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Szerkesztőség és kiadóhivatal: " 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide intézendők a szellemi részt illető küzlem ryek 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek 

Cell

át a hi-

A nemzet napszámosai. 
Ezerötszáz taniló összegyűlt Buda

pesten, Ennek a gyűlésnek semmi más 
célja é s műsora nem volt, minthogy a 
tanitókérdés fontosságát megértesse azok
kal is, akik nem végeztek elemi iskolát 
és azokkal is, akik egyetemet végeztek. 

méhe idézni minden irásttudó magyar 
embernek, még azoknak is, akik . már 
jobban tudnak írni a mesterüknél. 

Emlékezzünk csak vissza: a kréta 
szaga, palatáblás, szivacsos dobogó felé 
valamikor dobogó szívvel néztünk és 
füleltünk valamennyien. Es amikor a 

íd-ncca 20. 
á< lakással 
lekkel azon-

Magyarországon elkészült a Trianon ! f o s f l a d o z < 5 _n"p4lca 'süvítve csapott a 

'rend 

•,:::• len: i'k. 

sí vainkbol 
líO-es 

íz el-
h n * s 

|niílítt köny-
UlSSlIII-' 

I 
l kíoyvszak -

. áz Adu 
, VIII 

fm-4o. 
•Donijabu!. 

•Uiyvszak-
S. 

nvisójat, 
|HnUeti és 

Wnyvelést. 

•y lett 

VTÚ! 
lik 

í*rpád 

W 9 » . 

óta épített ötezredik népiskola, nagy 
eredmény, senki jobban nem tudja, mint 
azok, akik valóban benne élnek a va
lóságos magyar életben. Hogy ennek a 
magyarságnak ma olyan messzehordó, 
naeyiövöjü népoktatási programmja van, 
azt a kultuszminiszterének köszönheti. 
De, hogy ez a programm lépésről-lé
pésre a szemünk előtt megvalósul, ezt 
egyesegyedül a tanítónak, a nemzet 
napszámosának köszönhetjük. Erő és 
élet a taniló, mert mikor az ábécés 

[-^-TOnyyet kinyitja, mikor a tudásra éhes 
kicsiny lelkeket az első magyar rígmu-
sokra, a magyar fáinivalókrt i büsz
keségekre tanítja, akkor az, . t , mi 
hazának, emberiségnek, jövőnek, i igyo-
mánynak nevezünk, mind mind abban 
az. egyszerű emberben, abban a gond
tól, családi és egyéb bajoktól űzött és 
hajszolt magyar mesternek az alakjában 
összpontosul, akit mi tanítónak hívunk. 

Ezért érdemel különös figyelmet a 
tanítóság országos nagygyűlése és ezért 
kell külön is örülnünk annak, hogy a . 
nemzet napszámosainak gazdája, a ma
gyar kultiszmin'azter ezen a naggyülé-
sen megnyugtatta a magyar tanítók tes
tületét. Mert, ahol a tanító érzi is, hogy 
beletartozik a nemzet történt Imi vérke
ringésébe, ott valóban van is nemzeti 
kultúra, összetartás és az egység érzése. 
Ezért kell a tanítók naggyülését figyet-

tintafoltos asztalra, amikor a zsibongó 
apró-4jt«srmekbad elnémult a szigorú 
kopogásra és minden ifjúkori bűnünk 
kinvallatójráa, a mesterre, vagy a tanitó-
nénire nagy áhítattal fölpislogtunk, akkor 
költözőit belénk mindaz a tudomány, 
mindaz a kultúra és műveltség, amit 
ma büszkén a sajátunknak- mondunk. 
Ki emlékszik még a régi-régi tanítóra, 
ki emlékszik még, hogy foltos kabátja 
azóta még foltosabb lett, hogy a tinta
foltos asztal még kopottabb s az élet 
cudar józansága azóta még józanabb. 
Emlékezzünk és ne feledjük el, hogy a 
nagy . . *.dasági válság idején még hő
sieset isrcot vívnak a taniiók a betű
vetés tjátitása közben, a magyar tör-
téneletv tanítása közben, mert hangju
kat elfojtja a nyomorúság, de uj erőre 
kapnak á lelkesedéstől. A lelkesedés 
vésette a uciuzet uapazárooseit o a nap
szám ma megrogyott, —• • . .„. 

Tiz könyv a mai földről. 
A Szaharától a világ tetejéig. 

Szudán oroszlánlakta bozótjától fel Knm-
csatkáig, az embersürfls Indiától a Jeges ten
ger partvidéken elszórtan tengődő eszkimók 
gyermeteg népéig, négy világrész minde-i ex.i 
tikns népe s tája megelevenedik uti rajzoknak 
abban a pompás uj sorozatában, amelyét a 
Franklin Társulat kiadásában, Cholnoky Jenő 
szerkesztésében megjelenő .Magyar Földrajzi 
Társaság Könyvtáras döntött most egyszerre 

az uileiro munkákban oly szegény magyar 
könyvpiacra. 

Az útirajzok olvasótábora megsokszoro
zódott a háború alatt és óta. De nemcsak ás 
érdeklődés és fogékonyság s az utazás vágya 
nőtt meg az emberekben: az utazások, kuta
tások, földrajzi ismeretek fontossága is határ
talanul megnövekedett 

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtá
rában most megjelent, ezernyi képpel illuszt
rált utazások színtereit — Ázsiát, Afrikát, 
Óceániát. Észak- és Dél-Amerikát — mind
mind elérhetőnek érezzük ma már, de épen 
elég messze vannak mégis ahhoz es eiég is
meretlenek, hogy a regéuyes>ég kéklő mész-
szeségéből csalogassanak. Ezért kisérjOk el 
örömrep-sve kutatóinkat; amikor mi :s (• ke
rek, dünk, hogy kövessük nyomdokaikat 

Ezért érezzük Stein Anréi könyvéi ol
vasva, aki Nagy Sándor hódító seregének 
nyomait kutatta fel India határszélen, (Nagy 
Sándor nyomában Indiában) és Baktay Ervin 
útleírásában gyönyörködve, aki meg a nagy 
székely-magyar, Körösi Csorna Sándor nyomát 
követte, nagybetegen Kasmírból Nyugat-Tibet 
zordon tájaira. Kőnél és ércnél maradandóbb < 
emléke Csorna utjának s a magáénak :s, gyO-

; nyörfl könyve: A világ tetején, 
i . Choli o.y Jenő két köteles Afrikája régi 

hiányt pótol a magyar Földrajzi irodalomban. 
Temérdek képe, világos, elevenen pergő .-tilosa 
a legjobb s leghasznosabb olvasnivalót nyújtja. 

Amily könnyedén suhant autója a Nílus 
mentén fölfelé Szudán oroszlánokat rejtő va-
d..ujiibo, ÉkbMMttn. ••afdlp. ,,lj fcOuj-
nyedéo gördül Atmássy László elbeszélése is 
erről a maga módján úttörő,' kalandos uta
zásra. (Autóval Szudánba.) 

A norvég Kristiao Leden a Hodson-öböl 
menti eszkimók életének megkapó leírásával, 
(Kjnvatin jégmezői) döbbent meg és bájol el 
bennünket. 

Agostioi könyvének,— Tiz év a Tüzföl
dön — mar puszta címe is rámutat, hogy 
ennek a már-már sarki jellegű szigetnek egyik 
legkitűnőbb ismerője kalauzol bennünket e 
regényes messze földön és szerencsétlen k i 
vesző népe között 
— — A svéd Sten Bergmann Kamcsatka rövid 
nyaru kietlen tájait és őslakóinak életét raj-

Rákosi Viktor. 
Most fog kiderülni; tud e hálás lenni a 

magyar közönség Egész Magyarország egy
kori nagy mUlattatójának, a tiszta Osztönfi 
magyar írónak, aki Elnémult harangok cimü 
regényében az elsők között érezte és fejezte 
ki Erdély tragédiáját Rákosi Viktornak összes 
művei kerülnek az olvasók elé. Ennek a szép 
gyűjteménynek a megjelenése lesz a próbája 
annak, hogy a magyar olvasó hű tud-e ma
radni ahhoz, akit valamikor nagyon szeretett 
s akiknek számtalan derűs, magyar érzéstől 
megindult óráját köszönheti. Jó ez az alka
lom arra, hogy visszaidézzük Rákosi Viktor 
kedves éa rokonszenves alakját, amely csak 
nemrég tOnt el az élők sorából. 

A kilencvenes években jó élet volt Ma
gyarországon. Az országnak is, az emberek
nek is jól ment dolguk. Ami baj és kompit 
kábro volt a politikában, azon könnyen töltet
ték magukat az emberek, mert külső.politika 
W j » e « * £ « ^ a 

belső politika pedig egyvágásu emberek ve
szekedése volt, akiket szembeállítottak a 07 
és 48, a polgári és egyházi házasság és még 
két-három hasonló kérdés, de nem választott 
el társadalmi ellentét A gazdasági élet köny-

njű volt, kevés pénzből jól meglehetett éini. 
Az igények, anyagiak és szellemiek egyformán 
szerények voltak. A magyar, emberek nem 
filozofáltak, hanem éltek. Kellemes bonhomia 
volt az uralkodó temperámra, inkább azt ke 
restek, hogy jól mulassanak. . 

Rákosi Viktor volt ennek az időnek a 
par excellence humoristája A mindig jókedvű 
Sipulusz, aki tele van lurosa Ötlettel, ögurás 
alakokkal és ha megszólal, már nevetni kell 
és ő masa is együtt nevet a nevetőkkel. A 
készlete kifogyhatatlan. Kedves, jó fiu, tréfál
kozik, ingerkedik, csúfolódik, de sohasem bánt 
senkit s a szatirikus ostort csak arra baszk
nál ja, hogy éloeket, szójátékokat pattogtasson 
vele. Semmi mást nem csinál, semmi mást 
nem is akar csinálni, csak mulatni és mulat
tatni. Gyermekien egyszerű és ártatlan lélek, 
derült és bohókás, játékos és temperamentu
mos. Egy országot mulattatott évek során át, 
voftak tréfái, melyeken napokig kacagtak sa 
emberek mindenütt a hazában. 

Irodajrni közmondás volt, hogy ketten 

lusz javában folytatta tréfálkozásait, Rákosi 
Viktor elkezdte irni komoly dolgait A Kor
hadt fakeresztek két sorozatában az 1848. 

hangulatát támasztotta fel, ahogy ez a kilenc
venes évek nemzedékében élt Valódi, de 
inkább költőit epizódok a magyar szabadság 
hőskorából — a későbbi nemzedék független
ségi párti emberének szemléletén át nézve. A 
romantika tarka leple eltakar mindent, amit 
nem jó nézni. Majdnem lehetetlen volt elke
rülni ezekben a képekben a hatásra számí
tott szónokiasságot és a rikító szentimenta-
lizmust Rákosi Viktor el tudta kerülni, es 
elsőt mindig a másodikat majdnem mindig 
Szónoki-páthosz nincs benne az ő hangjában. 

Kalandos történeteket is mondott el egy 
sorozatot, fiatal fink számára, friss hangon, 
kOnnyed fantáziával, színes szemlélettel. Ser
dülő fiuknak (Galambos Pál naplója. Egy tutaj 
története. Kexbolmi Mária stb.) 

Legnagyobb erőfeszítése és legtartósabb 
sikere mégis az Elnémult harangok, — az 
erdélyi nemzetiségi probléma legnagyobb sikert 
szépirodalmi feldolgozása a háború előtti 
magyar közvélemény szellemében. Az egész, 
nagy kérdés-komplexumból Rákosi Viktor a Btten nagy, kérüés-komplexamooi Kakosi Viktor a 

- r a Ó B a k ' a p u W éá Rákosi Viktor. A^előnbE ^ r ó t f a f f i j g ^ 
a könnyelmű tréfálkozó, az utóbbi az érzel védő tflagyar szórványok sorsát ragadta k i : _ 
mes ember és a lelkes magyar. Mialatt Sipn- regényét annak a kínos ellenállásnak az élére 

állította be, melyet ezek a szegény magyarok 
az elrománosodás ellen folytatnak. Rákosi 
már akkor a magyar irredenta egy nemét 
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zolja fSM vonzó könyvében: Kamcsatka an-
madjai közt. A magyar utleiró irudalomttan 
tcljsicii ismeretlen földről hoz bírt nekünk. 
A sorozat másik északi kötete Pfizenauyer: 
Kelsb-WPiri ösyil|ga, a szibiraí maminut-
leletek falkutatására küldőit orosz expedíció 
kalaadjait beszéli ef Irkuck tol a Jeges teugerig, 
a Leoua, a Jopa es Kolima folyó vidékein. 

Az amerikai Taylor Üj Guinea lakúiról 
ad regényes kalandokban páratlan beszámo
lót, a legfantasztikusabb kalandregény nem 
izgalmas e valóságban átélt eseményeknél. 

Igy végig: a 10 nagyszerű kötet együtt 
komoly irodalmi esemény; a magyar olvasói 
a legszebb és legérdekesebb könyveket kapják 
a Magyar Fö drajzt Társaság Könyvtara köte 
isiben. (Érdeklődőknek prospektust a Franklin 
Társulat Budapest IV. Egyetem-u. 4 ; szive 
sen kö'd.) -

ü 1 K JTKT"~ 
A hajléktalan. 

Még soha ugy nem ötölt szivén 
semmise. Sötét este volt és egy kicsit 
bohém volt az este. A mindenáron rau-

. látni akarók ma is maiattak. Én épen 
megérkeztein. Pestre érkeztem, a fény 
és a szépség városába. Ugy csodáltam 
a várost, mintha sohase in lettem volna 
itt, mintha -egy régi m-sébe tévedtem 
volna, abol kolbászból van a kerítés es 
hosszú szakállu öreg bácsik eszik béké
sen a mézeskalácsot. 

És akk >r a kásabegy elfutott, a . 
fényképek elsötétültek, ogy asszony, egy < 
öreg asszony jött feléin. Kar|án kis gyé-
kény kosár, benne ócska, de tiszta mo-
sott párna. _ ; 

Nincs lakásom, — mondta — de 
nem is kelleti mondania, értettem inon- j 
dás nélkül is, mintha ezer esztendeje 
folyton csak őt láttam volna, az asszony, 
akinek nincs lakása. 

A f c g a á o t o m » túroánt. Alit a d / a l r I 

neki. Szabad-e pénzt adni, szabad-e 
megszégyenitení ezt a szent, tiszta, szép 
szegénységét, amelynek a hőse, méltó,-
büszke hordozója ez az öreg asszonyt 
Ugy éreztem, hogy nem. Valami más. 
kellene tenni,-hiszen az az asszony 
valami elárvult, csudálatos, szent, a 
bibliai asszony ez, aki másra vár, nem 

átta meg az erdélyi nagy népkeveredés szín
helyén. Ma az egész erdélyi magyarság szim
bólumává nőtt még a fiatal Simándy tiszteletes. 

Sipulusz időközben mindinkább vissza
vonni Rákosi Viktor mögé. Az irót megláto
gatja osapásaival-az-életj ttinosf hosszú -beteg 
ség szegzi divánjához: az idők is mind ke-
vésbbí táplálják a tréfás kedvet, Rákosi Vik 
tor azonban csak megkomolyodik, de nem 
komorodik el. Marad, ami volt: derült optimista. 

Igy, betegen, törődötten, irta meg Rá
kosi Viktor ntolsó regényét, a Magyar Iliászt: 
a mai ember aktuális nagy tragédiáját Azt a 
pillanatot, amikor a magyarok ezrei döbbent 
irtózattal, lehetetlen haraggal várták, mikor 
jönnek a hódítók elragadni a földet a magyar 
nemzet lába; alól. A Vág mentén mutat meg 
egy falat, ahol a magyarok egy kis csoportja, 
egy romantikus körvonala, régi szabású öreg 
magyar főárral az élén várja a cseheket és 
készülődik méltó fogadásokra. Rákosi nem 
bírta szivébe venni, hogy r tragédiák' végső 
konzekvenciáit fejlessze: az *. .mson bárója 
hirtelen meghal, mielőtt szembekerülne a be
tolakodókkal, meghal az utolsó órában, ami
kor a fala még magyar. Ez a regény az első 
komoly-kisérlet Magyarország mai_rumiasaoak 
írói formába öntésére, 

í Rákosi Viktor a szó szoros értelmében 
et irója volt Fiatalok, öreaak 

M e g h í v f S U -
ingyenes himző- ós varrótanfolyamunk 

látogatására, melyet folyó hé 24-ikl kezdettel Celldömölkön, a 
celldömölki ipartestület székházában rendezünk. 

Ezen alkalommal mélyen tisztelt vevőinket alapos ingyen oktatás 
b u részesítjük, a Singer varrógépek éa a , hozzá való készülékek 
használatában. Tanítjuk továbbá díjmentesen: fehérnemű és haris
nyatömést a Sláger varrógépen, fehér és színes hímzést a Singer 
varrógépen, a modern műhimzés összes fajtáit, mint madeira-, aioor-

és monogramm munkákat. > 

Résztvételi beielentéseket a tanfolyam részére felvesz: Hellem 
S á n d o r ur Celldömölk és a tanfolyam vezető, az Ipartestület. 

- ~ . helyiségében. , - - — ^ „ —J-

S i n g e r V a r r ó g é p R é s z v é n y t á r s a s á g 
_ — P 4 p a Kossuth Lajos-utca 30. 

alamizsnára. És tovább mentem, fe.ül
tem a villamosra, de a kél szemét soha 
elfeledni nem tudom. Nem tudom meg
bocsátani magamnak, hogy akkor to 
vább mentein 

A hercegprímás az orosi vallásüldözés 
áldozataiért Sarédi hercegprímás most meg
jelent levelében elrendelte, hogy XIII. Leo papa 
által elóin misevégi imádságok közísit kön'yö 
lOgni kell az -nid'tzött. oroszokért is, akik val-
iá-ük miatt elnyomatásban é'n-k. 

Vasa József végrendelete érvényes. A 
kalocsai fökaptalan tudvalevően c akarta 
elismerni n é h 3 i Vass'József vé-srei.. -zésót, 
mert 'íz égyházjoiítoi eltérően v '.. nának 
több lóiul egyharmad részéről családju .avara 
rendelkezett. Most a káptalan kiegyezett a 
családdal. 

A S P I M N 
T A B L E T T Á K 

ft in i in t|i jBmui.iiM. 

X s élvezni fogják most is az nj köntösben, 
fan valami ebben a meleglelkü emberben, 

•ami konzerválja műveit az eiavulás ellen: a 
edély gazdagsága és a tökéletes Őszinteség. 

Kereskedők a postadrágitás ellen. A 
Magyar Kereskedelmi Csarnok a jövő hétre 
naggyűlést hív Össze, amelyen a posta drági-
tása ellen szándékoznak javaslatokat tenni. 
Igy elhatároztak, bogy a megdrágult postai 
csekk helyett inkább pénzbeszedőket alkal
maznak, igy legalább a munkanélkülieket fog
lalkoztatják. Az ezer számra szétküldött rek
lámlevelek helyett pedig a nagykereskedők 
újság propagandát fognak folytatni. 

Nagyszabású tervek a Fartotó rende
zésére, A Fertő magyarországi érdekeltsége a 
napokban értekezletet tartott Sopronban, ame
lyen letárgyalták és elfogadtak a Fertő ren
dezésére bemutatott tervezetet, amely részben 
lecsapolással, részben pedig csatornázással 
egészen megváltoztatja a Fertő képét, hatal
mas termőterületeket létesít s az nj viziutak-
kal Sopron városát összeköti a Dunával. Mi
előtt a terv kivitelre kerülne, felfogják szólí
tani a megszállott Nyugalmagyarpszág Fertő 
érdekeltségét is a közös együttműködésre. I 

Szent Erzsébet estély. A leánykongre- i 
gáoió most vasárnap délután fél 5. órakor a ' 
fiúpolgári tornatermében hódol Pátronájának. i 
Hangolni akarja a sziveket Szent Erzsébet ' 
ünnepére, hogy a Szent Asszony alakja, élete 
poétikus szépségében mégis eleven valóságá
ban megértésre, megérzésre találjon, napja 

élelalakiló, vigasztaló, megnyugtató, erfi-itő 
élménnyel szánjon a mai küzdő emberekre. 
Az estély roű-ora előkelő' művészi érzékről 
tesz 'tanúságot* összeállítása végigszalad az 
ember lelkivilágának eiíész »ka aján, mie.d-i. 
kit- megtalál, mindenkih •z-üuiiz 'fér és—in g-
rezegteti bel-őjen-k • arjait Az- »Ének ö-.-nt 
Erzsébetről' Huom érintésével indítja m-g a 
haogulat sorsai, dr. Vanyö tanár alkaimi.köi-
t méuye kiszelesin hullamaival uz érzelmekéi, 
az Adagis és, Böicsődai mar üzent Erz éa . 
alakját sejteti a hangok latyuiaban, Boros 
Alán dr. önnepi b-széde erejével -cysegb.' 
önti a sejtések, érzések, haogulatfoszianyok 
larkasa.it, mire »Szent Erzsébet karsc-onya* 
beledo. -i a telkekbe a Szentet: nem a rna 
gasság' södében, hanem az él.et megszentelt 
minden, eisagabau. Azt hisszük, a Leány-
kongregáció missziót teljesít ezzel az estely-
lye. a kietlen magyar jtlenben az örök jöven 
dők költészetével. 

Helyreigazítás. A mult -zamuukban G iz 
dagyűlés cimen köztit cikkünkben dr., Qstffy 
Lajos ny. főispán, eloOk záróbeszed jnek téves 
információ folytán kOzOlt részét olykép he
lyesbítjük, hogy a Rábaszabályozó Társulat 
ügyeiben hála Isteu, ma gazdapanaszokra 
nincsen ok, mert az arlérbirtokosságnak 1924 
évi keserű megmozdulása óta a Társulat a 
legnagyobb megértéssel e-Ukentutte és csök
kenti a járulékokat, ugy hogy, bár a 315 ki
lométeres védtöltés es a társulati kezelésben 
levő 800 km. szabályozott patakmeder és 
csatorna a folyó érben mar mind a legkiío 
gastalanabbul karbahelyeztetet: és bár jelen
leg indáit meg a Társulat három legnagyobb, 
legdrágább munkája: a Fertőcsatorna égy 
millió peogős munkája, a Marcaltorkolati bel
vízrendezésnek fél millió peogős munkája és 
á kisrába'oroki mOitátnak egy millió p-ngős 
újraépítése, mégis a jövő évre az ártérjarn 
lékok ujabb 40 százalékkal csökkenni fognak, 
mert a nagy rendkívüli munkák költsége már 
mind tartalékolva vau, agy hogy a társulati 
ártérjárulékok, melyek 1024-ben még majd
nem egy millió pengőben voltak kivetve, 
1031-ben már csak 360.000 pengőt fognak 
kitenni, agy hogy holdanként! átlagos 4 pen
gőről 163 pengőre csökkennek, amihez ha
sonló kedvező állapotot akkora óriási munka
teljesítmény mellett, mint a Rábatársulaté, az 
utoiso 6 évben, egyetlen magyar vizitársulat 
sem tud felmutatni. Ha pedig az állani az 
adórisszatóritéseket törvényszerűleg valorizálná 
akkor járulékot már alig is kellene kivetni. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazon úrhöl
gyeknek, araknak, ismerősöknek és jóbarátok-
nak, kik betegségem alatt hogylétem után 
érdeklődtek és mielőbbi felgyógyulásomat kí
vánták, ezúton mondok hálás köszönetet Ma-
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m-lett. A: m k hárem • 
negyedéves 4J a másik 
Annuska 0 '•• mlyu. Csak 
a mai napol a 

Mezi. I t)eli Mozi 
ban veblSJt történelem 
és művesnél pa őszent
sége életéről 7 felvo 
násban. 
gényegyl'et ja 

E*HIJ» ímenesaijai 
ev. egyhaza Blete műit 
vasárnap joi rendezett, 
melyre mefla n. egyház
megye dssza lapra mint
egy kétszat) Illek él a 
környék er. I • követke
zőképen íolif lömölki ev. 
njmplrjmbsii orvacsorji 
kiosztás. Déli art Sámuel 
vendéglője** 0 személy 
vett részt. B l i 0 j j 8 k o . 
lába vonultat égben volt 
részük az oi ripitt meg
jelentek és I őadast tar
tottak; MoliWf rács -
jsöngei, 
Vilmos 
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' Makacs székrekedés, vastagbéika-
taros, gyomorbai, puffadás, vértorlódás, 
sárgaság, aranyeréé rsomók, csipőfás 
eseteiben a .természetes »Ferenc József« 
keserűvíz, reggel és e=fe egy-egy kis 
pohárral be véve, rendkívül becses házi-
szer. Klinikai megfigyelések tanúsága 
szerint a Fenne József viz még inger
lékeny belű betegeknél is fájdalom nél
kül hat. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fü-
szerilzletekben kapható. 

Megjelent a Pannonhalmi Szemle V. év
folyamának 4. száma. Tartalma gazdag, vál
tozatos, csupa aktualitás. Dr. Koller Pius, a 
tihanyi biológiai intézet külföldön is ismert 
aojunktusa a hormonoknak i testi és lelki
életre való hatásáról értekezik. Dr. Szalay 
Jeromos a Szent Imre jubileummal kapcso
latos reflexiókat ad. Dr. Bánhegyi Jób a ki
rályi család körében szerzett élményeiről. Dr. 
Kühár Flóris korunk legégetőbb kérdéseiről, 
a magántolajdon körlili harcról, Alfay Pong
rác a müncheni modern pasztoracióról ir. 
Sokoldalú bölcseielei, teológiát, irodalmi t ö r -

teiteti, esztétikai, pedagógiai, szociológia': stb 
könyvismertetés és érdekes rendi hirek zárják 
be a tartalmas számot;. » - A jövő évvé uj 
luszlrumba lép a Pannonhalmi Szemle. Meg 
adja programmját is. Főszerkesztő:dr. Strom-
merj ikt i i r in . Felelős szerkesztő: dr. Mihályi 
Eroő. Szerkesztőség és 'kiadóhivatal: Pannon
halma. Évi előfizetés 6 P. 

Német háborús emlékkeresztek 
adományozása. A német birodalmi bel
ügyminisztérium 'által jóváhagyott alap
szabályokká! működő »Német Fronthar
cosok Szövetséget badeni, bajor, puro=z, 
szász, sziléziai, württembergi és hadi
fogoly háborús emlékkereszt, illetőleg 
emlékérem akciója folyó év december 
31-ével befejeződik. Azok a magyar had
viseltek tehát (frontharcosok és mögöt
tes országrészbeliek) ak'k eddig még a 
feótemlitett néma t nemietek frontharcos 
szövetségeinek háborús emlékkeresztjeit 
í e i b szerezték volpa be ésezekre.igéoyt 
tanának, kérvénymintáért forduljanak a 
• Német Frontharcosok Szövetségéé ma
gyarországi képviselőjéhez tjeeger Árpád 
máv. főmérnökhöz, Budapest VI . Pod-
maniczky-utca 86. Telefon: 117—40, 
aki 3 filléres bélyeggel felszerelt és 
megcímzett válaszboríték megküldése 
ellenében rendelkezésére bocsátja a szük
séges kérvénymintákat. 

Államférfiak, politikusok, művészek nyi
latkoznak a Színházi Elet uj számában a 
Miss Magyarország választás jelentőségéről. 
Incze Sándor hetilapja a'héten több premi
erről hoz beszámolót: a Nemzeti Sziuhaz, Víg
színház, Magyar Színház, Belvárosi Színház 
és Terézkörnti Színpad újdonságának legérde 
kesébb jeleneleit közli pompás képekben a 
Szinházi Élet nj száma. Nagy Endre amerikai 
konfetansz estéjének egész nézőtere benne 
van a Szinházi Életben, amely közli a leg
újabb párizsi illemtant, rengeteg érdekes cik-
kat,' riportot és jjjön'yörü mélynyomásu képet. 
Nagy sikere van aSzinházi Élet uj kézimunka-
mellékletének, amely hétről hétre bővíti a lap 
haromíelvonásos színdarab, 32 oldalas Gyér-, 
meknjság és koltamelleklettel gazdagított tar
talmat. A Színházi Eíet egyes példányainak 
ára 1 P, negyedévi előfizetési djj 10 pengő. 
Kiadóhivatal Budapest VI. Aradi-utca 8 

Páriái UaulBláaytlt, A Párisi Magyar 
Diákegyesület Tljtazási Osztálya, mely a MEF-
HQ3z tanulmányútjai! rendezi s a? elmúlt 
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Gyümölcsfák, 
rózsák, 

- díszcserjék, 
örökzöldek 

GYÜMÖLCS ALAKFÁK NEVELÉSÉRE 

KOLÖNÖS G O N D O T FORDÍTOK 

-KÉPES ÁRJEGYZÉKET DÍJMENTESEN KÜLDÖK 

szezonban 23 tanulmányutat indított 1050 
résztvevővel, folyó évi december hó 28-án 15 
napos pansl lai.nlmaiiynl.l rpllder JJiroajtj 
Budapest—Wien—Buchs Basel—Paris. Rész
vételi díj 300 P. Köztisztviselőknek 290 P. I 
Diákoknak 240 P. Rendez továbbá tanulmány- J 
utat a tavasz folyamán Észak-Afrika, Egyip
tom, Olaszország, Kon-tantinapo'y és Francia 
Riviérára. Az erre vonatkozó prospektus e hó 
ve-gével hagyja el a nyomdát és az érdeklő
dőknek legnagyobb készséggel díjmentesen 
küldi meg a Párisi Magyar Diákegyesület uta
zási Osztálya Budapesl IX. Ferenc-körut 38. 
löld-z. 2. Teleion 872—74. Hivatalo, órak: 
hétköznapokon d. u. 4—6 ig. 

Bálnavadászat viharban. Ezer veszély 
leselkedik a bálnavadászokra és ezzel szen
vedést kell eleroiök, míg a becses zsákmányt 
elejtik. Erről az izgalmas vadászatról egy 
tengerész kapitány- erdeke képekkel illusztrált 
cikket ir Tolnay Világlapja legujjbb számá
ban, amely változató.- tartalommal jelent meg. 
További cikkek: A Betörő király regényes 
esküvője, a Fényképezőgép trefai stb. 64 ol
dalon 2 folytatásos regény, sok novella, cikk, 
riport és 70 pompás kep. Egy szám ara csak 
24 fillér, negyedévi előfizetési ára pedig .9 P 
90 fillér, a népszerű képeslap minden olvasója 
10 P bolti ar helyett 2 P 90 fillérért bér
mentve megkapja Tolnai Világ exikona. Világ
történelme e» a Műyellseg Utja egy egy disz-
kötésű kötetét.. 

Uj 20 pengősök. A 20 pengős bankje
gyeket november 20 tol kezdve kivonják a 
forgalomból és uj 20 pengősöket bocsátanak 
ki. A tiszta fehér papírra nyomolt nj bank
jegyek hossza 165, szélessége 85 milliméter lesz. 

A kőszegi vár a honvédségé. Esterházy 
Pál herceg felajánlotta a kőszegi Jurisits-várat 
a honvédséa céljaira. Gömbös Gyula honvé
delmi miniszter a herceghez intézett levelében 
köszönetét és háláját fejezte ki a nagyértékű 
adományért. 

Közgyűlés. A celldömölki ev. Nőegylet 
lolyó hó 83 án vasárnap délután 3 órakor az 
uj iskolában a karácsonyi segélyadományok 
kiosztásának előkészítése tárgyában kOzgyű- , 
lést tart. * ' " . 

A Kath. jLegényegylet Katalin balján , 
feiaifizetteki Símőn Sándor, Celldömölki Ipar- • 
testQiet 5 P, Ábrahám István 4 P, Józsa Gá- j 

Bárdos Gábor, 
Kirksz Márton, 

Fülöp János, Kárpáti U 
ifj. Vaj i i Sándor, id. Bei 

ios, 
l é s 

ir, mely 
ilas "kff-szíves adományokért ezúton jnöud hala 

szünetet az elnökség. 
Kőszőiet. A cejidömOlki ey. Nőegylet 

elnöksége- mindazoknak, akik a műit vasár
napi szeretetvendégseghez adományaikkal, sze
mélyes közreműködésükkel vagy barmiegyéb
bel hozzájárultak, ezúton ,s hálás köszöuetét 
fejezi ki. . -. ' 

Kérelem. Tisztelettel kérem az autón 
utazó t közönséget, hogy suljos b-Uegsegem 
alatt is, ugy mint eddig, autóimat igénybe 
venni szíveskedjenek. Teleion lak s 48, vasút 
62. Megbízható sollórök. Szíves partfogást kér 
Domonkos Zsigmond bérautó tulajdonos. 

Lugköoldatot ivott A ingkö forgalomba 
való korlátozásának az is volt a célja, bogy 
a maró méreghez nehezebbé tegyék a hozzá
férhetőséget. Ennek dacára ezzel a maró mé
reggel még ma ia igen sokan önk meg ma
gukat, vagy tesznek kísérlete*?az Öngyilkosságra. 
Rövid időn belül most a második eset ismét
lődik még nálunk. A múlt" vasárnap 'réggél 
Turbicza Sándor borbély neje mérgezte mag 
magát eazel a méreggel. Tettének oka eddig 
ismeretlen. 

Iskolánkiviili népművelési előadások. 
As Ikn. előadások 1930—31. ciklusának meg
nyitó előadása november 23-án (jövő vasár
nap) lesz délután 4 órakor a varosháza ta
nácstermében. A részletes ' műsort jövő heti 
szamunkban fogjuk közölni. Az' Ikn. bizottság 
ezúton közli az érdekeltekkel, hogy a terve
zett esti tanfolyamot nem lehetett megszer
vezni, mert a hallgatók igen kis szambán 
jelentkeztek. 

Egy rajZOlÓmUVéaz es karrikaturista 
névszerint Végh Jenő érkezett varosunkba a 
néhány napi lltartozkodás alatt máris feltű
nést keltett valóban művészies és kitűnő tech
nikájú rajzaival, melyeket bárhol nyomban 
élő személyek utáu csekély díj ellenében ké
szít akar élethűségben, akár karnkatura jel
legben. A fiatal művészt a közönség pártfo
gásába ajánljuk. Ma vasárnap' még itt tar
tózkodik. 

Az emberi agy mist elektromos bat
téria. Reiter dr., a kopenhágai St.Saos-kórház 

L r Máv Temetkezési Egylet S F, Diokgreve J osztályorvosa, tudomábyos .kísérletekkel iga-
~'|" :. .. . l^.xi ! mlta be. hoav az emberi aev —ame v főlee Nác ' Metzger János, Lukács Aurél, vitéz 
Gyika istván, Rosenheim Jeuö,*--Kereskedők 
Egyesülete, Németh György vendéglős 2 r , 

zolta be, hogy az emberi agy — amely főleg 
fehérje, konyhasó, klór, nátrium, kálium, mész 
és magnézium Összetételéből áll — tökélete
sen ngy működik, mint égy rádió battéria, 
Megállapított tény az is, bogy' az agyat a 
működéshez szükséges savakkal a vér látja 
el, melynek hiányában az agy nem tud elek
tromosságot termelni s igy beáll a gondolat-
szegénység. Az alvásutáni szellemi felfrissü
lésnek is ugyanaz a magyarázata, mint a 
rádióakkuBtuláloriiál, tudniillik az agy a köf-
nyező levegő elektromosságából magától fel
töltődik. De nemcsak az agyat, hanem az 
emberi szervezet legparányibb részét is a vér 
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látja el a szűk éges tápanyagokkal. A Tér 
élettanilag helyes Összetételétől függ tehát az 
anyagcsere zavartalan lebonyolítása. A rádió
technikai kutatás.* és az emberi szervezettel 
kapcsolatosan végzett kísérletek azt mutatják, 
bogy a féoybesugárzó készülékkel — melyből 
Amerikában már tobb mint 20 millió darab 
van forgalomban — vér anyagcseréjének za-

alakjai, akiket a tömeg lelkületében oly ma
gas polcra emelt. Bizonyos ugyan, hogy rend
kívüli műveltségű férfiak voltak ezek a 'mér
sékelt ellenzéki, nrak, a római gravitás bizo
nyos tünetével egyéniségűkben, erkölcsi szi
lárdságuk és európai látókörük is hasonló 
volt a Tiszáéhoz, de ultramontanismusuk foly
tán valami fanyar skepszis, sőt szeretet-

vartalan működését csodálatos módod lehet I lenség nyilvánult meg bennök minden iránt, 
azabályozoi. Et tehát a magyarázata annak, I ami töröl metszelten magyaros, alföldies, vagy 
bogy a .Hétvezér, fénybesngárzókészülék pláne kálvioistás vonás volt ') Idegenkedést 
számtalan betegséget meggyógyít 2—3 hét tanúsítottak ók a magyar zene iránt is. Ne üt-
alatt. A készülék működéséről teljesen kimé- | kőzzék meg az olvasó ezen, hogy erre is ki* 
ritö prospektust ingyen kaphat, ha lapunkra j terjeszkedem Az késztet rtá, hogy gróf Ap-
hivatkozik és cimét közli Szepessy . Árpád i ponyi Albert irja, miszerint folyton érezte 
elektromérnökkel, Budape.-t VI. Eötvös utca 
26b., földszint 2. E fénybesugárzó készülék 
otthon házilag használható és teljes felszere 

hátrányos következményeit annak, hogy .ugyan
az az átlag magyar ember magához közelebb 
állónak érzi azt, aki aulikus politikát csinál, 

léssel gumibőrönddel együtt nem kerül többe [ dc cigányozás és csárdás közben jóízűen kur 
125 pengőnél es részletre is megszerezhető. 

Glória Swanson botrányos válása. A 
világhírű amerikai Slmszinésznő elválik férjé
től, de Is Fslaise márkitól. A valóper botrá
nyos jeleneteiről érdekes cikkben számol be 
a Délibáb legújabb szama. A népszerű szín
házi képeslap érdekes riportban számol be a 
gyermeksrinész sorozásról, a tizenötéves ope
raénekesről, egy grófról, aki miot művész j 
szerepel és arról, hogy Fedák Sári bosszú j 
álló e. Számtalan tréfa, színházi pletyka, egy ; 
felvonásos színdarab, novella és folytatásos j 
regény vau még a Délibáb oj számában és I 
ára csak 30 fillér. Negyedévi előfizetési ára I 

jongat. miot azt, aki a nemzeti politika min
den követelménye mellett kitart, de nem jó 
mulató ember.. Az az átlag magyar ember 
jól ítéli, mikor közelebb álióoak érezte ma
gahoz az érzelem emberei, mint a fanyar 
szkeptikust, mert a magyar zene a mult em
lékeiből és érzéseiből a magyarságnak mint 
nemzetnek dicsőségét vagy bánatát tarja fel, 
a magyarnak mint embernek pedig szerelmét, 
örömét, dnhajsagal vagy mélábuját idézi elénk. 
Aki ezt nem érti meg és nem érzi at, annak 
a lelke nincs ugy összeforrva a magyarsággal, 
ha az .organikus erők. kifejlesztését hirdeti 
is, mint annak a politikusnak, aki fennmara-

8 pengű 50 fillér. A Délibáb kiadóhivatala 1 dásunk érdekében nem tüz ugyan össze a 
Budapest VII Dohány u. 12. sz. alatt van. 

Szerkesztői üzenetek. 
S. B. Rábakecskéd. Beküldött cikkét a 

legnagyobb sajnálatunkra oem közölhettük le, 
annak erős politikai vonatkozása miatt — 
Amennyiben átformálva rendelkezésünkre bo
csátja, ugy kész örömmel közöljük. 

G. Zalaegerszeg. Beküldött közleménye 
lapunk terjedelméhez lul hosszú, rövidebbet 
kérünk. 

Dr. H. I . Budapest Vécsey: Tisza Kál
mán (politikai és publicisztikai tanulmány) 
műve előreláthatóan karácsony táján jelenik 
meg, körülbelül 320 oldalon. Előjegyeztük, 
megjelenéskor azonnal küldjük. , V Í 5 e l ö k e r l e k e z l e l é 0 i h o g J J ó 

hadsereggel, de lelkében és szivében vele érez 
mindazzal, amit a magyar nóta nekünk kifejez. 

A Tisza Kálmán törzsökös magyarsága, 
mely a bihari földben gyökeredzett, eredeti 
egyé I Í jellegével, szabadelvű felfogásával és 
kalrinizmusáoak természetes vonásaival sem
miképpen sem vonható párhuzamba a nem-
zetipárti urak szintelensegével. Tiszának ma
gyar Szive, magyar lelke, magyaros észjárása, 
zamatos magyar beszéde, szeretetreméltó jó j 
szive és derűs humora a legteljesebb ellen- I 
tétben állott azoknak fanyarságával. A félre
vezetett hangulat mégis Őt vádolta magyar i 
érzés hiányával, mert elmerte fogadni a hat- j 
vanheles alapot és be merte nyújtani a véd- I 
erő javaslatot. De hát a partgyülölet nem 
mondotta-e ki 1868 ban is a zalamegyei kep-

magyar ember 

T i s z a K á l m á n . 
Politikai és publicisztikai tanulmány. 
88) Irta: V é c s e y T a m á s . 

Nézzük most meg, kik voltak a véderö-
javaslatnak a pártolói. Ott látjuk először is 
az országgyűlés többsége által támogatott ja
vaslat benyújtóját, a honvédelmi minisztert: 

'Fejérvar) Gézát, azután a kormány elnökét: 
Tisza Kálmánt partjávái és végül a legfőbb 

nem foghat kezet Deák Ferenccel ?' A beállí
tás nálunk mindig az volt, hogy osztrák 

; zsoldos, bécsi lakáj, aljas berenc. hazaáruló 

tágabb keret védi meg, amelyet a monarchia 
nyújtott életének. Az ö reális számvetése arra 
volt alapítva — és ez vnlt a legnagyobb bűne 
az ellenzék szemében — hogy a magyar 
nemzetnek a nemzetiségi kérdés és a háborús 
veszély előtérbe léptekor nem egy legfőbb 
hadari jogaitól megfosztott ároyékkirályság a 
létérdeke, hanem éppen ellenkezőleg, az ural-

, kodói hatalomnak, tekintélynek és vezetésnek 
olyan megszilárdítása, mint amilyent Ferenc 

' Józsel igényelt magának. 
A véderő javaslat harmadik pártolója: 

j Ferenc József hálás kegyeletteljürizte lelkében 
i a hadvezér győzelmes emlékeit és a diadal

mas fegyvertényekben, amelyek trónjának és 
monarchiájának fennmaradását biztosították, 
Istennek különös rendelkezését látta. Ez a 
felfogás jellemző vonása volt mindig a Habs
burgoknak és azok hadvezéreinek. SaVoyai 
Jenő is a Mindenható rendelkezésének tartotta 
győzelmét, azért irta a zentai csata után is 
császári nrának.hogy >a nap nem akart addig 
leáldozui, mig fénysugárzó tekintetével nem 
látta császári felséged fegyvereinek teljes-győ
zelmét. . . . D- talán osra is itt kellene kez 
deliem e kérdésnek jellemzését, hanem még 
ott valahol a Walionkflrassirok megérkezésé 
nél, mikor az isteni segítségben bizva térdelt 
a feszület előtt I I . Ferdinánd. Ismeretes, hogy 
a cseh rendek 1619. június 5-én a felkelő 
vezér Thurn Mátyás gróf közeli táborozásá
nak tudatában erőszakkal akarták őt rábírni 
a vallások, egyenjogúsításának kimondására. 
Tbonradel János nemcsak azt kiáltotta oda 
neki, hogy írja alá az okmányt, különben 
leteszik, hanem kabátját is megragadta, ugy 
akarta kierőszakolni az aláírást. Ekkor har
sant fel a trombita a Burg udvarán, Dampi-
erre KOrassirjai érkeztek meg a vitéz Saint-
heiler Gilbert kapitány' parancsnoksága''""áTa/tr' 
és Istennek rendeléséből Ferdinánd életét még
mentették. Ez a jelenet meg van örökítve 
L'Allemaiid festményén,1) melyet Ferenc Jó
zsef tanácstermének falara fűggesztetétt~>üm 
sich aber ancb seine Rate darán zn jafionern* 
dass Gott mauchmal Vuoderwirkt. Das Bild 
verkündigte; was immer auch geschehen mögé, 
die Armee steht zu ihrem Kaiser !«')Igy gon
dolkodott Ferenc József és a hadseregre vo-

' natkozó gondolkodását egész tábornokai sze-
J rint >Fasst man wobl am bestén in die Worte 
i zusammen: weiche einst auf deo lorbeerum-
I kráuztéii feldmarschall Radetzky Anvendung 
| gefundeo: In deinem Láger ist Oesterreich..*) 
I Ferenc Józsefben 

nemc-ak a Habsburg-ház 
gazember, aki a véderő', fejleszteni akarja és > hadi hagyományainak büszke tudata és uem-
kitünő jó hazafi, tantorithatatlan igaz magyar, I c=ak az Isten kegyelméből való uralkodásnak 
aki azt gyalázza. Ezen beállítás szerint ler- ' magasztos, de felelősségteljes érzete élt, ha 
meszelésen a hooszerelemoek csak egy igaz 
megnyilatkozása lehetséges : meggátolni a 
megfontoltság érvényesülését — és koc
kára dobni a nemzet és korona közti kölcsö 
nos bizalomtól áthatott kiegyezést Am a ma-

; " T " " " ~ " " * e-•••!-•- ™ „ " I gyarsag érdeke gyakran megkövetelte, hogy 
hadurat: Ferenc József királyt. Komlós-ke- „zetői 
resztesi báró Fejérváry Géza meg-zemélyesi 
tője volt a férfiasságnak, a lovagiasságnak, a 
becsületnek és a köleteaségérzetnek. Ez a 
solferinói hőshez a Terézia-rendi vitéz, ű Fel
ségének kamarása, titkos tanácsosa és altá
bornagya, aki előtt hadoszlopok áltak glédábao, 
akinek megjelenésekor a >diszjel.-et fajták a 
kürtösök, most a csirkefogók abcngolását hall
gatja és tün a riporterek pimaszkodását s a 
képviselőházi paraziták durva támadásait is, 
mert tudja, hogy kitartásával nagy szolgálatot 
tesz királyának és hazájának. 

A gyűlöletnek még forróbb kohójában 
állhatatoskodik borosjenöi Tisza Kálmán: Szent 
István apostoli király jeles rendjének nagyke
resztese, ú Felségének titkos tanácsosa, az 
ország első digoitarinsa, aki birjá a király 
bizalmát, aki vezére az országgyűlés többsé
gének, regenerátora az országnak és akinek 
egykor a népdal magasságáig emelkedett nép
szerűsége . . . És most szidják, gyalázzák min
denfelé. Csak egy szavába kerülne, — egész 
ármádiakkal rendelkezvén — elnémitlatni ezt 

a kiegyezésnek fenntartása érdekében 
letegyenek a nemzetnek sok természetes, sőt 
üdvös céljáról is és hogy ne csak a gyakor
lati orszagiást hozzák közelebb a nemzet 
meggyőződéséhez, hanem a nemzet meggyő
ződését is odavezessék a gyakorlati politika 
követelményeihez! Komoly érdek nélkül ilyet 
tenni persze gyáva meghnnyászkodás, de vi
szont valamely veszélyes irányú élőtörés meg-
gátlását hazaárulásnak minősíteni: meghami
sítása a történelemnek. A nacionalizmus * fo
galma különben js minden korban mast jelent. 
Széchenyi a tetszhalott nemzetet kelti életre, 
Kossuth a nemzet önérzetét ébreszti fel, Deák 
a monarchia keretében teszi lehetővé a ma
gyarság alkotmányos életét, a Tisza Kálmán 
reális számvetésen nyugvó nacionalizmusa 
pedig Magyarország súlyát, biztosítja a*roo-
narchia a a világpolitika mérlegében. Tisza 
izig-vérig magyar volt, lelke legbenső zugában 
is, a magyar nemzet fennmaradásáért harcolt, 
annak áldozta életét, ha azt tartotta is, hogy 
ennek a nemzetnek biztonságát csak az a 

az elbolon'ditott tömeget, mely .feléié üvöltés ! Q D e visszataszító volt 
. • j ' .. , . . , I dinasztikus érdekekkel függött 
a nyelvét öltögeü, de bal a, Védák tanítása például az 1903. létszámenTcléi 

nekik az is, ami a 
_ 1 dssze. Beöthy Akos 

- o — i - - —• y — ™ i peiuaui az isvo. létszámemelési javaslatot a lee-
szennt a fa nem ad-e árnyékot annak is, akt vakmerőbb támadás'-nak nevezi a nemzet anyagi ér
i j é t emel r á ? A~irnnEzet« persze nem ' dekei és jóléte ellen és kije'— rejatcv c m " - ! . ! t\ ' u o j u í o p e r s z e 
látja, hogy ez az ember magyarabb lábol van 
faragva, miot a modern 48-as szájhősök és 
különösen, mint a habarék párt vérnélküli 

i kijelenti, hogy támadó hiboru 
nem lesz és- hogy olyan művelet, mint Lengyel
ország és Törökország leldarabolása kizártnak te
kinthető, miért is az obstrukci.it jogosultnak tartja.' 
(1903. január 31. Képv. napló, XI 141.) 

nem as a felfogás is, hogy monarchiáját: az 
Egyház és a régi állami rend ama pártfogó 
ját, mely mindenütt a történeti jog alapján 
állott, az ő kötelessége összetartani. Tullátvs 
a hétköznapi küzdelmek vállozandóságain, 
mindég a legfőbb célt tartotta szem előtt a 
király: a nagyhalalmi érdekek szolgálatát, 
mivel pedig a nagyhatalom tamasztéka és 
biztositéka a közös hadsereg volt, minden 
támadásban, mely a hadsereg ellen irányult, 
ö felbomlásra való törekvést látott, azt tart
ván, hogy aki a hadsereget semmisiti meg, 
annak a dinasztia bukása és a monarchia 
felosztása érett gyümölcsként fog az ölébe 

| hullani. 
(Foiyt köv.) 

«) A Belvedereben is volt egy festmény, Wur- ! 
zingertöl, mely II. Ferdinándot és támadóit ábrázol
ja a trombita felharsanásakor. A megmentés emlé
kére a Dampierre, később Montecuccoli nevét viselő 
8. dragonyos ezred különös kiváltságokat élvezett 
egész az összeomlásig. 

t) Eugene Bagger: Franz losef. 
») Margutti: Vamaltem Kaiser. i -========^============- I 

, 4 szobás lakásból álló 

h á z 
nagy pincével és mellékhelyi 

. s eisejí 
bérbe adó. 

A ház esetleg el is adó. 
Cím a kiadóhivatalban. 
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