716

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

35. SZÁM. 1912. 59. ÉVFOLYAM.

• •

TUDJA

azt manapság mindenki, hogy a
legrégibb időtől származó viszketegségi bőrbajok és izzadás
ellen csak az: «Erényi Ichthyol Salycil)) bizonyult tel¬
jesen megbízhatónak. Ki tudja,

HOGY

ATJIÍ

50

olyan lény a világon, aki meg¬
tűri arczon, kézen, vagy a test
bármely részén a bőrbántalmat.
Igaz, hogy akadtak ezelőtt

van igaza? Annak-e, aki 4 4 fil¬
lérért vesz egy valódi Diana¬
sósborszeszt, vagy ki ugyan¬
ezen összegért vesz egy Dianasósborszesz utánzatot.

)ta Magyarországon is

hán3Tviszketegséges ember hasz¬
nálná szívesen az «Erényi
Ichthyol Salycil»-t, ha bir¬
tokában lenne ennek a hirde¬
tésnek;
fillérért árusítják a híres

NINCS

KINEK

-Ön
puderozza
magát?
Igen!

DIANA

VAN-

nak emberek, akik évek óta a
valódi Diana-sósborszeszt
mint étvágygerjesztőt czukorra
cseppentve mint elsőrendű házi¬
szert használják. Ezeknek

IGAZA?

36. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Vánnegye-utcza H.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

H OITSY PÁL.

BUDAPEST, SZEPTEMBER 8.

Egészévre _ _ SO korona.
A i Világkrónikát -\al
Előfizetési í1 Félévre
_ _ _ 1O korona. negyedévenként 1 koronával
teltételek: ' Negy^dévr*1
& korona.
több

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
batározott viteldíj is csatolandó.

illetőleg igazuk van, mert azt
mondják, hogy: a mi biztosaz biztos! E mellett még mint
legjobb maszirozószert hasz¬
nálhatják hülési fájdalmaknál.

KÖZTÜNK PÚDERT, DE MONDazóta minden nap szívesen
mert a
egyesek,akik lábizzadásban,kéz- használok púdert,
a
nmlpr
•
legkellemesebb
illatú
izzadásban, hónaljizzadásban
púder
jak azt is, hogy a leghevesebb
szenvedtek és mit sem tettek
, a világ legfinomabb fogfájást is megszünteti.
ellene. Ma
púdere

MAR

vége ennek az időnek. Mert a
valódi «Erényi Ichthyol
Salycil)) néhány nap alatt
tökéletesen megszabadítja, az
embereket a íent leírt kelle¬
metlen bőrbántalmaktól •

SEMMI

im/|Ai»- ;i legártalmatlanabb
l • púder
. az arc-, kéz- és honalj• izzadást megszünteti
. a szeplők és pattanások
• láthatatlanok
. az arcon gyönyörűen
• tapad
. az egész arcot előkelőén
• mattá teszi
nn/|Ap.mintíinomhintőport,az
'l -egész világon használják

Postán a legkisebb megrendelés 6 doboz
Diana-púder 3 - kor.-ért utánvétellel.

EGÉSZ
kötet köszönőlevél igazolja,
hogy munkás emberek, irodai
alkalmazottak, szellemileg meg¬
erőltetett egyének, ügy napköz¬
ben, mint lefekvés előtt maszsziroztatják D i a n a - s ó s b o r szeszszel fáradt tagjaikat.
Kicsi, nagy férfi, nő,

PÁBTITUNDL
Béla

Magyarországi főraktáros:

sem bántja az emberiséget anynyira, mint a viszketegség, börbántalom, kipállott testrész,
gyógyszerész
hónaljizzadás, lábizzadás és az
ezekhez hasonló bőrhibák. Ép¬ Budapest, Károly-körút 5 .
pen ezért rendeljen egy nagy
Ugyanitt megrendelhető:
doboz eredeti: Erényi Ichthyol Salycil-t. Ara 3 K. Diana-krém Diana-szappan,
kezapoló és szépitőszen
főraktár- Diana-ijyó ö ysz.,
Károly-körút 5.
5 0 fillérért

Erényi

FranMin-Tirsulat^^^^S^stTivri^eí^^c^

szegény és gazdag egyaránt fel¬
sóhajt: Diana-sósborszesz
első segítség a házban.

4 4 filléres üvegekben az
egész országban mindenütt kap¬
ható.

Vigyázzon jól a hamisítvány okra.

R É G I SÁROSMEGYEI

K A S T É L Y O K : BÁRÓ GHILLÁNY IMRE FRICSI KASTÉLYA. — Balogh Rudolf fölvétele.
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- Oh, véletlenül, egészen véletlenül. Egy¬
- Én már megvacsoráltam a mamánál, ha jobban örülök, hogy egyszerre csak itt látlak.
Hogy kerülsz Pestre? Mesélj, hogy megy a dol¬ szer közös barátnőnknél, Hattay Blankánál ül¬
megengeded, idefenn maradok.
tem, mikor ő épen toilettet csinált. Egy helyes
— Ah, igazság, az anyádnál voltál. Na hogy god ? Van időd ? Jer velem egy kissé.
— Időm az ma kivételesen van bőven. Nagy- kis fekete zsidó leányka nyesegette, keféigette,
van ? Jól ? Az derék. Holnap meglátogatom.
Eredj, szaladj át a szobámba, nézd meg, nem-e néném dejeunerre van hiva s nem jön haza fényesítgette Blanka körmeit. Blankát kihívták
egy perczre a szobából s én unalmamban el¬
estig.
jött posta.
kezdtem a kis zsidólánykával diskurálni. Meg¬
Eita elsietett s egy pár újsággal s egy veréb¬
- Hol ebédelsz ? Anyádnál ?
fej betűs levéllel jött vissza.
- Nem . . . nem jelentettem neki tegnap, kérdeztem tőle, hogy nehéz-e megtanulni az ő
- Ah, a derék Csermák bácsi Ardódról . . . azt mondtam, hogy csak estéj övök. Akkor mái- mesterségét, és hogy jövedelmező-e? A kis
egyedül lesz, — szalasztottá ki Rita önkéntele¬ feketeség azt felelte, hogy igen könnyű és kel¬
Vájjon mit ir?
lemes munka, - - hogy mint alkalmazott az
Flóra néni feltépte a levelet. Olvasás közben nül a száján.
az arcza mindjobban felderült.
— Ertem, Agatha, — nevetett Boris. — Mon¬ ember nem igen szerezhet vele sarokházat, de
— Ah, igazán okos ember ez a Csermák; dok neked valamit. Gyere hozzám. Nem kapsz hogyha valakinek van egy pár szabad ezrese,
hallgasd csak, milyen pompás eszméje támadt. valami fényes ebédet, de utána magamfőzte melyet arra fordíthat, hogy szalont nyisson s a
Tudod ugy-e, hogy mennyit töprengtem azon, török kávét és egy jó czigarettát.
szükséges műszereket, készülékeket, a melyek
hogy miként intézzük el az ünnepi lakoma kér¬
a vibracziós masszázs, villanyos hajmosás stb.- Hozzád? — kérdé Rita meglepetve.
dését. A kastély évek óta lakatlan, bizony ne¬
- Ja vagy úgy . . . te nem is tudod . . . Hát hez szükségesek, beszerezze, akkor valóságos
héz lett volna annyira rendbehozni, hogy ven¬ nézz reám . . , Én fügjgetlen nő vagyok. Saját aranybányává válhatik ez a mesterség. Mme Kodégeket láthassak benne. Pláne nagy urakat. keresményemből élek. És egészen jól élek. Em¬ linska, az ő princzipálisa, nézete szerint nem
Püspököt, főispánt. Gyurcsina plébános azt lékszel, megmondtam, hogy mihelyst férjhez valami ügyes és szemtelenül drága, s mégis
akarta, hogy gyerünk át mindnyájan Cserénybe, adják Tillát, én megyek és hozzáfogok valami¬ egyre bővíteni kénytelen az üzletét.
s majd ő ad nagy ebédet a plébánián. De hát hez. Tilla férjhez ment elég jól — ón padig
Szöget ütött a dolog a fejembe. A mint észre¬
ez képtelenség. Ardódon van templomszentelés mentem. Boldogult édesanyám után maradt egy
vettem
tehát, hogy Tilla sikeresen evez végs mi Cserénybe menjünk ünnepelni. A jószág¬ pár ezer forintot kiegzekváltam otthon és azzal
igazgató felajánlotta ugyan a cselédségét s félig- nyitottam egy kozmetikai intézetet. Tudod ma- czélja felé, s nekem otthon mihamarabb semmi
meddig kinálta a házát is, de hát az is egy nicure, hajmosás, arczmassage és efféle. Eleinte keresnivalóm sem lesz többé, hát szép csende¬
olyan fületlen gomb, hogy a jószágigazgató há¬ csak magam dolgoztam, de most már van két sen elmenteni mme. Kolinskához tanulni. Há¬
zában legyen a lakoma. Most ez a Teufelskerl, kisasszonyom is. Ha nem derogál neked a rom hónap múlva már fizetést kaptam. A ne¬
ez a Csermák, kieszelte, hogy a parkban állít¬ mesterségem, akkor jere velem. De ha derogál, gyedik hónapban már üzletet nyitottam, nemsokáta elcsalhattam a kis fekete borzast mme.
tassak fel egy nagy sátrat. Ő elvállalja, hogy akkor sem haragszom, akkor szervusz, pá!
Kolinskától
segédnek. Sokat köszönhetek neki.
összeeszkábálja a falu legényeivel. A sátorban
- Már miért derogálna ? . . . Roppant egy- A kis szemfüles fruska egész sereg üzleti
téríttessek a lakomára. A tiszttartó cselédei fel¬ ügyünek tarthatsz engem.
trükköt lesett el és árult el nekem. Az igaz,
szolgálnak. A plébános szakácsnéja főz. Odébb
- Sajnos, a tapasztalat rengeteg ilyen egylenn a réten összeütnek egy pár nyers asztalt ügyü emberrel ismertetett meg engem. Közöt¬ hogy kundsaftjaim nagy részét eleinte bizonyos
s főznek nagy bográcsokban gulyást a falu¬ tük első helyet foglalnak el saját családom szánakozó kíváncsiságnak köszönhettem. Sorba
beállítottak kedves ismerőseim, lemagáztak s
belieknek, a kik a réten aztán tánczolhatnak tagjai.
odanyújtották fehér mancsaikat, hogy nyirbál¬
is. No. mit szólsz ? Nemde ez egy porapás
- Családod?
jam meg a körmeiket Megtettem. Szép nyu¬
eszme! . . . Mennyit törtük mi már az eszün¬
- Igenis, a családom. Teljesen bojkotiáltak. godtan hegyesre nyiszáltam karmaikat.
ket, hogy mitévő legyek azzal a lakomával, s
Nem
tudják elviselni azt a szégyent, hogy egy
most ez a pompás ember megszabadít minden
Rita egy ideig szótalanul haladt Boris mel¬
gondomtól! írjál csak hamar gyermekem Cser¬ cserháti Cserey leány maga keresse meg a ke¬ lett s lopva nézett a délczegen járó egészséges
nyerét
és
pláne
tyúkszemvágással,
a
hogy
ők
máknak, hogy intézkedjék. Adjál neki «plein
leány csinos, okos arczába.
pouvoirt!» Gyönyörű ünnep lesz ez, gyönyörű ! kedvesen elnevezték a foglalkozásomat.
- Irigyellek, hogy ily ügyesen és erélyesen
Lehetetlen
!
írd meg, hogy azt a sátrat a rét feletti terraszmeg
tudtad vetni egzisztencziád alapját. Közü¬
Annak
látszik,
ugyebár,
de
sajnos,
mégis
szerű emelkedésre állítsák fel, onnan azután
láthatjuk, hogy hogyan mulat a nép s a nép is úgy van. Mostohaanyám, azt hiszem, őszintén lünk kevesen lettek volna képesek reá . . . Mit
gyönyörködhetik bennünk. Istenem, de szeren¬ örül, hogy kinn vagyok a házból. Szegény édes¬ is tudsz a többiekről? Aligha lesz valami külö¬
csés vagyok! Egy puszit tudnék adni az öreg apa szűklátkörű ősgentry fejébe persze szintén nös változás életükben, nemde?
nem fért bele ez a hajmeresztő tény. Gyuri
- Csodálatosmód még a mi stagnáló kis
Csermáknak!
fivérem, a fizetéstelen joggyakornok úr hét¬ társaskörünkben is történt némi változás
Flóra néni kiperdiilt. Rita elmosolyodott. Az számra vacsorái inkább szafaládét, mint hogy De most megérkeztünk. Jerünk fel. Majd ebéd¬
öreg Csermák talán fiatalabb volt Flóra néninél. tőlem egy kanál levest elfogadjon.
nél feltálalom neked az összes újdonságokat.
Másnap Flóra néni öltözködés közben oda¬
- Emlékszel, — csevegett tovább Boris, mi¬
Boris az egyetem-utcza egyik csinos új há¬
vetette, hogy Hertensteinné meghívta őt de- közben a két leány karonfogva elindult az ő
zának kapujára mutatott, a melyen ott volt az
jt'imenv.
lakása felé, - emlékszel, mikor búcsúztál tő¬
- Téged is meghívott gyermekem, de hát lünk, akkor megmondtam, hogy csak megvá¬ aranybetűs tábla, hirdetve, hogy Cserey Boris
én tudom, hogy szivesebben töltőd az idődet rom, a míg Tilla megcsinálja, a "nagy szeren- 9—12-jg és cl. u. 4-G-ig rendel kozmetikai
HZ anyádnál, nem igaz? Hát azt mondtam neki, cséjéti), mert nem akarok neki ártani. Azóta intézetében.
llo
Felmentek az első emeletre s megálltak egy
gy gyászban vagy és nem mégy sehová. Dél¬ Tilla tényleg megcsinálta a «nagy szerencséti).
szintén
hirdetéses táblával ellátott ajtó előtt,
után látogatásokat teszek, este a szigeten va- Hozzáment lovag Kartaly Árpádhoz. Igen gaz¬
csorálok Bardócziékkal, hát egész nap szabad dag földbirtokos. Apját még Kartelesz Izidor¬ melynek rézkilincse és kis csapóablakai úgy
vagy. Csak egy pár komissiót irtam fel ide, nak hívták, s annak idejében jelenlegi szép ragyogtak, mint a szinarany.
Csöngetésükre egy tisztán öltözött szobaleány
azokat végezd el. Add roám a lila porigis ruhá¬ birtokát apa legjobb barátaiból uzsorázta ki.
mat, abban maradok egész nap. Nem kell töb¬ Apa is, Tilla is mindezzel számot vetettek. Apa nyitott ajtót.
- Tegyen még egy terítéket az asztalra, —
bet öltöztetned engem. Csak este csomagolj megölelte a vén Karteleszt, kezet csókolt a vén
parancsolá
Boris, — ő nagysága velem ebédel.
aztán, holnap iízkor indulunk.
Kartelesznénak. Tilla pedig visszakérte leveleit
— Hát most nézd meg a birodalmamat. Rita rendkívül megörült a nem remélt sza¬ Laczi kusinjétől. a ki két évig volt mestere az
badságnak. Első gondolata az volt, hogy elmegy intenzív flirt művészetében, s minden nagyobb Boris kinyitott egy ajtót, a mely egy csinos,
ebédelni az anyjahoz. De eszébe jutott Agaiba felindulás nélkül mondta el a szendén az ar¬ ízlésesen bútorozott kicsiny szalonba veze- Ez a várószoba. Ez — itt a szomszéd
s így elhatározta, hogy csak a délután folya¬ czára boruló fátyol alatt a holtomiglan-holtodig¬
szobába
vezető ajtót nyitotta fel, — ez a mű¬
mán megy hozzá.
lant.
hely, laboratórium vagy rendelőszoba a hogy
Elővette hát Flóra néni komissió-czédulá ját
Másnap bejelentettem apámnak szándéko¬ akarod.
Imént a városba. Útközben bosszankodott, mat,
s nagykorúságomra hivatkozva, kikértem
hogy ugyan miért nem kérdezte meg anyjától kicsiny
Középnagyságú világos szoba volt ez, tele
anyai jussomat. Láttad volna azt a
Cserey _ Boris ezimét. Boris volt az egyetlen, a megbotránkozást!
mindenféle ragyogóan tiszta gépecskével, készü¬
kit sziveden felkeresett volna régi 'barátnői
De én nem törődtem mindezzel. Fogtam a lékkel. A lefüggönyözött ablak előtt állt egy
közül.
pár ezer forintomat s megnyitottam a sálon de óriási zöld plüsskarosszék, mellette apró aszta¬
Elvégezve nagynénje megbízásait, éji egy ék¬ cosmeuque-met. Küldtem mindenfelé csinosan lon mindenfele ollócskák, csipeszek stb. A fal
szerész kirakata előtt állott, midőn valaki ha¬ rajzolt elegáns reklámkártyákat, hirdettem az mentén üvegszekrények, benne flaconok, ska¬
talmasan rácsapott vállára.
újságokban s mondhatom, hogy établissemen- tulyák, szelenczék. Parfümök, pouderek, maniLlita megfordult ó.s Cserey Boris friss, nevető
om — ez szebben hangzik, mint üzlet, ugy-e
? — cure készletek, stb.
árosába nézett.
igen jól megy.
°y
- Ez meg az én privát lakosztályom, —
- Boris ! Ép reád gondoltam!
nevetett Boris, feltárva a következő ajtót.
De
hát
hogy
jutottál
épen
- Én ugyan nem gondoltam reád. de annál mére?
erre az
l ágas kétablakos szoba volt ez, Ízléses, vilá',os szövetdrapériával kétfelé osztva. Egyik fele
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lakószobának, a másik fele hálószobának be¬
rendezve.
- Tedd le a kalapodat, mert mindjárt jön
a leves.
Jókedvűen elhelyezkedtek a «nappaliban» s
az egyszerű, de ízletes ebéd közben Boris ígé¬
rete szerint feltálalá közös ismerőseik körében
történt újságokat és változásokat.
- A senior Sembery Agatháról persze tudod,
hogy anyja halála óta édesanyáddal lakik együtt,
a kit egy kissé tyrannizál ugyan, de egyébként,
a mint hallom, igen jól megférnek egymással.
Láttad?
- Nem, és nem is vágyom utána.
— Nem csodálom. Jerünk tovább. Folytatom
a Hattay leányokon. Blanka, a szép Blanka
egyszerre azzal a hirrel lepte meg a világot,
hogy ö kimegy Németországba valami kicsiny
nagyherczegségbe egy nagyherczegnő mellé
udvarhölgynek. Képzelheted e hir okozta fel¬
tűnést . . . A Hattay leányok varrtak-varrtak.
Toilette pour petité reception, toüette pour
grandé reception. Lovaglóruha is kellett. Blanka
nehezen összekapargatott pár forintján lovaglóleczkéket vett, stb.
Mindezt onnan tudom oly jól, mert Blanka
eljött néhányszor ide, s mialatt karmait kecse¬
sen átengedte gondozásomnak, nővérével és a
közben eljött Bardóczy Irénnel nagyban pertraktálták a fontos eseményt.
Blanka szörnyen előkelő volt. Csak főudvarmesternők, Kammerherrekről stb. beszélt.
A szája mindig úgy állt, mintha levest fújna.
Egy párszor jelentőségteljesen közbeszőtte, hogy
udvarhölgynek menni az egyetlen állás, melyet
körünkbéh leány betölthet, a nélkül, hogy rang¬
jából veszítene.
- Nos, — kérdé Rita érdeklődve, — azóta
nem hallottál többé felőle ?
- Dehogynem. Alig telt belé két hónap és
Blanka már annyi gonddal, fáradtsággal és
örömmel összeállított garderobejával együtt
igen lehangoltan, teljesen leforrázva, ismét itt¬
hon volt. . .
Én ugyan mindjárt gondoltam, hogy az olyan
udvarnál, a melyhez messze földről keh" udvar¬
hölgyet keresni, ott nincs minden rendben.
Okoskodásom helyesnek bizonyult. A nagyher¬
czegnő egy félig hibbant eszű, rettenetes rósz
természetű asszony volt, a ki mellé német
udvarhölgyet már semmi kincsért sem kaphat¬
tak volna. Alkoholista apja és általában négy¬
öt generáczión keresztül-kasul összeházasodott,
öröklötten terhelt családjában divó kegyetlen¬
séggel kínozta a nagyherczegnő a környezetét.
Látta, hogy Blanka bizony nem valami bizto¬
san üli meg a lovat, hát órákig tartó esze¬
veszett lovaglásokra kényszerítette. A feltűnően
vimmerlis nagyherczegnő irigyelte Blanka sima
bőrét és megtett minden lehetőt, hogy boszszantsa, kétségbeejtse, így történt aztán, hogy
a duzzadt vitorlákkal, nagy büszkén elutazó
Blanka törött árbóczczal, lehajtott fejjel tért
vissza.
De nem volt soká itthon. Találkozott egy
volt ne velőnőj ó vei, egy csodaszép angol leány¬
nyal, a ki átutazóban volt Pesten. A hajdan
oly szerény kis nevelőnő a legelőkelőbb hotel¬
ben volt szállva. Remek szabású ruhái voltak.
A számozatlan fiakker egész nap ott állt a szál¬
loda előtt. Csak néhány napra jött Pestre a
szép Daisy Hills. Néhány nap múlva Blanka
ismét becsomagolta alig kicsomagolt kofferjeit
s elutazott Daisy Hillsel.
Nemrég látta valaki Montreuxben. Gyönyörű
boutonjai voltak . . .
Rita rémülettel nézett Borisra.
Boris vállat vont.
— Mit akarsz ? Blanka 28 éves. Látta, hogy
hófehér leánykoszorúja hervadni kezd és ma¬
holnap értéktelenné válik. Eldobta hát és fel¬
cserélte egy vörössel. Elcserélte az almabort a
pezsgővel . . . Ki tudja, nincs-e igaza? Ha sze¬
rencséje van, hát vígan fogja tölteni ifjúsága
hátralevő éveit. Azután meglehet, hogy sok év
múlva még találkozunk vele mint köztisztelet¬
ben álló őszhajú matrónával, a kinek remek
villája van Nizzában vagy a Genfi-tó mellett s
a ki nagy jótékonyság hírében áll és a kihez
Sembery Agatha elmegy nyaralni. . . Nekem
azonban nem is fog köszönni, mert a nevem
aranybetűs czégtáblán hirdeti, hogy becsületes
munkával keresem a kenyeremet.
Rita nem tudta, mit válaszoljon e keserű be¬
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szédre. Kissé ügyetlen, kínos hallgatás után,
csak azért, hogy szóljon valamit, tovább kér¬
dezősködött :
- És Berta? Mit csinál Hattay Berta?
- Oh Berta! . . . Szegényt egyik rokontól
a másikhoz tologatják. Minduntalan panasz¬
kodni jön haza, hogy rosszul bánnak vele.
Most a fivérénél van. Sógornője bonnet akar
megtakarítani rajta. Kíváncsi vagyok, hogy
meddig tartja ki.
- És a Borsody lányok?
- Azok még mindig ott vannak, a hol két
tányért összevernek. De igen megkarcsúsodtak.
Vegetáriánus kosztra adták magukat. Persze
nem marad náluk egy cseléd sem. A mit meg¬
takarítanak a koszton, azt aztán kiadják a
Gerbeaudnál. Zsúrjuk is van. Szörnyen előkelő.
Csupa gróf meg báró. Régi jóhangzású nevek,
az igaz. Ha azonban utánajársz, megtudhatod,
hogy az egyik gróf a kataszternél van, a másik
teremőr, a báró szám tiszt vagy ideiglenesen
alkalmazott irnok a városnál. Van köztük akár¬
hány, a kinek a neve olyan nagyon ismerős
hangzású. Ha kissé megerőlteted az emlékezőtehetségedet, akkor eszedbe jut, hogy a rendőri
hirek között olvastad azt holmi kínos kártya
és kaszino-affaireben. A hölgyek is mind hét- és
kilenczágú koronákkal ékesek. Leánykorában
azonban majdnem mindegyiknek a bokáját a
rivalda lámpája világította meg.
Rita hangosan felnevetett.
- Azt hihetnem, hogy rosznyelvü vagy,
hogyha nem ismerném a viszonyokat. l)e
mondd, mi van Bardóczy Izával és Hadházy
Lolóval ?
- Bardóczy Iza egy gyönyörű takarót sor¬
sol ki. Egy tönkrement urilány hímezte. Egy
sorsjegy ára három korona. Nekem alapos gya¬
núm van reá', hogy a tönkrement úrileánynak
Bardóczy Iza a neve. Valami három hónap¬
pal ezelőtt ugyanis véletlenül egy kézimunka¬
üzletben láttam, a mint Bardóczy Iza ép egy
hasonló mintájú takaróhoz válogatott selymet
és aranyszálakat.
Lolóról is adhatok hirt. Menyasszony. Van
neki egy rettenetes kopott überzieheres, vörös¬
kezű, pápaszemes vőlegénye. Valami vidéki
középiskolai tanár. Özvegy ember. Van két
gyermeke, egy háza és egy szőlője. Czipöinek
az orra felfele áll, harcsabajusza lefelé. Gal¬
lérja nem látszik, zsebkendője azonban állan¬
dóan közszemlére lóg ki a zsebéből. Képzeld
el most a subtilis lelkű karcsú kis Lolót mel¬
lette. Brrr . . . én nem tudnám az ilyen házas¬
ságra elhatározni magam, inkább egy eleven
varangyosbékát nyelnék le.
Boris felugrott az asztaltól.
- Jer, üljünk most ide az ablakfülkébe. Itt
kényelmesen elhelyezkedünk és én török kávét
fogok főzni.
Csengetésére a leány behozta a kávékészülé¬
ket. Boris elkezdett buzgón kávét darálni, porczukrot belekeverni, stb.
- Kíváncsi vagyok, — szólt kevergetés köz¬
ben, - - hogy úgy fog-e sikerülni, hogy nem
lesz habos, ha kitöltőm. György mindig kinevet
érte.
- György? — kérdó Rita meglepetve, — azt
hittem, nem jössz össze Gyuri fivéreddel.
Boris elpirult, azután határozott mozdulattal
letette a kis nyeles rézüstöt. Nyilt, kissé harczias tekintetet vetve Ritára, nyugodtan szólt:
- Nem Gyuri fivéremről beszélek, hanem
Iharos Györgyről, a ki a — barátom.
Látva, hogy Rita nem felel és csak kérdőn
tekint reá, kemény hangsúlyozással folytatta:
- Igen, a barátom. Azt hiszem, hibáztam,
hogy nem mindjárt Györgyről kezdtem neked
beszélni. Talán akkor el sem jöttél volna ve¬
lem. Most is felteheted a kalapodat és elsza¬
ladhatsz, ha akarod. Még a kávét sem kell meg¬
innod.
Eita szelíden Boris karjára tette a kezét.
- Szeretném tudni, hogy most miért pat¬
togsz ? Mesélj nekem előbb Györgyről, akkor
tudhatom csak, hogy feltegyem-e a kalapomat
vagy sem. Nos hát, ki az az Iharos György úr?
- Egy igyekvő, tehetséges fiatal festő, a ki¬
vel már négy év óta szeretjük egymást. A mióta
önálló vagyok s látom, hogy azóta a komoly,
becsületes munkámért megvetnek és kerülnek,
mint a bélpoklost, hát nem látom be, hogy
miért kínozzam magamat és ötét is. Érted?
— Értem.

- Nos és a kalapod?
— Csak hadd maradjon ott a fogason. De
mondd csak Boris, egyet mégsem értek. Ha
önállóak vagytok mind a ketten, hát akkor
miért nem házasodtok össze?
- Mert az nem olyan egyszerű dolog, fiam.
Györgynek van egy öreg, beteges anyja. Neki
kell eltartania. György fiatal és művész. Nem
szeretném lekötni, megkötni, a míg ki nem
forrta magát. Most is egyéves római stipen¬
diumra pályázik. Igen valószínű, hogy elnyeri.
A míg legényember, addig az ilyen változás
igen egyszerű. Pakkol és utazik. Nős embernél
az már egészen más . . . És látod, az ő művé¬
szete még fiatal, az én üzletem is még fiatal.
Nem sz_abad még békót rakni egyikre sem.
- És azt hiszed, hogy hű marad hozzád
addig, a míg távol lesz?
Boris vállatvont.
- Lelkileg mindenesetre. És hidd el Rita,
csak az a férfi a miénk, a kinek lelki szükség¬
letévé váltunk. Egészen azonban azt sem ne¬
vezhetjük miénknek. Mert hiába, a férfi lel
életében sok asszonyt, a ki egészen az övé, az
asszony ellenben egyetlen férfit sem nevezhet
egészen magáénak . . . Csak a vére egy-egy
gerjedelmét, legjobb esetben a lelke egy ne¬
gyedét.
Minden, a mit mi a szerelemben nyerünk,
csak annyi, hogy van kire pazarolni érzésein¬
ket, gondolatainkat. Inkább akarunk szenvedni,
mint üres lélekkel nyugodtan ü l n i . . .
Ez már így van, Rita. Tanítani kellene az
ilyesmit a felsőbb leányiskolában. Negyven¬
ötven éves lesz a nő, a míg megérti, hogy mi¬
lyen furcsa állat a férfi. Mire megérti és tudna
vele bánni, addigra már elvirult s nem kell
többé senkinek.
Mindennek a nevelés az oka. Minket butákká
és vakokká nevelnek, a férfiakat pedig gono¬
szakká, lelkiismeretlenekké.
Rita nevetett, azután hirtelen elkomolyodva,
szinte ijedten nézett Borisra.
- Te Boris, — kezdó kissé zavartan, — ne
vedd rósz néven, ha megkérdezlek: meggondol¬
tad-e, hogy hát . . . hm . . «; tudod, a termé¬
szet . . . megtörténhetne . . .
- Azt akarod kinyögni ugy-e, hogy meg¬
gondoltam-e, hogy gyermekem születhetne,
nemde? Ne félj, meggondoltam azt is. Ha szü¬
letik, hát felnevelem.
- Hát nem számítsz arra, hogy György el¬
vegyen ?
- Dehogy nem. Persze hogy számítok. De
számolok azzal is, hogy talán nem vesz el.
Arra is el vagyok készülve, és gyermekemet
nyugodtan a világ szine előtt nevelném fel. Ha
tisztességesen eltartom magamat is és a gyer¬
mekemet is, akkor szeretném tudni, hogy kinek
mi beleszólása van.
Rita elgondolkozva nézett maga elé.
- Nem mondom, hogy nincs igazad . . . de
mondd csak, meg volnál elégedve, ha egyszerre
csak a saját leányod állana eléd ugyanezen
elvekkel ?
- Well... distingváljunk... A míg a leány
reám van utalva s nem tudja magát eltartani,
addig természetes dolog, hogy ügyelni fogok
reá, hogy megtartsa a - - teljes értékét. Ha
azonban független tőlem, akkor már nem avat¬
kozom többé a dolgaiba.
Rita nem felelt. Boris fürkészően nézett barátnéja tűnődő, töprengő arczába.
- Látom, nagyon gondolkozol mindazon,
a mit ma tőlem hallottál. Ósdi nevelésed küzd
a józan eszeddel. Ezért tehát figyelmeztetlek
még egy körülményre, hogy jobban megértsél.
Figyeld meg a különbséget a dolgozó magá¬
nos férfi és a dolgozó magános nő élete között.
A férfi, ha elvégezte munkáját, felkeresi ka¬
szinóját vagy törzsasztaltársaságát, vagy leg¬
alább is a megszokott kávéházát. Diskurál,
kártyázik, szórakozik. Ugy-e?
Mit tehet a magános nő, ha hazajön az üz¬
letéből vagy irodájából? Ülhet a kis hónapos
szobájában s főzhet magának vacsorát a schnellsiederen. Ha módosabb, akkor egy mogorva
mindenes főzi a vacsorát kinn a konyhában s
ő ülhet egyedül a lámpa alatt.
Mehetne rokonokat, barátnőket látogatni, azt
akarod mondani, nemde?
(Folytatása következik.)
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A TROMBITÁS SÜVEGE.
ELBESZÉLÉS. IRTA IfJ. HEGEDŰS SÁNDOR.

szélvihar söpörte az utczákat, a mely kegyet¬
Durigó trombitás volt az Operánál és ő
A kis lány sírni kezdett:
fújta meg minden alkalommal Sigfrid kürtje¬
— Nem, nem, az csoda süveg! - - azt nem len erővel kergette az utczán szállingózó em¬
bereket. Hideg éjszaka volt, s a járda csú¬
lét a Wagner zenemű előadásain. Öreg ember szabad elvinni, a mama nem engedi!
szóssá lett a friss hótól. A trombitás süvegét
volt már, keserű, fonnyadt és beteg. Az élet
'A trombitás csodálkozva kérdezi:
fejére húzva, ballagott hazafelé. Mikor egy
sok örömet nem pazarolt rá és Fortuna Isten¬
- Hát nem eladó ez a süveg?
utcza sarkon áthaladt, hangos tülköléssel egy
asszonya a mesebeli bőségszarnt soha sem
A szücsmester akadozva válaszolta:
oldotta meg az ő részére. Csekély fizetését
- Hát kérem, tudja Isten, az asszony sze¬ automobil közeledett, de Durigó azt hitte,
kottamásolásokkal igyekezett megjavítani és reti, aztán mindig visszakaptuk, olyan mint hogy meg tudja előzni a járművet és előbb
így tengette életét. Elsavanyodott ember volt, egy ereklye az nálunk, húsz forint volna az jut a túloldalra, mint az autó odaér; azon¬
a kinek ezen a szép világon mái- semmi sem ára, ha az úr megígérné, hogy visszahozza, ban elszámította magát, s a dolog vége az
okozott örömet, nem szerette a nyarat, mert ha nagy öröm éri, vagy megtalálja azt, a mit lett, hogy eltaszította a gépkocsi s ő nagy
akkor zárva volt az Operaház ; a telet meg elvesztett. Kérem én nem is vagyok babonás, zuhanással elterült a földön. Még a süveg is
gyűlölte, mert kopasz fejét a hideg kínozta.
lássa, de hát hadd legyen meg az asszonynak kirepült a fejéből, oly iszonyút esett a szegény
trombitás a kemény aszfalton. Durigó talpra
Egy téli nap, épen Lohengrin próbájáról is az ő öröme!
ment haza felé, mikor dermesztő északi szél
- Édes barátom - - szólt Durigó - - ha én ugrott és roppant dühhel támadt a soffőrre.
csapott egy utcza sarkon vézna alakjára. Fázni nekem visszahozza az élet azt, a mit tőlem Kiabálni kezdett, rendőrért ordítozott, a dolog
kezdett, s akkor hirtelen elhatározta, hogy egy elvitt, akkor legyen biztos a felől, hogy én vége az lett, hogy még a közeli kávéházból
süveget vesz magának, pénz úgy is volt nála, nem csak ezt a süveget hozom magának visz- is kijöttek az emberek és nagy gyűrűben vet¬
reggel kapta kottaírásért; - - ezért visszafor¬ sza, hanem mindent, a mi módomba lesz, meg¬ ték körül a hadakozó feleket. A soffőr kis
dult és bement a Belvárosba, mert ott tudott teszek magáért! - - Ezzel kifizette a süveget, hija, hogy el nem rakta Durigó t, ezt is in¬
egy szűcsöt, a kinél jó meleg asztrahán süve¬ a szűcs bepakolta neki és Durigó elindult kább a rendőrnek köszönheti, a ki sok késés
geket látott. A szűcs egy nagy bérház belső hazafelé. Mikor kilépett a boltajtón, még hal¬ után, végre mégis megjelent. A rendőr aztán
udvarán tanyázott, ide ment el Durigó, hogy lotta a mint a kis leány sírni kezdett:
helyreállította a békét azzal, hogy felirta a
süvegét megvegye. A kis bolt udvari kirakatá¬
- A csoda süveget elvitték! — Elvitték a hadakozó felek nevét és megígérte, hogy az
ban volt is egy pár, a mely megnyerte tetszé¬ csoda süveget!
idézést majd mindeniknek kézbesítteti. Durigó
sét és így ő csakhamar bekerült a boltba.
ekkorra lecsöndesült és hozzá látott süvege
Az apja megvigasztalta:
A szűcsmester otthon volt és kis hat éves le¬
kereséséhez, de a süveg nem volt sehol; a
- Majd visszahozzák nemsokára!
ánykájával játszadozott; a vendég érkeztekor
Durigó hallotta a szavakat és hazamenet el¬ járó kelők se látták; a nagy tolongásban, ve¬
felültette a gyermeket a pultra és ő Durigó gondolkozott azon, hogy mily bolond a gyer¬ szekedésben eltűnt, lába kelt. A szerencsétlen
mester elé állt, hogy annak kívánságát telje¬ mek és az asszonynép, képes egyes dolgoknak trombitás végül is kendővel volt kénytelen
síthesse. Az röviden előadta, hogy neki egy varázslatos erőt tulajdonítani és azokhoz kötni, fejét bekötni és úgy menni haza.
meleg süvegre volna szüksége, mely őt meg¬ a szeszélyes élet esélyszerű változatait. 0 neki
Lelkében iszonyúan el volt keseredve, szidta,
óvja a tél viszontagságai elől. Erre a szűcs¬ ez soha életében nem is villant meg az eszé¬
mester süveget nem egyet, százat is tett eléje ben, pedig már hosszú életet élt át és sok káromolta az egész világot.
- Ez aztán csoda süveg, mindjárt az első
és Durigó nagy szakértelemmel próbálgatta csapás érte ezalatt, s a szivében legjobban sa¬
héten
elveszik, sőt az emlékpénzem is oda van,
őket. A kis leány ezalatt ott a pulton ámulva jog most is az, hogy egyetlen gyermekét úgy
nézte a különös bácsit, a ki az ő édes apjá¬ vesztette el, hogy ma sem tudja, hogy vájjon azt is magával vitte, ennyi bajom esett miatta!
nak drága süvegeit egymásután teszi a fejére, él-e még, avagy már meghalt. Felesége egy Na, ez valóban csoda süveg!
Napok multak el és Durigó bizony nem a
de azért egygyel sincsen megelégedve, min¬ szép napon öt éves fiával megszökött mel¬
denikre mond valamit, aztán leteszi, hogy fel- lőle és soha sem tudta meg, hogy hová let¬ legjobb hangulatban töltötte azokat.
Egy reggel épen mikor az újságot olvasta
próbáljá a másikat. A szűcs is türelmetlen¬ tek. Hallott róluk különböző híreket, hogy
és
érdeklődve nézte azt a czikket, a mely ar¬
kedni kezdett^ s végre azt mondta:
külföldre mentek, hogy művész truppal ván¬
ról
szólt, hogy egy külföldi vállalkozó kakas¬
doroltak,
de
hogy
mi
volt
igaz
abból,
arra
rá¬
Újat uram jóformán már mutatni sem
viadalokat
akar rendezni, és erre kéri a ren¬
tudok, még itt, a kirakatomban van egy né¬ jönni nem tudott.
dőrség
engedélyét,
gazdasszonya behozta neki
hány, aztán ha azok közül sem talál megfele¬
Évek óta nem gondolt már erre, s csodá¬ a rendőrség idéző levelét, mely őt aznap délre
lőt, akkor készen vagyunk!
latosan most a rég múlt megint az eszébe
Ezzel kinyitotta a kirakat belső ablakát, s jutott, sőt mikor este fáradtan lefeküdt, akkor a kapitányságra rendeli. A trombitás a ki¬
az ott levő tartó-állványról egyenként aggatta is a felesége és Georg, a gyermeke jutott az tűzött időben pontosan megjelent a rendőrség
le a süvegeket, hogy azokat megpróbálva ve¬ eszébe, a kit ő mindig Gregi-nek nevezett. épületében. Bekopogott a jelzett ajtón és ott
vője fején, annak megnyerje tetszését. Mon¬ Mintha egy lezárt ablaknak zsalugáterjeit nyi¬ jelentkezett; de ott leültették s azt mondták,
dott is mindenikhez dicsérő verset, de bizony totta volna fel, úgy tekintett vissza felvillant várjon, míg rákerül a sor.
Durigó leült, várt, és nézte az ügyes bajos
Durigó nem hajlott a rábeszélő szóra. Már emlékein át, a múltba. Látta magát, a mint
csak a kirakat állvány csúcsán maradt egy, feleségével és kis fiával kiment a tóra, s ott dolgokban érkező idegeneket. A mint ott ül¬
de akkor a szűcsmester kijelentette, hogy nincs beülve egy csolnakba beeveztek a viz mélyébe, dögélt, egyszerre csak nyílik az ajtó és belép
rajta egy huszonegy évesnek látszó borotvált
több süvege.
itt történt velük, hogy a játszadozó gyermek képű fiatalember; a fiatalember fején egy sü¬
A trombitás a kirakatra nézett s az állvá¬ kiesett a csolnakból és oly szerencsétlenül jött
veg van. Durigó ámulva látja, hogy az a sü¬
nyon maradt süvegre mutatva kérdezte: •
felszínre, hogy épen a csolnak alá került. veg veszedelmesen hasonlít ahhoz, a melyet
- Minő süveg az ott?
Bettenetes érzés volt az, mikor a csolnak alól
Erre hirtelen, a pulton ülő kis leány meg¬ kis buborékok szálltak fel, a melyikbe min¬ neki ezelőtt pár héttel csoda süveg név alatt
eladtak. A trombitás figyel az idegenre és
előzve édes atyját, felelt:
denikbe az ő haldokló gyermekének kis lelke hallja, a mint az az ügyeletes tisztnek előadja,
- Varázs süveg!
volt beszorítva. Iszonyú elszántsággal vetette
Durigó a szűcsmesterre nézett s az szabad¬ magát a vízbe és a csolnak alól nagy nehéz¬ hogy ő G. D. Eadly amerikai vállalkozó és a
kakasviadalok ügyében jött ide. Türelemre
kozva kezdte mondani:
séggel felhozta a gyermeket és a fuldokló kis intik és leültetik. Az idegen leül Durigó mellé,
— Oh uram, ez a feleségem szavajárása, teremtést édes anyja karjai közé tette.
az meg csak sóvár szemmel a süveget nézi.
attól hallotta a gyermek is. Ö tartja ezt a
Világosan emlékezett, hogy a gyermek sze¬
Az idegen szólal meg először rossz kiejtésű
régi módi sipkát varázs süvegnek, mert két¬ rencsés megmenekvésére felesége két egyforma
német
nyelven:
szer eladtuk, de kétszer visszakaptuk regényes emlékpénzt készíttetett egy ékszerésznél, a
- Ma megint hideg van!
módokon a tulajdonosoktól és mind a két melynek egyikéből melltű lett az ő számára,
Durigó felel r á :
tulajdonosa nagyon szerencsés ember lett, min¬ a másik pedig egy kis lánczon Gregi nyakába
denik elérte azt, a mi után vágyott és min¬ került, és az azt állandóan ott viselte melle
— Lehet, igen. De az úrnak nagyon szép
denik visszakapta az életben azt, a mit egy¬ felett. Másnap elő is kereste a melltűt; régi süvegje^ van!
szer elvesztett s a miről azt hitte, hogy emlékei között meglelte s épen tanakodott,
Úgy? - - Önnek annyira tetszik ez a
többé soha visszakapni nem fogja! A felesé¬ hogy mitévő legyen vele, mikor elhívták ha¬ süveg ?
gem aztán elnevezte ezt a sapkát bűvös sapká¬ zulról.
Bizony tetszik! - - Nekem is volt, de
nak és ma is azt mondogatja, hogy ez a sapka
pár hét előtt elvesztettem!
A
melltű
még
a
kezében
volt,
mikor
süve¬
volt az, a mely meghozta annak a két úrnak
- Látja: én meg pár héttel előtte vettem
szerencséjét és elveszett kincsét! Ez jutott a gét leakasztotta a fogasról, s akkor egyszerre ezt, hogy idekerültem — egy házalótól, nagyon
kis lányomnak az eszébe most, azért mondta mint a ki jó ötletre bukkant, betűzte a mell¬ kínálta, aztán megvettem !
tűt a süveg hajlatába az asztrahán prém
a kis csacsi, hogy bűvös sapka!
— Micsoda szarencsés ember maga; ugyan
mögé. Míg dolga után ment, még Gregi nagy¬
Durigó kissé elgondolkozott, aztán így szólt: bátyja is eszébe jutott, a ki nagyon szerette a szabad megnézni? •
- Mutassa csak azt a sapkát!
- Tessék kérem! - - szólt az idegen. Ezzel
gyermeket, s a kiről csak annyit tudott, hogy
A szücsmester kelletlen ugyan, de leemelte a átvándorolt Amerikába s ott milliomossá küz¬ Durigó kezébe vette a süveget, egy darabig
lengyeles szabású süveget és odaadta Durigó- dötte fel magát.
forgatta kezében, majd hirtelen felhajtotta
nak, az feltette a fejére és megnézte magát a
az asztrahán prémet és ime ott megtalálta az ő
Az egész nap munkával telt el, este pedig
tükörben s nagyon meg volt elégedve, jóked¬
Wagner Sigfridjében ott működött Durigó a emlékérmes melltűjét.
vűen mondta :
Felugrott és önfeledten odaszaladt az ügye¬
zenekarban.
- Ezt kerestem én ! Ez lesz az én süvegem !
letes
tiszthez és örömében kiáltott:
Tizenegy óra felé járt az idő, s kint nagy
- Uram megvan a süvegem!
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Az rá nézett és száraz hangon azt kérdezte
tőle:
- Mondja kérem, megbolondult maga?
Hát mi közöm nekem a maga süvegéhez, e
miatt van maga beidézve ?
Mit bánom én a beidézést, megvan a
süveg, ez a fő!
Erre már az idegen is felállt:
- Mit akar ez az ember kérem ?
Az ügyeletes tiszt megmagyarázta neki.
- Azt mondja, ez a süveg 'az övé !
- Az pedig az enyém! - felelte az ide¬
gen és el akarta kapni a süveget. De Durigó
görcsösen kapaszkodott bele, és folyton csak
ezt kiabálta:
- Nem adom, ez az enyém, ez a csoda sü¬
veg, ezt nem adom senkinek ! — Ez csoda sü¬
veg ! Már majdnem dulakodás lett a dologból,
mikor a rendőrkapitány kijött szobájából s meg¬
kérdezte az ügyeletest, hogy minő senebona
folyik a váróhelyiségben.
- Óh kérem! - - szólt a tiszt - - egy esze¬
lőst idéztek ide, és az most elszedi egy idegen
ember süvegét, s azt állítja, hogy az a süveg
az övé!
^ A kapitány ránézett a trombitásra, s aztán
nyájasan szólt hozzá:
- Ni Durigó bácsi, hát maga az ? Hát mi
baja van?
A trombitás ránézett a kapitányra s öröm¬
mel látta, hogy az nem más, mint az, a ki
sok éven át ügyeletes tiszt volt az Opera¬
házban.
- Oh uram - - szólt ő - - én nem tudom,
mi történik velem, engem úgy dobál az élet,
mint egy lapdát! Múltkor, a mikor feldöntött
az automobil, a mi miatt most be vagyok
idézve, elvesztettem a süvegemet és ime most
mikor idejövök, hogy igazságot nyerjek a soffőr
ellen, a süvegemet találom meg ennél az ide¬
gennél ! A kapitány intett, hogy lépjenek be
a szooába. Előre ment és Durigó és az idegen
követték őt. Durigó itt még egyszer előadta a
süveg történetét és azt, hogy a süveg hajla¬
tába dugott emlékpénzzel, mely neki egyúttal
ereklye pénz is, igazolni tudja, hogy az a sü¬
veg az övé, csakis az övé !
A kapitány elmondta az idegennek a dol¬
got, az gyanútlanul kezébe vette a süveget és
megnézte az emlékpénzt; de egyszerre, mintha
varázshatalom ragadta volna meg, kiragadta
onnan a melltűt, s az ablakhoz futott vele, s

ott forgatta, nézte mélyen kutató szemmel,
végre is a kapitány szólt rá:
- Mondja csak kérem, mit néz maga azon
a pénzdarabon !
- Oh semmit - - felelt az idegen, - - d e
olyan különös ez a pénzdarab, nekem is olyan,
mintha ereklye pénz lenne !
- De uram - - szólt Durigó, - - hisz úgy
mondta, hogy csak pár hete vette egy háza¬
lótól a süveget!
- Igen - - szólt az idegen, - - de én nem
sejtettem, hogy ez a pénz el van rejtve benne !
Akkor meg
- kérdezte Durigó
- miért
mondja, hogy maga is ereklyepénznek nézi ezt?
- Jó uram • - szólt az idegen - - lehet
ennek a pénznek hasonmása is, a melyet ta¬
lán én őrizhetek !
- Álom az, a mit ön mond, fiatalember,
ebből a pénzből csak két darab volt, az egyik
az itt van nálam, a másikat hosszú-hosszú
évekkel ezelőtt egy vékony lánczon én magam
akasztottam egyetlen gyermekem nyakába!
Az idegen remegő hangon felelt:
- Jó uram, nem volt álom az, a mit én
mondtam, de az egy csodálatos álom, a mit
ön beszél!
- Én az igazat mondtam !
- Akkor uram az élet álom !
- Miért volna álom ?
- Mert van belőle felébredés a valóságba!
- És miért mondja ezt nekem?
- Ezt magam sem tudom uram, én csak
azt tudom, hogy ennek a pénznek hasonmása
az én nyakamban lóg, s azt gyermekkorom óta
szent amulettként ott viselem !
Durigó remegni kezdett:
- Nekem csak egy fiam volt, a Gregi.
Az idegen maga elé nézett:
- Ezt a szót is hallottam, már régen, na¬
gyon régen.
- Igen a kis Gregi, a kit önéletem veszé¬
lyeztetésével hoztam fel a viz alól.
- Emlékszem, mikor egy vasárnap kievez¬
tünk a nagy tóra, s aztán a himbáló csolnak¬
ból beestem a viz mélyébe !
- Igen, onnan hoztalak én fel, hogy oda
tegyelek szerető anyádnak, az én Bádimnak
ölébe.
Ez volt az anyám neve, s mióta meg¬
halt, Eadly formában viselem én azt! Szegény
anyám. Kanadában zártam le sok csalódástól
megtört szemét. Tiz éve már ennek, azóta
állok egyedül a világban.

— Nem, nem, nem vagy te egyedül és nem
vagyok én sem egyedül. Fiam, én a tied va¬
gyok, s te az enyém !
Ezzel zokogva borultak egymásra s hosszú,
mély csókban olvasztották fel mindazt, a mit
a múlt közéjük rakott.
, Másnap Durigó felverte a várost, hogy egyet¬
len gyermekét csuda révén visszakapta. Még
az újságok is tele voltak a különös esettel, s
nagy híre futott a dolognak a hírlapok révén.
A szenzáczió befejezése sem maradt el, mert
nemsokára értesítést kaptak az amerikai nagy¬
követtől, hogy az Unió földjére kivándorolt
Durigó Georg ott meghalt s összes vagyonát
(ha életben van) a kis Gregire hagyta.
Az öreg Durigó azt hitte, a föld forog vele,
megtalálta egyetlen gyermekét s hozzá annak
révén dúsgazdag ember lett, ő, a szegény, az
elhagyott, a napról - napra élő öreg trom¬
bitás.
Zokogva gondolt arra most, hogy a mindenségben, daczára a kegyetlen reális életnek,
még mindig vannak csodatevő erők. Hisz a
mi vele történt, az egy olyan csoda, a mely
minden száz évben egyszer, ha megismét¬
lődik.
Elgondolkodott a dolgon, hogy mi is volt
az ő szerencséjének megindító ereje és moso¬
lyogva jutott eszébe ekkor, hogy az nem volt
más, mint az a kis asztrahános süveg, a melyre
a szücsmester gyermeke azt mondta, hogy az
egy «csoda süveg» !
Azért a legelső dolga az volt, mikor túl a
tengerről a dollárok megérkeztek, hogy vette
a régi süveget, elment vele egy ékszerészhez,
s annak hasonmását avval aranyból megcsi¬
náltatta ; mikor pedig az készen volt, magához
vette a két süveget és beállított az öreg szűcs
szurtos boltjába velők. A szűcs és családja
csodálkozva fogadták az idegent s az nagy
boldogan letette az asztrahán süveget az aszszony kezébe és így szólt:
Derék asszony, áldással hozom vissza
ezt a kincset, mert bizony mondom, magának
volt igaza, ez egy csoda süveg, ez a másik
meg, a melyet magának hoztam szücsmester,
daczára, hogy aranyból van, kevésbbé értékes,
mint az előbbeni, de azért kérem, fogadják el
ezt tőlem szeretettel, mert én hálából hoztam
és őrizzék azt meg, ha nem is mint csoda
süveget, csak úgy mint emléktárgyat, a trom¬
bitás süvegét! Ezzel eltávozott és magára
hagyta a szűcsöt és annak bámuló családját.

VIDÁM TEMETÉS ÉNEKE.

HALÁLHARANG SZÓL.

A KASZÁLÓN.

Mik elmúlnak, meg is csunyulnak,
Még a bánat sem szép, ha elmúlt
S én régen utálom a multat.
Fölemeltem az én szivemet
S hirdetem a siránkozóknak:
Boldog az, ki vidáman temet.
Múlás a rendje az örömnek
S változás mindig új alakra.
S az örömök szünetlen jönnek.
Minden, mi van, szép, friss hajadon,
Az emlékek agg-szűzét dobd el
S fogd a jelent vígan, szabadon.
Vond ifjan, ha vén is a vállad,
Mikor settenkednek a múltból
Haszontalant és czifra árnyak.
Ki ma nincs, az nem is volt soha,
Emlékezni raboknak terhe,
Szabad ember felejt s fut tova.
Az élet perez, mely folyton lebben.
Minden perczed bocsásd el csókkal,
Kínlódni is kéj a jelenben.
Akármilyen rongyos a jelen,
Prédája nem leszek a múltnak,
Behunyom szemem s megölelem.
Ady Endre.

Hol lesz, melyik lesz az a temető,
A mely rám vár, hogy testemet föloldja.
Napos oldal lesz, sós hullám, vagy máglya ?
- Már hajlok felé, ölelem titokba,
Jegyese vagyok, vár rám hűvös ágya.
Melyik lesz a fekete hamufátyol,
Mely szemem tükrét homálylyal befújja,
Mely hamut hint tükrös látásaimra.
— Mint bölcs hálós pók, simogat már ujja,
Fülembe suhog permetezve, ringva.
Hol a felejtő sírás, mely beföd majd,
Mely könnyem és mosolyom továbbadja
A könny s mosoly örök óczeánjáig?
- Már hallom, távol suttog derűs habja,
Tovább sírja-kaczagja milljó másik.
Hol a kapu az égen, egy kis kékség,
Hová álmom vitorlái befutnak,
- Pillám elréved, mint ernyedt vitorla,
Szemembe réved intése egy ujjnak,
Hívni fognak. Uram, készülök útnak.
Kihűlt szemhéjamat lezárni akkor
Egy rósz fillért tegyetek régi módra.
Te csukd le szent látásaim kapuját
Világjamult kispénz, szent tréfát mondva,
így fizessétek meg szememnek
Isten baljától mórt örömét, bujái
Bodor Aladár.

A kaszálón egy nagy boglya tövében,
Hűvös árnyékon levetem magam,
Fülembe muzsikálgat a meleg szél,
Altató, csöndes, bús dallama van.
És szívom a föld mámoros illatját,
Keringő fecskék szelik az eget,
S most én az élet kincses fejedelme,
A gondnak, bánatnak keztyíít vetek.
A szépségeket ki veszi el tőlem,
Mit elém hord ez a kis pillanat,
Ha el tudom úgy az eget bámulni,
S illatos árnyban lesni madarat.
Barna kenyéren élek, haj gyakorta,
Kristályos kútviz az én italom,
De nem tud senki sem úgy eltűnődni
Egy szálló lepkén, égő csillagon.
Nem tud úgy senki a rétre borulni,
S szemmel követni vándor bogarat,
Mint én, a mikor csókolgat az alkony
Itt a kaszálón, a boglya alatt.
Elnyűtt köntösben, koronátlan fővel,
Czézárrá avat egy-egy hangulat,
Ha az én messzi elcsapongó lelkem

A rét fölött istennel elmulat.
Peterdi Andor.
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A BALÁCZAI RÓMAI TELEP.
A magyar orvosok és ter¬
mészetvizsgálók augusztus
hó végén Veszprémben tar¬
tott vándorgyűlésének leg¬
érdekesebb meglepetése a
Veszprémtől délre fekvő Balácza-pusztán végzett ása¬
tások eredményeit ismertető
besaámoló volt, a melyet
Laczkó Dezső piarista igaz¬
gató és fíhé Gyula, a ki¬
váló amatör archeológus
terjesztettek a vándorgyű¬
lés elé.
.Balácza Veszprémtől dél¬
re, légvonalban alig öt kilo¬
méterre, Nemesvámos és
Veszprémfajsz között fek¬
szik a káptalani birtok ha¬
tárán s a környéke már
első pillantásra olyannak
látszik, mintha a föld min¬
A BALÁCZAI ÁSATÁSOK TÉRRAJZA.
denütt a régmúlt idők em¬
lékeit takarná. A szántóföldeken levő két kő¬ utáni festés rétegei látszanak, bizonysága annak,
kút félreismerhetetlenül római eredetű s az hogy a festés művészete itt is erősen meg¬
ekevas szántás közben minduntalan a felszínre gyökerezett foglalkozás volt. Az is bizonyos,
vet egy-egy cserépdarabot, vagy beleakad a hogy a festők alig kaptak Itáliából e festmé¬
földtakarta falakba s tavaszszal, a mikor a nyekhez mást, mint a nevesebb mesterek minta¬
zsenge vetés még alig takarja be a föld szinéi, könyveit és egy pár olyan festő-anyagot, mit
az egyes táblákon sok helyütt látni kisebb- itten nem lehetett előállítani.
nagyobb halmozódást, mint egy lerombolódott
Négy nagyobb mozaik, a mely felszínre
épület helyét, másutt meg hosszan elnyúló
került,
csaknem teljes épségben s ennek min¬
sávokat, az egyes épületeket elválasztó falak
nyomát. Körülbelül 40 nagyobb halmozódást den egyes szemeséje és anyaga helyi erede¬
számlálhatunk össze, a mik ugyanannyi nagyobb tére mutat. Nem tehető fel, hogy az egykori
épület nyomát jelentik s így minden bizonyára mozaik-készítő, mielőtt kiválasztotta volna a
egy eléggé népes provincziális telep nyugossza mintakönyvből a mintát, részletesen tanulmá¬
álmát a föld alatt, a milyenhez hasonló nagy¬ nyozta a környék kőzeteit s így azt kell
hinnünk, hogy a művész teljes biztonsággal
ságút eddig még nem ástak ki nálunk.
ismerte a vámosvidéki márványszerű színes
A veszprémmegyei múzeum költségén Balá- mészköveket, dolomitokat és a közeli bazalto¬
czán megkezdett ásatások egyelőre csak egy kat, a miket mind fel tudtak használni. A kék
nagyobb lakóházat tártak fel a hozzátartozó szint kivéve, minden más színárnyalatról ki
melléképületekkel együtt, de azért a talált le¬ lehetett mutatni, hogy a közelben élő-forduló
letek máris sok tekintetben világosságot vetnek kőzetekből vannak, tehát a mozaikok készítői
a második és negyedik század közti római semmi esetre sem lehettek idegenek e földön.
életre. A számos apróbb leleteken kívül a leg¬
A feltárt lakóépületnek egyik legérdekesebb
érdekesebbek mindenesetre a falfestések és a része a fűtő-berendezés, a melyhez hasonló
mozaikok töredékei, melyek kétségbevonhatat- az itáliai romok között természetszerűen nem
lanul bizonyítják, hogy a központtól messze fordul elő sehol sem. Az enyhébb déli éghajeső provincziák népe nemcsak meg tudta őrizni ktról idekerült rómaiak kénytelenek voltak
művészi hagyományait, hanem a maga erejé¬ fűtésről is gondoskodni a gyakran nagyon is
ből fejlesztette is. A lakóépület minden falát szigorú téli időkben s ezért a lakóházaKban ki¬
festmények tarkították s az, hogy az egyes terjedt nyomai vannak a fűtő berendezésnek.
vakolat-darabokon sokszor két-három egymás- A helyiségek legnagyobb részét légfűtéssel fűtöt¬
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ték, a tüzelő helyekből tá¬
gas csatornákon át vezetve
a meleg levegőt mindenfelé,
míg egyes helyeken — épen
azokban a czellákban, me¬
lyek a római fogalmak sze¬
rint a legalkalmasabbak vol¬
tak háló helyiségekül —
csak egy csomó melegí¬
tett cseréptubust használ¬
tak kályhákul.
Ugyancsak a falfestmé¬
nyekből lehet egyet-mást
következtetni az itt lakók
életmódjának egy pár moz¬
zanatára is. A képeken gyak¬
ran fordulnak elő halak,
kecskék, szőlőfürtök s kü¬
lönösen a szőlő gyakori elő¬
fordulása arra enged gon¬
dolni, hogy a Balaton hegy¬
oldalain s a nyugatra nyíló
völgyekben már a rómaiak
idejében is nagy szőlőter¬
melés virágzott, A töredé¬
kek egy csoportját bízvást tarthatjuk egy szü¬
reti kép törmelékének.
A telep korának pontosabb meghatározására
nincsenek egyelőre adatok s legfeljebb az
említett pénzekből és érmekből lehet követ¬
keztetni arra, hogy a telep a vidék római ural¬
mának egész időtartama alatt megvolt. A
többféle falfestés és építésmód, valamint a
nagy lakóház alatt talált falromok azt árul¬
ják el, hogy ugyanazok a helyek több ízben
is építtettek s egy későbbi újjáépítést kétséget
kizáróan bizonyít az, hogy az egyik falban
egy régibb festett faldarabot beépítve találtak.
A baláczai telep egykori neve ismeretlen.
Az Itinerarium-n&k útvonalain egyiken sem
találunk olyan helységet, a melylyel azonosítani
lehetne Baláczát. Valószínű, hogy az Itinerari-jm nem teljes és Laczkó Dezsőnek sikerült
is meglehetős bizonyossággal egy csomó isme¬
retlen római utat megállapítani a Bakony és
a Balaton között s egyik ilyen feltételezett út
keresztezésénél fekszik Balácza.
Hahár már az eddigi eredmények is meg¬
lepően sok új adattal szolgálnak a régi Pan¬
nónia történetéhez, Balácza igazi históriai
jelentősége természetesen csak akkor lesz
majd teljes, ha a nagy kiterjedésű telep többi
részeit is felkutatják, a mi azonban egyelőre
bajosan lesz keresztülvihető, mert a telep
fölött ma egész kiterjedésében értékes szántó¬
föld van.
c.» v

Emeletes hid, magas partról, mely alatt hajó is átjárhat. 40 ember 30 méter hosszasáGban háromnegyed óra alatt építette. A magas építkezés daczára oly szilárd a
hid, hogy midőn a többi utász osztagok is zárt tömegben ide-oda futottak rajta alig ingott valamit.

A Nyitrán keres/tül épített hid, melyen automobil is átmehet. Pilóta aljarátokkal, a hol mélyebb, ott két hajó van beépítve. Hossza 36 méter, készítette 60 honvéd
két és egynegyed óra alatt.

BALÁCZÁN KIÁSOTT RÓMAR-KORI HÁZBAN TALÁLT FAFESTMÉNY ÉSMOZAIK

A Vág-Duna árterületén épített 53 méter hosszú gyalog türü, háromnegyed óra alatt építette 29 honvéd.
M A G Y A R H O N V É D U T Á S Z O K H I D VERŐ G Y A K O R L A T A I . — AZ V. HONVÉD-KERÜLET UTÁSZAINAK HID-ÉPÍTÉSEI. — Retter Gáspár fölvételei.
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VASÁENAPI ÚJSÁG.

RÉGI SAROSI KASTÉLYOK ÉS TÖRTÉNETEK.

ÚJ GYERMEKJÁTSZÓ-HELY A BUDAPESTI ÁLLATKERTBEN.

A CSÚSZÓKA.

A KÖRH1NTA.

Keserves régi panasz Budapesten, hogy arány¬ nemes mottóját. Az Állatkertben van ez a
talanul csekély a szabad terek, városi parkok pesti Eldorádó, a hol bárki fia-lánya nemcsak
száma. A hol pedig van, ott is alig veszik szabad térre, hanem sokféle játék- és torna¬
hasznát ép azok, a kik leginkább rá volnának eszközhöz is jut, még pedig anyagi áldozat nél¬
szorulva: a gyermekek. A túlságosan gondozott kül. A karszalagos őr már itt nem a mumustereken mértani czifraságú virágágyak pom¬ arkangyal szerepében grasszál, hanem inkább ő
páznak, de ha valamelyik csemete a csábító biztatja, vezeti, tanítja a gyerekpublikumot.
pázsitra vetemedik, a zord, egyenruhás kerub
Jellemző, hogy az első órákban milyen
nyomban elűzi onnan. Nem valami régen csi¬ groteszk megfigyelésekre nyilt alkalom. A gye¬
nálták az első gyermek-játszóteret, kint a rekek egy része közel se merészkedett s az
Mátyás-téren homokoztak föl és deszkáztak «őrbácsi» valósággal fogú őst a a vendégeltél.
körül pár méternyi földet. Az eredmény bizo¬
- Szabad? No de igazán? — kérdezgették
nyos tekintetben megdöbbentő volt. Furcsának hitetlenül a hírhedt pesti lakásínség, a zsúfolt
tetszik tán ez a kifejezés, de nem helytelen. kvártélyok delikvensei.
Mert az első játéktér annyira megtelt, hogy a
És sokan nem tudták, hogy a legtöbb játék¬
zsúfoltságtól mozogni is alig tudlak ott a bol¬ szer mire való. Egy kis meditálásra serkent¬
dog apróságok, — nemhogy szabadon játszani. hetne tán például az a tapasztalás, hogy az
Nagynehezen létesült még egy - kisebb — első héten száznál több gyereknek fogalma
játékhely a Liszt Ferencz-téren, aztán pauza se volt a közönséges Hintáról. A szegények
következett, csak néhány iskola és napközi ott¬ addig egyáltalán nem láttak hintát. A nagyob¬
hon zárt helyiségében gondoskodtak a kicsikék¬ bak, iskolások közt pedig szintén akadt, a ki
ről, de a tágas köztereken ma is székesfővá¬ a «csúszókát» nem ismerte. Vidéken felnőtt,
rosi ál-Torquemadák riogatják a gyerekhadat. vagy jómódú pesti ember nem is képzelheti,
Az idei nyáron végre megnyilt az első igazi a mit a pesti nyomor sarjai elszenvednek a
játéktér, okos angol mintára, a mely nagyobb boldognak keresztelt, játékra való korban.
mértékben realizálja a His Majesty Baby
Most az Állatkertben megkapják azt, a mit

szemük-szájuk, azaz kezük-lábuk kivan, a mi
után eddig csak egy-egy vasrácson át nyújtot¬
ták sóvárgón a vézna karjukat. Van itt létra,
gyűrűhinta, pózna és ma szókötél. Odébb magas
körhinta, a hol egyszerre öten is röpülhetnek
köröskörül. Aztán a kisebbeknek dupla-hinta,
kényelmes ülőkével, a legapróbb apróságok
passziójára meg ülőkés, biztonságos baby-hinta
btb. És ha a mama-papa egy piczulát is szán
a mulatságra, gyönyörű ponny-fogat várja a
szomszéd porondon, sőt miniatűr-hátasló is a
nekipirult gyereket.
Dickensi puha öreg lúdpenna kéne a meg¬
örökítésére mindannak, a mi naponként végbe¬
megy az Állatkert jobbsarkában, a czirkusz
hátamögött, ahonnan pár idillt vetít elibénk
az Erdélyi mester pontos objektíve. S ha
végignézzük a főváros minden szocziális reform¬
ját, a népszállót, a kislakásokat, a munkás¬
házakat : kívánatosabbat, praktikusan ideálisabbat sehol nem találunk annál, a melyik új,
élénk, vidító színekkel tarkítja az Állatkert
zöldjét. A kedves gourmandériába csak akkor
vegyül kesernyés íz, ha ajkunkra tolul a kérdés :
- Hol és mikor csinálnak még vagy tíz
ilyen gyermek-kertet?
Tálon Kornél.

HINTÁZÓ GYERMEKEK.
SZAMÁRFOGAT GYERMEKEK RÉSZÉRE.

Sárossal foglalkozni utóbbi időben határo¬ nak, régi kövekből, régi divat szerint épült s később a Keczer és Szinyei-Merse család bir¬
zottan divattá vált. Szinyei Pál ecsetje kis sárosi kastélyaink fölé azok a csonkára fo¬ tokába jutott.
Érdekes monda fűződik a zborói várnak
megyénk felé fordította az ország figyelmét s gyott, kurucz idők ragyogó korára emlékez¬
az emberek kíváncsian érdeklődnek annak a tető sárosi várromok, melyek dicső idők pusz¬ Rákóczi kézre való átszármazásához. A mohácsi
tájnak benső világa iránt, melynek balzsam¬ tulásnak indult régi emlékeinek fcntartására, vész után L Ferdinánd megfosztja a Tarczay
ittas levegője a Szinyei-Merse Pál csodaképei¬ ápolására s őrzésére intenek bennünket. Le¬ családot a zborói birtokától s főkapitányának
ből feléjük árad. Ebben az érdeklődésben, — gyen mai czikkem is egy lelkes, bár omladé- Serédy Gáspárnak adományozza azt. Boldogan
szerénytelenség nélkül mondva, - - némi ro¬ kony oszlop, mellyel öreg megyénk pusztuló és büszkén uralkodik Serédy Gáspár, a XVI.
konszenvet merek Sáros iránt felfedezni, s emlékromjait alátámaszthatom, életüket ha századbeli magyar főurak leghatalmasabbjainak
egyike, regényes fekvésű zborói várában, s
belőle bátorságot meríteni, hogy régi dolgok¬ csak egy héttel is, meghosszabbíthatom.
ról, öreg kövekről mesélve, Gascognenak csú¬
Ennek a sárosi kastélykörnyezetnek képek¬ gyakran látja vendégül Sáros-vár nagytekin¬
folt kis megyénket régi, patinás formájában ben való megörökítése, s az ennek nyomán télyű urát, Rákóczi Jánost. Rákóczi régen vá¬
mutassam be.
felébredt, régi idők emlékezetébe ringató han¬ gyik a szép Zboróra, B tréfa-móka közben
Idegenek előtt visszásnak tűnhetnék fel gulatnak, — egyelőre csak bemutatóul — való 16,000 friss veretü aranyat ajánl fel Serédy
ezen vállalkozásom, s hirtelen ítélettel Írásom visszatükrözésére, minden sárosinak igaz büsz¬ Gáspárnak a várért. Az ajánlatba a vár ura
minden sorára, betűjére az elfogult diesekvés kesége, Berzeviczy Albertnek «Régi Emlékek» szinleg belemegy, azonban lehetetlennek látszó
ízléstelen vádját süthetné rá, én azonban czímű, költői lendülettel, csodaszépen megirt feltételhez köti az eladást. 1565 márczius
nem idegeneknek, hanem csakis azoknak könyve kölcsönözte nekem az első gondolatot. 3-ikához egy évre, egy azon évbeli veretü
irok, kik a sárosiakat ösmerik, szeretik a Igaz lelkesedéssel emlékszem meg e kedves, arannyal kell Rákóczinak a vételösszeget le¬
csodás összetartásukat méltányolni tudják. nekem igen kedves könyvről, melynek minden fizetnie. Serédy nyugodt lélekkel várta, vagy
A fénysugarakat, melyek Sáros históriájából során, minden betűjéből kiérzem a meleg szere¬ tán el is felejtette a szokatlan feltételhez kö¬
felénk tündöklőnek, az idegen úgy sem látja tetet, Berzeviczy Albertnek őszinte ragaszkodá¬ tött alkut, s a következő év márczius 3-án, a
meg, hiszen távol van tőlünk, vendégszerete¬ sát ehhez a mi sárosi rögünkhöz s ahhoz az fényes kísérettel várához közelgő Rákóczit maga
tünket nem élvezte, köztünk nem lakott. A ki öreg házhoz, melyben Sáros megyének ez a is lóháton, a Bártfa és Hosszúrét között elterülő
azonban mélyebben foglalkozik megyénk belső nagy fia született, s melyben ifjúsága legszebb, síkságon teljes pompával várta. Ezüsttel kivert,
világával, komoly, igen fontos érveket talál a soha vissza nem térő éveit töltötte. A XVII. nehéz vasládákban hozta eléje Rákóczi a friss
mellett, hogy a sárosiaknak ezt az összetar¬ században épült, köoszlopos «altánával», s a veretü, egyenlő évszámú aranyak súlyos töme¬
tását, megyéjükhöz rajongással határos ragasz¬ xrundellának* nevezett toronyszobával öve¬ gét, melyet egy hatalmas kőlapon sajátkezüleg
nemes egyszerűségében is klasszikusan olvasott le a két dynasta főúr. Mindinkább
kodását őszintén megbecsülje s annak Sáros zett,
szép
berzeviczei kúria, Sárosvármegye egyik torzuló arczczal, szorongó szívvel vette át az
határain is túlterjedő jelentőségét elismerje. legrégibb
családjának ősi fészke. II. András
Évek hosszú sorának kell azonban elmúlnia, király idejében, 1209-ben, nagy szerepet játszott utolsó aranyat Serédy Gáspár, s kezével ked¬
a míg egy indigéna meg tudja érezni a kedély¬ már a család első megállapítható őse. Rutker velt vára felé végső búcsút intve, jajkiáltás
nek, a szeretetnek azt a — nevezzük j.luin utóda Hikolf, a kiről egykorú okmányok Comcs nélkül holtan bukott az aranyak csillogó tö¬
air - - hangulatát, mely érthetővé teszi a mi Ricolphus de Scupes néven emlékeznek meg, megére. E szomorú emlékezetű helyen, özvegye,
tájunk csodás erejét, azt a delejes erőt, mely s a ki törzsatyja a ma virágzó Berzeviczy, Mérey Anna kápolnaszerű kőoszlopot emelte¬
a ragyogó paloták s legtündöklőbb élet köze¬ s a XVI. században kihalt Tarkeny-Tarczay tett. Az oszlopnak a zborói vár felé néző ol¬
péből is visszavonz bennünket a mi egyszerű, családoknak. Bikolf fiai: Kokos és János, dalán most is tisztán látható még a lovas
de nekünk semmi mással fel nem érő s össze 1288-ban új donácziót kapnak, s a Comes ét alakja s alatta a felírás: Hic est Serédy
nem hasonlítható öreg sárosi otthonunkba. Dux Thaeculae nemzetségből származó Dobay Gáspár.
Legszebb, s talán műépítészet! szempontból
Talán ennek a Sáros iránti benső rajongásnak Péter királyi ember, a szomszéd Balthantező,
legértékesebb
a báró Ghillány Imre fricsi kas¬
ereje adta Szinyei Pál kezébe is az ecsetet, s Dobó, Pálossá és Tharkvelő urai jelenlétében,
varázsolt vásznára olyan levegőt, olyan szint, a szepesi káptalan plénnma előtt iktatja be télya. A csodás szépségű szgrafittókkal szegé¬
olyan illatot, melynek párja nincs a földkerek¬ őket a nagykiterjedésű tarczai uradalomba. Itt lyezett 300 éves kastély az egyetlen, melynek
ségen, s a mely előtt önként hajtá meg az találom első együttes szereplését a Berzeviczy eredeti formáján sem az idő, sem az emberek,
elismerés zászlaját az érzéssel biró király, az és Dobay famíliáknak, melyek ősfáinak lom- igen gyakran ízlést s művészeti érzéket nél¬
úr, s az együgyű paraszt.
bosodó ágai azóta tizenkilencz generáczión ke¬ külöző szeszélye nem változtatott, s a maga
érintetlen szépségében hagyta hátra az em¬
Ősi kastélyok mohos falai, félelmesen ko¬ resztül számtalan esetben fonódtak egymásba, beri szem és lélek gyönyörködtetésére. Erede¬
s
fakasztottak
új
rügyet
ez
öreg,
de
még
ma
moly ősapák, s magasra fésült rizsporos hajú
tileg nagy vizárok vette körül a kastélyt, s
ősanyák ijesztő mereven ránk bámuló arcz- sem korhadt családfákon. Fenyőkoszoruzta az emeleti helyiségbe kötélhidon lehetett csak
képei között öreg, kormos kandallók pattogó domb választja el Berzeviczét a szomszéd Darócz feljutni. A kastélyt Berlhóly Bálint s felesége
lángja mellett hallgatom azokat a régi-régi községtől, mely a XVII. századtól a Berzeviczy Palochay Julianna 1605-ben kezdték építeni
históriákat, melyeket esőverte őszi délutánok család tulajdonát képezte, s leányágon jut ké- és csak huszonöt év múlva, 1630-ban fejezték
s hófuvásos téli esték mélabús hangulata csal
be. Egyetlen leányukat, Viktóriát, Ghillány
azoknak a kihaló félben lévő, a régi jó világ¬ sőbb a Szmrecsányi família birtokába. Darócz Domokos vette nőül s így került e műremek,
ból itt-ott még csodálatosképen visszamaradt, ma is az elterjedt ősi Szmrecsányi család meg¬ s van ma is, a Ghillány-család bárói ágának
furcsa módis, de aranyos szivü öreg emberek hitt fészke, melyet a Berzeviczy famíliának birtokában.
bárói ágából származott utolsó sarja, báró
kedvesen beszédes ajkára.
Érdekesen szomorú, megyénk legszebb fek¬
Berzeviczy Mária s férje, Szmrecsányi Ödön,
Volt nekem egy öreg, nyolczvankét eszten¬ bűbájos paradicsommá varázsoltak.
vésű, utolsó csonka ormával a múlandóság
dős nagynéném, nagyapámnak volt a nővére,
Kevesen tudják, hogy rejtett völgyek szerény gyászos emlékéül égbe meredező Kapivárnak
a ki nyolczvanas éveiben is frissen, üdén, a
meghúzódva, Sárosban van az ország két regényes története, s még történeténél is
legapróbb részletekre kiterjedő tájékozottság¬ ölén
parkja. Az egyik a képviselőház haj¬ búsabb végzete. Hosszas hányattatás után,
gal magyarázta, bontogatta azokat az össze¬ legszebb
dani alelnökének, Bánó Józsefnek osztópataki, 1712-ben, Kapy Gábor özvegye Gergelaky Éva
vissza bogozott rokoni szálakat, melyek a régi a másik a Szmrecsányi család daróczi parkja. újra felépíttette s lakhatóvá tette férje büszke
időkben a felvidék egy-egy megyéjének famí¬
őseinek sokat szerepelt sziklavárát. Munkája
Sáros megyének legrégibb s egykor leg¬ gyümölcsét azonban sokáig nem élvezhette,
liáit keresztül-kasul fonták, s tették úgyszól¬
ván egy családdá ezt a mi kedélyes sárosi nagyobb szerepet játszó vára, a nagynevű Ho- mert a vár felépítése után három évre, önma¬
dossy Imre leányának, Pulszky Géza özvegyé¬ gának kellett azt ismét elpusztítania. Az 1715
köztársaságunkat.
birtokában lévő Sárosvár. Valószínű, hogy évi országgyűlésen hozott törvények az ösz0 mesélte nekem azokat a búsan szép s nek
a
magas
hegycsúcsra még a rómaiak idejében szes magyarországi várak megsemmisítését ha¬
félelmesen érdekes megtörtént históriákat, me¬ épült sziklafészek,
észak felől beütő szar¬ tározták el, s Kapivára felgyujtása és elpusz¬
lyeknek gyermek-eszem előtt olykor hiányos¬ maták (lengyelek) az
ellen
pontúi, s a tításának hóhér munkáját a vár saját asznak látszó részleteinél, ifjú korom ébredező honfoglalás idejében Árpádvédelmi
vezér
népének
első s/onyára, Gergelaky Évára bízták. Megtört
kíváncsiságára, levéltárunk sárgára fakult régi lakhelyéül szolgált.
szívvel tett eleget Kapy Gábor sok csapást
papírjai, s a megyénk történetével foglalkozó
Nevezetesebb várak még: a pécsújfalusi he¬ ért özvegye a gyászos megbízatásnak, s a
öreg, s újabbi könyvekből nyertem kiegészítő gyek
a XI. században épült Pécs- pompázó vár alján fekvő kapifalvi kastélyá¬
felvilágosítást. Borongós meséim méltó kör¬ Üjviír csúcsán,
vagy
Henighvár,
melytől a megye egy¬ nak ablakából, nemes vonású arczán végig
nyezete, e históriák sárosi színpadának mintegy kori Újvár vármegye nevét
vette, s melyet csak omló könnyzápor közt nézte végig a láthatárt
stilszerű kulisszái legyenek azok a történelmi 1400-ban cserélt fel a mostani
névvel. elborító füstoszlop és lángnyelvek közepette,
emlékekkel körülzsongott öreg kastélyok, me¬ A Poprád folyó jobb partján épült Sáros
Palocsa'-vár,
lyek hazánk történetébe vágó adataink részle¬ a XIII. század óta szereplő Tarkővár, az ok¬ élete legszebb munkája, minden reményének
tes elbeszélésére s méltatására ugyan sem ele¬ mányainkban 1350. év óta emlegetett, ma már pusztulását.
gendő térrel, s azonkívül e ragyogó kor meg¬ romjaiban sem létező fierzeiriczy-vár, a Nekcsei,
Kopott könyvnek sárgult levelén olvasom:
írására méltó erővel s tehetséggel sem rendelke¬ lipóczi Keczer, Dobay, Vajday, Somosy és Roz- «... azóta, miként sok más, egykor fényes
zem, azonban az emlékezés szeretetteljes me¬ gonyi családok kezén megfordult, s a Eákóczi kényúri lakhely, Kapivár is i'cri'xék é-x bag¬
lege bátorságot önt belém, hogy ez öreg kas¬ Ferencz-féle
felkelés idején végleg elpusztult lyok tanyája, s ma is magamul felnyúló bd*télyokkal foglalkozva, a velük összefüggő tör¬ Lij 101 ez (Lipócz)
vára, a két különböző helyen tyájn, a magyar nemesség r.'Jilnt hatalmá¬
ténetek elmesélésével életrekeltsem az ősi falak épült Sóvár, & Merse-család
által 1262-ben nak gyászos árnyalata.*
hallgatag kötömegét.
Pr. Dobay István
újraépített Szinye-Lipócz vár, mely Bánkbán
Mint borongós bús emlékoszlopok magasla-
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AZ OSZTRÁKOK ELSŐ KÍSÉRLETE ARAD VÁROS ELFOGLALÁSÁRA.
DR. O L Á H G Y U L A V I S S Z A E M L É K E Z É S E I B Ő L
Arad város elfoglalását nagy fontosságúnak
tartotta a bécsi kormány, még pedig nem csak
sztrategiai, hanem még sokkal inkább politi¬
kai szempontból. Mikor a temesvári és az aradi
várnak parancsnokait megnyerték az osztrák
kormány részére, akkor a legfontosabb politi¬
kai feladat az volt, hogy Arad várost is fog¬
lalja el és szállja meg az osztrák katonaság.
Ha ez sikerül, akkor a szász lázadás a temes¬
vári várra, az oláh lázadás az aradi várra
támaszkodva, Magyarországnak jóformán egész
déli és keleti része az osztrák kormány bir¬
tokába jutott volna.
A szerb lázadás akkor már csaknem az
egész Bánságra kiterjedt. Ezeket a lázadókat
fegyverrel, ágyúkkal, lőszerekkel a temesvári
vár látta el, aaonkívül segítették őket a határőrvidéki ezredek. Janku Avram és Axente Szevér
oláh lázadói Hunyad-, Zaránd- és Alsó Fehér
vármegyékben dúltak és pusztították a magyar¬
ságot. Ezek az oláh lázadók többször megkisérlették az aradvármegyei oláhság fellazítá¬
sát is és az aradvármegyei oláh községek majd
egyik, majd a másik pontján ki is tört egyegy lázadás, de azokat az Arad város nemzet¬
őrei mindig elnyomták és így az aradvármegyei
oláhság nem tudott Janku oláh lázadóival
egyesülni.
Ha az osztrák katonák bevonulhatnak Aradra,
itt a nemzetőrséget lefegyverezik és berende¬
zik az osztrák katonai uralmat, akkor az arad¬
vármegyei oláhságot könnyű lett volna egye¬
síteni az erdélyi lázadó oláhokkal s ha Arad
város az osztrákoké s aradi várból felfegyvere¬
zik az arad- és krakóvármegyei oláhokat, akkor
az osztrákok kezére jutott volna csaknem az
egész Bánság, továbbá Erdély nagy része,
Arad és Csanád vármegyék egész Szegedig.
Mert a mely osztrák sereg Aradot elfoglalta
volna, győzedelmesen és jóformán kardcsapás
nélkül vonulhatott volna fel egész Szegedig,
az útközben levő községek és városok egész
a Tiszáig sehol sem tudtak volna ellentállani.
Jól tudták azt az illetékes osztrák katonai
hatóságok és jól tudta a bécsi osztrák kor¬
mány, hogy Arad város egy nagy vidéknek a
kulcsa és el is határozták, hogy Arad várost
egy osztrák sereg meg fogja szállani. Csak
abban tévedtek, hogy a maguk erejét túl¬
becsülték, az Arad város helyőrségét képező
nemzetőröket és önkénteseket pedig lenézték,
jóformán semmibe vették és azt hitték, hogy
legfelebb csak egy kis utczai csetepaté lesz,
mely után ők, a «reguláris katonák», azt a
«csőcseléket» szétkergetik, elfoglalják a várost,
lefegyverzik lakosságát és szervezik benne az
osztrák katonai kormányzatot.
Arad városnak ilyeténképen való megszállása
október 3-ikára volt megállapítva és úgy ter¬
vezték, hogy a Bánság felől, tehát a Maros
hídján keresztül jön Blomberg dzsidásezredes a maga ulánus ezredével és ugyanakkor
érkezik Aradhoz Leiningen osztrák ezredes egy
zászlóalj sárga bajtókás «Leiningen»-ezredbeli gyalogsággal Erdély felől. Ilyen két ol¬
dalról való táraadással akarták a várost, ha
lehet csak egyszerű bevonulással, kardcsapás
nélkül, de ha ez nem lehet, egy kis utczai
csata után elfoglalni.
Blomberg dzsidásaival október 2-ikán az
Arad közelében levő kisszentmiklósi lovassági
laktanyába vonult. Csakhamar megtudta ezt
Seheinert Nándor, Arad város derék rendőr¬
ségi főkapitánya, maga is tiszt az aradi lovas
nemzetőröknél; de megtudta azt is, hogy a
dzsidás ezred Aradon keresztül akar vonulni.
Ezt bejelentette Máriássy János őrnagynak,
az aradi haderő parancsnokának. Mindenki
tudta, hogy az átvonulás czímén Blomberg
tulajdonkép Arad várost akarja elfoglalni.
Azért Máriássy azonnal riadót doboltatott és
az összes haderőt fegyverbe állította.
A riadó a város egész lakosságát izgalomba
hozt'i. Csakhamar megtudta mindenki, hogy
a nemetek el akarják foglalni a várost és
nemcsak a nemzetőrök, az önkéntesek és a
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polgári tüzérek, hanem azt lehet mondani, a
város összes férfinépe sietett a főtérre, a ki¬
nek puskája, vagy kardja volt, azzal fegyver¬
kezett fel, de a kereskedő- és iparossegédek,
a kik még nem lehettek nemzetőrök, kihegye¬
zett vasrudakkal is jöttek, úgy, hogy az a
tágas főtér csakhamar megtelt a város védel¬
mére kész fegyveres néppel.
Máriássy János és Gaál László őrnagyok
megtették a kejlő rendelkezéseket. Blomberget
és dzsidásait Új-Arad felől várták. A Maros
hídján kellett nekik átjönni s azért a sereg
birtokában levő mind a hat ágyút a hídfőnél
állították fel. Az ágyúk mellett egész csapat
polgári tüzér állt s el voltak készülve, hogy
a dzsidásoknak a hídon való átj övet elét meg
fogják akadályozni. Az ágyúk fedezésére gya¬
log és lovas nemzetőrök állottak csatakészen.
Gondoskodtak arról is, hogy ha az ulánusok
mégis áttörnének, az utczákban a kellő ellen¬
állást találják s a pirospántlikások a Hídutcza és a Szép-utcza házaiban voltak elhe¬
lyezve, hogy az ablakokból tüzeljenek; a Fő¬
téren ped;g ott álltak az aradi s a bihari
nemzetőrök és a békési önkéntesek: ezeken
kívül pedig a város lakosai közül igen sok
fegyveres polgár. A nemzetőrök és az önkén¬
tesek tisztjeikkel együtt sorakozva álltak a
Fő-tér hosszában; a többi fegyveres polgár
mögöttük csoportokban helyezkedett el. A fegy¬
veresek mindannyian a tér közepót foglalták
el, a házak mellett való úton a közlekedés
szabad volt és mi, serdültebb fiúk az egész
idő alatt jártunk a Fő tértől a hídig és onnan
vissza s vártuk a fejleményeket.
A dzsidások nem mutatkoztak, de megjött
a hír, hogy Blomberg ezredes vezetése alatt
elhagyták a kisszentmiklósi laktanyát, ÚjAradríi vonultak és ott a piacztéren sorakozva
állnak.
Egyszer azután nagy mozgolódás támadt a
fegyveres nép között. Máriássy őrnagyhoz az
a hír érkezett, hogy Mikalaka felől a radnai
úton nagy csomó osztrák gyalogság érkezik.
Máriássy lovas tisztet küldött eléjük azzal az
utasítással, hogy kérdezze meg, hova mennek
és tudassa a csapat parancsnokával, hogy ha
a várost akarják megszállani, vagy ha az
aradi várba akarnak bevonulni, ő ezt az egész
haderejével meg fogja akadályozni.
Az érkező katonaság a Leiningen gyalog¬
ezrednek egy zászlóalja volt gróf Leiningen
ezredes vezetése alatt. A Máriássy által kül¬
dött tiszt a vármegyeházán túl, a mostani
arad-csanádi vasút palotája irányában talál¬
kozott velük. Előadta Máriássy izenetét és
Leiningen ezredes azt felelte, hogy ők Temes¬
várra mennek s Aradon csak át akarnak vo¬
nulni. De az ezredes arról a helyről látta a
Fő-téren álló temérdek fegyveres embert, látta,
hogy azok ötször - hatszor annyian vannak,
mint az ő csapatja s azért a Máriássy vála¬
szának megérkeztóig megállította a zászló¬
alját.
Máriássy erre lovas küldönczöt indított Berger várparancsnokhoz azzal a kérdéssel, hogy
a Leiningen ezredes által vezetett zászlóalj a
várba megy-e? De csakhamar hír érkezett
arról, hogy Leiningen is küldött a várba egy
parlamontairt, a ki csónakon ment át a Ma¬
roson s valószínűleg azt az izenetét vitte
Bergernek, hogy a magyar sereg nagy erővel
sorakozik s így á támadás nem tanácsos.
Berger azt a választ adta Máriássy küldönczének, hogy Leiningen ezredes nem az aradi
várba megy csapatával. A hídfőnél álló nem¬
zetőrök látták, hogy a Máriássy küldönczének
kijövetele után kevéssel egy lovas katona
sebes - vágtatva ment a várból Új-Aradra.
Valószínűleg azt az izenetét vitte báró Blom¬
berg ezredesnek, hogy a tervezett támadást
nem fogják végrehajtani. Berger válaszára
Máriássy megengedte a Leiningen-zászlóaljnak
az Aradon való átvonulást.
Én láttam ezeknek a sárgahajtókás Leiningen-bakáknak a nemzetőrök és az önkéntesek
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sorfala előtt való elvonulását. Ott álltam az
aradi nemzetőrök közelében. A fegyveresek
sorfala a templomtól egész a Szóp-utczáig
tartott s a sorfal mögött nagy sokaság állt.
Elől jött lóháton az ezredes a segédtisztjével,
az után következett a zenekaruk s úgy jött
századonkint a zászlóalj. Gaál László regulá¬
ris és azonkívül tisztességtudó művelt magyar
ember volt s azért midőn a zászlóalj zeneszó¬
val közelgett, fegyverrel való tisztelgést vezé¬
nyelt és ugyanazt vezényelték a többi parancs¬
nokok is; de mikor Gaál László látta, hogy
az ezredes a tisztelgésre nem szalutál, hallot¬
tam, a mint harsány hangon vezényelte:
(iFigyelj!» (dgazodjN «Lábhoz!» «Pihenj!»
Utána ugyanazt vezényelte a többi parancs¬
nok is és megszűnt a tisztelgés. Elvonult a
zászlóalj a magyarok sorfala előtt a nélkül,
hogy valami figyelemben részesültek volna.
Mikor a zászlóalj a Maros hídján átal ért,
ott sorakoztak. A várból Berger tábornok vár¬
parancsnok és egy csomó tisztje kijöttek; kis
idő múlva jött Új-Arad felől Blomberg dzsidás
ezredes néhány ulánus tiszttel, ott találkoztak
a balparti hídfőnél,
- a jobbparti hídfőnél
pedig állottak az aradi nemzetőrök. Ezek
nemcsak látták, de szigorúan megfigyelték
mindazt, a mi a Maros túlsó partján, a bal¬
parti hídfő közelében történt.
Együtt voltak ott a magyar szabadság és
Arad város esküdt ellenségei: báró Berger
tábornok várparancsnok, gróf Leiningen, báró
Blomberg és Siliár ezredesek; együtt voltak
és hosszan tárgyaltak; kétszer is odajöttek
közvetlen a hídfőhöz és mutogattak át Arad
város felé. Azok, a kik a jobbparti hídfőtől
nézték őket, úgy látták, hogy legjobban ma¬
gyarázott a többieknek báró Blomberg dzsidás
ezredes, a honosított magyar mágnás, a ki
ezredével több évig lakott Aradon és így a
város helyrajzi viszonyait teljesen ismerte.
Az értekezés és tárgyalás befejezi ével Berger
tábornok szemlét tartott a Leiningen zászló¬
alj felett s midőn ez megtörtént, két század
Leiningen-baka dobszóval bevonult az aradi
várba, a többi pedig katonai zenével ment
Új-Arad felé. Tehát báró Berger tábornok is,
gróf Leiningen is hazudtak, mert ime a Leiningen-bakáknak egy tetemes része az aradi
várba vonult be, pedig azt hazudtak, hogy
Temesvárra mennek.
De akármit tárgyaltak ott a balparti hídfő
mellett, ravaszul kigondolt tervük dugába dőlt.
Az aradi helyőrségi nemzetőrök és önkéntesek,
különösen az aradi nemzetőrök, polgári tüzé¬
rek és a riadóra összesereglett fegyveres pol¬
gárok harczkészsége és bátor fellépése meg¬
hiúsította szándékukat és Arad város polgá¬
rainak szabadságszeretete megakadályozta azt,
hogy az osztrák elfoglalja Arad várost.
Abból a hosszas tárgyalásból, a mit Berger,
Blomberg, Leiningen és Siliár a balparti
hídfő mellett tartott, mindenki azt következ¬
tette, hogy a támadást még meg fogják újí¬
tani s azért Máriássy őrnagy ezen feltevés
szerint telte meg rendelkezéseit. A Maros
vonalán előőrsök álltak, az önkéntesek és
nemzetőrök készenlétben a Fő-téren táboroz¬
tak, a házakban pedig az egész éjjel minden
ablak ki volt világítva, így védekezett a város
egész helyőrgégo a netalán bekövetkező éjjeli
támadás ellen.
A város összes lakossága egész éjjel ébren
volt. nagy tömegek járkáltak a Fő-téren, de
a kik nem mertek nappal támadni, éjjel sem
támadtak. Eeggel Blomberg beküldött egy
csomó ulánust az aradi várba, maga a többi
dzsidásával Új-Aradon helyezkedett el, Lei¬
ningen ezredes is a zászlóaljból vele maradt
bakáival tovább ment Temesvár fölé. Arad
polgárai azt hitték, hogy a fenyegető vesze¬
delem elvonult felettük, pedig még az után
következett a nehéz megpróbáltatások hosszú
korszaka.

Az emberiség legújabb korának hihetetlenül
sok az újabb és újabb társadalmi problémája,
a mely csaknem mind kibogozhatatlanul ku¬
száit. A bonyodalmak szakadatlan sorát azon¬
ban jóformán teljes pontossággal egyetlen főtényezőre lehet visszavezetni: a nő egészen új,
egészen megváltozott és a multakhoz viszo¬
nyítva mérhetetlenül megnövekedett szerepkö¬
rére. Noha Anglia a leghangosabb a már-már
forradalmi színű nőmozgalmak miatt, mégis az
észak-amerikai Unióban vívták ki maguknak
a nők gazdasági és társadalmi nézőpontból
egyaránt a legtöbb hasznot, a legkönnyebb
boldogulást és a legtöbb megbecsülést és egé¬
szen jogos az a föltevés, hogy maholnap a
földkerekség minden népének a nőtársadalma
-abban az irányban fog haladni, mint az ame¬
rikai nő, ugyanazokkal a problémákkal fog
vesződni, ugyanama sikereknek örülni és ugyanama szenvedések miatt könnyezni, mint a u'Oman of the United Síalcs.
És épen arról van szó, hogy a nőnek a tár¬
sadalom kereteiben való újszerű elhelyezke¬
dése, ha jár is kétségtelen új örömökkel, ta¬
gadhatatlan nagy sikerekkel, de okoz néhány
olyan fájdalmas eltolódást és súlyos kényel¬
metlenséget, a mely - - legalább manapság még eldöntetlenné teszi, hogy az amerikai nő
példája szerint való haladás valóban fejlődést
is jelent-e, nemcsak az egész emberiségnek, de
maguknak a nőknek, hogy úgymondjuk, az
osztályérdekei javára?
Működik Amerikában egy úgynevezett «női
szövetség)) mely éber figyelemmel kiséri, már
a múlt század hetvenes évei óta, az amerikai
nő új elhelyezkedésének és új karakterizálódásának az összes külső és belső jelenségeit.
Emez «Association of Women» följegyzései
szerint 1870-ben az Egyesült-Államok terüle¬
tén öt nő működött az ügyvédi, egy a mér¬
nöki, huszonnégy a fogorvosi és hét a gyors¬
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írói pályán, hogy csak ennyit említsünk. Már
1890-ben 160 nő volt mérnök, 337 fogorvos,
208 ügyvéd, 888 újságíró, 10,810 festöművésznő, 2725 színésznő, 34,568 zeneszerző és
zenetanítónő, 4875 állami tisztviselő, 4555 or¬
vos és 21,185 gyorsíró. Most már sok-sok
százezerre rúg azoknak az amerikai nőknek a
száma, a kik a legkomolyabb, a legtöbb tanu¬
lást és megértést követelő hivatást űzik s most
már a számuk rengetegsége miatt is nagy mér¬
tékben hozzájárulnak az Egyesült-Államok íiziognomiájának a kialakításához, mint egy élénk
és gyakran ismétlődő szin valamely nagysza¬
bású mozaik-képen.
Érdekes, sőt izgató kérdés: milyen most
már ennek a hatalmas női hadseregnek a
helyzete például a - - férjhezmenéssel kapcso¬
latosan ? Milyen a hatása a diplomának, vagy
pontosabban körülhatárolva: a pozitív tudás¬
nak és műveltségnek a leányok férjhezmenő
kedvét illetően?
Az említett «Association of Women» sta¬
tisztikája szerint az amerikai diplomás nők
közül csupán 28-2 százalék van férjnél, holott
az egyéb, húsz évesnél idősebb amerikai lá¬
nyok 80 perczentje találja meg hamarosan az
élettársát. Ez a megállapítás bizony igen szo¬
morú perspektívát nyit a házasság sorsát ille¬
tően amaz időre nézve, a mikor a diplomás
leányok száma még inkább megsokszorozódik.
A veszedelem azonban, noha nem alapta¬
lan, mégsem akkora, mint a milyennek a fön¬
tebb leirt két szám mutatja. Sajátságos ugyan,
de vigasztaló, hogy a diplomás lányok még
olyan előrehaladott korukban is férjhez tud¬
nak menni, a mikor más leány már régen és
a mi körülbelül ugyanazt jelenti, örökre meg¬
szerezte az aggszűz tiszteletetjelentő, de kényel¬
metlen czímét. Amerikában igen gyakori je¬
lenség, hogy diplomás hölgyek harmincz, negy¬
ven, sőt ötvenéves korukban is férjhezmennek,
s ha azokat a nőket is fölvesszük a statiszti¬
kába, a kik akkor állottak be menyecskének,
a mikor más nők már a nagymamái főkötőt

729
viselik
úgy az aránytalanság már nem
olyan megdöbbentő, mert végső eredménykép¬
pen a diplomás nők 54 százaléka - - ha ké¬
sőn is — df férjhezmegy. Van az «Assotiation
of "vVomenn statisztikájának még egy adata,
a melyet érdemes fölemlíteni, noha egészen
magútól értetődő. Az nevezetesen, hogy az
egyszerű leányok tíz százaléka már húsz éves
kora előtt elsiet az anyakönyves elé, míg vi¬
szont a diplomás lányok között egyetlen egy
sem akad, a kinek húsz éves kora előtt be¬
kötnék a, fejét. A mi természetes. Az egyetemi
stúdiumok legalább 23 — 24 éves koráig lefog¬
lalják a tudományra szomjas leányokat.
Nagyon érdekes az az észlelés is, hogy in¬
kább mennek férjhez azok a diplomás lányok,
a kik olyan egyetemekre jártak, a hol tiúk és
leányok kii/üsm w,i\ják maglikba a tudást.
Amerikában vannak tudvalevőén női egyet rmek is és csodálatos, hogy azok a tudós lá¬
nyok, a kik e/t'ki't a főiskolákat látogatták,
teljes tíz százalékkal maradnak el a férjhez¬
menés nézőpontjától ama leánytársaik mögött,
a kik a vegyes ifwVem/y-be iratkoztak. Hogy
mért van ez így, maguk az amerikai társada¬
lomtudósok sem tudjak eldönteni. Lehet, hogy
a vegyes egyetemeken poétikus, gyermeki ba¬
rátságok bontakoznak ki szerelemmé, majd
pedig házassággá, de az is lehet, hogy a leány¬
kollégiumok zárkózott nőies légkörében kifej¬
lődik az a sajátságos, de ma már nem ritka
tünet, hogy fiatal lányok tudatosan ránevelik
magukat az egyedülvaló életre.
Valami okos, higgadt tudatosság teszi jelleg¬
zetessé a diplomás leánynak a házassággal
szemközt való állásfoglalását. A legjobb bi¬
zonyság erre nézve az, hogy Amerikában, a
hol a válás valóságos divat, a diplomás aszszonyok egyáltalában nem válnak. Nehezeb¬
ben, meggondoltabban, elbódulás nélkül men¬
nek férjhez, de minden jel szerint igen hasz¬
nos és bölcs dolog ez a latolgatás, mert
sohasem jár kiábrándulással, a minek beszé¬
des megnyilvánulása a -- válás.
F. A.

y

i"

RÉGI PESTI USZODAI ÉLET.
Maratoni Jakab kőrajza a Duna-parti Nemzeti uszodárol,mely 1835-ben létesült, az 1849-iki bombázáskor elpusztúlt,késöbb ujra föépult foreszeiben s ma is ebben a második alakjában nyilik meg a minden nyár elején..Maratoni képe a Pesti Divatlap melléklete jelent meg s e lap
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36. szín. 1912. 59.

De György,. hisz Nana valóságos kincs__
ámbár értett az értékpapírokhoz, nem tudott
Az igaz, de nekem az a kellemetlen érzé¬
igazában bánni a nyakkendőjével. Néha lázon¬
gás nélkül engedett neki a nyakkendő, de vol¬ sem van, hogy úgy néz a gyermekekre, mint
Regény. — Irta J. M. Barrie.
tak alkalmak, mikor jobb lett volna az egész valami kutya-kölykekre.
(Folytatás.)
Ugyan, édes, én egészen biztosan érzem,,
házra nézve, ha elnyelte volna büszkeségét és
hogy
ő tudja, hogy lelkűk van.
készen
vett
nyakkendő-csokrot
viselt
volna.
Darling úr ugyanis klasszikus műveltségű
Csodálom — mondta Darling úr elgon¬
Ilyen alkalom volt a mostani. Dübörögve
férfiú volt.
így üldögéltek estéről-estére, újra meg újra jött a gyermekszobába, kezében az összegyűrt dolkozva — csodálom.
Most volt az alkalom, Darlingné úgy érezte,
felidézve a végzetes pénteki napot, míg annak kis nyakkendővel.
hogy szóljon arról a fiúról. Darling úr eleinte
minden részlete bevésődött az agyukba, mint
- Nos, mi baj, apuska?
fitymálta a dolgot, de bizony gondolkodóba
a kép az érembe.
— Asszony! — ordított: igazán ordított. - Csak ne fogadtam volna azt a meghívást Ez a nyakkendő nem akar a nyakamba illeni. esett, mikor a felesége megmutatta neki az ár¬
ebédre — mondta Darlingné.
Nem tudom a nyakamra kötni. Az ágy lábára nyékot.
— Nem hasonlít senkihez, a kit ismerek, - Csak ne töltöttem volna az orvosságomat igen ! Oh, igen, húszszor is egészen jól meg¬
Nana fazekába — mondta Darling úr.
kötöttem az ágy lába körül, de a nyakam körül! mondta gondosan megvizsgálva az árnyékot de annyi bizonyos, hogy valami csirkefogóhoz
- Csak ne tettem volna úgy, mintha szeret¬ Az ördögbe is! Bocsánatot kérek.
ném azt az orvosságot — mondták Nana ned¬
Abban a hiszemben, hogy Darlingné nincs hasonlít.
Emlékszel, édes, épen erről vitatkoz¬
ves szemei.
elegendőképen megiHetődve, komoran folytatta:
- Hogy én úgy szeretek társaságba járni,
- Figyelmeztetlek, asszony, hogy a míg ez tunk, — mondta Darling úr — mikor belépett
György !
a nyakkendő nincs a nyakamra kötve, akkor Nana Mihály orvosságával. Sohasem fogod töb- .
v
- Hogy nekem olyan végzetes hajlamom ma este nem megyünk el arra az ebédre és ha bet a szádban vinni azt az üveget, szegény
van a humorra, édes !
én ma nem megyek el az ebédre, akkor az Nanám. Mindez pedig az én hibám.
- Hogy én olyan érzékeny vagyok minden irodába sem megyek el többé és ha nem me¬ Erős férfi volt ugyan, de azért nem lehet
kicsiség miatt, kedves gazdám és úrnőm !
gyek el többé az irodába, mind a ketten éhen tagadni, hogy ennek az orvosságnak a dolgá¬
Erre aztán vagy az egyik vagy a másik pusztulunk és a gyermekeink ki lesznek dobva ban bolondul viselkedett. Ha volt valami gyön¬
közülük sírva fakadt; Nana rendszerint arra a az utczára.
géje, akkor az volt, hogy azt hitte, egész életé¬
gondolatra: «Az már igaz, nem kellene, hogy
ben bátran vett be minden orvosságot. Most
Darlingné még mindig nyugodt maradt.
kutyát tartsanak dajkának". Nem egyszer maga
- Mutasd ide, hadd próbálom meg — mon¬ tehát, mikor Mihály húzódozott az orvosságos
Darling úr tartotta a zsebkendőt Nana szeme elé. dotta. Persze, hisz ép ez volt az, a mit a férje kanáltól, feddőleg szólt neki.
- Az az ördög! - - kiáltott Darling úr és kérni akart tőle, ezért is jött be. Kedves, bűvös
•— Mihály, légy férfi !
Nana ugatása visszhangként felelt a szavára; kezével megkötötte a nyakkendőjét, mialatt a
- Nem akarok! Nem akarok! - - kiáltott
Darlingné azonban sohasem szidalmazta Pé¬ gyermekek köréjük állva lesték, mi lesz a sor¬ Mihály rosszalkodva. Darlingné kiment a szo¬
tert, — volt valami a szája jobb sarkában, a suk. Más ember talán rósz néven vette volna a bából, hogy majd hoz csokoládét. Darling úr
mi miatt nem tudta Pétert csúfnevekkel illetni. feleségétől, hogy ilyen könnyen tudja azt a azt hitte, ezzel a szilárdság hiányát árulja el.
Ott ültek hát az üres gyermekszobában, újra nehéz dolgot elintézni, de Darling úr erre na¬
— Asszony, ne kényeztesd el -— kiáltott
meg újra felidézve annak a borzalmas estének gyon is finom szellem volt. Gondtalanul meg¬ utána. — Mihály, mikor én a te korodban vol¬
minden legcsekélyebb részletét. Olyan köz- köszönte neki, egyszerre elfelejtette a dühét s tam, zúgolódás nélkül vettem be az orvosságot.
napiasan kezdődött, tökéletesen úgy, mint száz a következő pillanatban már körültánczolta a Azt mondtam r á : ((köszönöm, kedves szüleim,
más este. Nana hozta a vizet Mihály fürdőjé¬ szobát Mihálylyal a hátán.
hoey orvosságot adtak, hogy egészséges legyek.
hez és ő vitte oda hátán Mihályt.
- Milyen vadul pajkoskodtunk! — mondja
0 maga is csakugyan azt hitte, hogy ez igaz
- Nem akarok ágyba menni! — kiáltott most Darlingné, mikor visszagondol rá.
és Vendi, a ki már hálóingben volt, szintén el¬
Mihály, mint olyasvalaki, a ki még most is azt
— Utolsó pajkoskodásunk! — bömböli Dar¬ hitte. Hogy bátorífsa Mihályt, odaszólt neki:
hiszi, hogy neki még szava lehet ebben a dolog¬ ling úr.
- Az az orvosság, a mit néha te szoktál
ban. «Nem akarok, nem akarok! Nana, még
- Oh, György, emlékszel, mikor Mihály egy¬ bevenni, sokkal keserűbb, úgy-e?
hat óra sincs ! Oh kedves Nana, kedves Nana! szerre azt kérdezte tőlem: «Hogy ismerkedtél
- Borzasztó sokkal keserűbb, - - mondta
Nem foglak többet szeretni, Nana! Mondom, meg velem, anyám ?»
Darling
úr vitézül — és most vennék be belőle
hogy nem akarok fürödni, nem akarok, nem
- Emlékszem.
neked példaadásul, Mihály, ha nem vesztettem
akarok !
- Milyen édesek voltak, ugy-e, György?
volna el az üveget.
Erre bejött Darlingné, fehér esti ruhájában.
- És a mieink voltak, a mieink, most pedig
Nem egészen úgy volt, hogy elvesztette; az
Azért öltözött fel már korán, mert Vendi na¬ oda vannak!
éjszaka sötétjében fölmászott a szekrény tete¬
gyon szerette őt esti ruhában látni, azzal a
A pajkoskodás Nana belépésével ért véget.
nyaklánczczal, melyet Györgytől kapott aján¬ Darling úr szerencsétlenségére belebotlott Ná- jére és ott rejtette el. Csakhogy arról nem tudott,
dékba. A Vendi karperecze volt a karján, ő nába és a nadrágja tele lett szőrrel. Nemcsak hogy a hűséges Liza megtalálta itt és vissza¬
maga kérte kölcsön. Vendi mindig nagyon hogy új nadrág volt, hanem az első paszomány¬ tette a^ mosdójára.
- Én tudom, hol van, apa — kiáltott Vendi,
örült, ha anyja kölcsönkérte a karpereczét.
nyal szegett nadrág életében, - - bele kellett váltig örülve, hogy szolgálatára lehet. — Majd
A két idősebbik gyermek épen papát é8 harapnia az ajkába, hogy elfojtsa könnyeit.
mamát játszott. Vendi születésén volt a sor és Darlingné természetesen lekefélte, de ő megint elhozom!
És kiszaladt, mielőtt az apja visszatarthatta
János épen ezt mondta :
arról kezdett beszélni, hogy micsoda hiba, hogy volna. Az apa jókedve erre a legsajátságosabb
— Örömmel értesítem, Darlingné asszonyom, kutya a dadájuk.
módon lelohadt.
hogy maga most már anya.
— János — mondta összerázkódva — nagyon
Olyan hangon mondta ezt, a hogy Darling
undorító kotyvalék az. Abból az undok, nyúlós,
úr maga szólt volna hasonló alkalommal.
édes fajtából való.
Vendi tánczolt örömében, épen úgy, a hogy
- Hamar túlesel rajta, apa, — mondta
az igazi Darlingné is tánczolhatott annak
János megnyugtatóan s erre Vendi beszaladt
idején.
az orvossággal a kezében.
Aztán megszületett János is, azzal a rend¬
- Siettem, a hogy csak tudtam - - lihegte.
kívüli pompával, a mely véleménye szerint az
- Csodálatos gyorsan kerültél vissza — felelt
első fiú születését megillette. Erre aztán oda¬
az apja fenyegető udvariassággal, a mely azon¬
jött a fürdőből Mihály, hogy ő is meg akar
ban nem fogolt Vendin.
születni, de János gorombán azt mondta neki,
Előbb Mihály igyon - - mondta aztán
hogy elegen vannak már.
komoran.
Mihály majdnem sírva fakadt.
- Előbb apa — mondta Mihály, a ki gya¬
— Senkinek se kellek — mondta.
nakvó természetű volt.
Az estélyi ruhás hölgy természetesen nem
- Belebetegszem, hisz tudod, - - mondta
hagyhatta ezt annyiban.
Darling úr fenyegetőn.
- Nekem kellesz — mondta. — Nekem kell
Rajta hát, apa, — biztatta János.
egy harmadik gyerek.
- Fogd be a szádat, János, — pattant ki
- Fiú vagy íeány? — kérdezte Mihály biaz apa.
zalmatlankodva.
— Fiú.
Vendi egészen meg volt zavarodva.
Azt hittem, egész könnyen be fogod
Erre aztán Mihály beleszaladt az estélyi ru¬
venni, apa.
hás hölgy ölébe.
Kicsi dolog ez, a hogy most Barling úr, Dar¬
- Nem erről van szó — felelt Darling úr. lingné és Nana eszébe jutott, de mindjárt nem
Arról van szó, hogy az én poharamban több
volna olyan kicsi, ha ez Mihály utolsó éjszakája
van, mint a Mihály kanalában.
találna lenni a gyermekszobában.
Büszke szive majd hogy meg nem szakadt.
Folytatták visszaemlékezéseiket.
- Az pedig nincs rendjén, mindig csak azt
Akkor rontottam úgy be, mint a forgómondanám, az nincs rendjén.
- mondta Darling úr, önmagát korholva.
Apa, én várok, — mondta Mihály hidegen.
, - - Könnyű neked azt mondani, hogy vársz.
úgy rohant be, mint a forgószél.
Én várok terád.
> an erre mentsége is. Ő is öltözködött
> minden rendben ment egész addig, a mikor
- Apa gyáva!
a nyakravaló került sorra. Csodálkozni fognak,
— Te vagy a gyáva.
ha meghallják, de igaz, hogy ez az ember,
— Én nem félek.
Gróf Károlyi Sándor mellszobra Vaszary Lászlótól.
- Én sem félek.

PÉTER ÉS VENDI.

36. S
Hát akkor vegye be!
J£át akkor vedd be t e !
Vendinek pompás ötlete támadt.
— Vegyék be mind a ketten egyszerre.
— Jól van — mondta Uarling úr. — Kész
vagy, Mihály?
Vendi mondta a jelszókat: egy, kettő, három.
Mihály bevette az orvosságot, Darling úr azon¬
ban a háta mögé csúsztatta.
Mihály' bömbölni kezdett mérgében, Vendi
pedig felkiáltott :
- Oh, apa!
- Hogy érted azt, hogy «oh, apa?» — kér¬
dezte Darling úr. — Ne ordíts már, Mihály. Én
be akartam venni az orvosságomat, de - - de
eltévesztettem.
Borzasztó volt, a hogy a három gyerek rá¬
nézett, — egészen úgy, mintha nem bámulták
volna őt.
- Nézzetek ide valamennyien - - mondta
könyörgő hangon, a mint Nana kiment a szo¬
bából a fürdőszobába.
Nagyszerű tréfát
eszeltem ki. Bele fogom önteni az orvosságomat
Nana fazekába és Nana meg fogja inni, mert azt
hiszi, tej.
Az orvosságnak olyan volt a színe, mint a
tej, az igaz, de a gyermekek nem osztoztak
apjuk humor iránti érzékében és szemrehányón
néztek rá, mikor a_z orvosságot beleöntötte Nana
fazekába.
- Micsoda tréfa lesz ez ! — mondta ő kissé
bizonytalanul, a gyermekek pedig nem merték
elárulni, mikor Nana Darlingnéval bejött.
- Nana, jó kis kutyám, - - mondta Darling
úr, megsimogatva Nanát - - öntöttem egy kis
tejet a fazekadba, Nana.
Nana megcsóválta a farkát, odaszaladt az or¬
vossághoz és elkezdte habzsolni. Aztán ráné¬
zett Darling úrra, úgy ránézett, - - nem hara¬
gos nézéssel, hanem azzal a nagy vörös könynyel a szemében, melyért úgy meg szoktuk saj¬
nálni a nemes fajú kutyát. Aztán bemászott a
vaczkába.
Darling úr rettenetesen szégyelte magát, de
ezt nem akarta elárulni. Darlingné ijesztő csönd¬
ben szagolta meg a fazekat.
- Oh György, — mondta — hiszen ez a te
orvosságod!
,
- Csak tréfa volt — dörmögott Darling úr,
mialatt a felesége vigasztalta a fiúkat, Vendi
pedig átkarolta Nanát.
- Sokra megyek vele — mondta Darling úr
keserűen - - hogy térdig koptatom a lábamat,
csak hogy egy kis tréfát csináljak a házban.
Vendi még mindig simogatta Nanát.
- Jól van --- kiáltott Darling úr. - - Csak
czirógasd! Engem ugyan nem czirógat senki.
Nem bizony. Hiszen én csak a kenyérkereső
vagyok, mért czirógatnának engem? Ugyan,
miért ?
— György — könyörgött neki Darlingné
ne beszélj olyan hangosan, meghallja a cselédség.
Valahogy megszokták, hogy Lizát úgy hív¬
ják: a cselédség.
- Hadd hallják — felelt Darling úr elkese¬
redve. — Hozd ide az egész világot, hadd hallja
az is. De azt nem fogom tűrni egy pillanatig
sem tovább, hogy egy kutya uralkodjék az én
gyermekszobámban!
A gyerekek sírtak, Nana pedig ^sillapítólag
szaladt hozzá, de ő eltaszította. Érezte, hogy
most megint erős férfi.
- Hiába, hiába! - - kiáltotta - - a te illő
helyed az udvaron van és ott foglak megkötni
most mindjárt.
- De György, ugyan György, - - suttogta
Darlingné - - jusson eszedbe, a mit arról a fiú¬
ról mondtam.
Sajnos azonban, Darling úr rá sem akart
hallgatni. El volt szánva, hogy meg fogja mu¬
tatni, ki az úr a házban és mikor Nana parancs¬
szóra nem akart elmozdulni vaczkából, kicsalta
onnan mézes-mázos szóval, aztán durván meg¬
ragadta és kivonszolta a gyermekszobából. Ön¬
maga előtt is szégyelte magát, mégis megtette.
Mindez túlságosan érzékeny természetéből folyt,
mely éhezett a bámultatásra. Mikor Nanát meg¬
kötözte a hátsó udvarban, a boldogtalan apa
leült a lépcsőházban és öklét a szeméhez szorí¬
totta.
Ugyanekkor Darlingné ágyba tette a gyereke¬
ket, komor csöndben és meggyújtotta az éjjeli
lámpákat. Hallották, hogy Nana ugat és János
elpityeredett:
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- Azért ugat, mert apa meglánczolja.
Vendi azonban okosabb volt.
- Ez nem az az ugatás, a hogy Nana bána¬
tában szokott ugatni — mondta előre megsejtve
a történendőket. — így akkor ugat, mikor ve¬
szedelmet szimatol.
Veszedelmet!
- Igazán. Vendi?
- Igen bizony.
Darlingné összeborzongott és az ablakhoz
ment. Az ablak jól be volt csukva. Kinézett
rajta, — az éjszaka tele volt hintve csillagok¬
kal. Köröskörül a ház felett gyülekeztek, mintha
kíváncsiak volnának, mi történik itt. Darlingné .
azonban erre nem figyelt, sem arra, hogy
egyik-másik kisebb csillag feléje hunyorított.
Mégis valami névtelen félelem szorította össze
a szivét.
— Oh, mennyire szeretném, ha nem kellene
arra az ebédre elmennünk ! — kiáltott fel félel¬
mében.
Még Mihály is, bár félig aludt már, észre¬
vette, hogy anyja zavarban van és megkérdezte.
- Hát történhetik valami bajunk, anyám,
mikor az éjjeli lámpák égnek?
— Nem történhetik semmi, édesem — mondta
anyja. — Az éjjeli lámpák azok a szemek, me¬
lyeket az anya itthagy, hogy vigyázzanak a
gyermekekre.
Agyról-ágyra ment, varázsló szavakat dalolva
nekik. A kis Mihály a nyaka köré fonta a
karjait.
— Oh, anyám, mennyire örülök neked!
Ezek voltak az utolsó szavak, melyeket
hosszú ideig hallott tőle.
A 27. számú ház csak néhány ölnyire volt
tőlük, de egy kis hó esett s apának és anyának
óvatosan kellett járni, hogy át ne nedvesedjen
a czipőjük. Rajtuk kívül nem járt már senki az
utczában és az összes csillagok őket figyelték.
A csillagok gyönyörű szépek, de nincs aktiv
pészük semmiben, ők nem tehetnek mást, mint
hogy örökké csak néznek. Ez büntetésből van
így valamiért, a mit olyan régen követtek el,
hogy már egyetlen csillag sem tudja, mi volt
az. Az öregebb csillagok ettől üveges szeműek

lettek és ritkán beszélnek (a csillagok beszéde
a pislogás), a kisebb csillagok azonban még
mindig bámészkodnak. Nem épen barátságosak
Péter iránt, a kinek megvan az a gonosz szokása,
hogy mögéjük mászik és ki akarja őket fújni,
de a tréfát annyira szeretik, hogy ez este az ő
pártján voltak és maguk is azt kívánták, hogy
a felnőttek menjenek mielőbb az útból. A mint
a á7. számú ház kapuja bezáródott Darling úr
és neje mögött, mozgolódás támadt az égbolton
és a tejút legkisebb csillaga felkiáltott:
- Nohát, Péter!
(Folytatása következik.)

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A belülvulók mécse. Sík Sándor verseskönyvé¬
nek már a czíme is elárulja azt a hangot, a me¬
lyet megüt. Van benne valami bibliai íz, van misz¬
tikus érzésre és kifejezésre való hajlam és van egy
kis keresett modorság i s : csupa olyan dolgok, a
melyek a kötetben egymás után sorakozó versek
legkirívóbb tulajdonságai. A kötet egyes alczímei
is effélék: A remete a sivatagba indul, A dolgok¬
ban látszó iitkokról stb. A középkori misztikus
költészet szólal meg újra, elkésetten ebben a könyv¬
ben, vagy csak a hatást keresi a költő az ilyen
különös, messziről átvitt, inkább sejtető, mint nyilt
értelmű szókkal és szólamokkal ? Nincs okunk ké¬
telkedni őszinteségében, - - a versek maguk is
folytatják azokat a hangokat, melyeket a czítnek
megrezzentenek. A versek egy magában küzködő
és vérző lélek vallomásai, a mely az élettől csak
képeket kap, nem élményeket, a melyhez eljutnak
a külső világ hívogató, élni akarást és élni tudást
hirdető zaja, de csak a zárkózott, elvonuló egyé¬
niség diafragmáján kereszti'l megszűrve, csak érzés¬
hullámokat keltve, testetlenül, - szimbólumokká
halványodva. Egy szerzetesi lélek aszketizmusa
nyilvánul a versekben, a melynek egész élete az
érzésekben olvad fel, finom, alig megfogható han¬
gulat-árnyalatokban, cselekvéstelen, misztikus áb¬
rándokban. Az a minden emberben megszólaló
hang, a mely kifelé hívja a világba, az életnek
küzdelmeibe, az akczióba, nála csak rezonancziákat
kelt, nem az akaratnak küzdelmét az ember hely¬
zete és az ebből fakadó érzésbeli dispoziczió kö¬
zött. Ebből fakad szimbolizmusa: a ki előtt a vi-
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A kámzsás festő strófái. Igen kicsi, vékony
lág csak mint egy zengő kép folyik le, a ki kivonja
magát belőle és elmenekül előle a czella négy fala sárga födelü füzetke, egy nyilván nagyon fiatal
közé,
- annak számára élő igazság a goethei versiró, Keleti Artúr mutatkozik be vele először
szó : minden a világon csak hasonlat, csak szim¬ és igyekszik meggyőzni az olvasót a maga költő
bólum. Megvan a szimbolikának homályossága voltáról. Izgatott, ideges versek, nagyon heves belső
is, a mely inkább a szavak hangulatával akar sej¬ hullámzások és színes, nyugtalan látásmód ered¬
tetni, mint tartalmukkal megértetni, — Sík Sán¬ ményei. A tarka szinek folyton váltakozva, egy¬
dor legtöbb verse érthetetlen volna számunkra, ha másba olvadva, egymástól elválva váltakoznak ben¬
nem tudnók véletlenül, hogy szerzőjük szerzetes¬ nük. Igazi ifjúi versek, frissek, önmagáról való
pap és még igy is van köztük nem egy, melynek meggyőződésből fakadók, zavarosak, ki nem érettek,
értelmét magában nem tudnók megfogni, csak a minduntalan mutató hanguak. A hangjukban, az
többivel, az egész terméssel kapcsolatban. Olyan egész megszólalásukban van valami lendület, a mi
is az egész kötet, mintha egyetlen költemény volna: arra vall, hogy ez a fiatalember nem minden alap
mindig egy és ugyanaz a hang és hangulat, semmi nélkül van meggyőződve önmagáról, csakugyan van
moduláczió, soha a költőnek kiemelkedése önma¬ benne valami, á mi talán egy szerencsés fejlődés¬
gából, soha egy hevesebb mozdulat, a mely valami nek magva lehet. Persze, minden azon múlik, mi¬
olyat árulna el, a mi a többi versben nincs benne. csoda erjedéseken megy majd keresztül ez a for¬
Egyetlen vég nélküli melódia az egész, nem válto¬ rongó must, a míg bor lesz belőle. A ki a csípős,
zik benne sem a hangnem, sem a hang erőssége, zavaros mustot szereti, az már most is örömet
A távolság és az álláspont, melyben a szerző ma¬ talál a versekben, — mi inkább megvárjuk, a míg
gával és mondanivalóival szemben áll, eleitől végig borrá erjed.
hajszálnyira ugyanaz. Változatosságot igy persze
Protestáns papok és hitoktatók zsebnaptára
nem találunk a könyvben, de ennél sokkal nagyobb czímmel VMesy Zoltán magyarbolyi evangélikus
baj, hogy elmélyedést sem ; mindig ugyanazon a lelkész praktikus kis zsebkönyvet ad ki, melynek
felületen maradunk, mélyebb rétegbe sohasem ju¬ most megjelent az ötödik, 1913-ra szóló kötete is.
tunk. A versek, mikor már egy csapatot elolvas¬ A kis könyvecske, melynek ára l korona 4-0 fillér,
tunk belőlük, olyanok, mintha valamennyi egy-egy tartalmaz a naptári részen kívül minden olyan
újra meg újra megismétlődő kísérlet volnának tudnivalót, melyre a protestáns papnak és hitok¬
ugyanannak az egy mondanivalónak kifejezésére. tatónak szüksége szokott lenni és vannak külön¬
Ez annyit is jelent, hogy ennek a mondanivalónak böző följegyzésekre való ügyesen összeállított rova¬
a kifejezése nem sikerül teljes mértékben egyszer tai is.
sem, mindig csak részleteket, többnyire pedig csak
A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek
foszlányokat kapunk. A költőnek a kifejező ereje
gyönge azokhoz a nagyon gazdag és nagyon biz¬ képes gyermeklapja szeptember 8-iki számába Feleki
tos kifejezést kivánó dolgokhoz, melyeket mondani Sándor, Balázs bácsi és Benedek bácsi Írtak verse¬
akar. Innen származik modorossága i s : ugyan¬ ket, Murai Károly jókedvű elbeszélést, Sebők Zsig¬
azon vagy hasonló szólamoknak gyakori ismétlése mond folytatja Dörmögö Dömötör lakodalmának
és a hangzatos, de igazi kifejező erő nélküli sza¬ leírását, Elek nagyapó kedves kis mesét mond el,
Gyula bácsi a gyerekmunkásokról ir képekkel tar¬
vaknak túlságos halmozása. Ezért van, hogy rend¬
szerint csak a hangulatáról tud meggyőzni, azt kított czikket, Garay Ákos pompás rajzot adott,
tudja megéreztetni, a mi a versek mögött van s Nászai Elza csinos kis történetet mond el, Zsiga
mindig látnunk kell a hézagot, a mi a versek bácsi a sétáló kalapról mond nevettető mókát,
inspirácziója és tartalma közt marad. Sokkal keveseb¬ Szemere György folytatja kalandos történetét Vitéz
bet mondanak a versek, mint a mennyit a költő Karika Mátyásról. A rejtvények, szerkesztői üze¬
mondatni akar. Ezt nagyon sajnálnunk kell, mert a netek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A «</ó
versek nagyobb sikere bővülést és gazdagodást je¬ Pajtás»-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési
lentene irodalmunkban, olyan hangot üt meg, a ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 ko¬
mely nálunk egész új. A misztikus vallási elme- rona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 20
rülés, a mely némely nagy irodalmakban csodála¬ fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadó¬
tos költői szépségek forrásait nyitotta meg, a mi hivatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4-.)
irodalmunkból csaknem teljesen hiányzik, - - ne¬
Új könyvek.
künk van egyházi költészetünk a múltból, — de
A
belülvalók mécse. Versek, irta Sík Sándor.
vallásos költészetünk úgyszólván egyáltalán nincs.
Budapest, Az Elet kiadása ; ára 2 korona 50 fillér.
csak közvet¬
lenül ! Fe¬
kete, fehér

HENNEBERG-SELYEM

K L35-töl m-ként blúzok és ruhák számára, benn. és más
elvámolva a házhoz szállítva. Dús mintakfildemény benn.

A kánizmi* fc*t<'i xlröfái. Versek, irta Keleti Artúr.
Budapest, Benkő Gyula kiadása; ára 2 korona.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: Ipolykeszi
IPOLII GÍÖBOY volt negyvennyolczas honvédfőhad¬
nagy, ügyvéd, 81 éves korában Budapesten. INGEÜBEK KÁROLY nyűg. m. kir. jogügyi tanácsos,
85 éves korában Budapesten. - - EICHTER JÓZSEF
82 éves korában Budapesten. — OSZTOICS MIHÁLY
volt első kerületi városbiró, 75 éves korában Buda¬
pesten. — Alsószelestei TESLÉBY JÁNOS nyűg. m.
kir. honvédhuszár ezredes, 68 éves korában Buda¬
pesten. — HAJTS PÁL kislomniczi evarg. lelkész,
70 éves korában Késmárkon. - - Kózdivásárhelyi
ifj. JANCSÓ LAJOS szolgabiró az alsófehérvármegyei
marosujvári járásban, 29 éves korában Kolozs¬
váron. — Kis JÓZSEF M. Á. V. főellenőr, 64 éves
korában Budapesten. — NOFICZEB KÁBOLY vendég¬
lős, 63 éves korában Budapesten. — Idősb POSEVITZ
KÖBNÉL, 60 éves korában Budapesten. - - GEDAY
LAJOS járási tisztviselő, 59 éves korában Zirczen. —
BEISNEB HUGÓ vezérőrnagy, a 76. pynlogdandár
parancsnoka, Nagyszebenben. - - Dr. SZIGETI GUSZ¬
TÁV fővárosi orvos, Irsán. - BEVESZ VINCZE, az
Adria tengerhajós részvénytársaság tisztviselője, 45
éves korában Budapesten. — NAGY JÓZSEF, Somogyvármegye nyűg. tanfelügyelője, 48 éves korában
Kaposváron. — STBFANITS JENŐ, az esztergomi főkáptalan nyűg. intézője, Szomotoron. — Dr. HOCHMANN NÁKDOB, nyűg. honvédezredorvos, megyei fő¬
orvos, Fogarason. - - Dr. JENBY SÁNDOB, cs. és kir.
ezredorvos, a budapesti 16. számú helyőrségi kór¬
ház sebészi osztályának főnöke, a Peren ez József¬
rend lovagkeresztjének tulajdonosa, 36 éves korá¬
ban Szatmáron. — BIBÓ ZOLTÁN m. kir. posta- és
távirótiszt, 32 éves korában Budapesten. - - SZÉ¬
CHENYI JÓZSEF betűszedő, 28 éves korában Buda¬
pesten. — BENE LAJOS erzsébetfalvi áll. isk. tanító,
28 éves korában. - Ifj. SAMÁBJAY GYULA, VUL
éves liczeumi tanuló 17 éves korában Pozsonyban.
Özv. KOVÁCS JÁNOSNÉ, szül. kisjókai Szakáll
Francziska, 78 éves korában Pozsonyban. — SÍ.ALAY
ÁGOTA AGSES, 72 éves korában Budapesten. - BUFF
MIKSÁNÉ, szül. nemeskisfaludi Kovács Szidónia, 67
éves korában Budapesten. — KÉPES MÓBKÉ, szüt
Grünwald Bóza, 65 éves korában Debreczenben. —
MABIANNA FBANCZISEA, a győri Orsolya-rendi kolos¬
tor tagja családi nevén Nagy Terézia, 49 éves korá¬
ban Győrött. - - OPITZ ANNA nyűg. tanítónő, volt
elemi iskola tulajdonosnő, Győrben. — Dr. SCHOLTZ
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AOOSTNB, szül. Prichradny Malvin, Budapesten. Dr. STEFCSKK SÁNDOBNÉ, szül. Holéczy Jolán, Eózsaheéyen. - CSELÉNTI PÁLNÉ, szül Puiián Anikó,
22 éves korában Budapesten. — Özv. pornói MOLNÁR
VIKTOHNÉ, szül. abafalusi és felsó'lehotai Abaífy Er¬
zsébet, 81 éves korában Abafalván.

EGYVELEG.
* A folyékony láva hőmérsékletét az Etna múlt
évi szeptemberi kitörésekor mérte meg Platania
olasz tudós. A hol a láva vörösen izzott, ott 795
és 940 Celsius fok között váltakozott a hőmér¬
séklete.
Gyermekek béllmrntjíi és az ellene való
védekezés. Kimerítő statisztika hiteles adatai szerint.
azel-ő gyermekév halálozásainak 60— 70% -a az emésztő
szervek megbetegedéseire esik. Hogy ezek a meg¬
betegedések a hibás táplálkozásból erednek : nem
szorul bizonyításra. A nyári forróság, a máskor sem
megbízható tejben ilyenkor nyüzsgő baktériumok, az
általuk okozott vegyi bomlása a tejnek, alig észre¬
vehető indispósitió a gyermekeknél és beköszönt mindm rémével a rettegett bélhurut, az orvosoktól talá¬
lóan gyermekkolerának bélyegzett betegség. De ezért
adjunk tejtáplálékot a gyermekeknek ; csak hogy
olyat, a melyik nem bomlik, a melynek állandó össze¬
tételét sem hőmérsék, sem helyi viszonyok meg¬
változtatni nem képesek : az alpesi tejből készült,
absolut csiramentes, absolut tápláló becsü és soha
sem bomló Nestlé' lisztet.
A család öröme egy elsőrendű zongora, melyet
bármilyen kivitelben, kényelmes fizetési feltételek mel¬
lett szállít a hírneves Farkasházi és Bíró czég, Buda¬
pest, V., Váczi-körut 12.

Ygs
ftarcellón.
Poudep

Megóvja a női arczbőrt az ártal¬
mas napsugaraktól. Az arcz nem
izzad, nem fényes, hanem előke¬
lőén mattá lesz. A világ legjobb
poudere. Ára 3- — és 5- — korona.
Minden g y e r m e k e t csecsemőtől 18 éves korig
tetőtől talpig felruház Ízlésesen és jól a szolidságáról
ismert Darvas Jenő O cs. és kir. fensége József főherczeg udvari ezállitó czége : a Tulipán Gyermek-

Otthon, IV., Koronaherczeg-utcza 8/a. Nagy képes
árjegyzékét ingyen és bérmentve küldi. Felhívjuk
olvasóink figvelmét a czég mai hirdetésére.
Országos liangjegykfilcsönző intézet Buda¬
pest, VI., Andrássy-út 47., hozzánk beküldött jegy¬
zéke és tájékoztatója szerint körülbelül 100 korona
értékű hangjegy kölcsönözhető csekély 3 korona elő¬
fizetésért havonkint. Ajánlatos minden zongorázónak
ezen intézményt igénybe venni. Tessék tájékoztatót
kérni.

újlak). — A tDunajöldvdri Egyenlötéffi kört (Dunaföldvár).
Baroga Mihály (Biharudvari). — Ceolnoki István (Hajdúhadháza). — A 'Leibiczi Gazdatdgi Kaizinón (Ltibici). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — iCtengeri
Caitin&i (Ctenger). — Király Mihály (Ztnta). — Kunz
Rezső (Temerrékdi). — Budai Sakkotó Tdrtatdg (Budapat). —
Patkó Imre (Talpat).

Szerkesztői üzenetek.
Erzsikéhez. Az efféle rósz stammbuch-versek a
papírkosár legkedvesebb töltelékei.
Magdának lelke volt. Emlékszel még. Sem a vers,
eem a novella nem áll azon a színvonalon, melyet
mi közleményeinktől meg szoktunk követelni. A versike semmitmondó, a novella bombasztikus.
Boldogság. Haldoklás. Emlékezés. A versek hang¬
zatos szavai alapjában véve merő prózát takarnak.
Ha az ember verset ir, elvégre kell, hogy valami
mondanivalója is legyen.
Ének, nyári este. Néhány hangulatos, jó szó akad
benne, egészben véve azonban alig több jobbfajta di¬
lettáns-munkánál.
Az én dalaimból. (Tanács. Ha én ott volnék stb).
Csinos kis versek, csinosak és jelentéktelenek. Nincs
bennük semmi olyan egyéni vonás, a mely szerzőjük
arczulatát elkülönböztetné a többi száz meg száz
versfaragótól s érdeklődést keltene iránta.
Bünhődés. Nagyhangú és minden erő nélküli diák
vers, a milyen garmadával burjánzik minden iskola
tájékán.

SAKKJÁTÉK.
A 2813. számú föladvány Müller J.-től, Kopenhága.
SÖTÉT.

b

o

d

e

f

g

h

KÉPTALÁNY.

VILÁGOS.

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.
A 2810, számú feladvány megfejtése Eriin Konrádtól.
Világos.
Sutét.
Világa. a. Sötét.
1. Fd8—c7
Ke3xd4
1.
Fc6—d5
(a, b, c, d) 2. Fc7—f4 |
2. c2-c3 f
b.

1. „
. Fc6 t. sz.
2. Bd4xe4 t

c.

l
„.
2. Bd4-d3 f

Fgl—fa

d.

1. __ Fgl—h2
2. Fc7xb6 stb.
Helyesen fejtették megi Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A iBudapeiti Sakk-kört. —
A tBudapesti 111. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal. Wyschogrod PáL — Beér Mór. — Gottíéb István (Bvdapeit).
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig Bobért (Fokért). Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár).— Szabó János (Bakony-SientlászU). — A «Győri
Sakk-kort. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). A tZborói Társaskört. — A •Katoetai Katholiktu Kört. —
Veöreös Miklós (Zirez). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtdi-

A fVasárnapi Ujsagi 32-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: Egy barát kevés, egy ellen¬
ség sok.
Felelős szerkesztő: noitsy f á i .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármejye-tu 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4.

kiváló bor- és
lithmmos
gyógyforrás

SvEfXaffeltet
Kérjenek mintát a ml újdonságainkból fekete,
fehér, vagy színesben: Talfetas, Changeants,
Fafonnés, Crépe de Chine, Duchesse, fccossais,
Eolienne, Mousseline 120-cm. széles, méterje
K. l.20-t61 kezdve, Bársony és PlUs ruháknak,
és blúzoknak stb., valamint blúzok éa ruhák
valódi svajczi hímzéssel batisV -gyaPJu>
-vászon, és selyemben.
—
Mi csakis kezeskedett szolid »elyemsz8vetet árulunk, hözvetleníll magánvevöknek, postaköltség,
•és vám-mentesen a lakásba. — (Dupla levélbélyeg.)

Henneberg selyemgyáros, Zürich.
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Schweizer és Társa, Luzern U23 (Svajcz)

is mindig azt mondta, hogy szeplök elűzésére, valamint
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására
ninos jobb szappan, mint a világhírű eSteckenpferdi
liliomtej-szappan. Védjegye .Steckenpferdi, készíti
Bergmann & Oo. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80fillér.— Hasonló¬
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle tManera»
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható.

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvlzkereskedésekben és
SCHULTES ÁGOST
gyógyszertárakban.

Selyemszövet-kivitel — Kir. üdv. szállítok.

Tiszta alumínium,szép,egészséges és tartós

Dr. Miszné

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET

füzöterme
Divatlap díjtalan.
Olcsó szabott áTaK.

Bpest, IV., Váci-u. 7.1. em.|

Ara komplett 4 O korona.

Telefon 142—45. szám.
Ajánlja kizárólag mérték után
készülő

t fazék 10 cm Ilábasl2cm
l • 12 t
i i \i t
l , W t
l » 1H •

hal csont nélküli
fűzőit.

Lohr Mária (Kronfmz)
Gyár és fönilet:

A f ő v a r o . ellő é« legrégibb
csipketUmtitó.vegjtUititó
é. kelmefestő grávrl Internete.

l JJTJ A Pozsonyi Kereskedelmi- és IparkamaráN n l tói fenntartott nyilvános, három évfolyamú

—

• — . . - » . , -•••i*-i»fc^. AW«,m»CTM»m«tl*

H Ű I FeUő Kereskedelmi Iskola Pozsonyban.

38.

iá 14, V., Harminciad-u. 4. VI., Terei-kömt
VI., Andrájwy-ut 16. Vin., Joxsef-körut B.

Érettségi vizsgálat.
Értesítőt kívánatra küld

Az ország
legelőnyösebb
ékszer, óra, ezüstnemü
és iparművészeti tárgyak

Sárga János

beszerzési forrása.

Legdivatosabb
császár és királyi udvari szállító Készpénzes angol rendsz.
karpereci órával.
éktzerész én műötvös
részletfizetésre is.
K.
Budapest, IV., Kigyó-tér 5. ésVidékre választékot küld! 14 karátos aranybőrszíjjal . 00
28 .
Ezüst bőrszíjjá
16 •
Kolozsvár, Mátyás király-tér 13.
Árjegyzék ingyen.
Aczél
14

Állásközvetítés.

Haskötők, melltartók
mérték szerint.
Ismertető árjegyzék díjtalan.

Nagy választék
bel- és külföldi

papirkárpitokból
Minius Jakab
tapéta raktáraiban

Budapest, fákoczi-nt 6.
a Bazár-udvarban.

! 1 itnyomóstita
l tojássülő l fedő 16 cm
l merő
l omelettsütő l t ÍN i
l teiserpenyő l • 20 t
l habverő
t fedő \i cm t pKMByesütő
l cilromnyomó
l • 14 • l okörszémaütő^ sz.: 1 Kasíiirö

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona.

KAUCSUK-CIPŐSAROK
DOBOZA,

Nagy konyhakészlet, "117" u CA
nenéz min. IL ábra szerint - *- «
Urasági konyhakészlet IT l f)D
különösen nehéz min. III. *»• J.V/U

MINŐSÉGE:

Internátus.

Tiszta alumínium
Fűik.

ARANY

az IGAZGATÓSÁG.

Tiszta alumínium

Cement-fedőcserép-gyártó gépek,
Beton-ürtömb-gyártó gépek,
Cement-falazótégla-gyártó gépek,
csatornázási alapcsövek.
Formák: betonoszlopok stb. gyártá¬
sára. Kotorok. — Hengerművek.
Betonkeverőgépek. — Czementlapsajtolók.

NE
VEGYEN
'EGYEN <O^-I VJ-M

Dr GASPABY & Comp. gépgyára

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól
B
Pest, VI.,Teréz-kbrút 50. (Gyár-n. 25.) Telefon 47-52.
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak.

Markranstádt, Lelpzfo mellett
Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. számú ár¬
jegyzék ingyen.

ii

tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus
~*~ tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen. - • -

•

..ilelótt
ajánlatot
nem kér ,-

FECSKÉN DÓT ,„„,.
* Bpetti Szivattyú- it Bépgyár R.-T. Byártmáiiy«l»»k rt«lá««ltdtelepB
^^__
—

l liter.
l'/t liter „:
2V« liter
3V* liter
5 liter

K 1-70 Vi liter
K 2-20 »/« liter
K 2-70 1 liter
K 3-60 IVi liter
K4-SO 2 liter

Tiszta alumínium
Tojássütő.

K 1-20 12 cm
K 1-50 14 cm
_-_ K l -80 16 cm
K 2-20 18 cm
.. K 3 ' -

Alumínium-társaság
Wien, I., Kárntnerstr. 28.

Tiszta alumínium
fedő.

K —-90 12 cm
K l -20 14 cm
K 1-50 16 cm
K l -80 18 cm

K — 65
K —'80
K l'—
K l '20

NAGY KÉPES ÁBIEGYZÉK:
I. oizt.
II. oszt.
lil. oszt.
IV. oszt.

Háztartási cikkek.
Asztalkeszlet, evőeszközök.
Utazási és turistacikkek.
Ajándéktárgyak és újdonságok.

l

^^

73*
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UZLETMEGNYITAS!
Női egészségügyi és testápolási
czikkek elsőrendű szaküzlete.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy 34 év f.ta fennálló főüzletem
átollenében (IV., Koronaherceg ntcza 14 — IC. S'.,
gróf Szapáry udvar utcz*) egy különleges női
egészségügyi, testápolási és testegyenértxcti sy.akii/.letet nyitottam, kizárólag szak¬
értő, női kiszolgálással.
Bátorkodom az érdeklődőket ennek megtekin¬
tésére tisztelettel felkérni.
Czégem saját gyártmánjii és külföldi
különlegességei : haskötők . hiisUizők és
köt /.erek a/- összes alte>ti hánlnlinak
ellen. Eredeti pári-i fűzök és melltartók
éptermetOek részére, valamint kiegyenlítő
fiiy.ök ferde növésnek számára.

UjtLnság! „Liirbakflsmellfiiző! üjdomág!
Ortliopaediai műt'Ozők és egyenes ár¬
tok mindennemű Ortliopaediai készülékek
a modern technika elvei szerint. H.ygiciiikus
liavibaj -kötők ! Gunuiiiharisnyák varrat
nélkül ! A legkiválóbb l'rancziu és amerikai
női guiiiniikülönlegességek ! Irrigatorok,
bidék valamint az összes betegápolási, kozme¬
tikai, massaló és gyógytorna készülékek.

Szolid és megbízható munka ! Mé-sékelt és polgári árak !
Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küld :

MARGITMargil-szappan
70 fillér.
1 K 20 fill.

CRÉME

a főrangú hülgyek kcdvencz szépilö szere, az
e^ész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon¬
nal felveszi és kiváló hálása már pár óra le¬
folyása alatt észlelhető. Mivel a Mnrgil-crémel
utánozzák és hamisítják, lessék eredeti védjegy¬
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősségei. A Margit-créme ártalmatlan, zsirlalan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬
földön általános feltűnést keltett. Ara l kor.

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.
Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzlelben.

f 7 f i T ffimff V ortbopaediai müintézet
KU
l •U
K A 1 J. *« cs. és kir. szabadatKU
U
maíott sérvkötők gyára

Nincs vezetéke! Nincs kanócza! Bárhová
vihető! Semmi körülmények között fel nem
robbanhat!
Tartóssága örökös, a leg¬
messzebbmenő' jótállás mellett!

100 gyertya fény erősségű világí¬
tása óránk int átlag4fil/.-be kerül
Kívánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve küld:

Wiktorin és Társa
Budapest, VIII. kér., Baross-utcza 1. szám.

Elsőrendű Z O N G O R Á K

Bndapest, Koroualierezeg-ii. 14/16.

n

míaía Uritdba, ofai tt huntftik
FARKASHAZI É.S BÍRÓ
zongoratermeiben, Budapest, V., Václ-kírut 12
Olwi irak. lényeiméi fizttéii ItlUtelek, hangoUi, jaritfc

(Gróf Szapáry- udvar. )

(leánykák és fiuk részére) előírás szerinti kivi¬
telben, írendelésszerüeni elkészítve szállít a

Vállalat, Miskolcz 88.
Kocsiárucsarnok Magyar• Kereskedelmi
Árjegyzék Ingyen és bérmentval
•

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

Külön szétküldés! osztály : szepesség1! vászon,
asztalneműk, ág-ytoll és ágyneműk részére.
|
Paplan- és matriczgyártás.
H
Országos háziipari kiállításon aranyéremmel kitüntetve

Csak K1-80 az új amerikai MIGNON FOTOGRAFÁLÓGÉP

s/erint ! ) - , «»•- , ti-—. 12-—. 13'f>0, 14 50 K kg.-ként. — Kész
á g y n e m ű : l párna SOX^VS cm. linóm anginlokban. jól meg¬
töltve 5-1)2, 6-07. 7'57 K. l tlunylui 160X116 cm. 10211. 11 •»:,,

Elegáns és precziz kivitelű, ügy uta¬
zásra mint kirándulásra alkalmas, 1x4
cm. nagy, teljéé felszereléssel. Minta
kép és oktatás, mely után minden
kezdő n i inden előkészültség nélkül fény¬
képezni és a képeket elkészíteni tudja.
Utánvét mellett csak 1-80 K-ért lapható Leop. Schachter, Wien 8I2.XV1/2.
Lerchenfeldergürtel 5.

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.

női ingpkhcn. valamint a világhírű szepességl vászon és
a~zliiliioniückl>en. Paplan és matraczgyár. Sa;lkülili;sulánvettel, !."> kuronálól feljebb bérmentve. Meg Dem felelőt kicse¬
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nnov kenés
»r egytékűnket ingyen és biTtnentve. '
ff
Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 8O. szám.

Rend jelméc

Kizárólag elsőrangú készitményü ::

Vadászfegyverek,
REVOLVEREK

Flóbertek
kényelmes havi

Tessék tájé¬
koztatót kérni.
II

HANGJEGYKÖLCSÖNZÖ

Kölcsönöz
vidékre iá.

R í >0
* töni £*
*Kponí°S
,Altvater'
Gessler
Budapest

., Budapest

, <^9 nel
tcsii?crcK

hold "utea
z\.

Rendeléseknél szíves¬
kedjék lapunkra hivat¬
kozni.

kipróbált, közkedvelt éa igen elterjedt szerek- — Serailarozkenőcs kiváló hatású szeplő ellen, az arozpt fenériti és bársonypnhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy
tégely l koroni 4O fillér. - ' Serail-oréme nappali
használatra l korona. Seroll-haJMeM hajhullás és
korpaképződés ellen Kiváló hatású. Hajnövést elősegíti
l üveg l korona 6 0 fillér. - Serail-pnder. Kitunó
pipere-poi fehér-, rózsa- és eremé színben, l doboz l K.
leraií-zappan l drb 6Ofillér.- V a l ó d i epeszap¬
pan l drb 80fillér.- SeraU-szajvls l üveg K 1.50.
Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten ég
Romsnyay Mátyás gyógytárában. Arad SzabadsAg-tér.

••••••••••

HIRSCH és FRANK

kaphatók

téglagyári gépek.

l Szíveskedjék fegyver- 1
• árjegyzékünket kérni.]

OlUtápcc egyedüli

piperekülönle¬
gességei

•»»" A zenemüveket házhoz szállítjuk.

részletfizetésre
BUDAPEST.

kimagaslóismertetőjelei.,

INTÉZET
Budapest, IV., Sütó'-utcza 6.

Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat
BUDAPEST, V I . KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM.

Irodák: ¥ . , BAtvANY-UTCA 18.
Üzlet : VI., ANDRASSY-UT 1 . SZ.

SERIÜL

cz-crkczcr

Remek kertel

R

ORSZÁGOS

Rozsnyay

u ,i\;üli

Külön osztály

GYÁRT: faUt*«U * . OMrép^jtókat, téglagyártó e. aByagmeBmnnkáló
Képeket legújabb é. legjóbban bevált «erke z e^kben
Elvállalja anyagvizs¬
gálatok kivitelét e.
teljes

téglagyári telepek
létesítését.
Tervek é« költeégvetéMk
díjtalanul.
ELSŐRANGÚ = REFEREN CZIAK.

Kizárólag elsőrangú készítmények.
m^m

kényelmes havi lefizetésre.
Szíveskedjék képes
fehér¬
-f
•_•_»—
nemű árjegyzéket kérni.

Elek és Társa R.-T.
Kívánatra a portóköltség viselése ellenében megtekintésre is szállítunk.

• •
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-. •
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TUDJA

azt manapság mindenki, hogy a
legrégibb időtől származó viszketegségi börbajok és izzadás
ellen csak az: ccErériyi Ichthyol Salycil» bizonyult tel¬
jesen megbízhatónak. Ki tudja,

HOGY

-Ön
puderozza
magát?
Igen!
ta Magvarországon is

50

hány viszketegségesember hasz¬
nálná szívesen az «Erényi.
Ichthvol Salvcii»-t, ha bír•

%j

tokában lenne ennek a hirde¬
fiHérért árusítják a híres
tésnek ;

NINCS
olyan lény a világon, aki meg¬
tűri arczon, kézen, vagy a test
o*y

bármely részén a börbántalmat.
Igaz, hogy akadtak ezelőtt

KÖZTÜNK

DIANA
PÚDERT,
,

. .

36. SZÁM. 1912. 59.

KINEK

van igaza? Annak-e, aki 4 4 fiilérért vesz egy valódi Diana.
sósborszeszt, vagy ki ugyan¬
ezen összegért vész egy Dianasósborszesz utánzatot.

VAN-

nak emberek, akik évek óta a
valódi Diaiia-sósborszeszt
mint étvágygerjesztőt ezukorra
cseppentve mint elsőrendű házi¬
szert használják. Ezeknek

37, SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. \ ánnegye-utcza 11.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-utoza 4.

Egyes szám
4ra 40 fillér.

SZERKESZTŐ

H OITSY PÁL.

BUDAPEST, SZEPTEMBER 15.

A tVüágkróntkái-val
Előfizetési 1 Egészévre _ — 2O korona.
Félévre
10 korona. negyedévenként 1 koronával
teltételek:
több.
Negyedévre _ _ & korona.

IGAZA?
illetőleg igazuk van, mert azt
mondják, hogy: a mi biztosaz biztos! E mellett még mint
legjobb maszirozószert hasz¬
nálhatják hülési fájdalmaknál.

DE MOND-

azóta minden nap szívesen
p . a legkellemesebb
mert a illatú
egyesek,akik lábizzadásban,kéz- használok púdert,
* • púder
jak azt is, hogy a leghevesebb
izzadásban, hónaljizzadásban
F . a világ legfinomabb fogfájást is megszünteti.
• púdere
szenvedtek és mit sem tettek
,.. a legártalmatlanabb
ellene. Ma

MAR

vége ennek az időnek. Mert a
valódi ((Erényi Ichthyol
Salycil)) néhány nap alatt
tökéletesen megszabadítja az
embereket a lent leírt kelle¬
metlen börbántalmaktól-

SEMMI

púder

IIIlii ( T ' a z a r c " ' k^z~ ^ s n o n a l j JMlULl . izzadást megszünteti
.
•
.
•

aszeplökéspattanások
láthatatlanok •
az arcon gyönyörűen
tapad

Ilii fi Ár • a z egész arcot előkelőén
JMIUC1 . m a t t á teszi
'egészvilágonhasználják

Postáu a legkisebb megrendelés 6 doboz
Diana-púder 3'- kor.-ért utánvétellel.

EGÉSZ

kötet köszönőlevél igazolja,
hogy munkás emberek, irodai
alkalmazottak, szellemileg meg¬
erőltetett egyének, ügy napköz¬
ben, mint lefekvés előtt maszsziroztatják Diana-sósborszeszszel fáradt tagjaikat.
Kicsi,, nagy féríi, nő,

PÁRTATLANUL
Béla

Magyarországi főraktáros:

sem bántja az emberiséget anynyira, mint a viszketegség,: börbántalom, kipállott testrész,
gyógyszerész
hónaljizzadás, lábizzadás és az
ezekhez hasonló borhibák. Ép¬ Budapest, Károly- körút 5.
pen ezért rendeljen egy nagy
Ugyanitt megrendelhető:
doboz eredeti: Erényi Ich¬
Diana-krém, Diana-szappan,
thyol Salycü-t. Ára 3 K.
kezapoló és szépitöszer
Főraktár Diana-gyógysz.,
Bpest, Károly-körút 5.
50 fillérért -w

Erényi

szegény és gazdag egyaránt fel¬
sóhajt: Diaiia-sósborszesz
első segítség a házban.

4 4 filléres üvegekben az
egész országban mindenütt kap¬
ható.

Vigyázzon jól a hamisítvány okra

A TRÓNÖKÖKÖS LAKÁSA MEZŐHEGYESEN A NAGYGTAKORLATOK ALATT.—JelfyGyulaFölvétele

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott vitoldij ja csatolandó.

