismeretterjesztő képes hetilap,
az erdélyi fő Idtehermentesitési alapigazgatóságlevél¬
tárosa 93 éves korában Brassóban. — SZALAY ÖDÖN évenként több mint 13O íven s több mint
volt szabadelvűpárti országgyűlési képviselő, a III. másfél ezer képpel, legjelesebb hazai Íróink
osztályú vaskorona-rend tulajdonosa, több helyiér¬ és művészeink közreműködésével jelen meg.
dekű vasút elnöke, az Első Magyar Általános Bizto¬
A « V a s á r n a p i Újság» színes képinélsító-Társaság pozsonyi főügynökségének vezértit¬
lókleteket
is ad, több színben művészileg ki¬
kára, Bécsben. — HALÁSZ DEZSŐ a magyar földhitel¬
intézet nyűg. fó'tisztviseló'je, a Stefánia pesti szegény vitt képeket.
gyermekkórház-egyesület nyűg. főtitkára, a péczeli
Előfizetési f ö l t é t e l e i n k :
református egyház főgondnoka 77 éves korában
A «Vasárnapi Ujaágo negyedévre 4 korona, fél
Péczelen. — FRANK ALBERT a «Standard» életbizto¬
sító-társaság fó'tisztviseló'je 64 éves korában Buda¬ évre 8 korona.
A «Yasarnapi Ujság» a «Világkrónikáival
pesten. — SÁNDOR GÉZA a nyitrai törvényszék elnöke
semptei birtokán. — K KASZAP Giőző bácstorontali negyedévre 4.80 fillér, félévre 9.60 fillér.

A aVASÁRNAPI UJSÁG»

„ALTVATER"

BUDAPEST

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

Hügyhajtó hatásúi
K6nn;tn tmsiitluto!
Ttljeien tiszti!
Kapható átványritkercíkfdtiekbfn vagy a
Szinte-Lipócn Salratorforrdt- Vállalatnál
Budapat, V. Rudolf-rákf art í.

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

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

A czím fontos! ~"°

l~1a fáj a feje

10 P e r o z
Készíti

IV., Bécsi-utcza 3.1. em. Ajánljuk ezen különlegességi
üzletet az érdeklődő hölgyközönség figyelmébe.
A F e h é r Kereszt társaság sorsjátékának húzása
f. hó 15-én íog megtartatni. A főnyeremény 7ö,000
kor. értékű, összesen 6355 nyeremény, egy sorsjegy
ára l kor A Borsjegytulajdonosok játékjogaik meg¬
EGYVELEG.
óvása czéljából kéretnek sorsjegyeik árát a húzás
napjáig befizetni. Sorsjegyek és húzás után a nyere¬
* Az «Aero-Club de Francén kódexe. Az «Aero- ményjegyzékek a sorsjáték kezelőségénél Budapest,
Club de Francét érdekes kódexet nyújtott be a VI., Nagymező-utcza 12. kaphatók, a hol a nyeremény¬
minisztériumhoz a légbeli közlekedést illetőleg. tárgyak is kiadatnak.
Főbb pontjai a következők: 1. A repülőgépek a
Az egészség legelső feltétele a
léggömböket találkozásuk alkalmával mindig jobb • rendszeres bőrápolás. Erre a czélra nem
ról kerülik ki. 2. Minden léghajónak, mely egy má¬ tudunk alkalmasabb eszközt, mint a
sikat ugyanoly magasságban jobbról vesz észre, következő három, a hasonló készít¬
50 méterrel e léghajó fölé kell emelkednie. 3. Min¬ mények közt méltán az első helyet
den léghajó füttyszóval köteles jelt adni, ha egy má¬ elfoglaló szépitőszernek, nevezetesen a
a poudre és a Savon Simon nak
sik léghajót utói akar érni, s attól jobbra kitérve eremé,
állandó használatát. Egyedül ezek ké¬
50 méternyire s még 50 méterrel fölötte kell el- pesek a bőrt mind az egészség, mind t
szállnia. 4. Városok fölött átrepülni tilos. 5. Minden pedig a szépség szempontjából, minden káros hatástól
léghajón erősen világító színben a hivatalos szám¬ megóvni, mert az arczbőrt állandóan üdén tartják
nak s egy táblán a tulajdonosa nevének és czi- és ruganyossá teszik. Óvakodjunk azonban utánza¬
mének kell rajta lennie. 6. A felrepüléshez kellő toktól, mert ezeknek nagyon káros lehet a hatásuk.
kiképzést tanúsító bizonyítványra van szükség.
7. Minden 50 méternél magasabb épületen este
fehér lámpának kell világítania, hogy az épület
SAKKJÁTÉK.
körvonalai felismerhetők legyenek. 8. Nagy felira¬
tok jelezzék az állomásokon a léghajósok számára
2713. számú feladvány Palkoska Emiltől, Prága,
a helységek neveit.
(G. L.)
Az előfizetések a «Vasárnapi Ujság» kiadó¬
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

SÖTÉT.

Albert belga király tiszteletére a bécsi Hofburgban e hó 3-án adott diszebéil menüje :
Potage Durham.
Petits soul'flés de homard.
Medaillons de branzino á la russe.
Piéce de boeuf ét Béllé d'agneau.
Suprérne de perdreaux á la San Bemo.
Galantine comtesse.
Sorbet.
Poulardes de Styrie, saladé, compote.
Céleris á la moelle.
Plombiére Sévigné.
Fromage.
Glaces variées.
Dessert.
Champagne Noét & Chandon Impérial.
A londoni nemzetközi kiállításon általános
feltűnést keltettek Elkán és Gerő Budapest VI., Petőfiuteza 5.) immár világhirnevü szücsárugyár kiállított
szőrmetárgyai. Nevezettek számtalan külföldi versenyczéggel szemben a "Grand Prix»-t nyerték el s ezzel
ujabb dicsőséget szereztek a hazai iparnak. Ezen hír
Elkán és Gerő czég rendkívül kiterjedt vevőkörét
őszinte örömmel tölti el.
Strucztoll, kócsag és divatos tüzékekben rendkivül
Ízléses dús raktárt tart Guttmann Antal czég Budapest,

KÍNA BORA VASSAL

Hyíl«nlkn» klállltá* 19O6. L.g-magnabb kltfint.
Erőaitő»«r gyengélkedők, vérizegények é»
libbadoiók »ámára. i,tvágyg«rjesit«, ide|erő.lt* és v«rj»vitó iier.
KitfinS I t
'UOO-nil több orvosi vélemény.

I. Serravallo, «.«kir. i.nri nálfiti Trieste-Barcola.
\ ísirolhuló a {yógyiurUrtkbu félliteres üiegekben
K180, l i i i m ü.ejekbM K IM.

Rendeléseknél szíveskedjék'lapunkra hivatkozni.

Kérjen fekete, fehér vagy színes újdonságainkból m i n t á t . - 1 :
Crépon, Dnchesse, Cachemire, M e s s a l l n e , Gőtéié,
Eolienne, Shantnng-, Mousseline 120 óm. széles, méte¬
renként l K 20 fiU.-töl kezdve. Babáknak, blúzoknak stbnek való
bársony és p e l l n c h e , úgyszintén h í m z e t t blúzok, vala¬
mint batiszt, pamut, vászon és selyem r u h á k . — Mi Csákit* ga¬
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el v á m - és p o r t ó n , ön¬
t é s e n d l r e c t magánvevoknek.

a

b

o

d e
VILÁGOS.
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A hajfestés nagy gondot ad, mert a hajfestékek
közt kevés az ártalmatlan és megbízható.
A 18 év óta fennálló

= Kozmetikai Gyógyintézet =
főorvosának dr. Jutassy József bőrgyógyász, egész¬
ségtan tanár urnák hosszú tapasztalatai alapján végre
sikerült olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő
szerint a legtökéletesebb ; tudniillik csak a hajat fogja,
a fejbőrt nem ; a fehérneműt nem piszkitja, természetes
szint ad, mely nem fakul'és színekben nem játszik, a
kezelés igen egyszerű, idegen segítséget nem igényel,
mert kis fésűt kell csak bemártani a festékbe, s azzal
kell átfésülni a hajat vagy bajuszt. Másik s tálán leg¬
fontosabb előnye, hogy sem a hajnak, sem a bőrnek,
sem az egészségnek nem árthat. Egy adag dr. Jntassyféle hajfesték ára használati utasítással IO fi és
kapható a következő 7 színárnyalatban: vöröses-s/.őke,
világos szőke, szőke, hamvas szőke, világos
barna, gesztenye barna, fekete.
A kívánt szint saját eredeti hajszíne után ponto¬
san kérjük megjelölni, vagy hajmintát küldeni.
A sötétebb színárnyalatok különösen remekek, a
természetes hajtól meg nem külömböztethetők.
A dr. Jutassy-féle Hajfestékek vásárolhatók a leg¬
több drogériában, v. postán rendelhetők ezen a czimen :

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

ne tétovázzék, hanem
- használjon azonnal
a legmakacsabb migraint PS fejfájást elmulasztja.
- Ál'tt l korona 20
fillér.
Kapható minden gyógyszertarban.
T a m á s gyógyszerész K i s p e s t e n .
* » *
* *• Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai

Bcrctvás

Csókok. Boccaccio. Figyelemre méltó versek, mű¬
vészi törekvés s nemcsak törekvés van bennük, de
egyelőre még kelleténél erősebben éreztetik más köl¬
tők hatását. Várjuk meg, a mig egyénivé érik.
Új utakon. Ha én küzdeni fogok. Hullnak a levelek.
Nem érdekes dolgok: csupa merő beszéd, szóbeli
megindulás nélkül és a kifejezés ereje nélkül.
Judith. Hangulat. Olvasmányok viszhangjai; az
ilyenekről, a kinek gyönge s befolyásolható az egyé¬
nisége, sokszor azt hiszi, hogy egyenesen a szive
mélyéből törtek elő, pedig kívülről, könyvekből, ver¬
sekből kerültek bele.
Mikes Kelemen levele. Maga Mikes sokkal szebben
és érdekesebben mondta el ezt a történetet. A vers¬
nek nincs egyéb érdeme, mint az elég ügyes előadás.

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.
A 2709. sz. feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól.
a.
1. Hd4—fö . . . Hal-c2(a,b) 1. . . . . . . — Bdlxd2
2. Hfö—g3 stb.
2. Hf3-h2 stb.
_ ^ ^ ^ ^ _ b.
_^_^__
*.l7~
Fbl-6* "
2. Fd5-e6f stb.

A 37-ik számban megjelent kép talány megfej¬
tése : A A-i tanulni óhajt, az kedveli a hajnalt.
Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-n. 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

TO R LEY

használják az egész földkerekségen
egyetlen megbízhatóé* bevált magyar
gyártmány.

TALISMAh CflSIMO RÉSERVÉ

Kapható niiiMteuü ti t»o t, l K IO f és 2 K. ÜU 1-ért

SZOLOOLTVANYOK

Hölgyek figyelmébe

szSI'vesszők és finom érme. léki boiok be¬
szerzésére legmelegebtien ajánljuk a legjobb hírnévnek örvendő

Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem
•
tekintse meg =

HAJFESTES.

Szerkesztői üzenetek.

g

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 23 (Svájcz.)
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító.

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A iBudapeiti Sakk-kört. —
A < Budapesti ín. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. —
Wysohogrod Pál. — Beér Mór.— Oottléb István (Budapttt).
Németh Péter (Csongort. — Kintzig Bobért (Fákért.) —
Müller Nándor iSiambathcly). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bokony-Szentlátzló)
— A tOytrí
Sakk-kör.t — Székely Jenő. — Mészey József (GySr). —
A tZborói Tártaikor*. — «A Kaloctai Katholikut Kört —
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodsdtújlak.) — A t Duna földvári Egyenlőtégi kört l Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdúhadhála). — A •Ltibiczi Gazdaidgí Kairinót (Leibicil. —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtmgeri
Catzinót (Ctenger). Király Mihály (Zenta). — Kunz Rezső
(Tfmesrékds). — Budai Sakkoio Tártatág (Budapest). —
Patkó Imre (Talpas).

KÉPTALÁNY.

Svájci selyem a legjobb!

QESSLER

Vuantet!

STRIDIKULOK

Özv. SZEKÉR JÓZSEFNÉ, szül. Szabó Zsuzsanna 82
éves korában Kiskunhalason. - - Özv. FRANK JÓ¬
ZSEFNÉ, szül. sikabony Angyal Katalin 72 éves korá¬
ban Budapesten. — LUZSÉNSZKY ETELKA bárónő, a
szabadsághős Luzsénszky József leánya, Nagyvára¬
don. — Özv. borsai SZÜLLÖ AOOSTONNÉ, szül. Császka
Józsa 69 éves korában Budapesten. ,— Brezoviczai
BDGARIN HORVÁTH GÉZÁNÉ, szül. lipovnoki Lipovniczky Klementina 55 éves korában Budapesten. —
Özv. STAMBEROER JÓZSEFNÉ, szül. Köbényesy Mária
75 éves korában Stájerlakon. — Id. BIRÓY GYULÁNÉ,
szül. Vikus Mária 52 éves korában Pálfán.

85?

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

4 1 . SZÍM. 1910. 5 Í . ÉVFOLYAM,

SZŰCS SÁNDOR FIA

PAPEK JÓZSEF

szölőtelepet Bihardloszegen.

Képn á icgywkei tanulságos unalommal ingyen és bénnentve
kfild a cég. Ezen árjpgizékn ék egyetlen b á il.o1 »enisz>l»< n» « a
n.ozm mert 90 mindenkit érdeklő dolgot unalmai. Tehát senki
el ne mulasisza egy levelezőlapon kérni. Olcsó ár és ptintos ki-

böröndös és finom bőr¬
áru készítő kirakatait

szolgálás lübb ezer elismer*1 levél. Készlet: '• millió.

Budapest, VIII., Bákóczi-nt 15.
5 kiló n], Jó fosztott, pormente. K 9-60, 5 kiló jobb
K 12"—,5 küó fehér, pehely-

pnha, foutott E 18'—, W—, B kilA hófehér, pehelypnha fosztott K 30.—, 38'—, W — . '
•»••»»,
_
hniatból,
Jól meg.
Mltve,
l dunyha, vagy l derékali 180 cm. hosszú, 116 em. széles K10'—, 11'—,
16'— é« 18'—, l méter hosszn, 140 cm. széles K 13'—, 15'—, 18'— é.
21'—, l feívánkoa 80 cm. ho»szn, 58 cm. széles K 3'—, 3'50 és *'—,
90 cm. hosszú, 70 cm. széles E 4'50 és 5'50. Készítés minden tetszés
szerinti méretben Is. 3 rétfl szörmatraczok l ágyra E 37'—, Jobbak
K 33"—. Slétkflldél utánvét mellett bérmentve 9 E-tól feljebb. Becserélés
és visszaküldés a postaköltség megtérítése ellenében megengedve.
S a c h s e l B e n e d e k , L o b é i 6O. Pilsen mellett. (Csehország.)

GARNITÚRÁKAT
ÉS KABÁTOKAT
VÁSÁROLJON

AGYAK

NAGY ÁRUHÁZÁBAN

EZÜSTNEMÜEK

Vn.KÁEOLI-RÖRüTn-19.

»fvhlii nerek, érik, tarol, fnnerii <•
khinuiBit dlsctárgyak gyári áron
a legnjabb ingó! rendszer szerint be•arexhetík résiletflzetésre

DIVATLAP BÉBHBSTVE

SÁRGA JÁNOS
ékszerfryárostól Kolozsvár.
1911. *v f«braártol Buda-

Havasi Gyopár
Crém
Üagy tégely _ l korona
VIosdóviz __ l korona
Szappan __ 7O fillér
?uder ___ l korona

'Wolf gyógy tár
Kolozsvár, Budapesten
»pható: Török g\0£\Ur
Király- U. és Operagyógy«» t á r András.-y-ul. t i

EZÜCSMESTEK

ÉKSZEREK

A Dr. BIBÓ-féle

OLCSÓ SZABOTT ARAK!
TELETOS 108—•«

SZAMOST ELZA
a magyar királyi «0pera»
primadonnája igy Ír:
Ketfues Doktor Url
A tBaoati
Gyopár
Crémii-jét már regen
használom t
E kitűnő törtette krém
a legelsórendü és jónál
drágább külföldi szerek¬
nél sokkal jobb és hatá¬
sosabb !
SZAMOSY ELZA
a m. kir. opjera
művésznője.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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VASÁENAPI ÚJSÁG.

41. SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM.
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41. SZÍM. 1910. 57. ÍVFOLYAM.

KWIZDA
fél*

RCNDÖS ÉS HNOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ

5 FLUID:

oBOROLINo

VIII Rákóczi úr 15
(izarólaa több mínnőségü áruk

nagyjelentőségű hazai talál¬
A most bezárult bécsi
mányoknak, mely ha a kül¬
vadászati kiállításon
földet is bejárja, a magyar
az állami nagy ezüst¬
névre csak dicsőséget lesz
é r e m m e l s a nyíregy¬
CSODA
hivatva árasztani. A siker,
házi g a z d a s á g i kiállí¬
mely ez áldásos szer ter¬
t á s o n a r a n y díszok¬
jesztésének már a legelején
l e v é l l e l és az állami
oly meglepő mértékben
nagy
ezüst-éremmel
nyilatkozik, már eddig is
tüntették ki a nem rég for¬
a
szenvedők ezreinek hálás
galomba került Borolin sós¬
elismerését vonta maga után
borszesz házi szert, melyet
és nap-nap után mind tö¬
dr. Borovszky Rezső gya¬
megesebb már azok száma,
korló orvos és Borovszky
Fölvétel a nyíregyházi kiállításról.
a kik a Borolin bámulatos
Károly hosszasabb kísérle¬
gyógyerejét magasztalni sietnek.
::
tezés után állítanak elő. Ezen háziszer, melyet az Or¬
A Borolin-gyár helyisége Budapest, 11., Fő-utcza
szágos Közegészségügyi Tanács javaslata alapján a m.
•jj. szám.
11
kir. belügyminiszter háziszerként engedélyezett forga¬
Kapható mindenütt, tehát minden gyógyszertárban,
lomba hozni s melyet a feltalálók szabadalmaztattak is,
különösen a meghűlésből eredő bajok, mint szaggatások,
drogériában és nagyobb füszerüzletben.
11
reuma, ischias, zsába, továbbá köszvényes bántalmak s
Egy próba üveg ára í korona 20 fillér, egy kis
ezen bajokból eredő szenvedések, bénulások stb. ellen
üveg ára 2 korona és egy nagy üveg ára 2 korona
nyer bámulatos eredménynyel alkalmazást, egyike azon
50 fillér.

BOROLIN

Nemzeti Antiquarium

VIIA TÜlamoggág a nagyothallók szolgálatában.

Képes árjegyzéket kívánatra küld:
JTillamgyóiryászati készülékek gyára,
• B p e i t , K.oronah«rcxeg-utcia 17.

Kocsiárucsarnok
monarchia legnagyobb kocxiraktára

Hölgyek fioyelméöe!!!

Budapest Rákóczi-út 72.
ingyen.

Mielőtt divatos nap- és eser¬
n y ő t vásárolna, kérem tekintse meg

HALTENBEllGER BÉLA
rohafestő-, vegytiszlitó" és éőzmosó-Éyára K A S S A

=

a világ legjobb ét használatban legtakaré¬
kosabb' folytonégői Egészségi szempontból
a legideálisabb rendszer.
Egyszeri betüzeléssel efléSZ télen é|J.
miáltal a sok fáradsággal és költséggel járó
mindennapi betüzelés megtakarítatik. Láthaió tOz. eredeti biztonsági szabályozó
Gázömlés vágj robbanás teljesen ki¬
zárva, ellenben mindig egyenletes ét egész¬
séges melegség, különösen o szoba alsó
légrétegeiben is
Egyedüli eldrusitas.nagy választék és raktári

Ringeisen Testvérek

SINGER MÓR

iiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

Félig ingyen!

IIHIÜMIIIIIIÍIIIIIIIIIÍIIIIIMHMII

„ELEKTRO"
arany-óra.

Egy embernek sincs löbbé szüksége arr«, hogy 200 koronáért
Yalódi aranyórát vegyen magának, amióta ezt. az itt képen bemuta¬
tott kitűnő szerkezetű E l e k t r o a r a n y ó r á t (System Glasliütte)
gyártják. — Az óra tokja háromfedelö és abszolút v á l t o z h a t a t l a n a r a n y s z c r ü fémöntvény,
mely azonkívül elektromos utón vastag, valódi
aranyréteggel van bevonva úgy, hogy kiváló
tartósságáért teljes jótállás vállalunk.
Az Elektro arán) órát nem lehet a valódi
300 koronás aranyórától megkülönböztetni.
Pontos járásért S évi írásbeli jótállás. Ró¬
mai vagy arab számokkal.

Ára csak 11 kor. 80 fill.
A j á n d é k b a k a p ráadásul minden arany¬
óra vevő egy szép Elektro aranyóra lánczot. .-.
Egyediili elárusító utánvét mellett

HEINBICH KERTÉSZ, WIEN,
t, WOLLZEILE 3 4

=

újonnan épült A N K E R-palotában,
Budapest, VII., Király.utcza 2.
^ =
sz. a. lévő üzletét.
•

r u l i á k a t , felöltőket, télikabátokat, mindennemű ruhanernüeket a legszebben tisztit és fest. — Gallérok,
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapítási év 1810.

Riessnep-Kályhák,

BUQAPEST*v7

mely 3 üveg elhasználása után végleg megszüntette a hajhullást,
korpaképzódésl ; a híjat bársonysimává és hullámossá tette. Száraz
és zsiros hajnak. E g y n a g y üveg á r a 3 K . — Kapható :
P E T R O V I C S D R O G É R I A Budapest, I V . kér.
0000
Béosi-ntoza 2 . szám.
0000

TJ.

8

| gyész prospektusunkon lafhafo
l hiteles bizonyítványa.

MAGYAR STROCZTOLLIPAR.
Dús választék ! Saját gYártmányu

Strucztoll
Kócsag
Tüzek
DIVATOS NŐI KALAPOKRA.

Gutlmann Antal JS&y-t
Olcsó gyári árak. Festés, tisztítás.
göndörités. - - Telefon 91-13.

CSILLÁROK
É S L Á M P Á K (petróleum, gáz, és villanyra)

::: kényelmes havi részletfizetésre:::
w
e.

f
3

s

M

Aéechl és Goldschraied utóda
ELEK és TÁRSA R.-T,
Budapest, IV., Károly-köraf JÓ. szám.

KRISTÁLY
FORRÁSÁSVÁNYVÍZ l

Rég b e v á l t aromatikus
bedörzsölés az inak és izm k erősítésére és edzésére.
Tű Btak, kerékpározók, va¬
dászi és lovasok által siker¬
rel ha;ználva elő- és utóerősítésre nagyobb túrák után,
mint segitőszer köszvény,
rheuma, ischias, zsábánál.
Eg-ész iwagr ára K 2.—
Fél üvegr ára X 1-2O.
K w i z r t a - f é l e F L U I D ÖTFÉlí SZINBeN.BOBOZONKÉNT S És 2
valódian kapható a gyógyszer¬
KORONÁÉRT MINDENÜTT KAPHflTÓ.
tárakban. — Főraktár:
Török József gyógyszerész- j • PRÓBADOBOZ 1.-KORONA •
nél Budapest, Király-utcza \í,
'TESSÉK MEGKÍSÉRELNI !
Andrássv-nt
FŐRAKTÁR

BALOGH GYULÁNÁL
B u d a p e s t , Kossuth L a j o s - u t c z a 8 . f é l e m e l e t a
szebbnél-szebb női és férfi fehérnemüeket, a jobbnál-jobb
vászon és asztalnemüeket, akkor nem fog máshol vásá¬
rolni ! Speczialista mennyasszonyi kelengye készítésében.

ík szerencsés összetéj tele folytán abörönfplismerhfMlenzoman.cz fejlődik.
flrlalmaHanságáról tonuskodik l
™l«5l6í»kir.k?r-

Síi Pétről -Balzsamot

vásárlási kényszer nélkül

Veszünk könyveket, nagy könyvtárakat, régi nyomtatványokat,
okleveleket, híres emberek levelezéseit, festményeket, metsze¬
teket, mi dennemn régiségeket a legmagasabb áron készpénzért.

ingyen • • bérmentve.

Bool t a n á r és rendelte a közvetlenül

NÉZZE MEG!

könyv- és mükereskedés

BUDAPEST, V., váczi-körut 42.

A nagyothillit a villamos MIKRO
l1 HON AKUSTIK készülék hinnálala álul azonnal megszűnik.
Ezen korszakalkotó villamos halló
készülék a mikrophon és telephon'
alapelvein van szerkesztve és l
most már minden kulturáltamban
a legjobb siketrel ilkalmazlaiik.
A készülék a mikrophon segélyéTél felfogja és gyűjti a hangokat
és a telephon által megerősítve
természetes módon veteti azokat
* (ölhöz. A készülék nagyon könyny én kezelhető és kényelmesen vi¬
selhető a mellényzsebben is. Egy
teljesen fölszerelt Aknslik készülék
ára elegáns tokban 3 Voltos, na¬
gyon tartós elemmel
K 60.—

Megvizsgálta

Rozsnyay vasas ctiina bora,
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬
kor, nenrasthenia eseteiben. Egy
Vt literes üveg ára 3.5O kor.

A Rozsnyay-féle

BUDAPESTEN:

TÖRÖK JÓZSEF KIRÁLY-UTCft 1 2 ,

Szín, telt ustidomokat, gyönyörű
keblet nyerhet a törvényileg védett,

vasas china bor

KŰCHMEI5TER FRIÚVE5 UTÓDAI HOLD-U.S.

«BÜSTERIA» eröporunk ál¬ THAltMAYERÉsSEITZ ZRINYI-U. 3 é s
tal, arany éremmel kitün¬ NERUDft NÁNDOR MJttUTH IAJ05-U.7.
tetve: Parisban 1900, Ham¬
burgban 1901, Berlinben 1903
Hízás ö-8 hét alatt egész 30 fontig.
Szigorúan szolid, nem ámí¬
tás. Számos köszönetnyilvá¬
nítás. Doboza haiználati uusilá«sal 2 7 5 K. A pénz postautal¬
ványon beküldése, vagy utánvét
mellett, beleértve portó is. Hygie-

BÚTOR
ízléses ée szolid kivitelben
teljes lakberendezések kész¬
pénz vagy részletre kapható

nische Institut Dr. Franz
Steiner & Co.. Berlin 57.,
Königgratzerstr. 66. Lerakat

Sárkány J.

Magyarország részére : Török J,

butoriparosnál,

gyógyszertára Budapest, VI..
Király-ntcza 12. szám.
ÓVJA A LÁBÁT

.Minden kel¬
lemetlenség,
| különösen a
'j^ -w y
9 A l i & a terhestalpizzadás és
talpégés
eltűnik né¬
hány nap
alatt a dr.
Hógyesféle lmpregnált Asbesttalpalt
használati által. Párja K 2'-, K l •-.
Lcgjobh és legbiztosabb segítség

egyike a legelterjedtebb és leg¬
hatásosabb gyogyboroknak.
ÍL kfilföldi készítményeket felülomlja. Vérszegényeknek különö¬
sen ajánlható
12475
Kapható:
minden gyógyszert&rbau.
Továbbá a készítőnél:
Itoztmyay Mátyás gyógyszerÁrában Aradon, Bzal adf ág-t^i

Bfldapeit,

Vll..ErMébet-körnl26.«i
műhely 6e raktár.

SZft a vasalás tartama alatt kitenni a vasalót,
_
VMM kitisztítani, az abban levő tüzet feléleszteni?
1Q.Ő L "VOSZt így el a felesleges munkával ?
==^^=^^^^^=
^ - ^ t e l l m é r g e l ő d n i e , amíg o vas kellően álmelegedik ?
e
HíÍTIV«S7ftT«
l l ll «
1 ő llog y mj ' s a zig
8y' kel használja, aüdjg
J^HJiySZOr* fl n
Oi r>if ll U
VAU,
= a másikb a n U b ó l el( eu a parázs ?

lábaknak a dr. Högyes-féle
impregnált Asbesttalpbetét
aczélcsnklóral. Párja 4 kor.

Az aczélcsukló Tóié egy impregnált
dr. Högyes-féle Asbesltalp van fe¬
szítve, hogy a lábnak kellemes és
biztos fekvése legjen. A járás ru¬
ganyossá és a gyaloglóképcsség
kitartóbbá válik. Ludtalpnaknak
nélkülözhetetlen. Szétküldés után
vettél. 'Wien, D o m i n i — kanerbastei No. 21. —

Nem akar mindennek v é g e t vetni? -

Nem is hiszi, amíg meg nem próbálja!!!
Vegyen le két karikát a lyukról, állítsa bele a hamurostát, ürítse abba a vasaló egész tartalmát s meg fog
győződül, mily hihetetlen gyorsan, alig egy peroz alatt
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely téghuzata. —
Saját érdekében ajánljak, szerezze
Kapható min¬
be a hamurostát. Mind e kellemet¬
den háztartási
lenségek megszűnnek. Félannyi idő
— üzletben —
alatt készül el az egész vasalással.
2.80
Meg fogja látni, hogy már az első
használat után kifizeti magát v koronáért. •.
Gyári raktár: KOMMER BÉLA Budapest,
«» VIII. kernlet, Jozsef-körnt 11. szám. «»
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Csak
K 11.80

A sorsjegyek min¬ Fehér Kereszt Társaság sorsjátéka. A sorsjegyek min¬
denütt kaphatók és
denütt kaphatók és
ára darabonként::
ára darabonként::
Húzás 1910 október 15-én.

egy korona,

Főnyeremény 7 £ > m O O O

l l o r o n a értélí

összesen 6355 nyeremény.
Közp. iroda: Bpest, Nagymező-utca 12.

egy korona,

4 1 . 8ZÍM. 1 9 1 0 . 5 7 . ÉVFOMTAM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

860
forduljon minden ér¬
deklődő, ki súlyt
fektet elsőrendű faj¬
tiszta anyagra. ::

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

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

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

Faiskolák és

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

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

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

LeqdusabD,
természetes magnézium
qlaubersósForrásoK.

•

(Magyarországi nagybani lerakat : H o f f m a n n József,
agyarorsz
n
,
Budapest, V. kér., Báthory-utcza 8. szám.

BŐRSZÉKIPAR

8ZBEKK8ZTŐ

42, SZ. 1910, (57, ÉVFOLYAM.)

KENDI ANTAL'Budapest, IV., Ssmmelweis-n. 7.

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

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

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

Budapest,
::

HÓ MOKÉRTÉKESITÉS

A

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

hez szállítunk munkaképes

MARGIT

GYÓGYFORKÁS

Beregmegrye.

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

Egyes szám
ara 40 fillér.

VÁMBÉRY ÁRMIN.

RATIONAUS

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

LEÁLDOZÓ KAP,

BUDAPEST, OKTÓBER 16.

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

A i Világkrónikával
negyedévenként 80 fillérrel
több.

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

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

Saját modern szerkezetek különl. gépgy.

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

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

l'

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

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

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

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

Külföldi előfizetésekbe! a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó.

