• •

H i
-. •

VASÁENAP1 ÚJSÁG.

736

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.

738

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

37. SZÍTS. 1912. 59. ÉVFOLYAM,
37. SZÁM, 1912. 59. ÉVFOLYAM.

QOZSDA
Irta Szende-Dárday-OlgaOh igen, mehetne; de össze lehet-e hasonlí¬ miről beszélt, minden második szava Agatha met szerezhessen magának. Összeteszik fillérei¬
ket Agathával és éldegélnek — nem is olyan
tani egy kaszinó fesztelen kényelmét, egy asz¬ volt.
r
o s s z u l . . . De neki mennie kell, menüié sza¬
Uzsonna után körülvezette Ritát a lakásban.
taltársaság kedélyes vigságát az ilyen, rende¬
sen szomorú, szűk otthonokban tett látogatások¬
- Te még nem is láttad a változásokat, n kadatlanul az üresfejű, üreslelkií, pudercsarczú,
kal ? A hol csupán saját életének unalmát cse¬ melyeket csináltunk. Oh, Agatha az ilyenben bodroshajú Flóra néni nyomában!
Rita nem tudott tovább uralkodni magán.
réli ki egy másikéval ?
nagyon ügyes és praktikus . . . Látod, — szólt
Érted már most, hogy mi viszi az embert átlépve a szomszéd szobába. — édesapád szo¬ Odaborult arra az eres, sovány kézre, azokra
árra, hogy keressen magának valakit, a kivel bája most Agatháé. Néhány nagy bútordarabot az agyonöltögetett új jakra és keserves zoko¬
ezeket a néma üres estéket eltölthesse? Egy eladtunk. És nézd ezt a gyönyörű rézágyat. Az gásba tört ki.
Zsarnayné megrémült. Fejéről lecsúszott a
férfit, a ki egy kis levegőt hoz a világból, a a derék bútorkereskedő becserélte apa toló¬
kivel elbeszélgethet, másról is, mint csak apró székét. Alig egy hété volt csak használatban. díszes kalap. Ijedten simogatta Rita fejét.
— Istenem. Rita, mi bajod van? Perszecsaládi és háztartási*eseményekről, a kivel el- Agatha addig beszélt neki, a míg reáállt a cse¬
persze, nem gondoltam meg, hogy ma látod
töltheti az oly végtelen szomorú vasárnap dél¬ rere.
utánokat. Mehet vele színházba, hangversenybe,
— Jer most a szalonba; Agatha itt is csinált először a lakást a papa nélkül . . . Szegény
tavaszszal ki a szabadba.
egypár változást. A nagy régi zongorát eladtuk papa . . . hidd meg, jobb így neki . . .
Érted már most. hogy miért vesz az ember egy leánynevelő intézetnek s Agatha ideállí¬
Rita reáhagyta.
magára inkább minden eshetőséget ? Miért teszi totta a pianinóját. Alig foglal el helyet és sok¬
- Igen-igen, a papa ! — monda s igyekezett
ki magát annak, hogy csalódás, fájdalom érje? kal csinosabb, nemde?
erőt venni mngán. Hiszen nem ért volna sem¬
Mert minden jobb a világon, mintha azt kell
Én pedig a te szobádat vettem át. Kicsi mit az áldozata, ha anyja megsejti, mily nehe¬
mondanod magadban: «Minek is keljek fel ugyan, de nekem olég. Itt áll Agatha varró¬ zére esik neki.
ma? Csak azért, hogy holnap ismét lefeküd¬ gépe is.
Zsarnayné igyekezett leányát szomorú gon¬
jek? S a ma és holnap között nem lesz egyéb,
Rita szive összehúzódott. Agatha mindenütt. dolataitól elvonni. Valami közönbös tárgyról
mint huszonnégy óra külömbség...» Nem, Itt is, ott is Agatha. Agathának van otthona, akart vele beszélni.
Eita, hidd meg, inkább a legkegyetlenebb szen¬ neki azonban nincs. Itthon egy csepp hely
- Képzeld, - - szólt, - - itt volt Flóra dél¬
vedés, mint így morzsolni le az életet, szür¬ sincsen többé számára . . .
előtt, meg akart látogatni. Itthon is voltam...
kén, tompán, mint egy élőhalolt.
Zsarnayné mit sem vett észre Rita lehangolt- de nem értem a dolgot . . . meglehet, hogy az
Rita meglepetve nézett fel Boriskára, a ki ságából. s vígan diskurált tovább.
utolsó szobában voltam s nem hallottam a
beszédje hevében felugrott s most ott állt
— Nézd csak, — monda, felzárva egy szek¬ csöngetést. Mari tanukul liivja az összes szen¬
előtte, magas, erős alakját kiegyenesítve, fejét rényt s nyalábra szedve karján egy csomó ru¬ teket, hogy ő a konyhában volt, de én nem
hátravetve. Okos, szürke szemében annyi élet¬ hát, — ezek azok a ruhák, a melyeket Agatha hiszek neki. A névjegy az ajtóban volt . . .
kedvvel, erős piros szája körül annyi ener¬ varrt és átigazított nekem. Jerünk vissza az
Rita egy keserű mosolyt palástolt. Ismerte ő
giával.
ebédlőbe, ott több hely van. Meglátod majd, jól Flóra néni trükkjét, a melylyel az olyan
- Irigyellek Boris... bámullak és irigyellek. hogy Agatha milyen ügyes. Talán még ügye¬ látogatásokat szokta lerázni, a melyeket okvet¬
Rita meleg impulzussal odanyújtotta mind¬ sebb, mint te.
len személyesen kellett megtennie. Egyszerűen
két keskeny fehér kezét örömében elpiruló baZsíirnaynó az ebédlőbe érve. buzgón kiterít- csengetés nélkül a kilincs fölé az ajtóba dugta
rátiiéjának.
gette az időközben leszedett ebédlőasztalra kin¬ a névjegyet, léleknyugalommal bízva abban,
A két leány egymás nyakába borult s hosz- cseit.
hogy majd az illetők c-selédeilcet gyanúsítják
szan, némán összeölelkezett.
- Nézd ezt H blúzt . . . végeladáson vettük azzal, hogy vagy nem voltak otthon, vagy nenk
Automobilpöí'ögés és csengetyűberregés za¬ a selymet . . . ugy-e szép ?
ügyeltek a csengetésre.
varta fel őket. A leány bedugta fejét az ajtón.
Aztán látod, ez a régi selyemruhám, ezt voiliRita persze óvakodott ezt elmondani s ő is
- Kérem, Marmorstein báronó és Kaisernó rozta fekete kreppel. Igen elegáns, ugy-e? Ezt segített anyjának sajnálkozni a kellemetlen vé¬
méltósága várnuk a szalonban.
a jupont is ő varrta. Félselyem persze, de úgy letlen felett,
Boris az órájára nézett.
néz ki, mintha merveilleux volna.
Sukáig csevegtek még és elég későre járt az
— Aha, már jönnek az én automobilos báróZsarnayné legkevésbbé sem volt hiú asszony idő, mire végre elbúcsúzott, pontosan bemondva
néim szépülni. És milyen pontosak. Hja, nob- és piperére semmit sem adott. Csak annak
holnapi indulásuk óráját, a pályaudvart, stb.
lesse obiige.
örült, ha úgy járhatott, «mint a többi», ha mert Zsarnayné kint akart lenni reggel a vo¬
Rita a faliórára- nézett.
ruháinak szine, szabása nem ütött el túlságo¬
- Oh, már négy óra! Agatha már bizonyára san a többi asszonyétól. Minden kevés pénzzel natnál.
Másnap Flóra néni már kora reggel alig lelte
elutazott s én nyugodtan elmehetek a ma¬ rendelkező, magasabb társadalmi állásban szű¬
helyét. A Csermák-féle fényes eszme óta kitűnő
mához.
kös viszonyok között élő asszony tudja,, hogy
Gyorsan foltüzte kalapját és még egy hatal¬ mit jelent a/. «úgy kinézni, mint a többi.» hangulatban volt. Csak úgy repült az elutazás
mas kézszorítást váltva barátnéjával, gyorsan Hányszor fordul elő, hogy előszedi gondosan reggelén és alig várta, hogy végre künn legye¬
nek a pályaudvaron.
távozott.
őrzött díszruháját s felpróbálva azt, konsta¬
A váróteremben, látva, hogy Rita egy feke¬
Rövid útja alatt egész különös gondolatok tálni kénytelen, hogy az időközben a rohamo¬
tébe
öltözött hölgy felé sief, rögtön a legna¬
foglalkoztatták. Tűnődött azon, hogy miéit san változó divatnak az áldozata lett s ő ab¬
sikerült Borisnak az. ;i mire ő is legjobban ban nem hogy elegáns volna, bánéin inkább gyobb szivélyességgel, összefüggéstelen, kedves¬
vágyott. Önállóság és önálló kereset.
kész karrikutura. Néhány napi lázas munkát és kedő dolgokat hadarva, a meglepett Zsarnaynénak a nyakába perdült. A következő másod- Boris energikusabb és okosabb, mint én,— kiadást jelent megint.
perczben
azonban ismét odébb perdült, búcsúz¬
állapította meg végre egy kis irigységgel a lelke
— Ezt a kalapot is Agatha díszítette, — cse¬ tatására megjelent ismerőseit üdvözölni.
mélyén. Csakhamar azonban keserű mosolyra vegett tovább Zsarnayné s diadalmasan a fejére
- Akartam neked szebb virágokat hozni,
görbült le a szája széle. — Dehogy . . . nem az tett egy elég ügyesen, bár olcsó anyaggal díszí¬
okosságán és az energiáján múlt, csak volt neki tett kalapot. - - Ugy-e egészen olyan, mintha Rita, — Zsarnayné egy pár igénytelen rózsa¬
bimbót nyújtott leányának, de az utamon nem
egy pár ezer forintja, a mi nekem nincs.
divatáinsnő csinálta volna?
volt más kapható. Azután nézd, ez is jó lesz
Egy perczre megvillant agyában az a gondo¬
Zsarnayné, fején a félrebillent kalappal, sze¬
lat, hogy kér Flóra nénitől kölcsön egy pár retettel simogatta nz asztalra kitett holmikat. az útra. - - Itt egy kis tekercs erős fodormenta
ezer forintot s belép társnak Boris üzletébe. De Stoppolgatástól összeszurkált ujjain mindunta¬ pasztillát kotort elé táskájából. - - Látod, fel¬
csakhamar elvetette ezen eszmét. Tudta jól, lan megakadt az olcsó félselyem és a Inza, ér¬ vettem A szép új blúzt és a szép kalnpot, hogy
ne csináljak neked szégyent a Flóra nénid
hogy Flóra néni legfeljebb rémülten nézne reá téktelen krepp.
előtt.
s azt tanácsolná neki, hogy tegyen hideg boro¬
Rita kimondhatatlan szánakozó fájdalommal
Ritának ismét a szemeibe akartak szökni a
gatásokat a fejére és feküdjék le.
nézte anyja sovány, eres kezét. Dühös, tehetet¬ könnyek.
A Szentkirályi-utczába érve erélyesen elűzte len, kínzó érzés fogta el, a mint elgondolta,
- Köszönöm mamina, nagyon köszönöm,
magától ezeket a hiábavaló gondolatokat és hogy ez az asszony, a kit hajdani szépsége és
felsietett anyja lakásába.
kiváló tehetségei arra predesztináltak, hogy mindjárt fel fogom tűzni a virágokat.
Alig beszélgettek még egy pár szót, máris
Anyja uzsonnával várta őt s igen büszke mindenütt az első helyet foglalja el, milyen
volt az apró csemegékre, a melyeket ez alka¬ alázatos örömmel turkál ezen szegényes ron- kedveskedő, játszi modorával ismét lecsapott
rájuk Flóra r;éni.
lomra összevásárolt. A kissé kusza terítésen gyocskák között.
— Búcsúzni Riterl, búcsúzni hamar . . . Igen,
Hit a mindjárt észrevette, hogy az is az anyja
Rita titokban ökölre szorította kezeit s kör¬
műve. A meglehetősen hanyag mód, a mely- meit mélyen a húsába vájta azon kínzó tudat¬ kedves Irmám . . . Jesszus, téged nem is hív¬
lyel Mari behozta és az asztalra tette a theát,
nak Irmának . . . Istenem, ezzel a névvel min¬
csak megerősítette Ritában a gyanút, hogy sze¬ ban, hogy nem tehet anyjáért semmit. Épen- dig bajban vagyok . . . tehát a lánykádat add
gény édesanyja tényleg csupán a második sze¬ séggel semmit. Az egyetlen mód, a melylyel ismét szépen ide. Valóságos kincs a Rita. Na,
rajta segíthet, az, hogy eltakarítja magát az nálam jó dolga is van, nemde ?
repet játssza a háznál.
útjából. így legalább módot nyújt neki arra.
Zsarnayné gondtalanul csevegek. De akár¬ h°gy egy kis kényelmet, egy kis szegényes örö¬
Ezzel felváltva megölelte Zsarnaynét «a ked'i(ikatestvéri) és megveregetve Rita vállát
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«a kis egén), végre felkapaszkodott a kupéba.
- Onnét, hogy én irkáloru mindig a levele¬ vasútnál. Megvan a szabályszerű távolság CWOnnan dirigálta Ritát.
ket, a melyeket a nagynéném nekem tollba rénytől idáig, sőt talán még több is. Elég baj
— Vigyázz, a kis kézitáska még a hordárnál mond.
az egy falunak, ha oly távol eső mezővároshoz
van. «Tu sais ayec les bijoux.» Nézd, az az
- Jaj, áldja meg érte az Úristen! — akár¬ tartozik, mint a milyen nekünk Cserény. Aszon¬
animál fordítva tette a hálóba a kalapskatulyá¬ hányszor kivettem ám azokból a levelekből, gyák, hogy állítson a község állomást, akkor
mat. Istenem, a szép kócsagtoll! Itt a nagyobb hogy - - csókolom a kézit érte — bizony szi¬ majd lesz. Ugyan miből állítana?
kézitáska ? Nálad van a feladó vevény ?
vesebben mást i;t volna az írója. Ugy-e úgy,
— Szegény Csermák bácsi, és én azt hittem,
Rita gyorsan átrevideált mindent s ép jókor nagyságos kisasszony ?
hogy csak az iskola gondja bántja, s csak most
érkezett még az ablakhoz, hogy egy búcsú¬
- Kitalálta Csermák bácsi. De most jerünk látom, hogy mennyi minden baj van erre még.
tekintetet vethetett anyjára.
csak, üljünk be ide a második kocsiba, a tiszt¬
- Oh, kedves kisasszonykám, az az iskola
Zsarnayné feketeszegélyes zsebkendőjével in¬ tartó úr ugy-e lesz szives a podgyászról gon¬ is . . . Hej, abból, a mibe ez a mai parádé ke¬
tegetett s Rita könnyektől fátyolos szemekkel doskodni ?
rül, abból kikerült volna iskola is, téglagyár is,
mosolyogni volt kénytelen. «Szegény mamina,
Rita átadta a podgyászvevényt az igen sa¬ talán még egy kis járulék az_út javításához is.
a kalapja megint csak ferdén áll.» Nem moz¬ vanyú ábrázatot vágó tiszttartónak s fürgén De hát én nem is beszélek. Én csak egy egydult az ablaktól, a míg a keskeny fekete alak¬ beugrott a kocsiba.
s/erű falusi biró vagyok, ón reám nem hallgat
ból csak valamit láthatott. Nem tudta magának
- Ej, kisasszonykám, hátha megaprehendál senki.
megmagyarázni, hogy miért markolja meg lel¬ a tiszttartó úr. Tán inkább őt illette volna meg
Bezzeg a plébános úr, az más . . . Ne tessék
két oly végtelen keserűség, miért esik oly ne¬ ez a tisztség?
hinni, hogy én hibáztatom a plébános urat,
hezére a válás?
- Bánom is én. Én annyi mindenfélét aka¬ mert neki előbbrevaló a templom, ő azt úgy
- Ni, itt felejtett valaki egy tekercs pasztil¬ rok kérdezni magától, Csermák bácsi, nem tud¬ tartja jónak.
lát és egy csomó retket! . . . haha, nem is re¬ nám, hogy mikor jutok megint hozzá, hogy
- Nem is látott volna Ardód sohasem ele¬
tek . . . rózsabimbók! Dobjuk ki az ablakon, — magával beszélgessek.
ven püspököt szinről-szinre, ha a plébános úr
kiabált Flóra néni benn a kupéban.
Csermák végre helyet foglalt a kocsiban. ezt a templomrestaurálást ki nem csinálja.
Rita fülig pirult.
A magyarruhás kocsis a sallangos szerszámos
- No de eleven bárónét sem, — gondolta
- Az mind az én holmim, — szólt, kivéve lovak közé csapott s csakhamar utolérték az magában Rita, önkénytelenül gúnyos kis mo¬
Flóra néni kezéből a reteknek nézett rózsa¬ előttük haladó négyesfogatot.
solylyal.
bimbókat, szeretettel simogatva őket.
Az állomáson összegyűlt legénysereg lóra
- Az is bizonyos, hogy ezután elébb lesz
- Anyád ajándékai talán ? — kérdé Flóra kapva, bandériumot képezett s őrült poi felhőt belőle esperes, vagy tudom is én mi. De hát a
néni, roppant kicsinylő mosolylyal nyújtva oda verve száguldott a kocsik előtt.
falunak édes-kevés haszna van belőle, az bizo¬
Ritának a pasztillatekercset.
- Ejnye de sok deli legény van a faluban, - nyos. Ha pengetem az iskola kérdését s panasz¬
Alig múlt el azonban egy félóra, és Flóra szólt Rita Csermákhoz fordulva.
lom, hogy milyen hosszú az út Cserényig a
néni, a ki szörnyen bosszús volt, hogy nincsen
Az csak búsan bólintgatva intett a kezével. szegény gyerekeknek. Télen reggel még a sötét¬
étkezőkocsi a vonaton, örömmel fogadta el a
- Hagyja el, nagyságos kisasszony, nem ben kell elmenniök, akkor nevet és azt mondja,
Rita által felajánlott pasztillacsomagot s annak mind falubeli az. Arra a hirre, hogy lesz táncz, hogy nincs is az olyan messze. Persze az
tartalmát mind felropogtatta, a nélkül, hogy trakta, meg ital, felajánlkoztak a cserényi, meg ő két kövér lován nincs messze. Meg aztán
eszébe jutott volna Ritának csak egy szemet is a szomszéd falubeli legények is. A mi falunk¬ úgyis majdnem mindig a káplánt küldi ki mi¬
ban kevés a legény. Nagyon kevés. Sjkan ki¬ sézni. Az iskolával egyetemben még egy szép
juttatni belőle.
Még jóval a megérkezés ideje előtt Flóra vándoroltak Amerikába vagy elmentek a vá¬ tervem volt. Tetszik tudni, a mi fehérnépünk
néni izegni-mozogni kezdett. Újra igazította a rosba. Sok meg elszegődik béresnek, ki erre, itt a faluban igen szép csipkét tud verni. Azaz
haját, friss keztyűket kerestetett elő Ritával. ki amarra.
hogy csak tudott, ma már csak a vénebbje tud.
- De ugyan miért ?
Azután kézitükre előtt alkalmi arczokat próbált.
A fiatalját, hogy a legények úgy szanaszét men¬
— Majd meg tetszik látni, drága kisasszony¬ nek, már igen hamar ráfogják a mezei mun¬
Végre elkövetkezett a megérkezés nagy percze.
Ardódnak nem lévén állomása, Cserényben kel¬ kám. Ha Ardódra érünk. Meg tetszik majd látni kára. Maholnap egészen kivesz ez a tudás milett kiszállaniok. Messziről látszott már, hogy az első házsoron túl azt a sok elhagyott fekete tőlünk. Pedig nagy kár. Az öreg Sidló Örzséa kis állomáson ünnepi díszbe öltözött tömeg házat. Öt év előtt tűzvész volt, azóta állanak nek volt egy vég ilyen csipkéje. A Kenderessy
hemzseg. Vékonyczopfos, keményített szoknyás úgy. Nem fizeti ki magát, hogy újra felépítsék. uraság egyik kisasszonya meglátta nála, el¬
fehérruhás lánykák lökdösték egymást a kes¬ Ajaj . . . ha minden elpanaszolni valót elpana- küldte Pestre egy kereskedőjének, a ki bizony
keny perron legszélén, készen tartva napbarní- szolnék a nagyságos kisasszonynak, nagyon szép pénzt küldött érte s rendelt is mindjárt
tott sovány markoeskáikban a karjukról lelógó hamar megunna engem, szegény vén embert. tudom is én mennyit belőle . . . De hát nem
— Dehogy, Csermák bácsi, csak beszéljen. volt, a ki megverje azt a csipkét. Az Örzsi öreg,
kis kosarakból előszedett, bizony már meglehe¬
tősen fonnyadt virágokat, melyek Flóra néni Hát miért is nem fizeti ki magát, hogy azokat a szeme rósz, a többinek meg nincs ideje . . .
Hát én azon spekuláltam, hogy ha kapnánk
lábai elé voltak szórandók. A teljes díszben a házakat újra felépítsék?
- Tetszik tudni, az út a szomszéd városba iskolát, hát egy olyan tanítónét kéne kérni, a
megjelent tűzoltóság pléhsisakjai impozánsan
tündököltek a lemenő nap fényében. A falu nagyon rósz. Téglát onnan hozatni drága és ki a kézimunkában, czipkeverésben jártas. Az
apraja-nagyja mind ott tolongott czifra ünnep¬ hosizadalmas dolog. Hiszen nógattam én a eltanulná az öregeinktől a mi szép mustráin¬
lőben. Kissé elkülönítve a tömegtől álltak a tiszttartó urat, hogy kérné meg a méltóságos kat és ismét reáfogná a leányokat a csipke¬
plébános, a falusi biró, a jegyző és a tiszttartó. bárónót, engedné meg ott a patak alján a domb verésre. Mondták nekem, hogy van odafönn
Az utóbbiakon kívül bizony senki sem is¬ mellett egy kis téglagyár felállítását. Pompás Pesten valami olyan szövetkezet-fele, a melyik
merte már a bárónét személyesen, mert már agyagföld van ott. Lett volna mindjárt a leg- az ilyen jóféle parasztasszony-munkát értékesít
évek óta nem járt Ardódon. Flóra néni azon¬ szegényebbikének foglalkozása, a tehetősebb és a rendeléseket közvetíti.
Ebből lenne aztán a leányoknak szép kis
ban oly utánozhatatlan grandezzával szállt ki meg olcsó anyaghoz jutott volna. De hát a
a kupéból, hogy senki sem kételkedhetett benne, tiszttartót nem igen érdekelte a dolog. Neki keresetjük. Nem kéne őket oly hamar mezei
semmi érdeke nem volt abban, hogy az embe¬ munkára fogni és nem kéne őket elereszteni a
hogy ő a várva-várt báróné.
rek
olcsón és hamar felépítsék a házaikat. Jobb városba szolgálni... a miből ritkán lesz jó
A czigány rázendítette a Rákóczi-indulót.
A nép éljenzett, a mozsarak durrogtak. Flóra szüretté, ha koldusbérért mezei munkást kap. dolog. Ojé, de nem ám . . .
Arra nem számított ám, hogy ha nem tudnak
Az öreg ember elhallgatott s busán bólinnéni pedig ragyogott.
megélni
itthon,
hogy
akkor
elvándorolnak,
neki
gatva
nézett maga elé.
Az egyik kis fehériuhás lányka előlépett s
Rita elgondolkozva ránczolta össze a homlo¬
néhány vékony hangon elcsipogott üdvözlő szó¬ meg a harmadik határból kell az embereket jó
pénzért idecsalogatni.
kát. Nem látta ő már sem a bandérium okozta
val egy hatalmas tarka bokrétát nyújtott át.
-'Hej,
volna
itt
panaszkodni
való
elég.
Az
porfelhőt,
sem az országút mentén elterülő
Flóra néni kegyesen megsimogatta a kis
a rósz, kátyús út Vartyánba, a szomszéd városba, szép szántóföldeket, réteket. A patak partján
leányka kalászsárga haját.
Ezután előlépett egy deresbajúszú, magyar¬ az is nagy átok ám nekünk. Tessék nézni eze¬ hajladozó fűzfákat. Az út mentén gubbaszkodó
csizmás, jóképű falusi ember s elég jól meg¬ ket a gyümölcsfákat, ugy-e majd leszakadnak poros kis mogyoróbokrokat, a melyek úgy néz¬
szerkesztett rövid beszédben üdvözölte a méltó- a sok gyümölcstől. Egy-két hét múlva meg tek ki, mintha kíváncsiságból ültek volna ki
ságos bárónét. Ritának azonban feltűnt, hogy szinte pálinkaszagú lesz a levegő a sok lehul¬ oda. A friss esti szél czibálgatta a haját, rán¬
egy szóval sem említi az a'kaimat, a mely lott rohadt gyümölcstől. De semmi haszon gatta a kalapját, de ő nem bánta. Fejében
Flóra nénit ide hozta. Ebből sejtette, hogy a nincs a sok istenáldásból. Ha jó volna az az nagyban forgatott egy tervet
- Kitől függ az iskola ?
becsületes képű ember csakis Csermák bácsi út, hát el lehetne vinni kocsin Vartyánba.
A hullottat el lehetne adni a szeszfőződébe, a
- Hja, ha a község épületet adna hozzá és
lehet, a falusi biró.
Ezen hivatalos üdvözlést még a plébános finom szedett gyümölcsöt pedig jól megfizei- a szolgabiró egy kicsit igyekezne szóval is, meg
néhány keresetlenül szívélyes üdvözlő szava nék a piaczon. De így azon a zötyögős, kátyús felii ásókkal is.
— Jó. És az útjavítás ?
követte, melyekre ismét felzúgott az éljenzés. úton . . . Nem is gondol rá senki. . .
— De hát miért nem javítják azt az utat?
- Az meg pláne a szolgabiró ügye volna.
A czigány tusst húzott s Flóra néni a plébános
- Miért, miért? - - dohogott mérgesen az
- És a vasúti megálló?
karján, követve a kalaplengető zajongó néptől,
- Ajhaj, ahhoz már a főispán kéne.
a reá várakozó, négy fehér lóval befogott hintó öreg, deres bajuszát czibálgatva. — Hát azért,
mert aszongyák, hogy az a község dolga. Pedig
— Itt lesznek azok az urak az ünnepségen?
felé indult.
— Itt bizony, de mihaszna? Én ebben a fé¬
Ritáról, úgy látszik, teljesen megfeledkezett, nem igaz, tudom biztosan, hogy nem igaz. Kér¬
a mint büszkén beült a hintóba, intve a plébá¬ tem akárhányszor a szolgabiró urat, nézne nyes társaságban a legutolsó vagyok. Nem is
utána az irattárban. Megígérte, megígérte min¬ próbálnám meg szóba hozni ezeket a dolgokat.
nosnak, hogy foglaljon helyet mellette.
Eita látva, hogy nagynénje nem törődik vele, dig, de nem nézett utána soha. A község meg Úgysem hallgatna meg senki.
szegény, hogy ekkora utat javítson.
— Várjon csak, Csermák bácsi . . . ne búsul¬
odasietett a deresbajúszú bácsihoz.
Hej,
ha
volna,
a
ki
szólna
egy
jó
szót,
le¬
jon.
Megpróbálom én a dolgot, — szólt líiia
- Ugy-e, Csermák bácsi?
- Én volnék, nagyságos kisasszony. Honnét hetne akkor még máskép is segíteni rajtunk . . . mosolyogva.
kaphatnánk akkor tán állomást ide a viczinális
(Folytatása következik.)
méltóztatík ismerni engem ?
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VASÁBNAPI ÜJSA&
Mialatt a halott hamvad - - a teljes elégés
körülbelül két órába telik - - a hozzátar¬
tozók a legnagyobb közönynyel ülik körül a
máglyát, vagy lefekszenek szundikálni, a fér¬
fiak pedig a mindig közelben levő számos
borbélyok egyikével ott a helyszínén s a borbélylyal szemben a földre kuporodva borotváltatják igen gyér szakálukat, fejüket, sőt hón¬
aljukat is. Mindezért a borotválkozásért kéthárom fillért fizetnek. Hogyha a gyászolók

Keletindiai utazásom alatt, noha halott¬
égetést először már Bombayban láttam, mégis
a legnagyobb várakozással és kíváncsisággal
néztem Benares elé, a hol a különféle vallási
szertartások, s különösen a halottégetés leg¬
nagyobb mértékben divik. Itt még szabad he¬
lyen, teljesen az ősi szokások szerint végzik
a halottégetést, mely elé az angolok semmi
akadályt nem gördíte¬
nek. Nem is volna ez
nekik tanácsos,mert meg¬
ismétlődnék az 18ö.Viki
vérengzés, mely szintén
vallási kérdés miatt ke¬
letkezett, s oly arányo¬
kat öltött, hogy évek és
hadseregek kellettek el¬
fojtására. Benares anynyi, ha nem több a hin¬
dunak, mint Róma a
katholikusoknak, mint
Mekka a mohamedánok¬
nak. A hinduknak az a
hiedelmük, hogy ha ha¬
lottaikat a Ganges szent
vizében megmártják s
Benaresben égetik el, a
túlvilágon sokkal na¬
gyobb boldogságban lesz
részük, mint különben.
Ezért a vagyonos hin¬
duk palotákat építtettek
és építtetnek a Ganges
partjára, s ha érzik, hogy
haláluk órája közeledik,
oda költöznek és e szent
városban hunyják le sze¬
müket. A szegény hal¬
doklókat — kik sokszor HOLTTEST A MÁGLYÁN ; MELLETTE AZ EMBEREK LÁBÁNÁL AZ ELŐBB ELÉGETETT
az úton halnak meg —
s a halottakat több napi járóföldrül is elhozzák megunják a várakozást, úgy siettetik elő a
ide. Azonkívül az évenként megforduló több «drágao tetem gyorsabb elhamvadasát, hogy
százezer zarándok, szent férfiak, s fakirok kö¬ hosszú piszkafával ütögetik a halott fejét és
zül is sokan hunynak el itt, úgy hogy a szent a keményebb részeket, hogy szétmálljanak és
városban a Ganges partján a halottakat némely hamarabb égjenek el. Ha a test teljesen el¬
napon százával égetik el.
égett s a máglya majdnem elalszik, lelocsolják
A halottakat bambusznádból készült létrára a Ganges vizével. A maradék megszenesedett
kötve és fehér gyolcsba takarva viszi két em¬ fát öreg asszonyok összegyűjtik tüzelésre, míg
ber a vállán. A fehér szövetre különböző szí¬ az esetleg el nem égett emberi testrészecskéket
nekkel jelek vannak ráfestve a halott arcza a varjuk ezrei hamarosan eltakarítják. Ehhez a
és melle tájékán, melyek a nemet jelzik. helyhez, hol a halotthamvasztás folyik, pár lépés¬
A halottvivőket néhány hozzátartozó s isme¬ nyire százával derékig a Gangesben állva végzik
rős kiséri, halkan, monoton hangon énekelve. a hivők napi imájukat, olykor-olykor megbuk¬
A halottat leviszik a Ganges partjára az el¬ nak a folyóban, mely hitök szerint nemcsak a
égetésre kijelölt számos helyek egyikére, itt testet, de a lelket is megtisztítja minden szenybelemártják egész hónaljig a folyóba s az nyétől. Az imádkozok közül néhányan a par¬
arcza helyén meglocsolják. Addig hagyják a ton térdelnek s virágot szórnak a folyóba.
vízben, míg a közeli fakereskedőnél beszerzik Ismét egy-két lépésnyire pár asszony nagy
az elégetéshez szükséges fát, a mely a halott, buzgalommal mossa ruháit, szomszédságukban
illetve hozzátartozóinak anyagi viszonyaihoz néhányan pedig italos edényüket, mely sárga
mérten illatos, drágább és több, vagy pedig ke¬ rézből készült totyakos fül nélküli edény vesebb és olcsóbb minő.-égű. Ezután megcsi¬ súrolják és fényesítik. Ha mindene piszkos is
nálják a máglyát, melyre a halottat ráfektetik. a hindunak, de ez a, majdnem azt lehet mon¬
Pár darab fát a testre is tesznek. A csóvát a dani egyedüli háztartási czikke ragyog a tiszta¬
legidősebb fiú vagy ennek hiányában vala¬ ságtól, melyre féltékeny és kényes.
melyik hozzátartozó teszi a máglya alá.
Az itt végbemenő halotthamvasztástól né¬
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mileg eltér, a hogyan Bombayban és Calcut"
tában végzik. Nevezetesen Bombayban egy el¬
kerített udvarban történik az elégetés, a hova
csak belépti-jegygyel • • melyért, csodák-cso¬
dája, nem kell fizetni - - lehet bemenni, itt
nem nagyon szívesen látják az idegent. A
máglyát is lehetőleg eltakarják mozgatható
lukaesos vasfallal a néző szeme elől. A mikor
én voltam megnézni a halottégetést, három
ferde szemű japáni nézte nagy komolyan. Az
őr világért sem engedte
volna meg a fotografálást. De midőn a jó
japániak elléptek, né¬
hány baksis ellenében
hajlandó volt vélemé¬
nyét a fotografálást il¬
letőleg megváltoztatni.
Bombayban a hamvasztás utáni vallási mosakodást és szájmosást a
hozzátartozók egy az ud¬
var közepén levő kőmedenczéböl végzik, mely
medencze vizének piszkossága felülmúl min¬
den képzeletet és na¬
gyon erős idegzetü em¬
bernek kell lennie, hogy
nem a halottégetéstől,
de ettől a tisztálkodás¬
tól és száj öblítéstől ten¬
geri betegséget ne kap¬
jon. Természetes a bo¬
rotválkozást itt is vé¬
gezik, sőt egyizben lát¬
tam egy embert, ki ru¬
háját varrta, mialatt sze¬
retett neje hamváéit. Ha
a vallási mosakodást
látja az ember, akkor
MÁGLYA MARADVÁNYAI.
érti meg, hogy miért
nem szűnik meg teljesen a pestis Indiában
sohasem.
Calcuttában szinte elkerített helyen van a
halottégetés, kissé távolabb a várostól, de azért
elég közel a benszülöttek negyedéhez — a
Hugly partján. Semmiféle engedély nem szük¬
séges a bemenetelhez. Itt annyiban tér el a
halottégetés az előbbi két helytől, hogy olyan
poziturában helyezik a halottat a máglyára,
mint a milyenben meghalt, vagy pedig az alsó
lábszárat a térdnél teljesen hátrahajlítva, a
test alá helyezik s nem csavarják fehér gyolcsba.
Számos, több napos és már hullafoltos halot¬
takat láttam itt a legkülönbözőbb helyzetek¬
ben fekve addig, míg reájuk kerül a sor, hogy
elégettessenek. Sirásnak, szomorú arcznak
egyáltalában semmi nyoma, a legnagyobb kö¬
zönnyel s egykedvüséggel nézik a gyászolók
szeretteik megsemmisülését, mert meg vannak
győződve, hogy sokkal nagyobb boldogság jut
nekik osztályrészül a túlvilágon, mint volt itt
a földön, hol jóformán örömük sincs s alig
van valami a mi nyomorult életüket becsessé
és értékessé tenné. Majdnem azt lehet mon¬
dani, hogy megváltásnak tekintik a halált.
Winier Belu-

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

VALLÁSOS FÜRDÉS KORA REGGEL A GANGESBEN, BENARES MELLETT.

A FAKIROK HÁZA BENARESBEN, A GANGES PARTJÁN.
Winter
A MÁGLYÁN HAMVADÓ HOLTTESTET MEGPISZKÁLJÁK, HOGY HAMARABB ÉGJEN EL

Béla

felvétele.
A
• •
FEHÉR LEPELBE BÜRKOLT HOLTTESTET LÉTRÁN A GANGESZBE MÁRTJÁK.
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indult, ám akkor eszébe jutott és tiz forintot
A moziból léptek ki kéjesen nynjtóztatva a tag¬ az asszony, a kit nyugtalanított, hogy az este tett az asztalra, a mit Pálos a földre pöczkölt
jaikat és együtt, négyen igen jól érezték magu¬ akadékoskodni próbált, a zongorához ült és
kat és kellemetlen volt a gondolat, hogy most nemes művészettel végtelenül finoman elját¬ és megjegyezte:
— Azért mondtam csupán, mert be akartam
már elválnak. Különféle propozicziók hangzot¬ szotta Grieg remekét, a Salveigh dalát. A czéltak a társaság együttartására, ám Máthé Ilona ját elérte: az ábrándozásba hullt emberek bizonyítani, hogy a szemem nem csal! A segé¬
kijelentette, hogy nem megy se kávéházba, se megint beszélgetésbe fogtak s erőtlenül, bá¬ deim egyébként fölkeresik!
másik moziba, még csak sétálni se megy, mert gyadtán, de megélemedett bennük a társas
Miklós hazafelé szót sem szólt a feleségéhez.
szülei várják odahaza és ha túlsókat késik, lény.
Indulatai lökdösték, gyors járásra kényszerí¬
lesz neki ne mulass. A két fiú, Somlyai Béla
Eeggelizni egy kávéházba tértek, útközben tették s az asszony alig tudott lépést tartani
és Pálos Zoltán kelletlenül gondolt arra, hogy azonban, a sok munkába siető láttán annyira vele. Többször megkérdezte, miért ideges, ám
haza kell kisérni a lányt, a ki az isten háta szégyenkeztek, hogy ravaszul, mintha tulajdon¬ választ nem kapott, sőt ha kérdezte, Miklós
mögött, valahol Ó-Budán lakik; a lány ugyan képen rejtegetni akarnák, tudtul adták a pin- úgy összerázkódott, mintha szivén találná a
szép, nagyon temperamentumos, de hát akkora czérnek, hogy egész éjszaka utaztak és épen szó. Már útközben is gyanút fogott az asszony
út mégis szörnyűség. Azonban mégis elindultak most érkeztek. Bucsúzásnál mindannyiukat és odahaza még erősödött a bizalmatlansága,
a villamos felé. Miklós Eleknek pompás ötlete beinvitálta a lány magukhoz, Somlyait pedig mikor Miklós heves, indulatos szavakkal szidta,
támadt :
egyenesen fölszólította, hogy kisérje őt a nagy- tépázta Pálost, meg Somlyait, a miért elég
- Fiúk, menjünk fel hozzám!
nénjéhez, mert ilyenkor, hajnalban mégse mer aljasak megbántani egy leány becsületét. Le¬
- De mit szól majd mama ! — szólt Máthé hazamenni. Somlyai örvendő mosollyal vált vetette magát az ottománra - - fölugrott, cziIlona.
meg tőlük.
garattára gyújtott, elhajította, a felesége kér¬
- Mit szólna, aludt maga máskor is miMiklós Elek szomorú, szótlan lett s mind¬ dezte, - - nem felelt. Végre nem bírta tovább,
nálunk!
untalan a villanyos után nézett, a mely Som¬ fölállott és kijelentette:
A lány nem felelt, ám Miklós Elek felesége lyait és Máthé Ilonát együtt vitte el. Pálos is
— Most, most elmegyek Ilonához és mindent
nem hagyta megjegyzés nélkül:
valami kellemetlent érzett és az asszony meg¬ megmondok neki.
- Ugyan Elek, de az édesanyja bizonyosan, elégedésére csipkedni kezdte a lányt. Miklós¬
A gyanakvó asszony marasztalta, kérte, hagyja
rossz néven veszi.
nak elevenére tapintott a szó és buzgón, kissé annyiban a dolgot, amúgy se tartozik rá. A
- Eh, dehogy . . . Maga mindig . . .
neheztelve magyarázni kezdte feleségének meg
— Én ?! Hová gondol! Nagyon szívesen lá¬ Pálosnak, hogy mily sablonos a gondolkodá¬ férje mind csökönyösebben ragaszkodott az
induláshoz, erre kijelentette, hogy nem is egész
tom, ha jönnek.
suk. Bántják, rágalmazzák azt a szegény lányt,
Villanyosra szálltak. A lány nagyon eleven holott ők mulattak vele egész éjjel, tudhatnák bizonyosan tiszta az a lány. Ez már majd
lett, a lépcsőkre Miklóssal meg Somlyaival tehát, hogy egyetlen érintéssel, egyetlen czél- földöntötte Miklósban az óvatosságot, ám a
segíttette magát, a kocsiban pedig olyan han¬ zással se hurczolták meg a lányi becsületét. szeme elárulta, hogy a megjegyzés milyen lán¬
gokat gyújtott benne. Az asszony megszeppent,
gosan beszélt, hogy minden ember a kis tár¬
- És vájjon szolid lány ilyenkor is fiatal¬ de tisztán akart látni végre, megtudni, alapo¬
saságot figyelte. Pálos, a ki mindig az ellen¬
tétek egyengetésén bíbelődött a túloldalra ült, emberekkel kisérteti magát? - • kérdezte az sak-e kínzó kétségei és bár a józansága küz¬
dött ellene, megkérdezte:
a duzzogó asszonyka kedvét próbálta megvidá- asszony.
— Ilyenkor is ?! Hát talán egyedül menjen
mítani, amazok pedig édelegtek, mily gyönyörű
Vájjon miért védi annyira? Honnan
mulatozásban lesz részük. Az asszony átszólt és tegye ki magát minden részeg napszámos tudja, hogy olyan tiszta ?! Hiszen Pálos ugyan¬
inzultusának ?
hozzájuk:
azt mondja, a mit félév előtt Brücke mondott,
— Elek, kenyerünk nincsen!
Erre nem volt mit felelni, de azért Pálos, ezelőtt meg Balázs!
- Veszünk a -Margitpark kávéházban.
a ki nagy pszihologusnak tartotta magát, részié-- Elég! Elég a gazemberekből. Érti ? Elég!
Nem talált több ellenvetést, Pálosnak sutto¬ tezni kezdte, hogy a lány tartása, a szeme
— így vagyunk ? . . . Önzetlen lovagja a
gott hát a lányról, merészségéről, könnyelmű¬ villogása, a hangja, az arcza egyáltalában nem női becsületnek. Önzetlen lovag! Mikor engem
ségéről, meg arról, hogy untalan nős embe¬ vallott arra, hogy pusztán a biztonsága ked¬ rágalmaztak, vájjon miért nem volt felényit
rekre veti a hálóját. Azok egyre több ötletet véért kisérteti Somlyaival magát. Azután igen se fölháborodott ? ! Önzetlen lovag !
szültek, a kedvük egyre vidámabb, a beszédük jól ismerem azt a pillantást, a mellyel Somlyai
- Elég már. Hallgasson ! Elég !
egyre hangosabb lett és a nevetésük végre át¬ búcsúzott tőlem ! tette még hozzá. Az asszony
- Nem elég, nem elég, önzetlen lovag !
ragadt az asszonyra, meg Pálosra is. A körút megelőzte a férjét a válaszban és mint a nők Mindent tudni akarok, mindent, tudni aka¬
végén szállottak le. A város kihalt, csöndes rendesen, rögtön példákkal szolgált. Ezzel rom, akarom . . . miért megy hozzá ?
volt, nagy messzeségben bandukolt egy ember flörtölt, azzal flörtölt, két vőlegénye otthagyta
- Háj azt hiszi?
s a nagy magányosság olyan bátorságot lopott stb. Miklós kicsattant:
— Azt hiszem. Szeretnék tévedni, szeretném
beléjük, hogy megfogták egymás kezét és őrült
- Eh, nem értitek Ilonát. Bátor és nem ha nem lenne igaz . . . Ugy-e nem igaz ? Ké¬
gyorsasággal körbeforogtak az aszfalton. Azután akar olyan nyavalyásán élni, mint a többi rem ne menjen el most, ne menjen hozzá,
versenyt futottak, a mi azzal végződött, hogy lány. Ha valaki kiválik a tömegből és meré¬ maradjon itthon... Itthon !
Pálos fölbukott és jó két métert csúszott a szen a maga szájaize szerint él, akkor a föl¬
Az asszony letérdelt, sirt, könyörgött. Csak
kövezeten. Egy kicsit megijedtek, ám a mikor háborodott tömeg rossznak kiáltja ki, mert így
ma
ne, csak ma ne! esdekelte, ám Miklós
Pálos rákezdte, annál vidámabban hahotáztak. mindenesetre kényelmesebb, mint megismerni
nem
engedett. Némileg Ínyére volt az is,
Betértek kenyeret venni a Margitpark kávéházba egy önálló lány lelkét.
hogy megszabadul a feleségétől, de a mi leg¬
és kedvük annyira túlemelte őket a konven- Tehát én tömeg vagyok ?! - - háborgott inkább a lány felé hajtotta, a kétség, a gyanak¬
czión, hogy Pálos sáros, piszkos ruhája miatt Pálos.
vás volt, vájjon csakugyan rágalom-e Somlyai
se ők nem szégyenkeztek, se Pálos maga. Mintha
- Vedd, a mint akarod!
állítása, nincs-e igazság is mögötte ? Kétsé¬
visszafiatalodtak volna, mintha teljesen önálló¬
Nos,
jó
.
.
.
Fogadsz
velem?
Egy
hónap
geire
nem adhatott feleletet, a lány szeme
fejű gyerekek lettek volna, a mellékutczákban
csupán, a szivét nem nyugtathatta meg a
már énekeltek, köveket dobáltak, házmestere¬ alatt mindent kiderítek erről a lányról?,
- Fogadok!
lány hangja csupán, miután a szemébe mon¬
ket fölcsöngettek, Máthé Ilona pedig fölkapasz¬
- Tiz forint!*
dotta : (iAzt mondják, hogy szeretője Somlyaikodott egy rohanó konflis hátsó rugóira.
— Helyes!
nak!» Fogta a kalapját és indult. Az asszony
Ettek, teáztak, akadt félliter bor, azt meg¬
Egy héttel később Somlyai együtt ült Pálos¬ megelőzte az ajtóban. Ha elmegy, annyit jelent,
itták, viczczeltek, énekeltek, nevettek, nem vet¬ sal. Ilonáról volt szó. Némi csönd, sóhajokkal hogy azt a hitvány teremtést szereti! A tar¬
ték észre és elmúlt fölöttük az éjszaka. Somlyai megzavart hallgatás után, a mint az általános tása olyan fenyegető, annyiia határozott volt,
minduntalan a lány sarkában volt, a mi tet¬ szokás, Somlyai elbeszélte a szerencséjét, ám hogy nem lehetett kertelni tovább. Miklós ki¬
szett az asszonynak, ám az már kevésbé, hogy persze gentlemanhoz illőn kikötötte, hogy er¬ mondta :
gyakorta melléj üjf csatlakozott az ura is. Pálos ről szót se. Pálosnak valóban nem jutott eszébe
- Annyit jelent!
vágyait nem kötötte meg a társaságban semmi, túladni a titkon, hanem egy este összekerült
Az
asszony néhány szitkot szórt a szemébe,
ám azért nem unatkozott pillanatig sem és Miklóssal, meg a feleségével és Miklós azt vi¬
kalapot,
ernyőt ragadott és előtte hagyta el a
mint a többi, olyan vidáman birta az átmula¬ tatta, hogy a legtöbb ember csak skatulyákba
tott éjszaka terhét. Vidámak, elégedettek vol¬ gyömöszölt sablon figurákat lát, önálló egyéni¬ lakást, az otthont. Ez mégis több volt annál,
tak, azonban igen elcsendesedtek s titokzatos ségeket azonban soha. Pálos czélzásnak vette a mit Miklós elképzelt, de nem volt bátorsága
káprázatokat látó szemüket csak néha-néha és indulatában kicsúszott száján az igazság. visszahívni a feleségét.
Bár nem szerette, mégis gyötörte a tudat,
emelték föl a Dunáról, a melyről akkor kez¬ Miklós fölugrott, dühösen csapott az asztalra:
hogy
elszakad tőle, a kivel éveket töltött, a
dett foszladozni a köd és a sötétség. Túlnan
— Nem igaz !
ki ezerszám viszi magával a gondolatait, az
sárgán pislogott néhány lámpa, a hegyek né¬
Talán hazudok?
érzéseit, a miket meghitt órákon cserélt vele
mely vonalát kékbe festette már a bontakozó
- Nem mondom, de félrevezettek!
és a miket nem lát az életben viszont. Házas¬
ég és a végtelenül csöndes víz is ébredezett,
- Nos hát, én Somlyaitól magától hallottam !
a fölngró halak zavarták a nyugodt tükrét és . '• Miklós elhalványodott, a keze reszketett, életének legszebb órái jelentek meg előtte és
odább egy vontató bódult szörnyüket. Az új bekarolta a feleségét és távozóban még vissza¬ növelte kínját, hogy a mint a lány lakása felé
napra készülés megbénította a nyelvüket, a szólt Pálosra: Aljas, rágalmazókkal nem ülök közeledett, egyre kevésbé hitt a szerencsében,
maga külön világában élt mindegyik és ekkor egy asztalnál. Ilyen barátaim nincsenek! Meg¬ abban, hogy a lány szeme, a hangja megha¬
zudtolja a rágalmakat. Elhagyott, boldogtalan
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volt, többször czéltalannak tűnt elmenni a
lány lakásáig, közel állott a síráshoz, majd a
hidon rákönyökölt a vizre és borzongó neve¬
téssel gondolt arra, hogy ott, az a rendőr
bizonyosan öngyilkosnak véli. Valahogyan meg¬
keményítette izmait, ment a lány lakása felé
és untalan arra gondolt, mintha egyszer már
megtörtént volna ez az esemény és . . . akkor,
akkor úgy volt, hogy igazat mondott a rágalom.
- Ilona kora reggel elment!
Ezt mondta az édesanyja és Miklós bizo¬
nyosra vette, hogy más válasz nem is vár¬
hatta. Ilona! Ilona! tört ki belőle a jajjon-

gás és akaratlanul, elhatározás nélkül, mintha
a véletlen, vagy a sors irányítaná, megiudult
Somlyai lakása felé.
Ott volt, csakugyan ott volt. Mosolygón,
álmodozva jött ki a kapun és feje fölött vi¬
dáman, elégedetten integetett utána Somlyai.
Elébe toppant. A lány fölrezzent, elébb mo¬
solyogva nyújtotta a kezét, látszott, hogy
álmain mereng még, ám a következő pilla¬
natban a helyzetére eszmélt. Ha-ha honnan
tudja! rohant belőle a rémület szava. Miklós
megszánta a reszkető, dadogó lányt... Nem
leszek egyedül legalább... boldogan fogunk

élni, hiszen őszinte, beismeri, nem romlott
tehát, csak megtévelyedett. . . igen, ő jó . . .
hiszen nagyszerű, önálló lány, fújt a konvenczióra, szabadon, egyedül járt mindenfelé, meg¬
botlott ugyan, de bűnének felét levezekelte
már, most beismeri. A gondolatok egyetlen
pillanat alatt száguldtak keresztül az agyán
s mire föltekintett, mosolyogva állott, ráneve¬
tett a lány és némileg erőtlenül utánozva a
nagyszerű könnyedségét, csaknem természetes
hangon mondotta:
- Somlyainál voltam. Ma . . . anya még
ott fenn van!
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VASÁRNAPI ÚJSÁG
rajta. A Pittek örökös testvérháborúságban él¬
EGY MEG NEM ÍRHATÓ ÉLETRAJZ. tek egymás közt. Kényári, fenhéjázó vérmérsékletü emberek voltak, nagyok a gyűlölet¬
- Lord Roáfebery az idősebb Pittről. —
ben, - - beszéli Eosebery. - - A család min¬
den egyes tagjában volt némi hajlam az őrü¬
• Pitt valódi életét sohasem írták meg és letre. Hampsteadben, London külvárosában,
nem lehet megírni,»
mondja lord Bose- van egy ház; oda szokott visszavonulni lord
bery az idősebb Pitt Williamről, Chatham Chatham, mikor spleenje elűzte a városból s
lordjáról irt nagy, 52<> oldalra terjedő köny¬ az emberek köréből. Olyankor látni se akart
vében (Chatham. His Early Life and Connec- senkit, még a feleségét s a gyermekeit sem,
tions. By Lord Eosebery. London, Arthur L. hanem ott ült egy kis szobában, mélynek
Humphreys.) Azok közül a jellemek közül falába nyílást vágatott, azon adták be neki
való ő, kiknél a politikai egyéniség az utolsó az élelmet. E hajlamon kivül Pitt még egyet
porczikáig felemészt mindent, a mi emberi. örökölt a nagyapjától: a köszvényt, mely
Nem marad meg belőle más, mint a politi¬ gyermekkorától fogva betegévé tette. A koszkus, nem tudunk semmit a hajlamairól, szen¬ vény volt a főfoglalkozása, mondja Eosebery;
vedéseiről, nézeteiről, egész belső életéről. Attól Pitt köszvénye egy részét teszi Anglia törté¬
a percztől fogva, hogy "belevegyült a poli¬ netének. A politikai válságok idején Bathban
tikai küzdelmekbe, gondosan elkerülte, hogy feküdt tehetetlenül, mozdulni sem volt képes,
bárkinek betekintést engedjen a szivébe. Min¬ úgy volt kénytelen bevárni, míg a késedelmes
den nyilatkozata elő volt készítve, mint meg¬ posta meghozza számára a híreket, melyeket
annyi dokumentum. Felesége és gyermekei nem közben már túlszárnyalhattak az események,
mondottak el róla semmit. A férfiú, ki a bi¬ s ezekhez mérni elhatározásait. Köszvényesen,
rodalom és a világ egy jelentékeny részének betegágyát nyomva, készítette a tervét azoknak
kormányát tartotta kezében, maradt, mi volt:_ a hadjáratoknak is, melyekkel Indiát s Ame¬
ismeretlen, hallgató alak, mint egy trappista rikát hódították meg. Eitkán küzdött nagyobb
szerzetes.
nehézségekkel a fékezhetetlen akaraterő.
így jellemzi Eosebery, Nagybritannia volt
Az újabb-kor történetének Pitt az első nagy
miniszterelnöke Pittet, az angol világbiroda¬
lom megalapítóját. A történet, melyet eddig szónoka. Alakja, szeme, hangja és mozdulatai,
részben ismeretlen kézirati anyag alapján mond mind a szónoki hivatást jelölték ki számára.
el róla, s melyet az angol kormányzat nem Akkoriban - • lehet mondani, a rómaiak és
egy titkának ismeretével tesz életelevenné, görögök óta - - még nem volt szokás nyilvá¬
azzal a pillanattal végződik, mikor Pitt, évtize¬ nosan szónokolni s Fittnek be kellett érnie a
dekig tartó várakozás után, végre hatalomhoz parlamenti szónoklattal. De a beszédeiről meg¬
jut s hozzáláthat nagyszerű terveinek megva¬ jelent tudósítások, e beszédek egyes fordula¬
lósításához. A kép, melyet Eosebery vázol tai ismertté tették nevét a nép körében s neki
róla, első összeköttetéseinek, a klikkek és csel¬ magának döntő befolyást biztosítottak a nagy
szövések környezetében és levegőjében vezeti nyilvánosság előtt. Az alsóház szavazásaira
elénk az új-kornak ezt a rendkívüli emberét. persze nem volt befolyásuk. A majdnem teljes
Pitt középnemes birtokos családból szárma¬ egészében megvásárolható és korrumpált ház
zott, mely csak a tizennyolczadik század első csodálattal hallgatta beszédeit, aztán úgy sza¬
évei táján bontakozik elő az ismeretlenség ho¬ vazott, a mint reá parancsoltak a hatalmasok.
mályából. A család gazdagsága Indiából ered. Pitt kezdettől fogva az ellenzékhez tartozott.
Pitt nagyapja, minden valószínűség szerint nem Kíméletlenül támadta nemcsak a minisztere¬
épen kifogástalan módon, roppant vagyont gyűjt ket, hanem magát II. György királyt is, má¬
Indiában, s minthogy tőle telhetőleg kellemet¬ sodikát a hannoverai Welfeknek, kiket a saját
lenné tudta tenni magát a brit keletindiai tár¬ hatalmukért küzdő főurak a Stuartok elűzése
saságnak, valami kormányzói állással hallgat¬ után, az angol trónra ültettek. Ily módon
tatják el. Végre visszatér Angliába s pénzével aztán hosszú időre kizárta magát a hatalomból.
nagy befolyásra tesz szert, uradalmakat vásárol Mikor a kormányzó klikkek, főurak, már haj¬
össze s négy pairséget szerez családjának. Népes landók lettek volna befogadni magok közé a
családja van és zsarnoki önkénnyel uralkodik veszedelmes izgatót, a király még évekig nem

UTAZOM...
Dús aratás. Sárga, kövér keresztek
Ontják kipergő, aczélos szemük'.
Nyár forró lege délibábot reszket
Köröskörül a síkon mindenütt.
Én elhagyok mindent s a füst beárnyal;
S mint a kit vár titkos mennyország.
Vissza se nézve, szétnyílt szárnynynl
Tovább, előre
Repülök hozzád.
Felhőtlen égbolt, tűz a nap sugiíra.
Fullaszt a levegő, ég a vonat:
Lankad az ember és lankad a pára:
Még messze a hűs. enyhe alkonyat.
Cserepes, szomjas a vén föld, e katlan
S lomb, fű, virág tikkad a jajban :
Csak én száguldók lankadatlan
- Tovább, tovább
bár
Eleped ajkam.
Tűnnek a perczek és fogynak az órák
És a sok mértföld egyre kevesebb.
Mfiiallott sorsom időmutatójiít.
Pedig oly hitvány, már-már leesett,
Pergeti gyorsan kicsi tündér újjn,
Pergeti a Jövő elébe
S mulasztott multam míg elfújja.
Mulasztott élet Vaj' utolér-e.
De te, míg én eszem a messzeséget
És az elrohanó időt falom
S lelkembe kínzó kérdéseket éget

Valami névtelen, zord hatalom.
Hogy a mikor szemtől-szemedbe nézek,
Mi vár: Soha, vagy Mindörökkön
K közelegvén, mit dalol a véred,
Hajrá, vaktába
Érzed-e jöttöm?
Harcmzthy Lajos.

SELYEMHÍMZÉS.
A csüggedósre sorsom megtanított,
A bánat iskoláját jártam én ;
Mégsem okultam máig sem eléggé,
Csak hímezek a remény szövetén'
A remény szines, selymes szövetén.
Illesztem egyre szálakhoz a szálat,
A szines képet egyre rajzolom.
Ujjam nyomában színfoltok fakadnak,
S el-elmerengek hímes rajzomon
Merészen ívelt, hímes rajzomon.
A jövő képe lassanként kitárul:
Ragyogó, gazdag, termékeny napok.
A meddő Mára árnyékot hímeztem,
S már látom itt a rég várt Holnapot
A rég várt, termő, fényes' Holnapot.
Oh te sok szines, féltett, drága öltés,
Lelkemből ömlő selymes, tarka szál,
Szép jövő képe ! Mért is kell remegnem,
Hogy jön a sors és újra szétkuszál —
Kegyetlen kézzel újra szétkuszál.
Varsáyh János.

akart hallani se róla. Végre, mikor az arisz¬
tokraták vészes gazdálkodása és kormányképtelensége súlyos külügyi bonyodalmakba és
vereségekbe sodorták az országot, felvirradt
Pitt napja is. Arra, hogy a kormány élére
lépjen, az akkori viszonyok közt gondolni sem
lehetett. A kincstár első lordja Newcastle herczeg bukása után, egy másik herczeg: Devonshire herczeg lett, aztán, mikor ez néhány
hónap múlva szintén megbukott, megint New¬
castle követte nyomon, de a kormánynak, habár
csak államtitkár, volt, mégis William Pitt volt
a lelke.
Sok minden megváltozott, de a klikkek ez¬
után is megmaradtak. De maga Pitt magasabb
szellemet vitt magával az államóletbe. Eluta¬
sított magától minden tisztességtelen hasznot
(pedig családjának kevéssé vagyonos ágához
tartozott, s miként utóbb fia, az ifjabb Pitt
William is, sok keserves anyagi nehézséggel
küzködött), melyet más miniszterek a hivata¬
lukból húzni szoktak, teszem azzal, hogy
állampénzen űzték spekuláczióikat. Nagyon
tisztában volt e becsületességének jelentőségé¬
vel, fel is használta ütőkártyának a játékban.
Mert - - így egészíti ki mesteri vonásokkal e
rendkívüli ember képét Eosebery - - nem az
az ember volt ő, a ki véka alá rejti mécsesét,
hanem nagyon is tudta a módját, hogyan tájé¬
koztassa a népet az önzetlenségéről. Tiszta¬
sága valódi volt, de nem szemérmetes; inkább
hasonlított egy fehér oszlophoz, mint a kikeleti hóvirághoz. Azonkívül élő példája volt
annak, hogy lehet valaki nagy ember s mégis
teljes és tökéletes poseur. Hovatovább a min¬
dennapi életben is a római méltóságteljesség
és rendíthetetlenség színpadias magatartását
öltötte magára. Leszokott a mosolyról is, hogy
semmit se véthessen maga ellen. Betegségének
hosszas időszakait, mikor mozdulatlanul kel¬
lett feküdnie ágyában, az ó-kori nagy szónokok
és a legválogatottabb angol szavak tanulmá¬
nyozására fordította. Ily módon egészen ott¬
honossá vált a szónoki kifejezésformákban s
mindig ebben a vértezetben járt-kelt az em¬
berek között. Szemére vetették Fittnek, hogy
szinészkedik minden szavában és mozdulatá¬
ban. Valóság szerint, magyarázza Eosebery,
úgy fegyelmezte magát, hogy a szinészkedés
természetévé vált. Eímtelen jambusokban élt
és hősi versmérték szerint mozgott a szín¬
padon.

745

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

37. szAM. ' - ' ' ^ 59. KV i"

líi

EZEKNEGYSZAZ ESZTENDŐS TEMPLOMROMOK AMERIKÁBAN.

A KIÁSOTT ROMOK EGY RÉSZE

A KIÁSOTT ÉPÜLET EGYIK SZOBÁJA.

Amerika őstörténetének legérdekesebb kor¬
szaka körülbelől 450—550. évekre esik Krisz¬
tus születése után. Ebben az időben előre¬
haladott kultúra létezett a mai Mexikóban,
Guatemalában és északi Hondurasban. Ennek
a kultúrának maradványai régóta foglalkoztat¬
ják az amerikai régiségbúvárokat. Sok emléket
hoztak már felszínre a föld alól, melyet .ez a
régi czivilizáczió ránk hagyott. A legfontosabb
ily emléket az idén ásták ki, Guatemalában
Quirigua mellett. Az ásatásokat egy híres
régész, Morley Griswold Sylvanus vezette, ki
most tette közzé a cScientific Américan» folyó¬
irat hasábjain a munkálatok eredményeit, me¬
lyek nagy ügyeimet érdemelnek.
Morley előadása szerint a faragott kövekből
készült épület, melyet kiástak és a mely elég
jó állapotban maradt fenn, istentisztelet czéljaira szolgált valamikor. Az épület hossza
lOő angol láb, szélessége 32, magassága 20 láb.
Alábbi ábránk mutatja az ősrégi falnak külse¬
jét, a felső peremén még a díszítések is lát¬
hatók. A falban eddig három kaput ástak ki,
úgy a mint az három kisebb képünk közül az
elsőn látható.
Ezek a kapuk fölötte érdekesek. A fal, a
melybe vágva vannak, nyolcz láb vastag s a
szobák padlója mindig két lábbal magasabb,
mint a kapubejáraté. Ezt a két lábnyi emel¬
kedést mindig egy-egy lépcső teszi s mind¬
egyik lépcsőn hieroglifás feliratok vannak.
Á belsőbb helyiségek padlója ismét valamivel
magasabban fekszik azokénál a helyiségekénél,
melyekbe nyílnak. A szobák átlag tizenkét
láb hosszúak és körülbelül fele akkora széles-

AZ KQ1K SZOBÁBAN TALÁLT SZOBORFEJEK.

ségűek. Mennyezetük be van omolva, de a giit felé ásták ki a lakóházat s ebben még
magasságukat mégis biztosan meg lehet álla¬ jóval nagyobb számú tárgyat, mint a temp¬
pítani : tiz láb. A padlók, a falak és a meny- lomban. Ezek közt a legfeltűnőbbek egy na¬
nyezetek valami kemény, fehér burkolattal gyon szép váza, melynek egyik oldalára egy
voltak bevonva, a mely egyes helyeken még groteszk emberi fej van festve. Találtak sok
ma is megtalálható. Falfestmények nyomaira gyöngyház-tárgyat is, valamint néhány kis
nem találtak, de lehet, hogy mégis festve vol¬ j áspis-tárgy át is.
A kő, a melyből ezek az épületek készültek,
tak a falak, csakhogy az eső lemosta róluk a
a
várostól mintegy harmadfél mérföldnyire
festést. Ez a vidék ugyanis rendkívül esős ég¬
terem. Homokkő és bazalt, melyet kővésőkkel
hajlatú.
A két szélső kapuból egy-egy szoba nyílik, dolgoztak ki. Ilyen kővésöket is találtak az
a középsőből pedig kettő. Ez a középső hármas ásatások folyamán.
Ezek a romok a legrégiebbek közé_ tartoz¬
helyiség lehetett a templom legfontosabb helyi¬
sége. Erre utal az is, hogy ez volt leggondo¬ nak az ősi azték nép emlékei közül. Építteté¬
sabban kidolgozva s. itt találtak legtöbb ma¬ sük idejét a rajtuk talált feliratokból meg le¬
radványt, kőből faragott szobor fej eket, kőedé¬ het állapítani az azték időszámítás szerint:
nyeket és kőfaragást. Feliratokat is találtak, ez a kilenczedik kör tizenkilenczedik katunjámelyeket azonban eddig nem sikerült megfej¬ nak, vagyis szakaszának utolsó napja. A kateni. Csak az evet vélték megállapíthatni, a tun oly időszak, a mely 7200 napot foglal
melyben a templom épült, e kultúra krono¬ magában és 20 katun tesz ki egy kört. Ennek
az időszámításnak a mienkére való átszámí¬
lógiájának évszámaiban kifejezve.
A második kis kép mutatja az épület e leg¬ tása azonban még vitás; a most feltárt romok
fontosabb helyiségének belsejét az ásatás mun¬ eredetét hozzávetőlegesen a mi idöszámításunK
kája közben. A harmadik kis képen pedig az negyedik századára lehet tenni.
Quirigua város különben a nagy Maja czi¬
épületben talált szoborfejeket láthatni.
Maga a kiásott templom egy magaskás he¬ vilizáczió egyik legrégibb központja. Ez a
lyen állott, s alulról lépcsők vezettek fel, úgy czivilizáczió Mexikó déli részeiben, Guatemalá¬
a mint azt az első képünk feltünteti. A kép ban és Honduras északi részében virágzott n
baloldalán a templom három kapuja is lát¬ keresztény időszámítás első tizenöt századában,
ható. Jobbra a templomtól az alsó szintén a/ európai hóditások idejéig.
Ez az ásatás igen nagy feltűnést keltett az
egy melléképület romja látható. Ez a régészek
állítása szerint lakóház lehetett, és - - a mi amerikai tudósok között s remény van reá,
sajátságos
előbb épült, mint maga a hogy a munkálatok kiterjesztése még újabb
fényt fog deríteni a rég letűnt amerikai czivi¬
templom.
lizáczió
történetére.
A templomtól mintegy 30 lábnyira délnyu-

ÉJSZAKAI ZIVATAR
Eagyog a hold, mint egy végső remény.
A csillagok még égőn látszanak,
De földrehajló égbolt peremén
Már kis kölyök-villámok játszanak
S a mennydörgés próbálja fegyverét.
Még mozdulatlan hallgat az akácz
És nesz nélkül fülelnek a füvek,
De rezgő nyárfát szél félelme ráz,
A boglya bús, mint egy tűrött süveg:
A néma föld némán vár valakit.
Az alvó tyúksereg meg-meg riad,
Behúzott farkkal kullog a kuvasz ;
Az égnek alján gyülöng messzi had.
S mint óriás, kibontott szárnyú sas,
Lomhán közelget barna felleg-ár.
A földnek szőre fölberzenkedik,
Föléje száll a szél, a gyors futár.
A felhőnépek sátrukat szedik,
Itt-ott ki villan egy villám-sugár
S az éjszakának tiprott népe nyög.
A
A
A
S
A

vész most megharsantja bősz zaját,
mennydörgések sortüze ropog,
mennykő bontja véres zászlaját
az ég országátjára felrobog
vén király: a győztes fergeteg.
Jászay-Horvótlt Elemér.

A QUIRIGUA MELLETT KIÁSOTT ÉPÜLET FALAL — Winter Béla eredeti felvételei.
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PÉTER ÉS VENDI.
Regény. — Irta J. M. Barrie.
III.

(FolytutáH.)

J e r t e k velem, j e r t e k !
Néhány pillanatig azután, hogy Darling úr
és Darlingné asszony elhagyták a házat, az
éjjeli mécsesek a három gyermek ágyánál vilá¬
gosan égtek tovább. Roppant csinos éjjeli mé¬
csesek voltak és az ember azt kivánná. hogy
vajha ébren maradtak volna, hogy lássák Pétert.
de Vendi mécsese elkezdett pislogni és akkorát
ásított, hogy a másik kettő is elásította magát
és mielőtt becsukhatták volna a szájukat, mind
a három kialudt.
Ekkor már másik világosság is volt a szobá¬
ban, ezerszer fényesebb, mint az éjjeli mécse¬
sek és annyi idő alatt, a mennyi csak arra elég,
hogy ezt kimondjuk, ez a fény benne volt a
gyermekszoba minden szekrényében, keresve
Péter árnyékát, felkutatta a rubaszekrényt és
kifordított benne minden zsebet. Igazában véve
nem volt lámpa, csak annak látszott, mert
nagyon sebesen pislákolt, de mikor egy pilla¬
natra megállott, látni lehetett, hogy tündér,
nem hosszabb, mint az ember keze, de mindig
nagyobb lett. Egy leány volt, Tinker Bell volt
a neve s pompásan volt öltözve egy négyszög¬
letesre vágott lapulevélbe, melyen át az alakja
kitűnően érvényesült. Kissé hajlama volt a
kövérségre.
Egy pillanattal a tündér belépte után az
ablak kinyilt a kicsi csillagok lehelletétől és
beugrott rajta Péter. Az út jó részén ő hozta
Tinker Bellt és a keze még mindig lisztes volt
a tündér himporától.
- Tinker Bell - - mondta halkan, miután
meggyőződött róla, hogy a gyermekek alusz¬
nak — hol vagy, Tink ?
Tinker Bell egy kancsóban volt épen és
nagyon jól érezte magát benne. Még sohasem
volt azelőtt kancsóban.
- Gyere hát ki abból a kancsóból és mondd
meg nekem, tudod-e, hova tették az árnyé¬
komat?
Gyönyörűséges csöngés felelt neki, mintha
arauy csengők csilingeltek volna. Ez a tündérek
nyelve. Közönséges gyermek ezt sohasem hallja,
de ha mégis meghallja, akkor úgy érzi, mintha
már hallotta volna valaha.
Tink azt mondta, az árnyék a nagy ládában
van. A fiókos szekrényt gondolta és Péter oda
is ugrott, két kézzel szórva ki a fiókokból tar¬
talmukat, mint a hogy koronázáskor a király
szórja a filléreket a nép közé. Egy pillanat
alatt fölfedezte az árnyékát és örömében észre
se vette, hogy Tinker Bellt becsukta a fiókba.
Ha egyáltalán gondolt valamire, de én nem
hiszem, hogy valaha is gondolt valamire, akkor
arra gondolt, hogy ő és az árnyéka, ha megint
összekerülnek, úgy össze fognak olvadni, mint
a vizcsöppek. Mikor pedig ez nem történt meg, akkor megdöbbent. Próbálta odaragasztani
szappannal, a mit a fürdőszobából kerített elő,
de ez se sikerült. Borzongás futott rajta keresz¬
tül ; leült a padlóra és sírt.
Zokogása fölóbresztette Vendit, a ki felült
ágyában. Nem ijedt meg, mikor egy idegent
látott sírni a gyermekszoba padlóján. Csak
épen hogy érdekelte a dolog.
— Fiú — mondta udvariasan — miért sirsz?
Péter is tudott rendkívül udvarias lenni,
megtanulta a finom modort a tündérek czeremóniáin. Fölkelt és szépen meghajolt Vendi
előtt. Yendinek ez nagyon tetszett és ő is
szépen meghajolt Péter felé az ágyból.
- Mi a neved ? — kérdezte Péter.
Darling Vendi Moira Angéla
feleli
Yendi önelégülten. — Hát a te neved?
- Péter Pan.
Yendi mindjárt biztos volt benne, hogy a fiú
nem más, mint Péter, de úgy találta, hogy az
övéhez képest mégis csak nagyon rövid a neve.
— Ez az egész neved?
- Igen — felelt Péter élesen. Most érezte
először életében, hogy a neve ugyancsak rövid.
- Sajnálom — mondta Vendi Moira Angéla.
- Nem baj az — csuklott Péter.
Vendi megkérdezte, hova való.
- Jobb felé a második ház és aztán egyene¬
sen, reggelig.
- Micsoda furcsu lakásuzím !

Péter úgy érezte, mintha sülyedne lefelé.
Most érezte először, hogy talán csakugyan
furcsa a lakásczíme.
— Nem is olyan furcsa - - mondotta.
- Úgy értettem — mondta Vendi udvaria¬
san, mert eszébe jutott, hogy ő most házi¬
asszony — ezt a czímet Írják a leveleidre?
Péter jobb szerette volna, ba Vendi nem
említi a leveleket.

ÉQ n em kapok semmiféle leveleket, mondta megvetően.
- De az anyád csak kap ?
— Nincs anyám —- mondta Péter. Nemcsak
hogy nem volt anyja, de nem is kívánta a legkevésbbé sem, hogy legyen. Nagyon túlbecsült
személyeknek tartotta az anyákat. Vendi ellen¬
ben egyszerre megérezte, hogy egy tragédia
előtt áll.
- Oh Péter, akkor nem csoda, hogy az
imént sírtál! — mondta és kiugrott az ágyból
és hozzáfutott.
— Nem sírtam én az anyák miatt — mondta
Péter megbotránkozva. - - Azért sírtam, mert
nem birtam az árnyékomat magamhoz ragasz¬
tani. Különben pedig nem is sírtam.
- Hát leesett rólad ?
- Igen.
Ekkor látta meg Vendi az árnyékot a pad¬
lón. Olyan sárosnak látszott, hogy Vendi meg¬
sajnálta Pétert.
- Micsoda szörnyűség! — mondta, de mo¬
solyognia kellett akarata ellenére is, mikor
látta, hogy Péter szappannal akarta magához
ragasztani az árnyékot. Mennyire fiú ez afiú!
Szerencsére ő mindjárt tudta, mit kell csi¬
nálni.
- Oda kell varrni, — mondta kissé párt¬
fogói hangon.
- Mi az, hogy varrni? - - kérdezte Péter.
- Borzasztó tudatlan vagy.
- Nem igaz, nem vagyok.
Vendi azonban ujjongott Péter tudatlanságán.
- Föl fogom varrni neked, fiacskám mondta. Fiacskámnak nevezte Pétert, holott
megvolt akkora, mint ő. Elővette varrókészle¬
tét és odavarrta az árnyékot Péter lábához.
- Azt előre mondom, hogy kissé fájni fog —
ügy e l meztette.
- Oh, nem fogok sírni, — mondta Péter, a
ki máris azon a véleményen volt, hogy ő ugyan
sohasem sírt életében. Összeszorította fogait és
meg se mukkant. Az árnyéka csakhamar annak
rendje és módja szerint állott, csak épen hogy
kicsit gyűrött maradt.
- Talán jó lett volna kivasalni, - - mondta
Vendi elgondolkodva, de Péter igazi fiú mód¬
jára nem törődött a külsőségekkel és a leg¬
vadabb örömmel ugrándozott körül a szobá¬
ban. Sajnos, máris elfelejtette, hogy boldog¬
ságát Vendinek köszönheti. Most már azt gon¬
dolta, ő maga illesztette az árnyékot a helyére.
Milyen ügyes gyerek vagyok - - kiáltozta
elragadtatva — ügyes legény vagyok én?
Sajnálkozva kell megváltani, hogy ez a hetyke
önbizottság volt Péter legelrugadóbb tulajdon¬
ságainak egyike. Hogy egyenesen, kurtán ki¬
mondjuk, nem volt nálánál hetykébb fiú a
világon.
Vendi azonban egy pillanatra meghökkent.
- Te henczegő — kiáltott fel szörnyű gúny¬
nyal. - - Én persze nem csináltam semmit.
- Valami keveset te is csináltál — mondta
Péter gondtalanul és tovább tánczolt.
- Valami keveset - - ismételte Vendi fölé¬
nyesen. - - Hát ha nincs rám szükség, akkor
bízvást távozhatom.
A lehető legméltóságteljesebb módon bele¬
ugrott ágyába és elrejtette arczát a takaró alá.
Péter rá akarta venni, hogy nézzen fel. Ezért
úgy tett, mintha el akarna menni, majd mikor
ez nem használt, odaült mellé az ágy szélére
és szelíden megütögette a lábával.
Yendi — mondta — ne menj el. — Nem
tehetek róla, nekem muszáj henczegni, mikor
meg vagyok magammal elégedve.
Yendi még mindig nem nézett fel, ámbár
mohón hallgatta szavait.
- Vendi - - folytatta Péter, olyan hangon,
melynek soha semmiféle nő nem tudott ellenállani — Vendi, egy lánynak több hasznát lehet
venni, mint húsz fiúnak.
No most már, Vendi minden izében nő volt,
ha nem is volt valami sok íze, - - erre tehát
mégis csak kikukucskált a paplan alól.
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— Igazán azt hiszed, Péter?
Igen, azt hiszem.
— Nohát ez igazán kedve, dolog töied jelentette ki Veudi. - - Erre már fölkelek.
Máris ott ült Péter melleit :iz ágy szélén.
Azi is mondta, ad neki egy csókot, ha akar, de
Péter nem értette meg. mit mond és várakozólag nyújtotta ki a kezét,
— Hát te igazán nem tudod, mi a csök? kérdezte elképpedve
Tudni fogom, ha idadod
Petéi
feszesen. Hogy érzékenységét meg ne sértse,
Vendi adott neki egy gyűszűt,
- No most már - - mondta aztán - hát
adjak egy csókot? Ha úgy tetszik
telte hozzá
egy kis szemforgatással. Kissé kellette magát,
odanyújtotta arczát Péterhez, de ez belenyomott
egy makkot a markába. Erre Vendi hamar
visszakapta a fejét és kedvesen azt mondta,
hogy a csókot, a mit kapott a nyakában fogja
viselni aranylánczán. Szerencséje volt, hogy a
lánczra akasztotta, mert később ez a makk
mentette meg az életét.
Ha magunkt'ajta emberek bemutatkoznak egy¬
másnak, az a szokás, hogy megkérdezik egy¬
más korát, így tehát Vendi, a ki mindent úgy
szeretett csinálni, a hogy illik, megkérdezte
Pétertől, hány éves. Nem volt épen a legszeren¬
csésebben megválasztott kérdés, — olyan volt,
mint egy vizsgái séda, a mely nyelvtant kér¬
dez, mikor az ember történelemből szeretne
felelni.
Nem tudom - - felelt Péter zavarodot¬
tan
de azt tudom, hogy még egészen fiatal
vagyok.
Csakugyan, nem tudott semmit a saját élet¬
koráról, csak gyanúi voltak erre nézve. Hir¬
telen azonban hozzá tette:
Vendi, én elszöktem hazulról azon a na¬
pon, a mikor születtem.
Vendi nagyon meg volt lepetve, de érdekelte
a dolog s a maga elhajoló szalon-hölgyi mód¬
ján jelezte neki, hogy közelebb ülhet hozzá.
— Azért szöktem el, mert hallottam, hogy az
apám és anyám arról beszéltek, hogy mi lesz
belőlem, ha felnövök férfivá - magyarázta
Péter halk hangon. Rendkívül izgatott lett
ezekre a szavakra. - - Én nem akarok soha
férfivá lenni — mondta szenvedélyesen. — Min¬
dig kis fiú akarok maradni, vígan akarok élni.
így tehát elszöktem a Kensington-parkba és
hosszú, hosszú ideig ott éltem a tündérek
között.
Vendi roppant bámulattal tekintett rá, - - ő
maga is azt hitte, azért, mert elszökött hazul¬
ról, de igazában azért, mert ismerte a tündére¬
ket. Vendi annyira otthonülő életet élt, hogy
roppant gyönyörű dolognak tetszett előtte, hogy
valaki ismeri a tündéreket. Csak úgy öntötte a
kérdéseket rájuk nézve, Péter nagy meglepeté¬
sére, mert őneki bizony a tündérek inkább csak
boszuságára voltak, mindig az útjában csetlettek-botlottak és mi tagadás benne, néha jól el
is páholta őket. Alapjában véve azonban mégis
szerette őket: elmondta Vendinek a tündérek
keletkezését.
- Tudod, Vendi, mikor az első kisbaba elő¬
ször nevetett, a nevetése ezer darabra tört és
mind az ezer darab ugrálva szétszaladt a vi¬
lágba. Ebből lettek a tündérek.
Ez persze csacsi beszéd volt, de Vendinek
tetszett.
- Azóta — folytatta Péter jóindulatulag minden fiúnak és leánynak kellene, hogy legyeii egy tündére.
- Kellene, hogy legyen? Hát nincs?
— Nincs. Tudod, a gyermekek manapság
már annyi mindenfélét tudnak, hamarosan kez¬
denek nem hinni a tündérekben és valahány¬
szor egy gyermek azt mondja : «nem hiszek a
tündérekben)), — olyankor mindig holtan esik
össze valahol egy tündér.
Most azonban már Péter azt hitte, igazán
eleget beszéltek a tündérekről. Feltűnt neki,
hogy Tinker Bell nagyon csendes.
- Nem tudom elgondolni, hova lehetett mondta felállva és nevénél szólította Tinket.
Vendi szive hirtelen nagyot dobbant.
- Péter - - kiáltotta belekapaszkodva csak nem akarod azt mondani, hogy tündér
van ebben a szobában?
- Az imént még itt volt — mondta kissé
türelmetlenül. - - Nem hallod valahol?
Mind a ketten hallgatóztak.
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- Nem hallok semmi más hangot — mondta
y ,jj- csak mintha csonfetyük szólnának.
L Nohát, ez Tink, ez a tündérek beszéde.
Azt hiszem, én is hallom.
A hang a fiókos szekrényből jött és Péter¬
nek felvidult az arcza. Soha senki sem tudott
olyan vidáman nézni, mint Péter, - - a neve¬
tése a legkedvesebb csobogáshoz hasonlított.
Neki még mindig megvolt az első, csecsemőkori
nevetése.
Vendi - suttogta roppant jókedvűen én azt hiszem, becsuktam őt a fiókba.
Kieresztette szegény Tinket a fiókból ez dü¬
hösen kiáltozva röpködött körül a gyermek¬
szobában.
- Nem kéne ilyeneket beszélned - - felelt
neki Péter. - - Persze hogy nagyon sajnálom,
de honnan tudhattam volna, hogy te benne
vagy a fiókban?
Vendi nem hallgatott Péterre.
Oh; Péter, - - kiáltotta — csak egy kicsit
maradna' nyugton, hogy láthatnám!
- A tündérek nem igen maradnak nyugt o n _ mondta Péter, de ép ekkor Vendi egy
pillanatra látta a regebeli alakot, a mint leült
a kakukos órára pihenni.
Oh, milyen bájos! - - kiáltott fel, bár
Tink arcza még mindig el volt torzulva a ha¬
ragtól.
Tink - mondta Péter szeretetreméltóan — ez a hölgy azt mondja, hogy szeretné,
ha te lennél az ő tündére.
Tinker Bell durczásan válaszolt.
• Mit mond, Péter? - - kérdezte Vendi.
Péternek le kellett fordítania a tündér szavait.
— Nem nagyon udvarias. Azt mondja, te
egy nagy, csúnya leány vagy és hogy ő az én
tündérem.
Péter megpróbált vitatkozni Tinkkel.
— Tudod, hogy nem lehetsz az én tündé¬
rem, Tink. Hiszen én férfi vagyok, te meg
lány.
Erre Tink a következő szavakkal felelt:
- Ostoba szamár vagy.
És ezzel eltűnt a fürdőszobában.
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- Nagyon neveletlen tündér — magyarázta
Péter bocsánatkérőleg. - - Ő foltozza a lába¬
sokat és a fazekakat.
Ekkor már mind a ketten a karosszékben
ültek együtt és Vendi további kérdésekkel zak¬
latta Pétert.
- Hát most már nem lakói a Kensingtonparkban ?
- Néha szoktam most is még.
- Hol lakói most legtöbbnyire?
- Az elveszett fiúknál.
- Hát azok kicsodák?
- Olyan gyerekek, a kik kiestek a gyermek¬
kocsiból, mikor a dadáiuk félrenézett. Ha hét
napig nem keresik meg őket, akkor elküldik
őket messzire, Nincsqrszágba, hogy a költsé¬
geket megtakarítsák. Én vagyok a kapitányuk.
- Micsoda mulatságos dolog lehet az !
- Igen — mondta ravaszul Péter - - csak¬
hogy nagyon egyedül vagyunk. Tudod, nincsen
női társaságunk.
- Hát lányok nincsenek köztük?
- Nincsenek. A lányok, tudod, sokkal oko¬
sabbak, semhogy kiessenek a gyermekkocsiból.
Ez a mondás véghetetlenül hizelgett Ven¬
dinek.
- Azt hiszem
- mondta - - az igazán
kedves dolog, hogy te így beszélsz a lányokról.
János bizony nagyon lenéz minket.
Péter erre válaszul fölkelt és kilökte Jánost
az ágyából, paplanostul, mindenestől, egyetlen
lökéssel. Vendi ezt kissé hirtelennek találta első
találkozásra s tüzbe jőve megmondta Péternek,
hogy vigyázzon, az ő házában bizony nem
kapitány. János azonban olyan csendesen aludt
a padlón, hogy Vendi mégis csak megengedte
Péternek, hogy itt maradhat.
— Tudom, hogy irántam akartál kedves
lenni - mondta elnézően. - Hát adj egy
csókot.
Egy pillanatra megfeledkezett Péternek csó¬
kok dolgában való tudatlanságáról.
— Gondoltam mindjárt, hogy vissza fogod
kérni — mondta kissé keserűen és vissza akarta
adni a gyűszűt.

S Z Ü R E T . - Litkei Antal rajza.

- Ugyan már — mondta Vendi kedvesen —
én nem csókot mondtam, hanem gyűszűt.
- Hát az mi?
- Nohát — ilyen!
És megcsókolta.
- Furcsa - mondta Péter komolyan. —
Hát most adjak én is neked egy gyűszűt?
- Ha aka>-sz — mondta Vendi és kinyúj¬
totta a fejét.
Péter meggyűszüzte és rögtön utána Vendi
felsikított.
- Mi baj, Vendi?
- Mintha valaki megránczigálta volna a
hajamat.
- Biztosan az a Tink volt. Soha még nem
volt olyan haszontalan, mint ma.
Csakugyan, Tink megint ott röpködött körü¬
löttük s haragosan, gorombán beszélt.
- Azt mondja, mindig ezt fogja tenni.veled,
valahányszor gyűszűt adsz nekem, Vendi.
- De miért ?
- Miért, Tink. mondd meg?
Tink megint azzal felelt:
- Te ostoba szamár.
Péter nem tudta megérteni, mért ostoba
szamár ő, Vendi azonban megértette. Kissé el
is kedvetlenedett, mikor Péter megvallotta, hogy
nem azért jött a gyermekszobába, hogy őt lássa,
hanem azért, hogy meséket, halljon.
- Tudod, én nem tudok meséket. Az elve¬
szett fiúk se tudnak meséket egyik sem.
Micsoda borzasztó dolog! - - mondta
Vendi.
- Tudod-e — mondta Péter, — hogy mért
építik a fecskék a ház eresze alá a fészküket?
Hogy meséket hallgathassanak. Oh Vendi, az
anyád olyan gyönyörű mesét mondott el neked...
- Melyik mese volt az?
— Arról a herczegről, a ki nem tudta meg¬
találni azt a hölgyet, a ki az üvegpapucsban
járt.
— Péter — mondta Vendi izgatottan - - ez
Hamupipőke volt és a herczeg megtalálta és
attól fogva boldogul éltek, tv míg meg nem
haltak.
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JÖVŐBELÁTÁS.
Az 1839-iki országgyűlésen, midőn a Rendek
első komolyabb vasúti tervet tárgyalták,
felszólalt Deák Ferencz, Zala vármegye követe,
satöbbi közt így szólt: «Én azt hiszem, hogy
a Debreczen és Pest közti vonalra nézve alig
van valaki a rendek között, ki velem együtt
álomnak ne tartaná azt, hogy itt valaha vasút
létezhessen." Nem tudott hinni abban sem,
hogy meg lehessen teremtem a vasúti össze¬
köttetést Bécs és Pest között, s azt tartotta,
hogy «inkább létesülhet a vonal Bécstől Pozsonyig, vagy a másik parton Gönyőig.» Deák
Ferencznek ezeket a kijelentéseit Halász Gyula
idézi egy nagyon hasznos és érdekes könyv¬
nek utószavában, melyet Kunos Iguácz irt
nemrégiben a török földről s az Indiába vivő
szárazföldi út első nagy szakaszáról, a kisázsiai és bagdadi vasútvonalról. Ő maga is
csak annak bizonyításául mondja el ezt, hogy
mily szégyenletes kudarczot vallhat konzerva¬
tív ítélőképességünk a meglevő intézmények,
hát még az új találmányok jövő fejlődésének
mórlegelésében. Lám, Ferdinánd császár, a mi
V. Ferdinánd királyunk is szó nélkül irta alá
Metternich előterjesztésére a Kaiser FerdinandBahn engedély okiratát, nem véve figyelembe,
hogy kanczellárja kifelejtette belőle a szokott
kikötést, hogy a vasút ötven év múlva az ál¬
lam tulajdonába megy át. Mi lett abból a kép¬
telenségből ötven év múlva ? De halljuk csak,
Napóleon is mit mondott, midőn Fulton be¬
mutatta neki nagy találmányát, az első gőz¬
hajót ft Szajna folyón? Kijelentette, hogy az
angol feltaláló bolond, a kivel nem érdemes
szóba állni.
az

Gróf Berchtold külügyminiszter és Bothmann-Hollreg
német kanczellár Buchlauban.

Péter annyira örült, hogy fölkelt a földről,
a hol mind a Ketten ültek és az ablakhoz
sietett.
- Hova mész? — kiáltotta Vendi aggódva.
- Elmondom a többi fiúknak.
- Ne menj el, Péter, — könyörgött Vendi nagyon sok mesét tudok még.
Ezek voltak, szórul-szóra a szavai, tehát nem
li'lift tagadni, hogy ő hozta kisértetbe először
IVt.Tt.

Péter visszajött és olyan sóvárgó tekintet
volt a szemében, hogy Vendinek meg kellett
volna ijedni tőle. Ö azonban nem ijedt meg.
- Oh, mennyi mesét tudnék én a fiúknak
mesélni! - - kiáltott Vendi, mire Péter meg¬
ragadta és elkezdte az ablak felé vonszolni.
— Ereszsz el — parancsolta Vendi.
- Vendi, gyere velem és mesélj a fiúknak.
Vendinek természetesen tetszett, hogy így
kérik, de azt mondta:
- Csakhogy nem mehetek ám! Gondolj a
mamámra! Különben is, röpülni sem tudok.
- Majd megtanítlak.
- Oh, milyen szép volna röpülni!
- Megtanítlak, hogy kell a szél hátára ug¬
rani és aztán elrepülünk.
- Oh! — kiáltott Vendi elragadtatva.
— Vendi, Vendi, a helyett, hogy itt alszol
az ostoba ágyban, röpködhetsz velem és víg
dolgokat mesélhetsz a csillagoknak.
- Oh!
- És, tudod-e, Vendi, hableányok is van¬
nak ott.
- Hableányok ? Farkuk is van ?
- Ekkora hosszú farkuk, ni!
- OJi, - - kiáltott Vendi, - - ha én hab¬
leányokat láthatnék!
Péter borzasztó ravasz lett.
- Vendi — mondta — milyen nagyon tisz¬
telnénk ott mind téged.
Vendi elkeseredetten fészkelődött. Úgy tett,
mintha igyekeznék ott maradni a gyermek¬
szoba padlóján.
Péter azonban nem könyörült rajta.
- Vendi — mondta a kis róka — te takar¬
hatnál be minket minden este.
— Oh!
- Soha se takarta még be senki egyikün¬
ket sem.
- Oh! - - kiáltott Vendi és kiterjesztette
Péter felé a karját.
- És te stoppolhatnád meg a ruhánkat és
zsebeket varrnál nekünk rá. Egyikünknek sin¬
csen zsebe.

Van Rossurn bíboros pápai legátus fogadtatása Bécsben, a hova az eucharisztikus kongresszusra
érkezett.

Hogy állhatott volna ellent mindennek Vendi ?
- í)e hiszen ez irtózatosan csábító! - - ki¬
áltotta.
Péter, megtanítanád te repülni
Jánost és Mihályt is?
- Ha te úgy akarod, — mondta Péter közönbösen.
Vendi erre odaszaladt Jánoshoz és Mihály¬
hoz és megrázta őket.
Kelj fel — kiáltotta - - Péter Pan eljött
és meg akar minket mind a hármunkat tanítani
repülni.
János a szemét dörzsölte.
- Akkor hát fölkelek - - mondta. Persze,
máris a padlón volt.
- Halló ! — mondta. — Már fenn is vagyok.
Ekkorra már Mihály is fenn volt, savanyúan
nézve, mint az uborka. Péter csendet paran¬
csolt nekik. Arczukon az a roppant ravasz kí¬
váncsiság volt, a melyet a gyermekek akkor
árulnak el, mikor a felnőttek világából jövő
hangokra figyelnek. Minden csendes volt. Akkor
valami történt. Nana, a ki egész este elkesere¬
detten ugatott, most csöndes lett. A gyerekek
az ő hallgatását hallották.
- Kioltani a lámpát! Bújj el! Hamar ! kiáltott János; most egyetlen egyszer vette át
a parancsnokságot az egész kaland folyamán.
Ilymódon, mire Liza belépett, kezén vezetve
Nanát, a gyermekszoba egészen olyan volt, mint
mindig és egészen sötét. Az ember megesküdhetett volna rá, hogy három csintalan lakója
angyali módon szuszog álmában. Csakugyan
szuszoglak, de tételesből, az ablak függönye
mögül.
Liza roszkedvü volt, mert épen a karácsonyi
puddingot keverte a konyhában és ettől vonta
el Nana alaptalan gyanakvása. Egy mazsola
még ott is ragadt az arczán. Azt gondolta, még
azzal szerez leginkább egy kis nyugalmat, ha
beviszi Nanát egy pillanatra a gyermekszobába,
de persze őrizet alatt.
- Nohát, te gyanakvó bestia - - mondta
Liza, a ki épen nem haragudott érié, hogy Nana
kegyvesztett lett - - láthatod, hogy teljes biz¬
tonságban vannak. Nem látod? Mindegyik kis
angyal egészségesen alszik ágyában. Hallgasd
csak, milyen kedvesen szuszognak.
Mihály erre, felbátorodva a sikertől, olyan
hangosan kezdett szuszogni, hogy ezzel csak¬
nem elárulta őket. Nana ismerte ezt a szuszogást és ki akarta tépni magát Liza kezéből.
Liza azonban kemény markú volt.
Most már vége legyen, Nana - - mondta
és kifelé taszigálta a szobából. — Megmondom

neked, ha tovább is ugatsz, egyenesen elmegyek
az urunkért és a nagyságáért, hazahozom őket
és akkor, akkor az úr alaposan megkorbácsol.
Újra megkötötte a boldogtalan kutyát, de azt
hiszitek, Nana abbahagyta az ugatást? Hogy
Liza hazahozza az urat és a nagyságát! Hiszen
épen ezt akarta ő. Hát bánta ő, ha még úgy
megkorbácsolják, csak a növendékeinek ne es¬
sék baja! Sajnos azonban, Liza visszatért a
puddingjához és Nana látva, hogy tőle ugyan
hiába vár segítséget, csak rázta, rázta a lánczot, míg végre elszakította. A következő pilla¬
natban berohant egyenesen a 27. szám alatti
ház ebédlőjébe és égnek meresztette a man¬
csait. Ez volt a legkifejezőbb módja arra, hogy
közléseket tegyen. Darling úr és Darlingné
asszony egyszerre megtudták, hogy valami bor¬
zasztó dolog történt a gyermekszobában és ki¬
siettek az utczára, a nélkül, hogy elbúcsúztak
volna a háziasszonytól.
Ez azonban tíz perczczel azután volt, hogy a
három kis beiyár a függöny mögött szuszogott,
Péter Pan pedig sok mindenfélét tud meg¬
csinálni tíz perez alatt.
Térjünk hát vissza a gyermekszobába.
- Jól van hát - - jelentette ki János, ki¬
bújva rejtekhelyéből. — Hát Péter, igazán tudsz
te repülni?
Péter a helyett, hogy vesződött volna a fele¬
lettel, körbe röpült a szoba körül, röptében felszállva a kandalló párkányára.
- Nagyszerű ! Nagyszerű! — mondta János
és Mihály.
- Milyen édes! — kiáltott Vendi.
- Igen, édes vagyok, nagyon édes vagyok, —
mondta Péter, megfeledkezve a jó modorról.
Gyönyörűséges könnyű dolognak látszott a
repülés. A gyermekek megpróbálták először a
padlóról, aztán az ágyakról, de mindig csak
lefelé tudtak jutni, a helyett, hogy fölfelé.
- De hát hogy csinálod te? - - kérdezte
János a térdét dörzsölve. Nagyon praktikus fiú
volt.
- Hát az ember csodálatosan szép dolgokat
gondol — magyarázta Péter — és ezek a gon¬
dolatok fölemelik a levegőbe.
Újra megmutatta nekik, hogy csinálja.
- Ne siess úgy — mondta János. - Nem
tudnád egyszer nagyon lassan csinálni?
Péter megcsinálta lassan is és gyorsan is.
— Megvan már, Vendi! - - kiáltott János,
de hamar rájött, hogy bizony nincs meg. Egy1'
kük se tudott egyetlen hüvelyknyire sem rePÜlni.
(Folytatása következik.)

Ez egyszer sem nagy Napóleon, sem a haza
bölcse nem volt próféta, ki a jövőbe lát, ki
megérzi a jövőt. Ez a prófétai érzés nem min¬
denben jelentkezik a lángelméknél sem, a ki¬
ket a haj dánkor napjaiban a próféta nevén
emlegettek. Nagy Napóleon nem értette meg
Fultont, de még mint Bonaparte tábornok,
. Egyiptomban járva, az ő agyában villant meg
a hosszú évszázadokon át eltemetett gondolat,
hogy újra meg kell alkotni II. Nekhó, a nagy
fáraó régi viziútját a Vörös-tenger és a Föld¬
közi-tenger közt: a szuezi csatornát.
A múlt századév elején illette meg egy má¬
sik lángelme : Goethe prófétai érzését ugyanez
a kérdés a jövőnek egynéhány más nagy, má¬
sokat még nem igen foglalkoztató kérdésé¬
vel együtt. Nyolczvanöt évvel azelőtt, hogy a
Panama-csatorna közel áll végleges megvaló¬
sulásához, 1827 február 21-ikén, í g y szólt
Goethe hű bizalmasához, Eckermannhoz: «De
annyi mégis bizonyos, hogy ha úgy sikerülne
egy átvágás (a Panama földszoros átvágása),
hogy át lehetne kelni rajta a mexikói öböl¬
ből a Csendes Oczeánra bármily nagy és bár¬
mennyire megterhelt hajón, merőben kiszámít¬
hatatlan eredmények származnának ebből a
czivüizált és nem czivilizált emberiség szá¬
mára . . . Szeretném megérni ezt az alkotást,
de nem fogom megérni. Másodsorban szeret¬
ném megérni, hogy összekötnék a Dunát a
Rajnával. De ez a vállalkozás is oly óriásilag
nagy, hogy kételkedem megvalósulásában, főképen, ha fontolóra veszem német eszközeink
fogyatékosságát. S végre, harmadszor, szeret¬
ném látni az angolok kezében a szuezi csa¬
tornát. Ezt a három nagy dolgot szeretném
megérni, s kedvükért érdemes volna kihúzni
még ötven s egynéhány esztendeig." A duna¬
rajnai csatorna még a jövő zenéje most,
nyolczvanöt esztendő múlva is, de a szuezi
csatorna negyvenkét év múlva már meg is
n
yilt s a Panama-csatorna egy-két év eltelté¬
vel csakugyan át fogja bocsátani a mexikói
öbölből a Csendes Oczeánra a bármily nagy
és bármennyire megterhelt hajókat.
A Panama-csatorna, midőn Lesseps terve
által megvalósulásának első stádiumába jutott,
a jövőnek fölöttébb nevezetes megérzését vál¬
totta ki egy másik prófétából, Kossuth Lajos¬
ból. Az emberiség e nagy vívmányának jelen¬
tőségét mérlegelve, meglátta a fény mellett
egy sötét árnyékoldalát is, és szólt, a miről
kevesen gondolkoztak még akkor; a miről a
német császár másfél évtizeddel utóbb rém¬
képeket festett - - a vászonra i s : a sárga
veszedelemről. A párisi Lanterne egyik szer¬

kesztője 1888 novemberében meglátogatta Kos¬
suthot. A nagy ember hosszasan fejtegette
látogatója előtt Európának akkori szocziális
helyzetét, melyben kevés megnyugtatót talált.
Ez alkalommal a legérdekesebb filozófiai és
ethnográfiai fejtegetésekbe is bocsátkozott, me¬
lyekből kiemelkedik az a véleménye, melyet a
Panama-csatorna megalkotásáról formált. Bámulója, így szólt, minden nagy alkotásnak;
de ez esetben nem zárkózhatik el bizonyos
aggodalmak elől, midőn azokra a következé¬
sekre gondol, melyeket az új világforgalmi út
megnyitása maga után vonhat. A messze távol¬
ban már látja, hogy a khinaiak miként özön¬
lik el Európát, s e nép tulajdonságaira való
tekintetből azt hiszi, hogy Európa meg fogja
bánni egyszer, hogy utat nyitott a khinaiaknak.
A megérzésnek utolérhetetlen fokán áll a
lángelmék lángelméje: Dante, midőn — a Po¬
kol tizenhetedik énekében - - átéli a repülő¬
gépen való szállás izgalmait. Ez a repülőgép
a repülő sárkányhoz hasonlatos, Geryon nevű
csodaszörny, melyet Virgil idéz fel a nyolczadik körből, hogy Danteval a hetedik körből a
nyolczadikba szállhassanak alá. Virgil elsőnek
lép a sárkány nyakára, Dante követi, de félve
megáll, úgy hogy vezére megharagszik reá.
S mint a kinek, váltóláz közeledtén,
Már körme kékül s minden teste reszket,
Hűs árnynak már láttára is remegvén,
Úgy érzem magam én is, hallva eztet.

A vezér az állat farka és Dante közt foglal
helyet, nehogy a szörnyeteg valahogy meg¬
üsse farkával Dantét, és az aerotechnika igen
kitűnő ismerőjének mutatkozik; mert azt pa¬
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rancsolja Geryonnak, hogy széles spirális vo¬
nalban szálljon (nehogy elszédüljenek, ha egye¬
nesen s gyorsan csapna le):
. . . Geryon, mozdulj egyszerre,
8 széles körökben, lassan szállj az aljra.
Geryon megmozdul, eltávolodik a sziklapár¬
kánytól és száll:
Mint csolnak egyre hátrál s távolabbra
Mozdul a révtől — úgy mozdult ez épen;
8 mikor magát érzé egész szabadba':
Fordítja farkát mellének helyében,
És csavarogva véle mint angolna,
Uszony-kezével eviczkélt a légben.
Dantét ismét félelem ragadja meg.
Nagyobb ijedtség nem hiszem lett volna,
Mikor Phaéton a gyeplőt elejtő
S meggyűlt az ég, a mint még látható ma, —
Vagy nyomorult Ikár, hogy szárny-szegetté
- Érzé — viasszá olvadtán mint válik,
S kiált az apja: jaj, rossz útra mentél!:
Mint az enyém volt, mikor szemhatárig
Mindenfelé csak puszta léget láttam
8 semmit se mást, csak azt a szörnyet váltig.
És a szörnyeteg lassan és nagy körökben
száll alá a mélybe, Virgil parancsa szerint.
De Dante nem veszi észre a sötétben, hogy
mozdul. Neki úgy rémlik, mintha mozdulat¬
lanul állna az örvényben. Nem ugyanezt érzi-e,
fölfelé tekintve, a léghajós, mikor már nem
látja a földet? Csak az arczába fúvó szél —
mily kitűnő a természetnek ez a megfigye¬
lése ! — és a mélyből hallatszó moraj érez¬
teti vele, hogy a sárkány mozdul és ereszke¬
— cdik alá.

A HÁROM KASSAI VÉRTANTU, KŐRÖSI MÁBK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODESZ MENYHÉRT ÚJ SZ0BRA AZ
ESZTERGOMI BAZILIKÁBAN — Kies György szoborműve,
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VASÁENAHUJSÁO.

752-

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A "Budapesti Szemlén most megjelent szeptem¬
beri számában Heinrích Gusztáv a XVII. század¬
nak egy máig sem felderített epizódjáról, Demetrius orosz czárnak rejtelmes történetéről értekezik,
melyet többen feldolgoztak drámává s melyről
Schillernek is maradt fenn egy drámai töredéke.
Az értekezés röviden foglalkozik Szigligeti TrónAerevö-jével is, mint a melynek tárgya sokban ha¬
sonlít a Demetrius-történethez. Ecseri Lajos foly¬
tatja igen érdekesen, elevenen irt czikksorozatát a
Szegény emberről, a magyar falusi lakosság sor¬
sáról. Duday László Az idegenek beözönlése és
a nemzetiségi kérdés Svájczban czímü czikke sok
tanulságot nyújt a magyar viszonyokra is. Végit
Gyula Wliixllfír-röl, a híres angol festőről érte¬
kezik. AV/í/// Miklós folytatja A nemzeti erő v/l/i//lörtéticltiii l/utasa czímü történetpolitikai vázlatát,
Rácz Lajos gróf Teleki József és Runx*ran érint¬
kezéséről közöl néhány adatot. Kemény Zsigmond
Élet és ábránd czímü eddig kiadatlan regényének
kilenczedik folytatása és Vargha Gyula három
művészi Goethe-fordítása adják a füzet szépiro¬
dalmi tartalmái A Szemle rovatban Láng Margit
czikke a ^Pompéji mellett legújabban kiásott római
villáról, az Értesítő rovatban néhány könyvismer¬
tetés zárják be a szám tartalmát. A Budapesti
Szemlét Berzeviczy Albert és Bcöt/n/ Zsolt közremű¬
ködésével Vmnovich Géza szerkeszti és a FranklinTársulat adja k i ; előfizetési ára félévre 24 korona,
egyes szám ára "l korona.
Szemere Bertalan. A szabadságharcz fő szereplő
alakjai között alig van, a kinek szereplése annyi
különböző, sőt ellentétes megítélésre adott volna
okot, mint Szemere Bertalan. A páratlan nép¬
szerűségtől az általános elitéltetésig keresztül ment
a közvélemény változatainak minden fokán. Ezt
az érdekes pályafutást igyekszik megérteni és meg¬
értetni dr. Kiss Ernő Szemere Bertalanról most
megjelent életrajzi könyvében. Az alkalmat a könyv
megírására az adta, hogy az idén van Szemere
születésének századik évfordulója. A könyv czélja
összegyűjteni az adatokat, ismertetni Szemere tö¬
rekvéseit és munkáit, melyek életének tartalmát
adják. A könyv tárgyával való szeretetteljes foglal¬
kozás eredménye. Végig kiséri Szemere pályájít
összes fázisain : a borsodi faluban töltött gyermek¬
koron és a sárospataki iskolai éveken kezdve, po¬
litikai pályakezdésén az Jxifcí — 36. országgyűlés
idejében, külföldi tanulmányútján, vármegyei sze¬
replésén, fó'szolgabiróságán és másodalispánságán

Új könyvek.
át ellenzéki szerepléséig Kossuth oldalán az utolsó
Szemen' Bertalan. Irta dr. Kis* Ernő. .Kolozs¬
rendi országgyűlésen, majd belügyminiszterségeig
a Batthyány-miniszteriumban. Ebbéli szereplését vár. Steif János könyvsajtója : ára l korona.
Emlékbi'xzéil, Hun fülűt/ Pál felelt. Irta Munkácsi
valamivel részletesebben fejtegeti egész a külföldre
menekülésig. Még elmondja közreműködését az Bernát. (A M. T. Akadémia elhunyt tagjai felett
emigráczióban. ellentéteit Kossuthtal, elszigetelődé¬ tartott emlékbeszédek). Arczképpel. Budapest, az
sét az enigráczió többi tagjaitól, ismerteti Batthyány- Akadémia kiadása ; ára l korona 50 fillér.
ról, Görgeyről és Kossuthról szóló könyvét s az
októberi diplomával szemben elfoglalt álláspont¬
ját, - - utolsó fejezetében pedig Szemere emberi
jellemét igyekszik megrajzolni. A könyv inkább
a hőse iránti lelkesedés, mint az éles történetírói
Elhunytak a közelebbi napokban : Berthóti BEBbelátás műve, de így is sok hasznát lehet venni. THÓTY GUSZTÁV a mezőberényi takarókpénztár nyűg.
Sok olyanra figyelmeztet, a mi már feledésbe me¬ pénztárosa, 79 éves korában. - Eketyukodi GÍENE
rült, egyik-másik ponton legalább felderíti Szemere BERTALAN nyűg. körjegyző, földbirtokos, 7(5 éves
cselekvésének motívumait.
korában Szamostatárfalván. — Dalnoki GAAL GT.TJLA
magyarkályáni birtokos, volt országgyűlési képviselő,
Hunfalvy P á l emlékezete. Munkácsi Bernát Kolozsmegye közigazgatási bizottságának tagja, Maemlékbeszéde, melyet mesteréről, Hunfalvy Pálról gyarkályánban. — NEUMANN ADOLF magánzó, 75 éves
az Akadémiában rendes tagsági székfoglalóul fel¬ korában Budapesten. — Idó'sbb TOKAY LAJOS tisza¬
olvasott, most jelent meg az Akadémia elhunyt földvári földbirtokos, Balassagyarmaton. - Dr.
iagjai felett tartott emlékbeszódek során. A füzet PUTICS TEÁJÁN temesvári görög-keleti román főtulajdonképen részletes rajza Hunfalvy pályájának : esperes, 48 éves korában Temesváron. - - BENKÖ
tájékoztat nyelvtudományi felfogása kifejlődéséről, ISTVÁN kádármester, városi képviselő, a koronás
az összehasonlító nyelvészet meghonosítása és a ozüst érdemkereszt, a vitézségi, hadi, a polgári
finn-ugor rokonságról való tanítás meggyökerezte¬ és katonai jubileumi érem tulajdonosa. Veszprém¬
tése végett kifejtett nagy és hangos harczairól s ben. — ÁMON VILMOS, a «Soproni Napló» és a
ezeknek eredményeiről, Hunfalvy pályájának végső
«Kulturas volt szerkesztője, Sopronban. - HZAKÁCSY
szakaszában pedig a magyar etimológiai tudomány
SÁNDOIÍ, Kuczora község jegyzője, Bács-Bodrog vár¬
alapvetéséről. Hunfalvy a mngyar tudományosság¬
nak egyik legjellemzetesebb és legnagyobb hatású megye törvényhatósági bizottsági tagja, 43 éves
alukja ; pályájának képe. melyet Munkácsi a ta¬ korában Kuczorún. — SKEELE JÓZSEF nyűg. kántornítván1/ szeretetével és a szakember alapos ismere¬ tanitó és postamester 63 éves korában Czobolytével fejteget, egyike a magyar tudomány-történet fnlun. — BOKROS LÁSZLÓ, 30 éves korában Buda¬
pesten. - - BEZSILLA VILMOS királyi aljárásbiró, 33
legtanulságosabb fejezeteinek.
éves korában Kassán. Nagy- és kisbarkóczi
A «J6 PajtáSB, Sebők Zsigmond és Benedekjeiéi SZMODISS LAJOS okleveles gazdász és borász, tarta¬
képes gyermeklapja szeptember 15-iki számába lékos honvédhuszárhadnagy, 25 éves korában GelBenedek Elek és Lampérlh Géza írtak verseket, sén. — KABL OSZKÁR, Kari György czinfalvai jószágG. Miklósy Ilona elbeszélést, Sebők Zsigmond felügyelő és neje, szül. Nozdroiczky Olga tizenegy
folytatja Dörmögő Dömötör lakodalmának történe¬ éves fia, Bécsben. - - UDVARHELYI JÓZSEF nyűg. kistét, Lcnill Adolf, az új állatkert megteremtője és várdai rom. kath. kántortanitó, 68 éves korában.
igazgatója, az állatkert új érdekességeiről ir, Markó
Dr. K. LIPPICH ELEKNÉ, szül. Sziklay Margit,
Lajos szép képet rajzolt, Holló Sári érdekes tör¬ Budapesten. Az elhunyt K. Lippich Elek miniszteri
ténetet mond el, Zsiga bácsi kedvelt mókár egyiké¬ tanácsos felesége volt. A férjén kivül gyászolja
vel mulattat, Szemére György folytatja regényét. leánya, Leóna, dr. Huszka Jenő kultuszminiszteri
A kis diákok levelei rovat, a rejtvények és szer¬ titkárnak, az ismert zeneszerzőnek felesége, továbbá
kesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tar¬ fia, K. Lippich Dénes, a tehetséges fiatal iró. talmát. A t Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat adja Özv. PÓSFAI KÁBOLYNÉ szül. Horváth Hedvig 79 éves
ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, korában Eákosfalván. - - Özv. TBEINDL ALAJOSÁÉ,
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szül. okolicsnói Okolicsányi Matild, 64 éves korában -.
szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra Veszprémben. - SZTERIO SÁNDORKÉ, szül. Kraut
küld a kiadóhivatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4.)
Krrolina, 40 éves korában Budapesten. — Özv.
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csicseri OEOST; SÁNDOBN?;, szül. Boronkay Ilona,
pényes-Litkón. - KOVÁCS LAJOSNÉ, szül. Lévay
Ilonka -l éves korában Budapesten.

EGYVELEG.
* A kerékpár Francziaországban évről-évre ter¬
jed. 1010-ben összesen két millió 6!)7,4ü(i kerékpár
volt az egész országban s ez a szám 1911-ben már
három millió !M)0,G2G-ra emelkedett. Ma már a
leghasznosabb közlekedési eszközök egyike lett, kü¬
lönösen az iparos-emberek számára
* A drótnélküli t á v í r ó Szibériába is bevonul:
Vladivosztokot kötik össze Szibéria legszélsőbb
északkeleti sarkával. Az Anadir-folyó torkolatánál,
Majohamában és Novo-Markovában állítanak fel
állomásokat.
A család ö r ö m e egy elsőrendű zongora, melyet
bármilyen kúitelben, kényelmes fizetési feltételek mel¬
lett szállít a hírneves Farkasházi és Biró czég, Buda¬
pest, V., Váczi-körut 12.
Lejíjobb halcsontnélkiili fűzők, haskötők, mell¬
tartók mérték szerint a legjutányoaabb árban meg¬
rendelhetők Dr. Miszné füzőtermében, Budapest, IV.,
Váczi-utcza 7. sz. L emelet. Telefon 142—45.
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 Jógsef -főherczeg udvari tzállitó czége: a Tulipán GyermekOtthon, IV., Koronaherczeg utcza 8'a. Nagy képes
árjegyzékét ingyen és bérmentve küldi. Felhívjuk
olvasóink figyelmét a czég mai hirdetésére.
Országos haiigjegykölcsönző 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.
Gyermekek béllmrutjja. és az ellene váló
védekezés. Kimerítő statisztika hiteles adatai szerint,
azel-ő gyermekév halálozásainak 60—70%-aaz 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 min¬
den rémével a rettegett bélhurut, az orvosoktól talá¬
lóan gyermekkolerának bélytgzett 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 bomlo Nestlé lisztet.
VezfetéUnélküli lámpa. A legideálisabb világitási eszköz a Wiktorin-Iámpa. Saját érdekében kérjenyhjtalan ismertetést Wiktorin és Társától, Buda¬
pest, V1IL, Baross-utcza l

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.
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A főváros első és legrégibb
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VIII.,BarOSS-ll.85. é s kelmefestő gyári
toté.ete.
Fiókok: H., Pő-utcza 27. IV., Eskfi-ut 6. IV., XeoBkamétlntcza 14. V., Harminczad-u. 4. VI., T«ré«-körnt
39. VI., Andrássy-nt 16. VIII., József-körűt 2.

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

6/trravaűO'.
ina bora vassal

Hfijientkus kiállítás 1906. Leflmagasabban ki¬
tűnt Krösltőszer gyengélkedők, vérsz
és labbadozók számára. Étvágygerjeszt
Kitűnő íz.

J, Serrafallo,

7000-nél több orvosi vélemény.

Trieste-Barcola.

Vásárolható a gyógyuertárakban féllileres üvegekben
K 2.60, literes üvegekben K 4.80.

M4RGIT

- * - • - • - gyógyforrás
— (Beregmegye.)
fifíc 0 " 1 0 *' í * í " k ' L B ^ h * 1 y » K 8 különösen a
legiószervek bnrntos bántalmainál igen j ó hata«n még akkor is, ha v é n é i e k esete forog fenn.
Mogrendelhetó: E D E S K U T T L.. n Al Budapesten
és a forrás kezelőségénél Munkácson.

BUDAPEST,
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
RNDRÁ5SY-UT27
Divatlap díjtalan,

'-

j , Olcsó szabott áraH.

Próbadoboisokat, valamint orvosi
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬
talanul küld a HENRI NESTLÉ
C45ég,WBBN, L, BIBERSTASSE 11.

Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Várme.;ye-ii. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4.
A külföld és belföld
legkiválóbb szaktekin¬
télye mint legjobb táp¬
lálékot ajánlják a K u leke-t hányszékelésGyermekekoel nél, bélhurutnál és
és felnőtteknek, hasmenésnél.
:: ::

Szőke haj

fölváltva

toiős-sflinpunnal a fekete téllel

MINŐSÉGE:
ARANY

SZCSK

A t Vasárnapi Ujság» 33-ik számában megjelent
képtalány megfejtése : Árnyékáért becsüljük a
vén fát.

Ram-lla-sflinpunt
a íehetE fejiel
ItAUCSUK-CIPOSAROK
DOBOZA,

A Bpeitl Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak fflelámltótelipa

S. E. Igen tiszteletre méltó az elbeszélés teudenc/.iiíja, — de irodalmi becee nagyon kevés.
Szűcs Vera. A novella eléje ügyesen van megírva,
kisebb igényű lap használhatna is, minekünk azonban
nem felel rueg.
Bronzkönny az őszi fényben. Több benne az eről¬
ködés, mint az erő s több az erőltetettség, mint az
eredetisép.
A bukott nő. Humornak kellene lenni benne, de
épen az maradt ki belőle valahogy ir&s közben.
Egyébként sincs érdekesen megirva.
Csillag ragyog. Áldott a föld stb. Egyik vers FC jó
neküiik, la|>osau, tompán konganak, sem n mondaaivalójuk netn erdeke?, sein a formájuk.

megsö éledik n nagymér¬
tékű zsirképzödéstol, a
por leiukúdá-ától én a
piszoktól.Milyen könnyen
elejét vt lírti enntk a ki .t
kedvelt és milliószor
kipróbált

Lohr Mária (Kronfusz)

mielőtt
íján latot
nem kér a

Szerkesztői üzenetek.

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

Selyemiifivpt-kivitM — Kir. ud>. uáJlitók.

SÍGTE. SZIVATTYÚT,
FECSKENDŐT;

Helyeién fejtettek meg t Merényi Lajos. — Geigt
József és Sta-k Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kön. —
A tBitdapati JlL kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal Wyschogrod PáL — Beér Mór. — Oottléb István (Budapeit).
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig Hóhért (Fokért). —
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bako*y-Stenttdtiló). — A 'Győri
Sakk-köri. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyör). —
A tZborii Tanaikor*. — A tKalouai Katholikui Kört. —
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodiátujlak). — A • Duna földvári Egyenlőiégi kört (Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István l Hajduhadháza). — A tLeibicii Qatdatdgi Kaizinó* (Leibict). —
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCitngeri
Cattinói (Cienger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz
Rezső (Temetrékái). — Budai Sokkoló Tártatág (Budapett). —
Patkó Imre (Talpai).

b

kiváló bor- és
litliiunios
gyógyforrás
Kapható ásványvizksreskedésekben é§
gyógyszertárakban.
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KEPTALANY.

©RINGEM

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

fehér, vagy nzmeiben : Taffeíat, ChangeanU,
Faoonnét, Crip* d« Chin«, OuchesM, Ecosuii
Eollmn*, Moutttlln* rio-cm. aiélci, méterj* ,
K. l.SO-til keidrt, Bársony, éi PlUt ruháknak
i i bluioknak itb.. ralamint bluuk <• ruhák
ral&di ivajcii hlmiéii.l batiit, -gyapjú,
-váuon,, éi ielytmb«n.
i e l y t .
Mi caakli kueaktdctt úolid
j Tetet árulunk, htzvetlwiOI magán«tvOkn*k, poitiköltiéa
l-4« »4m-m«nteien • likaiba. — (Dupla Urélbélyeg.)

37. SZÍM. 1912. &9.

Nincs vezetéke! Nincs kanócza! Bárhová
vihető! Semmi körülmények között fel nem
robbanhat!
Tartóssága örökös, a leg¬
messzebbmenő jótállás mellett!
AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS TORMÁK
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA
f cementfalazótégla-gyártó gépek, cementfedő- T
oserép-gyártó gépek, betonürtömb-gyárto
gépek. — Formák csatornázási-, vízveze¬
ték- és. alagcsövek, betoncölöpök, lépcső¬
fokok, határkövek stb. gyártására. — Kő¬
zúzók, hengerművek, betonkeverők,
padlólapsajtólók.

Dr. GÁSPÁRT & Comp. 6ÉPGYÁBA
MARKRANSTÁDT Leipzig mellett
•
Kérjük gyárunkat meglátogatni.
£
228. számú brosúra ingyen.

100 gyertyafény erősségű világí¬
tása óránkint átlag4fHI.-békerül
Kívánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve küld:

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

hetenként kétszer rtuiUzereseu hacználja. A haj
megszabadul a tisztát Un Ságoktól g a szép, természetes
szin ismét érvényre jut.
\7. a siker, amelyet ;i mindeniittismert és kedvelt
Kamilla- és tojás-sampununk a fekete lejjel
napról n^pra terjed, abból is megállapítható, hogy
égés/, sor k<í:es értékű utánzatot hoztak forgalomba, a
f i ú i miatt vásárlásnál különös gondossággal
'véli figyelni a mél<ekelt vcdöjegyre. —
Kamilla- és tojás-samponunk a fe¬
kete fejjel enyhe, teljesen ártalmatlan
készitn é.iy, m\g a vizsgálatok szerint az
n ánzatok gyakran ártalmas anyagokat
tartalmaznak és i(ty a haj racionális gondi,Védjegy Z 4 5a helyett kihullását idézik elő.
Sampon a fekete fejjel eredeti csomagocs¬
k á k b a n 30 fillérért kapható minden srj ójjy^zertár
han, drogériában, i l:\tszer- és szappauiizletbi n és
fcdrászokna is. A hol nincs meg az eredeti preparátum
vatrv hí.mihitványt kínálnak helyette, ott forduljanak
n főraktárhoz:

Fainil Feieu, Budapest, VI, izfár-ola 12
a honnan közölni lógják a legközelebbi eláru-iu
címét vagy 2 40 kor. előzetes beküldése elleneden
bérmentesen küldenek 8 c s o m a g o c s k á t L'tán• cte'iel va!6 kiilldéíiiél 35 fillérrel több.
» _ Haas Sckwarzkopf, G. m. b- H. Berlin W. 37. -
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37. szJLn. 1912. 59.

VASÁRNAPI ÚJSÁG

Az Önműködő

Az ország
legelőnyösebb
ékszer, óra, czüstncmü
és iparművészeti tárgyak

S á r g a János
i-sásznr és kirílyi udvari szállító
ék rrrész é s m n ö t v ö s

b e w e r z é s i forrása

-

iJSL»

Készpénz és angol rendsz.
karperecz árával,
réSíleifiZCtéSre ÍS. Í 4 karátos arany
_ 00 K.

Budapesl, ÍV, Kfgyó-fér 5. és vidékre választékot küid i
, ! , 'I'/IS király-lér 13.

Árjegyzék ingyen.

l-lsl„ö„/ij,

'1""sziji:"

Aczcl

bőrbntoripar
Börbntor
szakműhelyek
KENDI ANTAL

Budapest, IV. kér.
.Seninielwes-u. 7. BZ.

Tessék lájé-

(Rózsavölgyi és Társa-féle)

köztit ke™ most Budapest, IV., Sütő utcza 6/V. félem.
Kívánatra házhoz is szállítja a zeneműveket!!

a szakértők
zsebpisztolya!
Kilenczlövetü.
7 65 mm. kaliberű.
Az egyedüli pisztoly a vllágrpiaczon, amelynek csöve
lövés közben épp olyan erősen és megbízhatóan van elzárva,
mint a legújabb katonapuskáké, tehát a lövőnek

Kizárólag elsőrangú készitményű ::

a legnagyobb

Vadászfegyverek,
REVOLVEREK
Flóbertek

biztonságot

és a legkitűnőbb lövési e r e d m é n y t nyújtja t* e mellett
kényelmesen zsebben hordható. H á r o m s z o r o s biztositója
van legtökéletesebb kivitelben. Félkézzel kényelmesen fel¬
húzható és bármikor leereszthető kakasa.
Minden részében teljesen kioBerélhetoen/.gépmnnkával készíti a

Fegyver- és Gépgyár R.-T.
Budapesten.
Kapható a bel- és külföld minden jobb fegyverkereskedésében.
Különféle nyelvű leírás díjmentesen rendelkezésre áll.

ANYÁK FIGYELMÉBE!!
Qyermekek

elismert,

legkiválóbb tápszere a

Phosphatine Faliéres,
Igen" kellemes izü, könnyen emésztheti,
megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer

a fogzást
fejlődését.

kényelmes havi

részletfizetésre
kaphatók

le TÍDCI D T
Jj Ifllíüll Irl.
BUDAPEST.
Irodák: V., BALVANY-UTCA 18.
Üzlet: VI., ANDRASSY-UT 1 . SZ.
feni*

ír.

l Szíveskedjék fegyver-1
• árjegyzékünket kérni. •

Angol bőrbutor, Ebédlőszékek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. Külön osztály
hasznait bírbutor mo¬
dernizálására, felfrissitéiére és festésére.
Székfttalakltáwk.

HECKENAST
=EÜSZTÁY=

me°véd,a nap és szel befolvása
ellen. Ara Ikpr. KRIEGNÍSR
szercírhmn,Ballapest
Kálvin-tér.

ZOR60RATEBIEI

Egy nagy doboz (elegendő 3 hétre) ára 3 kor. 80 fill.

bel- és külföldi

Telefon.

raW Zoltán Béla „SÍK
Bpest, Y., Szabadság-tér (Nagy Korona-u. sarok.)

papirkárpitokból

IBACH-ZONGORÁK
egyedüli képviselete.

Nagy választék

Minius Jakab

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak :

tapéta raktáraiban

Backhaus, Dolmány i, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Sleíaniay stb.

cz.erkezel'

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

kivitel

Külön oiztály

téglagyári gépek.
teljes

téglagyári telepek

k i m a g 05! ó i

létesítését.

egyedüli

pTinqcis

tt

Budapest

I Kizárólag elsőrangú készítmények.

Férfi-febémemüek
kényelmes havi lefizetésre.
Szíveskedjék képes fehér¬
nemű árjegyzéket kérni.

Elek és Társa R.-T.
Budapest, ItfWÍTűBEftaa
Kívánatra a portó költség viselése ellenében megtekintésre is szállítunk.

ÉDESKUTY L.

cs. és klr. üdv. szálUtó BUDAPESTEN.

Kapható minden gyógjtárban és megbisható fösierkereakedéBben.

Budapest, IX., Kőztelek-utcza 4.

igen hatásos vérszegény¬
ség, sápkór, neurasthenia
eseteiben. Egy Vz literes
üveg ára 3.50 korona.

i Bozsnyay-féle
vasas china bor

^zabálypzás a

GYÁRT : fUltéfU él oieripmajtókat, tiglagyártó é. agragmegmnnkáló
•épeket legnjabb é* legjobban bevált >ierkecetekben.
:: ::
Elvállalja anvagvizsgálatok kivitelét én

aradi
arsen

Kocsiárucsarnok

Rozsnyay vasas china bora

HIRSCH és FRANK

••MHMMK

„AKACIA" SZAPPAN
„AKÁCIA-PUDER

ALAPÍTVA 1865.

a Bazár-udvarban.

~'

„ftKflCIA-KRÉIÍ
2—3 nap alatt minden arcot fehérré simává
südéve varázsol. Kltávo it szeplót, m»jfoltot,
mitteszert, pattanást, ráncokat stb. Ara 3 kor.l
f A KKEEGNBR-te e

kellemesillato,tartós és üdii ő hatású. Ára l kor j
A KRIEGNER-I, ló

Budapest, Eákoczi-ut 6.

Tervek és költaárvetések
díjtalanul.
ELSŐRANGÚ
=
= REFERENCZIAK.

A KRIEGNER-íélo

\ f !('• eddig a régi ln>r"*• betegségek, a Icgkülönbözőob súlyos Ideg¬
bajok, a sápkór, a nol
arczot eléktelenito pat¬
tanások s a női nemi
szervek folyással kom¬
binált luirütos megbe¬
r ú b e n vastartalommal
tegedéseinek kezelésé¬
oly kincsünk van, mely
nél csekély értékű ide¬
minden
eddigi arsengen vizekre voltunk
savas víznél (Roncegno
utalva, addig ujabban a
Levico) hatásosabb, és
könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkaroljuk s a fogyasztok
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk)
párám arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes
postaállomásaira 6 K BŐ f.-ért bérm. szállít a főraktár

egyike a legelterjedtebb
és leghatásosabb gyógyboroknak. A külföldi ké¬
szítményeket felülmúlja.
Vérszegényeknek külö¬
nösen ajánlható. Kap¬
ható minden gyógyszer¬
tárban és a készítőnél:

i monarchia legnagyobb kocsiraktára, Árjegyzék ingyen.

szerint 9'—, W—, 11'—. 12'—. l.T.'.il. II M K kg.-ként. — Kési
ágynemű: l párna 8flX!>8 cm. linóm :\n«intokl>an. jól megtöltve 5-02. 6-07. 7'57 K. l dunyha 160X116 cm. 10 20. 11 Ül.
14'4ő K. Két személyes dunyha 2ÜO>(140 cm. 12-70,14 lili, 17 38 K.
Készlet tetszés szerinti méretekben és minőségben.Nagy raktár :
kész alsólepedök. paplanlepedők, kész párnahnjakésliimzeU
női ingekben, valamint a világhírű szepességl vászon és
asztalnemüekben. Paplan é s matraczg-yár S/clküklés után¬
véttel. 15 kuronától feljebl) bérmentvg, Meg nem felelőt kicse¬
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes
•
árjegyzékünket ingyen és bérmenrve.
•
Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 9O. Mám.

Intézeti fehérneműket Központi fűtések
(leánykák és fiuk részére) előírás szerinti kivi¬
telben, »rendelésszerü«n> elkészítve szállít n

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 8 8 .
H
Árjegyzék Ingyen és bérmentval
•
Külön szétküldés! osztály: szepességi vászon,
asztalneműk, ágytoll és ágyneműk részérc.
H
Paplan- és matráczgyártás.
H
Ország-os háziipari kiállításon aranyéremmel l ittintetv •

Rozsnyay Mátyás gyógy¬
szertárában Aradon, Sza¬
badság-tér.

mérnök és gyáros.
Gyár és iroda: Budapest, VH kér., Garayntcza 10.
Központi TÍZ-, lég- és gőzfűtések, légs»» és TÍ««eték.k, csilórnáiások.
szellőztflések, szivattyúk, Tizerőmfivi emílogepek stb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

Eredeti MEIDINGER - kályhák
Meidinger töltő-, Bzellőztetö és szabályozó kályhák
és kaloriferek.

FOLYTON ÉGŐ
(DAUER- K A I

Y H Á K

BRANDJ r\ML.i n M r \
Legolcsóbb fűtés. A hideg beálltéi¬
val (egyszeri befütés mellett egész
télen át ég és a szobákban egyen¬
letes és kellemes a meleg).
::

NUTH KÁROLY
Cs. és klr. fensége
József főh. üdv. szál

alacsonynyomásu gőz- és melegvízfűtések. Szellőző
berendezések. Központi melegvizkészitő telepek.
Száritótelepek mindenféle ipari czélokra. ::::::

.Altvater"
Qessler
Budapest

Eisler és Vértes
Meidinger-kályhák gyára éi köz¬
ponti fűtések berendezési vállalata.

Budapest, VI., Andrássy-út 41.

» Magyar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték (XXX sorsjáték) 6 osztályának
i húzásai f évi szeptember hó 25-től október hó 23-ig tartatnak meg, még pedig a kővetkező napokon:
• szeptember: 25, 26, 27, 28, 30,
október: 2, 4, 5, 7, 8, 1O, 11, 14, 15, 17, 18, 23-án.
többi napokon 9 órakor kezdődnek és a magyar királyi ellenőrző hatóság és királyi közjegyző
~~>rsjáték liuzási termében. A sorsjegyeknek a 6. osztályra való megújítása a játékterv szerint,
ptember hó 18-ig eszközlendő.
Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Budapest, 1912. évi szeptember hó

Tolnai/.

Hazay.

_

VASÁBNAP1 ÚJSÁG
• ••

TUDJA

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

HOGY

-Ön
puderozza
magát?
Igen!
AIJIÍ

50

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

KÖZTÜNK

VAN-

)ta Magyarországon is

hány viszketegséges ember hasz¬
nál na szívesen az ((Erényi
Ichthyol Salycil»-t, ha bir¬
tokában lenne ennek a hirde¬
tésnek ;
fillérért árusítják a híres

NINCS

KINEK

van igaza? Annák-e, aki 4 4 fil¬
lérért vesz egy valódi Dianasósborszeszt, vagy ki ugyan¬
ezen összegért vesz egy Dianasósborszesz utánzatot.'

DIANA
PÚDERT,

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

IGAZA?

38. SZ. 1912. .(59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : PV. 'Vánnegye-utcza 11.
IV. Egyetem-ntcza 4.
Kiadóhivatal :

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

H OITSY PÁL.
Előfizetési {Egészévre _ _ 2O korona.
Félévre
10 korona.
teltételek:
Negyedévre _ _ 5 korona.

BUDAPEST, SZEPTEMBER 22,
A íVilágkróntkát-val
negyedévenként 1 koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

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
egyesek,akik lábizzadásban,kéz- használok púdert, mert a
. a legkellemesebb illatú
izzadásban, hónai jizzadásban
• púder
jak azt is, hogy a leghevesebb
szenvedtek és mit sem tettek
. a világ legfinomabb
fogfájást is megszünteti.
• púdere
ellene. Ma

MAR

pnder
pnder
pnder

vége ennek az időnek. Mert a
valódi oc Erényi Ichthyol
Salycib) néhány nap alatt
tökéletesen megszabadítja az
embereket a fent léirt kelleme'tlen börbántalmaktól;

SEMMI

. a legártalmatlanabb
• púder
. az arc-, kéz- és honalj• izzadást megszünteti
. a szeplőkéspaltanások
• láthatatlanok
. az arcon gyönyörűen
• tapad
. az egész arcot előkelőén
• mattá teszi
F. mintfinomhintőport,az
•egész világon használják

púder
piíer
púder
pnde

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 Diana-sósfoors z e s z s z e l fáradt tagjaikat.
Kicsi, nagy férfi, nő,

PÁRTATLANUL
Béla

Magyarországi föraktáros:

sem bántja az emberiséget anynyira, mint a viszketegség, bőr¬
bántalom, kipállott testrész,
gyógyszerész
hónaijizzadás, lábizzadás és az
ezekhez hasonló borhibák. Ép¬ Budapest, Károly-körút 5.
pen ezért rendeljen egy nagy
Ugyanitt megrendelhető:
doboz eredeti: 'Erényi IcnDiana-krém, Diana-szappan,
th>ol Salycil-t. Ára 3 K.
kézápoló és szépitőszer
Főraktár: Diana-gyógysz.,
Bpest, Károly -körút 5.
50 fillérért

Erényi

szegény és gazdag egyaránt felsóhajl: Diana-sósborszesz
első segitség a házban.

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

Vigyázzon jól a hamisítvány okra

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám.

A BÉCSI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSKÓL. — Az oltári zsentséget vívő kocsi, melyben Van Bossnm biboros, papai legitas és a bécsi érsek ultek

