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Aki beteg: vesz Dianát
Aki egészséges: vesz Dianát
Akinek fájdalma van: vesz Dianát
Akinek nincs fájdalma: vesz Dianát
Aki elutazik: vesz Dianát
Aki itthon marad: vesz Dianát.
Ezek jellemzik legjobban a

Diana
forgalmát.
A Diana-sósborszesz-t min¬
denki állandóan mint háziszert
tartja készenlétben.
Legbiztosabb fájdalomcsil¬
lapító és első segítség a házban.
Csak

Dianát
fogadjon el 4 4 f.-és üvegekben.

Ai egész országban mindenütt kapható.

ERÉNYI BÉLA
gyógyszerész
Budapest, Károly-körút 5.
Postán legkevesebb 6 üveg
szállítható utánvét mellett.

Minden üvegnek plombálva kell lenni.
Egy üveg
DIAKABÓsborszesz

44
fillér.

Egy nagy üveg
DIANA.•ősborszesz

I.2O
korona.

HOZZON
a legközelebbi gyógyszertárból
nekem egy tégely c< Erény iIchthyol-Salicyl»-t, monda egy
orvos az inasához. Az inas na¬
gyot néz és önkénytelenül kérdi,
hogy mire jó az! Nem bírok

MAGÁVAL

KÜLFÖLDI
rendszer
Nagy forgalom,
kevés haszon!

A valódi

Diana

monda az orvos s ha ityen
perfidens lesz, ki fogom dobni.
De azért elárulja neki a nagy
titkot, hogy az Erényi-IchthyolSalicyl páratlan szer bőrbántalmaknál, különösen a hol
viszketegséggel párosult bőrMa már
bántalmakról van szó. Kövér
nők és férfiaknál a test külön¬
féle részein kipállások követ¬
5 O fillérért
keztében is nagyon gyakori a
mindenütt kapható!
viszketegséget környékező kel¬
Fölösleges tehát ezután va¬
lemetlenségek. Az izzadás is
zelint, gliczerint, kremzeleszt,
egy kellemetlen ügy, mely na¬ tej krémet vásárolni és esténkint
gyon gy.'iknrj manapság és a ily értéktelen szerekkel kezein¬
ket vagy arczunkat bekenni és
léd ok
tönkretenni. Diana-krém ezután
tl50 fillérért eredeti porczellántégelyekben kapható. És pedig:
J
száraz Diana-krém, zsíros Diana¬
krém, gliczerines Diana-krém.
Legjobb kézfehéritő, bőrápoló
arczkenöcs. A szeplö és patta¬
észreveszik. Tehát minden visz- nás egyedüli ellenszere a Diana¬
krém és szappan.
ketegség: legyen az króni¬
Mindenütt kapható. Egyedüli
kus vagy sem, kipállás, izza¬ készítő: Erényi Béla Dianadás, bőrbántalom teljesen el¬ gyógytára, Budapest, Károlykörut 5. Postán legkevesebb
mulasztható az
3 koronás megrendeléseket szál¬
lítunk.
Csak

krém
szappan
púder
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Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

H OITSY 1
Előfizetési Í Egészévre _ _ a2O korona.
Félévre _ _ _ 1
1O korona,
teltételek:
Negyedévre _ _ 1
5 korona.

BUDAPEST, DECZEMBER 8.
A t Világkrónikát-val
negyedévenként l koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg-.
határozott viteldíj is csatolandó.

RÖGTÖN

ErényiWlpl-Salicyl

DIANÁT

segítségével. Orvosok állandóan
rendelik 3 koronás eredeti nagy
Egy lego. üveg
tégelyekben. Készíti: Erényi
DIANAel.
sósborszesz
Béla gyógyszerész, Budapest, fogadjon
Minden nőnek felhívjuk
2.5O Károly-körut 5. sz. Kapható a figyelmét a Diana-púder hasz¬
korona.
nálatára. Eredeti dobozokban
gyógyszertárakban.
50 fillérért mindenütt kapható.
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-uteza 4. szám.

A SZEBB CSAPATOK LEEEESZKEDNKK A HEGYSÉGBŐL AZ ADKIÁHOZ, SAN GIOVANNI D l HEDUA MELLETT.
A Vasárnapi Újság eredeti fölvétele.
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Irta Szende-Dárday-Olga
Nagy kedvvel vezetett körül birtokán s jószág¬
igazgatójának különös gondját hivta fel reám.
Gyönyörű mintagazdaság volt és nagy kedv¬
vel fogtam hozzá a kiszabott munkához.
Elég jól éreztem magam, a míg haza nem
jött a fiatal Brűnig.
Vidám, kissé korhely fiú volt, a ki felzavarta
az egész házat és nem hagyott békét nekem
sem. Csöndes, nyugodt munkásságomnak vége
szakadt. Hol vadászni vitt, hol a szomszéd bir¬
tokosoknál volt valami mulatság, vagy pedig a
közeli garnizon városka tisztjei hívták meg
holmi «Liebesmahl»-ra és ilyenkor persze járta
a kártya, meg a pezsgő. Ezen életmódra a nagy¬
bácsi apanázsa nem nagyon futotta.
Egyszóval valahogy hamarabb a végére jár¬
tam a pénzemnek, mintsem gondoltam volna.
Kénytelen voltam — először életemben — nagy¬
bátyámhoz fordulni egy kis pótlékért. A levél,
a mely ezen igen szerény hangon előadott ké¬
résemre válaszai érkezett, rendkívül megdöb¬
bentett.
Nagybátyám megütközésének adott kifejezést
«telbetetlenségem» felett s értésemre adta, hogy
apámuláni jussom ilyen úri tempózást nem
enged meg s ideje lesz, hogy megtanuljak a
viszonyaimhoz alkalmazkodni.
Ezen levél oly éles ellentétben állott eddigi
irántam tanúsított jóságához; hisz még egy¬
két évvel azelőtt csomószám kaptam tőle a
leveleket azzal, hogy «a pénzre ne legyen gon¬
dod, ha elfogyott, csak írjál» stb., hogy most
igazán komolyan nyugtalankodni kezdtem.
Karácsony ideje épen közeledett. Szabadságot
kértem tehát Brűnig bárótól s elutaztam haza.
Valami megmagyarázhatlan nyugtalanság
űzött s késztetett arra is, hogy látogatásomat
be ne jelentsem. Hideg, havas, szeles napon
érkeztem meg Darvasra. A kastély nincs messze
az állomástól, hát gyalog vágtam neki a havas
országútnak.
A park nagy rácsos kapuja zárva volt, de a
kis ajtó nyitva állt.
Beléptem tehát s valami különös ideges ér¬
zéssel haladtam a nagy kettős nyárfasor közt
felfelé.
Egyszerre csak megakadt a lábam. A kastély¬
ból zongoraszó hallatszott. . . Valami elcsépelt
kupiét vert valaki, hamis fogásokkal a balkéz¬
ben erősen kiverve a rithmust és folyton tartva
a pedált. Önkéntelenül is az éjjeli kávéházak,
harmadrangú dalcsarnokok muzsikája jutott
eszembe.
A mint közeledtem, a zene hirtelen elhall¬
gatott. Még a nagy terrasz lépcsőjénél sem vol¬
tam, a mikor kinyílt a nagy üvegajtó s egy
borvörös bársonyba öltözött, göndör fekete
hajú, fényes szemű, kihívó arczú, elég formás
alakú nő jelent meg a küszöbön.
— Kit tetszik keresni ?
- Marosy Tivadar urat, a nagybátyámat.
— Jéézus! — Az asszony rózsaszínre rizs¬
porozott arcza fakóra halványult. Egy perczig
reám villogtatta fényes fekete állatszemeit, az¬
után hirtelen megfordult s az üvegajtót nagy
esörrenéssel becsapta maga mögött.
Egy ideig meglepetve álltam ott egy helyben,
de azután benyitottam és az ismert szobák so¬
rán végig, nagybátyám dolgozószobája felé tar¬
tottam.
Ép be akartam nyitni, midőn ingerült beszél¬
getés hangjai csapták meg fülemet. Egy kissé
rekedtes, közönséges női hang idegesen, mér¬
gesen beszélt. Nagybátyám hangja csak itt-ott
hallatszott.
Tanácstalanul álltam egy ideig és nem tud¬
tam, kopogjak-e? lépjek-e be? forduljak-e
vissza ?
Kétkedéseimből kiszabadított egy inas, a ki
egy mellékajtón belépve, jelentette, hogy a
'nagyságos úr kéret, várnám meg a könyvtár¬
szobában. Mindjárt jönni fog.
Az inas sietve, szolgálatkészen mutatta az

utat a könyvtárszobába. Keserűen elmosolyod¬
tam. Azt sem hittem volna, hogy hazaérkez¬
temkor mint valami idegent fognak végigtessé¬
kelni a szobákon.
Meglehetősen sokáig kellett még várakoz¬
nom és így elég alkalmam volt körülnézni a
jólismert szobában, a mely annak idejében
kedvencz tartózkodási helyünk volt.
Fejcsóválva néztem körül. A könyvek olyan
leporolatlanul álltak polczaikon. Színtelenebb¬
nek látszott még a kötésük is, mintha csak
azon bosszankodnának, hogy senki sem nyúl
hozzájuk. Na, — gondoltam, — ha az a vörös¬
bársonyos az új házvezetőnő, akkor ez a
könyvtárszoba nem tesz valami nagy bizony¬
ságot az ő rendszeretetéről. A széles diófa Író¬
asztalon, a melyen különben annyi irás és fel¬
ütött könyv hevert, nem volt más, mint egy
nyitott mappa, melynek tartalma - - értékes
rézkarczok — össze-vissza voltak dobálva. Az
Íróasztal mellett a földön pedig megpillantot¬
tam — egy kerekeken járó fehér játéknyulat!!!
Alig hittem a szemeimnek! Mit keres itt ez
a nyúl ? Hogy kerül nagybátyám féltve őrzött
szentélyébe ez a gyerekjáték ?
Még a kezemben tartottam a nyulat, midőn
felnyílt a nehéz faragott tölgyfaajtó s belépett
rajta a nagybátyám feszesen, ünnepélyesen, de
roppant megöregedetten, karján vezetve — a
vörösbársony slafrokkos asszonyszemélyt.
- Isten hozott, kedves Endrém, - - szólt
hozzám szertartásosan, - engedd meg, hogy
bemutassalak kedves nőmnek . . . Édes Marianne, — fordult az ajkait harapdáló, közön¬
séges kinézésű asszonyhoz. - - ez Endre, el¬
hunyt mostohabátyámnak a fia.
A játéknyúl kiesett a kezemből. Kerekre nyílt
szemekkel bámultam a csinos, de ellenszenves
asszonyszemélyre, a ki most mesterkélt mo¬
solyra húzta össze hiisos piros száját. Olyan
kétségbeejtő grácziával, mint egy vidéki szí¬
nésznő, a ki grófnét játszik, felém közeledett s
kezét nyújtva, negédesen fuvolázta :
- Isten hozta, kedves neveu, remélem, jól
fogja magát érezni nálunk.
Én ép hogy megérintettem a kövér fehér
nedves kezet, nagybátyámhoz fordulva, komoly
hangon kértem, hogy szíveskedne engem dol¬
gozószobájában négyszemközt egy kis meg¬
beszélésre fogadni.
A pirosbársonyos szemei villámokat szórtak,
de összeszedve magát, enyelegve fordult ismét
hozzám s tréfásan megfenyegetett ujjaival.
- Ah, ah, titkolódzni akarnak az u r a k ? . . .
Tivadar, csak nem hagysz már magamra. Úgyis
oly soká voltam egyedül... Te oly későn kel¬
t é l . . . Nem lehet azt a fontos dolgot itt is
megbeszélni? — kérdé kiragyogtatva szeles fe¬
hér fogait s hátravetve fejét, kövér fehér nya¬
kát, a mely a pongyola kis kivágásából ragyo¬
gott elé.
Nagybátyám határozatlan pillantást vetett
reám.
— Talán itt is elvégezhetnek, Endre, — szólt
tétován megindulva egy nagy karosszék felé.
- Bocsáss meg, Tivadar bácsi, de okvetlenül
négyszemközt kell veled beszélnem, •— feleltem
határozottan.
Nagybátyám bocsánatkérő pillantást vetve a
pirosbársonyosra, magasra felhúzott vállakkal
tipegett előttem dolgozószobája felé.
Odaérve, egy karosszékbe vetette magát s
kedvetlenül szólított fel, hogy mondjam el a
mondanivalómat.
- Nekem nincsen semmi mondanivalóm...
de téged akartalak kérdezni kedves Tivadar bá¬
tyám, hogy miért titkoltad el előttem házas¬
ságodat s érdeklődni kívántam az iránt, hogy
ki az a nő, a kit nagynénémnek kell hogy tisz¬
teljek.
Nagybátyám ötölt-hatolt, hümmögött s végre
az erélytelen emberek erőltetett harcziasságával pattogni kezdett.

- Tudtommal nem tartozom neked elhatá¬
rozásaimról beszámolni. Kedves nőm becsüle¬
tes úri famíliából való. Kégi derék ispánom¬
nak, Borossnak az unokája.
- Jézusom, a Sefcsik Panna! — kiáltottam
rémülten, visszaemlékezve, hogy a vén Boross
unokája liferálta annak idejében Darvas és vi¬
déke számára az összes pletykaanyagot. Még
kurtaszoknyás kis leány korában kikezdett már
erdészszel, finánczczal, mindenféle férfinéppel,
végre a szomszéd városkában vendégszereplö
vándorszínész társasággal megszökött.
Nagybátyám arcza sárga lett a méregtől, orra
pedig hegyes és fehér.
- Serami Jézus, - - feleié epés hangon, tudom, hogy szegény Marianneomat minden¬
féle rágalom üldözi, mert annakidejében nem
tudta leküzdeni a művészi pálya iránti hajla¬
mát s elhagyta a szülei házat, hogy a művé¬
szetnek éljen. Az én kedvemért lemondott a
művészetről. Lemondott azért, hogy beara¬
nyozza az életemet. Egy félév előtt egy gyö¬
nyörű fiúgyermekkel is megajándékozott, — vé¬
gezte a meghatottságtól és gyönyörűségtől megcsukló hangon.
- Aha, a fehér játéknyúl! — villant át agya¬
mon a hirtelen megértés.
Nagybátyám hátradőlt karosszékében és so¬
vány ujjainak hegyét összetéve, hideg, szertartásos hangon folytatta:
- Tulajdonképen egészen jó, hogy felkeres¬
tél, úgyis beszédem van veled.
Beláthatod, hogy ezen megváltozott körül¬
mények folytán annakidejében megbeszélt, de
semminemű törvényes formába nem foglalt
egyezményünk természetesen semmissé válik.
Természetesen minden perczben átveheted az
édesapád.után reádmaradt birtokrészt, vagy ha,
az neked jobban megfelel, beváltom neked meg¬
felelő pénzértékben.
Bemélem, belátod azt is, hogy igen alapos
és fényes nevelésben részesítettelek, a mely ne¬
velés jövődnek széles és biztos alapjául fog
szolgálni.
Foglalkoztam egy ideig azon gondolattal isv
hogy birtokaim kezelését mint jószágigazgatóra
reád bízom. De szeretett nőm unokatestvére, a
kit ideiglenesen az öreg Boross segítségére fel¬
kértem, oly nélkülözhetlen kiváló erőnek bizo¬
nyult, hogy ezen tervet elejtettem.
Nyilatkozz hát kérlek szabadon, apád birto¬
kát akarod-e vagy a megfelelő pénzértéket?
Egy pár perczig szótlan maradtam s csak
elnéztem nagybátyám fakó arczát azzal az eről¬
tetett, közönyös kifejezéssel, a melyet azonban
meghazudtoltak a nyugtalanul rezgő szempillák^ és az idegesen babráló kezek.
Én is nyugodtságot erőltetve feleltem.
- Tekintve, hogy már nagyapám is nehe¬
zen, édesapám pedig sehogysem birt volna meg¬
élni a birtok jövedelméből, tehát az a mai vi¬
szonyok között még kevésbbé lesz lehetséges.
Tehát kénytelen leszek a birtok pénzértékre
való beváltását kérni.
Miután feltételezem, hogy több időt fog
igénybe venni a birtok megbecsülése és nem
is lesz kéznél olyan nagy folyósított összeg,
hát majd tudatni fogom, hogy hová küldjed
azt utánam.
- De hm he, — makogott az öregúr, a ki¬
nek az arcza beszédem alatt mindjobban fel¬
derült, — de . . . de itt van, kéznél van. Itt
van egy borítékban. Mert tudod, én minden,
eshetőséggel számolva, megbecsültettem a bir¬
tokot. Várj csak, mindjárt eléadom az írásokat
Az öregúr iróasztalkulcsát elékotorva, resz¬
kető kézzel kihúzta annak egyik fiókját s ke¬
resgélni kezdett benne.
A mint elnéztem azt a sovány fehér kezet,
szinte láttam azt a másikat, azt a kövér fehé¬
ret, a hogy szorosan átfogja a vékony csuklót
és vezeti minden mozdulatát.
Nagybátyám végre meglelte a keresett borí-
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tokot. Elészedett belőle egy tervrajzot és min¬
denféle hivatalos iratot s végül kiterített egy
csomó bankót s felszólított, hogy nézzem át a
számadásokat s azután írjam alá a nyugtát, a
melyet elém tett.
Szótlanul elvégeztem mindezt, azután újra
összerakva az okmányokat, felemelkedtem.
- Most aztán, azt hiszem, nincs egyéb
hátra, mint hogy megköszönjem a fényes neve¬
lést, a melyben részesítettél, sajnálom ugyan,
hogy nem hagytál azon mederben, a melybe
egy olyan szegény legény való, a ki idegenek¬
nél lesz kénytelen a kenyerét megkeresni.
A mi pedig boldogult apámnak adott szavad¬
nak megszegését illeti, azt végezd el magaddal
és lelkiismereteddel. Isten veled Tivadar bácsi.
Ezzel indultam az ajtó felé. Már ép nyúltam
a kilincs után, midőn mögöttem fojtott, gyer¬
mekesen siró hangon a nevemet hallottam
kiáltani.
- Endre, Endre, ne így, ne így!
Megfordulva, ott láttam szegény Tivadar bá¬
csit, a mint félig felemelkedve karosszékéből,
reszkető térdekkel, kitárt karokkal, könnyes
szemekkel igyekezett nagy, nehéz íróasztala
mögül előjönni.
Elfelejtettem minden neheztelést, sérelmet,
tönkretett életemet és mélységes szánalom fo¬
gott el.
- Tivadar bácsi! — kiáltottam fel s kinyúj¬
tott kezekkel siettem feléje. E perczben a mel¬
lékajtó elé vont nehéz szőnyegfüggöny suhogva
félrecsapódott, a rézkarikák szinte fütyülve sza¬
ladtak a sima rézrúdon. A szőnyegfüggöny
rezgő hullámai előtt krétafehér arczczal, össze¬
vont szemöldökkel, széles piros ajkain erőlte¬
tett bántó mosolylyal ott állt a vörösbársonyos.
- Uraim, — szólt kemény hangon, a me¬
lyet hiába igyekezett szívélyessé és hajlékonynyá tenni, — uraim, tessék az ebédlőbe
fáradni utánam. A villásreggeli tálalva van.
Tivadar bácsi karjai erőtlenül hullottak alá.
Kínos zavar tükröződött az arczán.
Én eléhúztam az órámat s szabadkozni
kezdtem :
— Sajnálom, de nekem a legközelebbi vo¬
nattal utaznom kell.
Jéghideg, reszkető kéz lopódzott hátulról az
én kezembe.
— Endre, ne tedd ezt, — suttogta a nagy¬
bátyám és én némán meghajtva magam a
vörösbársonyos előtt, követtem őt az ebédlőbe.
Ott már várt bennünket egy ellenszenves
arczú, fekete olajos hajú, rósz ízlésű elegancziával öltözött, elég csinos, de rendkívül kö¬
zönséges fiatal ember.
Az asszony bemutatta:
- Petracsek Iván unokatestvérem.
- Aha, ez tehát az a nélkülözhetlen és megbecsülhetlen jószágigazgató, — gondoltam ma¬
gamban.
Kínos, kedélytelen egy étkezés volt ez. Nem
voltam képes csak egy szót is intézni a sunyi,
leselkedő szemű, mézes szavú asszonyhoz és
alig bírtam néhány falatot lenyelni. A társal¬
gást a nagyhangú unokafivór és az asszony vit¬
ték egyedül.
Megdöbbenve vettem észre, hogy kényes
gyomrú, gyenge egészségű nagybátyám asztala
a legnehezebb ételekkel, libamájpástétommal,
rákgalantinnal s a legerősebb italokkal, Serry,
Oporto, Bordeaux! stb. volt megrakva.
A tehetetlen öreg emberre nézve, ott láttam
megint azt a kövér fehér nedves kezet, a mint
átfogja sovány nyakát s lassankint kiszorítja
belőle az életet. . .
A kínos villásreggeli után alig vártam, hogy
felhörpintve egypár korty méregerős fekete¬
kávét, elbúcsúzhassam a legközelebb induló
vonat ürügye alatt.
Nagybátyám némán szorított velem kezet,
szegény vizenyős kék szemeivel tétován nézett
reám. Á kedves unokafivér mindenáron el akart
kisérni az állomásra, de én elég udvariatlanul
leráztam a nyakamról. A zajosan szivélyeskedő
asszony előtt szótlanul meghajtottam magam.
Nem lettem volna képes megérinteni azt a kö¬
vér nedves fehér kezét. . .
Sietve szaladtam le a nagy terrasz lépcsőiről
s szinte futva haladtam végig a hosszú nyárfa¬
soron, mialatt feltoluló könnyeim torkomat
fojtogatták.
Éreztem, hogy tehetetlen vagyok ezzel a
raffinált bandával szemben. Ha önálló állású
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és keresetű ember vagyok, akkor felléphetek
velők szemben, így az igazság látszólag az ő
részükön van, mert senki sem fog önzetlensé¬
gemben hinni. Kénytelen voltam tehát az el¬
vakult öreg embert vesztére hagyni.
Egy egészen idegen portás zárta fel előttem
a park rácsoskapuját, melyet - - lehet, hogy
csak képzelem — erősen becsapott mögöttem.
Künn voltam tehát örökre azon helyből, a me¬
lyet mindig otthonomnak tekintettem s mely¬
nek egykor urává kellett volna lennem . . .
Alig tettem néhány lépést az állomás felé,
midőn kalaplengetve egy öreg ember futott
utánam.
- Endre úrfi, az Isten áldja meg, csak nem
tetszik újra elmenni?
Benedek volt, nagybátyám regi komornyikja.
- Pedig megyek kedves öreg Benedekem, —
feleltem, megszorítva a derék öreg szolga ke¬
zét. — Megyek, mert itt nincs már semmi ke¬
resni valóm.
- Istenem, Istenem, - - tördelte kezeit az
öreg ember, pedig én abban reménykedtem,
hogy ha üaza talál végre jönni az úrfi, akkor
rendet fog csinálni a kastélyban ed kiveri on¬
nan azt a népséget. Hej, hogy vártam én az
úrfit ezen a két hosszú esztendőn át, — me¬
sélte az öreg, mellettem szaporázva lépteit. Mert bizony láttam én jönni a veszedelmet. Az
öreg Boross jól tudta, hogy mire a nagyságos
úrfi elvégzi a tanulmányait, majd átveszi a
gazdaságot. Hogy aztán vége lesz az ő kis
királyságának, azt kiszámíthatta a vén gazem¬
ber az öt ujján is. Gondolt hát egy nagyot s a
valamikor régen kitagadott unokáját, a hires
Sefcsik Pannát, - - a kire véletlenül ráakadt
Pesten egy harmadrangú éjjeli mulatóban magához vette s mint gazdasszonyt becsem¬
pészte az öreg nagyságos úr mellé. A Panna
érti a dolgát. Nemsokára ő volt az úr a ház¬
nál. Alig volt itt a Panna, jött az olajos hajú
unokafivór, segítségül az öreg Boross mellé.
Vannak, a kik azt mondják, hogy sohasem is
volt unokafivére a Pannának, hanem hogy egy
komédiaházban nótáztak. Na hát ez a hires
direktor úr nem is konyít a gazdasághoz, de
elhitették a szegény öreg nagyságos úrral, hogy
a keze alatt tövig szemessé válik a búzakalász.
Mikor a Panna más állapotba jutott, az öreg
Boross óriási patáliát csinált a szegény nagy¬
ságos úrnak. Az meg úgy megijedt, hogy rög¬
tön elhivatta a plébánost s a kihirdetés elenge¬
désével, menten összeadatta magát a Pannával.
Azóta Marianne a neve. A gyerek is meg¬
született most vagy egy féléve. Olyan uyeszlett
kis sárga jószág, hogy az ember igazán gya¬
núba foghatná a szegény nagyságos urat, hogy
tényleg az övé . . .
A gazdaság meg pusztul. A szép erdőt kivág¬
ják, a marhát eladják . . .
Nagyságos úrfi, ne menjen el, csináljon ren¬
det... Nem magamert mondom, a kit húsz évi
hű szolgálat után ősz fejjel, egy garas nélkül
dobtak ki az utczára, úgy, hogy ha véletlenül
nem marad reám egy kis ház meg földecske a
boldogult testvéremről, hát most itt ülhetnék
az árok szélén egy harmonikával és a porba
mellém tett kalappal. De nem tudom nézni azt
a rablást, a mit azok ott véguez visznek. Nagy¬
ságos úr, maradjon itt!
Nem maradhatok, szegény Benedekem.
Nagybátyám iigy el van vakulva, bódulva, hogy
nem hinue nekem. Nem is vagyok elég ügyes
és elég ravasz ahhoz, hogy felvegyem u harczot ezzel a népséggel. És ha meg nem volna
ott a gyerek . . . De hát annak jogai vannak,
nekem pedig nincsenek.
A vasútnál meghatottan búcsúztam a sze¬
gény öreg Benedektől, a ki sirva lengette még
utánam a kalapját, a meddig csak látott...
Pestre érve rögtön irtam Brűnig bárónak,
hogy közbejött változások miatt nem térhetek
vissza Wodnyánba. Azután érezve, hogy ma¬
gányra van szükségem, tökéletes magányra, a
melyben elmorfondérozhatok sorsom nagy vál¬
tozásán, addig, a míg megszokom, hát czél nél¬
kül leutaztam Fiúméba, mert vágytam a ten¬
ger után . . .
Fiúméban nem volt elég csend és magány,
minduntalan ismerősök akadtak az utamba, a
kik végtelenül idegessé tettek. Elszöktem hát
ide. Itt aztán igazán bekén élvezhettem, a mit
kerestem, a tengert és a nyugalmat.
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Varosy egy ideig maga elé nézett, azután
Bitára eniflve szép kék szemeinek meleg.tekintetét, kedves egyszerűséggel hozzátette :
- És találtam még egy bajtársat is, a kinek
elpanaszolhattam a sorsomat... Él sem hiszi,
hogy milyen jól esett, hogy egyszer könnyítliettem a lelkenien azzal, hogy elmondhattam
mindazt, a mi gyötri, bántja.
Marosy Eita keze után nyúlt és hosszan
megcsókolta.
- Hasonló, sok tekintetben hasonló a mi
sorsunk, - - szólt Kita, álmodozón átengedve
kezet Marosynak.
Őszintesége azonban
őszinteséget érdemel. Elmondom most az én
történetemet is. Érzem, hogy ezzel tulajdon¬
képen tartozunk egymásnak . . .
Rita nekitámasztiva hátát a sima sziklafal¬
nak, kezeit ölében összekulcsolva, beszélni kez¬
dett.
Elbeszélte gyermekéveit, elbeszélte süldő¬
korának apró diadalait. A felnőtt leány csaló¬
dásait. Az elkeseredett, czéltalan, tompa egy¬
formaságot, a melyből Flóra néni ötlete ki¬
ragadta. Vándorlásait a szeszélyes nagynénével s végül annak hirtelen, gyors halálát, mely
akkor érte el a madárlelkű csudálatos kis öreg
asszonyt, a mikor ép — talán először életé¬
ben — egy kis igaz érzés, egy kis őszinte von¬
zalom gyenge csirái kezdtek fejledezni száraz
lelkében.
- Hasonló a sorsunk ugyebár ? - - kordé,
midőn elvégezte elbeszélését. Csak az a különb¬
ség van köztünk, hogy a maga soisa kivétel.
Maga véletlenül egy szószegő ember áldozata,
én azonban ezer meg ezer vagyontalan leány
sorsát osztom.
- Hogy-hogy . . . nem értem ?
- Azt akarom mondani, hogy az csak kivé¬
telesen fordul elő férfi sorsában, hogy arány¬
lag ily későn válik önállóvá. Hogy csak kivé¬
teles szeszélye a véletlennek, hogy körülményei
arra kényszerít ették, hogy olyan pályát válaszszón, a mely most, a nagy változás után, má¬
soktól teszi függővé. De az nincs kizárva, hogy
néhány évi küzdelem után önálló helyzetbe
felküzdhesse magát.
Nálam lássa, mindez ki van zárva. Ezer m^g
ezer fiatal leánynyal osztom azt a szomorú
sursot, hogy felületes tudással, minden alap
nélkül állok az életben.
Ha nem sikerült egy bizonyos időn belül
férjet szereznünk, akkor lassanként szomorú
nullákká kell válnunk, — nullákká, a kik út¬
jában vannak mindenkinek.
Vétek ez, kedves barátom, a mit velünk
tesznek.
Ép úgy, a mint a férfivilágnál megváltozott
az a balga felfogás, hogy csak az az igazi úr,
a ki nem dolgozik semmi r, — ép úgy kellene
minden leánynak alapot adni valami hivatásra,
kiképezni, mielőtt kieresztik az életbe.
Marosy kelletlenül húzta össze szemöldökeit.
Őt eddig az úgynevezett nőkérdés egy perczig
tem foglalkoztatta. Nála a nőkérdés abból állt,
hogy a csinosakat jól megnézte, a csúnyáknak
az egzisztencziáját - - mint minden férfi, teljesen fölöslegesnek tartotta, az öregeket pedig
bizonyos tompa részvétfélével tisztelte. Egészen
meg volt tehát zavarodva és kellemetlenül meg¬
lepetve a leány szenvedélyes érvelései által.
—•Én nem értem, — feleié vállatvonva, —
meg voltak az asszonyok eddig is mindig hiva¬
tás nélkül, nem is vágytak soha más hivatásra,
mint a hitves és anya hivatására s csak most
kezdenek egyszerre ágálni, irkálni és követelődzni.
Eita haragosan tette két kezet a füleire.
- Csak ezt a két kiállhataüan jelszót ne
hallanám mindig: «Hitves és anya». Hát ki
veszi el tőlünk a lehetőséget annak, hogy azokká
lehessünk. Maguk a férfiak! Esztelen háborúsdiók, az az örökös készenlét czimén egymásra
Hezitáló hadifelszerelés olyan őrült összegeket
nyel el és akkgra terheket ró az egyesekre,
hogy a házasodás lehetősége mindjobban
csökken.
Csak magában Németországban két millió
vén leány van, Kórdezte-e valaha valaki őket,
hogy nem-e sinylik, nem-e fájlalják, hogy •ma¬
gasztos Hivatásukat* nem tölthetik be? Ugy-e
nem?
(Folytatása következik.)
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Négyen ültek együtt a kaszinó kis dohány¬
zójában ; hárman közülük Horváth, a nyurga
ügyvéd, Eázsó tanár és egy kis szőke, kópcaös, majdnem teljesen orrmentes emberke
Vid a patikus, férjek; a negyedik: Hinkay
Dénes szintén tanár, egy alacsony, föltűnően
kék szemű, ősz körszakállas úr, agglegény.
A Gerzsánék válásáról beszélgettek csönde¬
sen és nyomott kedvben. Az ügyvéd már egé¬
szen biztosat tudott a dologról, a melyről
idáig csak a pletyka szele fúj dogált. De ő
magától Gerzsántól tudta meg, hogy a hír
való. Csakugyan válnak. Az előzmény pedig
az, hogy Gerzsán két héttel ezelőtt levelet ka¬
pott a feleségétől, a ki az idegességét kuráltatni ment egy tengerparti szanatóriumba és
ebben a levélben az asszony őszintén és ha¬
tározottan megírta neki, hogy nem megy többé
vissza hozzá, mert már — mást szeret. A sza¬
natórium főorvosát, a kihez feleségül fog menni,
mihelyt szabaddá lesz. Könyörögve kérte az
urát, jutalmazza meg ezt a «korrekt eljárá¬
sit* azzal, hogy ne próbálja erőszakkal ma¬
gához kötni azt, a ki már csak azért tudna
hálás lenni neki, ha útjára bocsátja. Huszon¬
négy óra múlva, hogy ezt a rettenetesen vávatlan levelet megkapta, Gerzsán már ott volt
a feleségénél a szanatóriumban. Két napig
maradt ott. Hogy mi történt ez alatt a negyvennyolcz óra alatt, azt talán jobb nem is tudni.
Elég az hozzá, hogy a szerencsétlen ember
ezzel a szóval búcsúzott el az asszonytól:
- Mindig azt éreztem a legszentebb köte¬
lességemnek, hogy boldoggá tegyem. Nem
erezhetek tehát jogot hozzá, hogy útjába áll¬
jak a boldogságának.
Az urak mind őszintén sajnálták Gerzsán Dénest. A hir fölháborította és erős nyugtalan¬
ságba hozta, különösen a férjeket. Az ügyvéd,
mikor elmondotta az esetet, maga is hozzá¬
tette :
- Hát ezt bizony szegény Dini meg nem
érdemelte attól az asszonytól. Hiszen valóság¬
gal a tenyerén hordta. Jobb férjet elképzelni
se lehet. És e mellett h á t . . . csinos ember,
okos ember, gazdag ember . . .
Eázsó tanár csöndesen mondta:
- Az ördög tudja: mi van most az asszo¬
nyokkal !.. Az ember olyan dolgokat hall,
hogy megáll az esze! Ezek a buta modern
jelszavak ártanak meg nekik . . . Nem tudják
megemészteni, de megkótyagosodnak tőlük...
— Az az! — csattant közbe a gyógysze¬
rész, a kinek nagyon szép asszony volt a fe¬
lesége. De tudom Istenem, majd megmutat¬
nám én, hogy kell helyrebillenteni az ilyen
kificzamodott fejet!
— A te boltodban erre is van orvosság ? kérdezte mosolyogva Hinkay.
- Az orvosságot - - pattogott a patikus és
a levegőbe emelte a jobb tenyerét — magam¬
nál hordom és ha én vagyok Gerzsán Dénes,
fogadom, hogy már mind a kettőt más más
szanatóriumban borogatják. Ha ugyan a ten¬
gerbe nem dobtam volna őket, hogy ott fü¬
rödjenek a jó sós boldogságban . . . Mert nem
úgy kell ám bánni az asszonnyal, a hogy az
a bolond Dénes, a kinek akár kék pántlikát
ig köthetett volna ő nagysága a nyakába,
mint egy fehér barikának . . . Vizes kötél!
Az urak fölszisszentek. Az ügyvéd élesen
mondta:
No, ha reczeptet küldök a patikába,
meghagyom, hogy ne a te fejedből vegyék a
mediczinába a hozzávalót.
A patikus dühösen nézett rá, de hallgatott,
liázsó tanár vontatott hangon, csöndesen
mondta:
- Szó, a mi szó. Nem olyan könnyű mes¬
terség férjnek lenni. . .
A fiskális rábólintott:
- Nem, nem.
A kis Hinkay elmosolyodott, végignézte a
társaságot és igen halkan mondotta.
- Én meg azt hiszem, hogy nem is olyan
nehéz.

A tanár a legnagyobb nyugalommal beszélt
tovább:
— Ez a legokosabb, mert kizár minden ve¬
szedelmet és e mellett jóformán semmi költ¬
ségbe és fáradságba nem kerül.
- Hallatlan czinizmus!
dörmögte a
gyógyszerész, de az agglegény ügyet se ve¬
tett rá.
— Kötelességem kijelenteni, — mondotta, hogy ez a bölcseség nem az én érdemem és
dicsőségem. Egy férjtől tanultam, a ki, büszke
vagyok rá, hogy a barátom volt. Ez a férj az
ő okos szemével észrevette azt a pillanatot, a
melyikben nem volt a felesége szemében, a
mint hogy egy férfi se lehet egy nő szemé¬
ben se a tökéletesnek az az eszménye, a me¬
lyet csak a képzelet rajzolhat ki az ábránd¬
nak. Miről vette észre ? . . Ez nem fontos.
Elég bölcseség, sőt elég bravúr az, hogy ész¬
revette. Észrevette az asszony tekintetében,
hogy az messze száll és valami olyat keres,
a mit, hogy láthasson is, be kell hunynia a
szemét. . . Észrevette, kitalálta, megértette és
se nem szólt semmit, se nem kérdezett sem¬
mit és nem is ijedt meg tőle.
És ekkor történt, hogy az asszony, mikor a
délutáni sétájáról hazatért, a postával egy
levelet kapott. A levélben egy szál ibolya és
egy lilaszinü karton lap és rajta ez a né¬
hány szó :
Imádom, a mióta megláttam, imádni fo¬
gom, a míg élek és a neve lesz az ajkamon,
mikor meghalokA férj észrevette, hogy az asszony csupa
nyugtalanság, izgalom, a mit annyira nem
tudott elpalástolni, hogy kötelességének érezte
megkérdezni tőle :
- Mondja, kedves, valami baja van ? Bántja
valami ?
Ez mohón felelt:
— Nem, nem. Semmi. Honnan gondolja ?
A férfi látta, hogy vérvörös lett az arcza,
mikor ezt mondta, de úgy tett, mintha nem
vette volna észre. Egy szúrást is éizett a szi¬
vén, de megállapította, hogy ez vele jár az
operáczióval és megéri a haszna. Közömbös
képet vágott és derűsen mondta:
- Annál jobb, ha tévedtem!
A mi az asszonnyal azon a napon először
történt, az aztán sokszor ismétlődött. A lila¬
szinü levélke az egy szál ibolyával be-bekö¬
szöntött részben megszabott dátumokon, rész¬
ben bizonyos alkalmakkor. A szabott dátumok
voltak: az asszony születése napja, neve napja,
az esküvője napja. Ezt a rejtelmes levélíró
nagyszerű pontossággal számon tartotta. De
valósággal csodás volt, hogy mást is tudott.
A hányszor megesett, hogy az asszony itt
vagy ott találkozott valakivel, a kiről magá¬
nak is be kellett vallania, hogy megmozgatta
az érdeklődését, ha elárulta valamivel, hogy
jól érezte magát a társaságában, - - másnap
már ott volt a levél a szál ibolyával, a kar¬
tonlapon csak egy sor:
Miért bánik velem kegyetlenül ?
Vagy csak ez az egy szó:
Szenvedek.
De elég, hogy az asszony megrendüljön tőle.
És volt még valami csodás és megfejthe¬
tetlen. A levélkét nem mindig a posta hozta.
- Ez igaz! - - mondották egyszerre mind, Néha ott volt az asszony asztalán, sőt a ré¬
a hárman.
ti culejében, vagy ott találta a karmantyújában
Hinkay élénken folytatta:
és semmi mód nem volt rá a legcsekélyebb
— Itt következik aztán a férj kötelessége. nyomára is akadni: hogyan került oda ? Az
Egy okos és udvarias férj nem engedheti meg, asszony eleinte, megpróbált néha - • termé¬
hogy az asszony ilyen végzetes tévedésbe es¬ szetesen igen diszkrétül - - egy kis kutatást,
sen. Segítségére siet a feleségének és . . .
nyomozást, de aztán fölhagyott vele, mert
- És ! ? — kiáltottak föl feszülten a hall¬ hamar be kellett látnia, hogy semmi reménye
gatói.
semmi sikere.
- És maga keresi meg neki a megfelelő
Vagy talán nem is csak ezért. Talán las¬
ideált,
sanként,
is megérezte, hogy egy ilyen
A három férj valóságos megdöbbenéssel me¬ gyönyörű maga
titkot
nem való - - koczkára tenni.
redt a tanárra. Nem találtak szót, csak a pa¬
Hogy
mindennél
többet ér a tudat: van egy
tikus mondta a dühtől veresen:
férfi,
a
ki
érette
ég
és ebben a nagyszerű ér¬
- Hát ez már hallatlan! Ez már vakmerő¬
zésében
csodákat
tud
művelni. Mindent tud,
ség! . . . Hogy a férj maga keressen ideált a
mindent
lát,
mindent
megérez,
& ki előtt nincs
feleségének! . . .
akadály, hogy egy szál virágot az ő lába elé

Mind a három férj feléje fordult és kíván¬
csian nézett rá. A patikus,gúnyosan mondta:
- Halljuk a szakértőt! Ő érti, mert hiszen
ő - - agglegény !
A tanár csöndesen felelt.
— Ez semmi esetre se lehet kárára az ob¬
jektivitásomnak, mert legalább nem hoz abba
a helyzetbe, hogy egy asszonytól ne lássam
az asszonyt . . .
Eázsó legyintett a kezével:
Az asszony nincs. Csak egy asszony
van! Nem szabad általánosítani.
A kollégája bólintott.
- Helyes. De azt nem is én teszem, ha¬
nem te, mikor ilyet mondasz. Mert én nem
mondom, hogy az asszony minden asszony,
de viszont nem én találtam föl azt az igaz¬
ságot, hogy a kivételek csak erősítik a sza¬
bályt. A szabály pedig az, hogy az asszony
lelkének ideálra van szüksége. Ezt kezdi ke¬
resni abban a pillanatban, a mint a lelke ön¬
tudatra eszmél, de mint vágy, mint a képze¬
let rejtelmes hajtóereje él és dolgozik benne
már korábban is . . . Az öntudat csak a forma
vonalait rajzolja már ki neki. . .
A patikus mohón csapott közbe:
- És megkapja az ideált, a mint férjhez
megy. A tisztességes asszony ideálja az ura.
Az ideál: a férj.
Hinkay nyugodtan folytatta:
- A férj lehet ideális férj, de ideálnak
meg nem maradhat, mert az ideálnak az a
karaktere, az a lényege, hogy olyan, a milyen
semmiféle élő em'ber nem lehet: tökéletes. És
pedig tökéletes nemcsak abban, a mi, hanem
abban is, hogy mindig olyan, a milyennek a
vágy képzelete festi vagy álmodja. Hogy egy
szokott szót használjak, az ideál mindig hős.
Egyszer a bátorságban, egyszer a lemondás¬
ban, egyszer a fórumon, egyszer a harcztéren,
egyszer a tengeren, egyszer az égő ház gerinczén, de mindig hős és a szeme mindig, min¬
denünnen és minden formájában annak a
szemét keresi, a ki róla álmodozik vagy in¬
kább : őt álmodja.
Vid kedvetlen őszinteséggel mondotta:
- Ez nekem egy kicsit magas!
A tanár szelíden folytatta:
- Hát nézdd! Például te lehetsz hős, te
lehetsz ideál kicsinek, szőkének és gömbölydednek, de már nem vagy alkalmas ideál
annak az asszonynak, vagy az asszonynak
olyankor, mikor magasról, barnáról, karcsú¬
ról és mondjuk, hadvezérről álmodozik. Már
pedig azt ugy-e nem lehet, de talán nem is
volna jó megtiltani az asszonynak, hogy ne
legyen ábrándja, hogy ne legyen fantáziája.
Ez az ábránd bizonyára veszedelmes ellensége
a férjnek, de a veszedelmes erejével együtt
nő a védő ereje is. Mert mennél magasabbra
tud szállni a képzelet és mennél gazdagabban
tudja kiszínezni az ideált, annál nehezebbé és
annál valószínűtlenebbé teszi, hogy az aszszony ezt a tökéletes és nagyszerű valakit itt
ezen a sárgolyón meg is találja. Az ideálok
nem sétálnak itt a földön. Azzal nem fog ta¬
lálkozni az asszony soha. Nem az ideál a ve¬
szedelem, hanem az, hogy az asszony annak
talál nézni valakit és már késő, mikor rájött,
hogy tévedett.
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ejtsen és a ki mindezért semmit se kivan,
még egy tekintetet se, csak azt, hogy reá gon¬
dolhasson és minden jutalmának beéri szerelme
néma szenvedésével. És módot ad rá neki,
a gondolatában olyannak, a milyennek és
annyifélének, a hányfélének akarja. Egy férfi,
a ki szeret, tűr, mindent ad és semmit se
követel, mindig körülötte van, de soha se al¬
kalmatlan és meg se lehet unni, mert anynyiszor más, a hányszor szive halványa akarja.
Szóval az ideál, a ki mellett az asszony szive
nem lehet üres soha, mert örökké foglalkoz¬
tatja, köti, nyugtalanítja, kibékíti.
És ettől fogva a férj teljes nyugalomban

élt. Biztosnak érezte magát a dolgában, meit
tudta, hogy megadta az asszonynak mindazt,
a mit talán benne egyszer keresett és •— hi¬
szen ki tökéletes a földön? - - meg nem ta¬
lálhatott volna, így gondolkozott:
- Egy kicsit bizony csalunk mind a ket¬
ten. De - - egymással csaljuk meg egymást.
EZ Fe egészen fájdalom nélkül való,'de mi ez
a fájdalom ahhoz képest, ha másként lenne...
És küldözgette tovább az ibolyás kék levél¬
kéket a feleségének, mint a hogyan ez egy
okos és udvarias férjhez illik, a ki meg akarja
oltalmazni az asszonyt attól, hogy - - téved¬
jen. Eddig van.

A három férj egy kis ideig hallgatott. Aztán
Eázsó tanár csöndesen mondta:
- Érdekes... És van a dologban valami...
Az ügyvéd a vállát vonogatta:
— Asszonya válogatja... A hányféle az
asszony, annyiféle az ideálja is . . .
Legtovább a patikus gondolkozott. Végre
aztán kissé téveteg hangon szólalt meg.
— Nagyon érdekes! Nagyon érdekes ! . .
De, őszintén szólva, én egygyel nem vagyok
tisztában. Azzal tudniillik, hogy . . . hogy en¬
nél az eljárásnál okvetetlenül ibolyát kell-e
mellékelni a levélhez . . . vagy más virág is
alkalmas-e ? .

DERŰS NYÁRI ZSOLTÁR

AZ UTCZA CSENDES.

FELHŐK AZ ÉGEN.

Most már oly jó, oly hódító az élet,
Bánatból erjedt nemes aszubor,
Fanyar zamatját régi könnyek adják,
Tüzük, hevük az évek benne hagyták,
S mélyén harmincz év bölcsesége forr.

Az uteza csendes, néma, árva,
Az éjszakában nincs, ki járna,
Csíik én magam csatangolok
S mögöttem egyre elmaradnak
A szürke, méla házsorok.

Most már oly jó a nyár tikkadt der.'ije,
Mélázni tétlen messzi partokon,
Elmúlt nyarak fényét, tüzet idézni,
Magas hegyekről végtelenbe nézni,
S ballagni messze, napos utakon.

A merre járok, kong a léptem
S kisértetek lópéseképen
Visszhangozzák a házfalak,
Egy sarki lámpa sárga fénye
Eémárnyat szül a fák alatt.

Felhő száll a tájra.
Elborul a mező, mintha szive fájna.
Arany kaczagása halkul halovánnyá,
Mint az érett asszony bánat-felhős estén,
Ha keze végigfut virágja-hiúit testén,
Visszasírná magát halvány, ifjú lánnyá
S elkívánja testét pompás, régi szűznek. . .
Hová lesz a felhő, kit a vihar űz meg?

Most már oly jó a szelíd őszre várni,
Szeles, virágos tavaszt kérni még, Minden szépséget tétlenül beczézni,
Az élet forgó nagy tükrébe nézni,
És nem kérdeni semmit, hogy miért?

Nagy úr vagyok, az éj királya,
Ki éj hónát magában járja,
Magamban járom csendesen,
Enyém az éj, a léptek, árnyak,
De ezt sem látja senkisem.

Most már oly jó az életet megértve,
Hosszú kortyonkint inni örömét.
Csókot, virágot, asszonyt megbecsülni,
8 esténkint hosszan, mélázva megülni,
Hallgatva, mit tanít az esteli sötét.
Dutka Ákos.

8 ha fénysugárral jő a reggel
S találkozom az emberekkel,
Mi lesz belőlem ? Senki. Semmi.
Ledőlt a trónod. Elmehetsz már
A szalmazsákra lepihenni.
Lovászy Károly.

Szél kószál a fákon,
Fehér akáczvirág megreszket az ágon.
Érzi nehéz sorsát, látja közel végét:
Súgdolódzó szónak könnyű, csalfa bókja,
Hímpor-hintő szélnek virágrontó csókja
Megtépi, rabolja gyönge -fehérségét.
Termő, nyári csókok hervasztják a szépet...
Hová lesz a virág, kit a szel letépett?
Alkony szele szárnyal
Beszórja a mezőt rém-fekete árnnyal.
Halottá merevül a föld élő teste,
Búvik minden szépség, virágillat, kékség,
Távol temetőkön lenge lidércz mécs ég ;
Jaj annak ezerszer, kit kint kap az este !
Hogy sírja, sikoltsa szívgyilkos kínokban:
Hová lesz a napfény, ha napunk kilobban ?
Jászay-horváth Elemér.
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A SZIKES RÓNASÁGON.
Irta BÁRSONY ISTVÁN.
Igazi novemberi nap volt. Hűvös, csípős
levegő, ködös hajlandóságú pusztaság vett
körül. A napot nem lehetett látni, pedig tu¬
lajdonképen felhő sem volt az égen. Hanem
az őszi párázat úgy betöltött mindent, mintha
egy nagy felhő közepében lettünk volna.
A kocsisom léptetve hajtott a szikes rónán;
a pusztának most nem látszott az a meren¬
gésre késztő végtelenje, a melyben annyiszor
gyönyörködtem. Az őszeleji napok alkonyaién
csudálatosak ezek az ég széléig terjedő nyilt
térségek. Akkor még a sok-sok réti zöldbe alig
keveredik valamicske fakóság, az is csak arra
való, hogy néhol halványra fesse a zöldet és
a szinváltozat még szebbé tegye a tájékot.
Olyankor ellát az ember a világ végéig; a
meddig az égbolt búcsúzó felhői eljuthatnak.
Az esti fény belecsillan a szikes tavakba és
szikrát csihol rolók. A messzeségben egy-egy
magányos tanya homloka világít; ha sokáig
nézi az ember, elkáprázik a szeme . . .
Most mindebből semmi sincs. A szikes ta¬
vak ugyan itt vannak, de nem csillognak.
Bágyadtán világos folt jelzi a sötét talajon,
hogy ott viz van. A tanyákból épen semmit
sem látni. Azokat egészen eltakarja a párázat,
a mely sem leszállani nem akar, sem fölszállani nem <bir, hanem itt imbolyog előttem és
mögöttem, mintha a késő ősz nagy csupaszságait rejtegetné.
Álmosító hangulat nehezedik rám. Akarva,
nem akarva, ásítani vágyom. A furcsa fázástól, a mit ez a hangulat csak növel, bóbis¬
kolni kezdek . . . A szemem majd leragad ; néha
felpillantok, de nyomban újra lehunyom a pil¬
lámat. A szekér kattogása olyan nyiszorgóan
egyhangú, hogy még bágyadtabbá válók tőle.
Félálomban vagyok. A nyiszorgást vadliba gágogásnak hallom ; mintha egész falkák gagyog¬
nának, rikoltoznának egymásra, messziről . . .
Döczczenés, recscsenés! a szekér hirtelen meg¬
áll : a kocsisom riadtan óbégat: «hő ! hő ! . .»
Kátyúban .vagyunk és kis hijja, hogy még
bent is maradhattunk a szekérben, olyan diilős a helyzet.
Mi a nyilát csinál kend, Kelemen ?
- Baj- van, instálom ; lyukba estünk.
- Nem lát kend ? az Isten szerelmére.
- A ténsúrnak se sokat tetszett látni; olyan
jóizüt horkolt, hogy megkívántam.
Hm, lám! de én nem hajtok ám, az
ebugattát!..
- Most már hiába káromkodunk. Bent ra¬
gadtunk. Tessen csak leszállani.
Nincs mit okoskodni, nem lehet alkudozni.
Lekeczmergek. Fél csizmaszárig állok a sárban.
Xo most tassen egy kicsit nekidűlni há¬
tul a saroglyának és a mikor én biztatom a
lovakat, akkor nem kell kímélni magát, hanem
emeljük azt a tengelyt.
- Hm, lám: emeljük; hát kend mit emel
ott elöl, a lovaknál'?
— Epén azokat; a lovakat, instálom. Ha
én nem jókor és nem illendőket suhintok ra¬
jok, akkor hiába birkózik hátul a szekérrel.
- De hátha én ütném a lovat, itt pedig
kend birkóznék.
Legyintett. Vállat vont.
Semmit sem érne az. Megijednének a
lovacskák magától; nem tudnák, mit akar;
egyik erre dűlne, a másik meg amarra.
Láttam, hogy ez a tiskálisnyelvü paraszt
így is úgy is túljár az eszemen; inkább szót¬
fogadtam, hogy hamarabb elkészüljünk. Neki¬
feküdtem a saroglyának. Xa most!!
- Hű te ! tcsihi-puhi!) hű te no !! Sárga!
Marcsa ! Hűtteee !!..
Megint egy nagy recscsenés, himbálódzás;
magam majdhogynem térdig czuppanok a gö¬
dörbe, a melybe a kihullámzó szekér maga
után ránt.
- Hopp! jól vagyunk már ! - - örvendezik
Kelemen.
- Jól a fészkes fenét; még a fejem teteje
is sáros. Szép komédia, mondhatom.
- Az nem baj, instálom; a libagödörben
csak annál bátrabban tetszik megülni most
már. Ugy is sáros lett von' ott, de nyakig.
Messze van még? kezdem már unni az
ilyen koesikázást.

— Dehogy! Ippen hogy itt van már előt¬
tünk. Ha előre megy kétszáz lépést, azután
jobbra háromszázat, meg visszafelé vagy szá¬
zat, akkor már látja is a tó sarkát, a hol a
gödör van.
- Nohát mégis csak felülök. Hajtson kend;
de nyitva legyen a szeme, azt mondom.
- Na, ha még az enyém se volna nyitva !. .
a minap is, hogy a jegyző urunkat vittem
vadlibázni.. .
— Tudom már, vágtam közbe, feldőltek s a
jegyző úrnak kimarjult a lába. Hallottam már.
- Igen, de én akkor is kajátottam, hogy
előre ugorjon kifelé, ne hátra. Maga is csak
előre ugorjon ám . . .
- Jól biztat kend, Kelemen. - - D e ha fel¬
borít, én lövök ; belé lövök !
- Az ám, a vadlibákba; lesz itt ma este
annyi, mint a nyű. Ilyen ködössel szeretnek
ám alacsonyan járni. Különben majd lesz gon¬
dom raja.
Lassacskán megtettük előbb a kétszáz lépést,
azután a háromszázat és végül a százat. De
mire a gödörhöz értünk, elnyúlt az utunk egy
kilométerre. (Jól járlam volna, ha magam vág¬
tam volna neki a kietlen szikesnek.) Mire a
gödörbe bekvártélyoztam magamat, esteledett.
Hol lesz kend a les után? - - kérdeztem
a fuvarosomat, a ki már indult, hogy ma¬
gamra maradhassak.
— Csak ide megyek a kúthoz, ni; tessen
csak kajátani. Majd jövök akkor hamarosan.
Valahol, messzire, vékonj nyaka látszott egy
kútgémnek, - - a mint féloldalt dőlve muta¬
tott az égre.
Kelemen arrafelé nyiszorogtatta rozoga sze¬
kerét.
Én pedig ott maradtam a libagödörben és
vártam a húzást, a melynek nemsokára megkellett indulnia.
*
A vadlibák napközben kint legelésztek a ve¬
téseken s alkonyattájt azután megjöttek ide a
vizekre, a hol átéjszakáztak. Az alacsonyvizü
tavak széle mindenütt tele volt pihével, a mit
tollászkodásközben tépegetett ki magából a sok
liba. A hol megszállottak, ott elvégezték a
tollászkodást, s a vizről kihordta az alá nem
merülő zsíros pehelytollakat a gyönge hul¬
lámzás.
A gödör, a melyben állottam, olyan mély
volt, hogy egy kis lehúzódással egészen eltűn¬
hettem benne. A talpam alatt szalma volt, jó
vastagon, nehogy a felszivárgó lalajviz meg¬
úsztassa a bagariámat. A függélyesre vágott
kemény szikfalakban, a melyek a gödröt ha¬
tárolták, még ülőhely is kínálkozott. Arány¬
lag elég kényelmem lehetett, ha épen akar¬
tam. A gödör pereme fölött, a melyet a ki¬
ásott földből taposott le a gödörvágó kerülő,
elláthattam a nagy mezőség felé, a honnan a
libákat vártam. Egyelőre még csend volt. Egyegy kis falka vadrucza suhant el a tóság fö¬
lött ; csak a süvítő szárnysuhogás figyelmez¬
tetett rajok, mert különben oda se igen néz¬
tem. A tó vize fodrosodni kezdett a feltámadó
szélben, a mely a párás levegőt végig söpör¬
gette ; a fakó viz szünetlen ringásának a né¬
zésébe bele szédült a fejem.
De nem sokáig tartott már ez a czéltalan
szemlélődésem. Zavaros zaj támadt a messze¬
ségben, mintha száz kattogó, nyiszorgó szekér
mozdult volna meg ott, egyszerre.
A vetésről felriadozó libafalkák kezdték szólongatni egymást; jelezték a többinek, hogy
ők már indulnak.
És jöttek is, zűrzavarosán kiabálva, beszél¬
getve, gagyogva, gágogva; mintha egy nagy
mozgósított sereg csapatai mind elsőnek igye¬
keznének a rajvonalba. Máskor az ilyen népvándorlásos vonulást — húzást az előőrsök,
a szálláscsinálók, szokták megelőzni; most
nem vettem észre ezekből semmit sem.
A sereg zöme jóformán egyszerre kereke¬
dett föl és jött, mint a rajzó méh ; geggerésök,
szólongatásuk mind közelebbről hallatszott;
végre a homályos esti levegő ködfoszlányai
közt észre lehetett venni a nyugat felől erre
húzódó megtört vonalakat, a mint egyik falka
a másik után szelte szárnyával a magasságok
úttalan útját.
Már itt voltak. Már ereszkedtek. Lejebblejebb a viz ezine fölé, a mely mögöttem te¬
rült. Az első csapatok még elég magasan jöt¬
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tek ; de alig értek a tó tükre fölé, türelmet¬
len sietőssel kanyarodtak és szárnyszegett bu¬
kással hullottak le a vízre, a melyre zurboló
csapkodással telepedtek. A többiek messziről
hallhatták á gagyogást, s a korábban érkezet¬
tek zaját: tudhatták abból, hogy nincsen lát¬
ható ellenség a közel környéken ; nem is tar¬
tottak óvatos kémszemlét, csak úgy vaktában
siettek előre és a tó tájékán alacsonyan li¬
begve keresték, hol lesz legjobb helyök a nagy
sokadalom közt.
Mire a szakadatlan gyülekezés úgy a hogy
véget ért. annyi volt a liba előttem 'a tavon,
hogy csak a lesögödröm közvetetlen közelsé¬
gében láthattam még óvatos kémkedéssel egy
keskeny sávját a tónak; a többi részét mindet
ellepte az ezernyi ezer szürkeköntösű gágogó
vendég.
A perczek rohanvást multak s az este mind¬
jobban megbámult. Az ég alig volt már vala¬
micskét világosabb a földnél. Előttem, — nem
is egy puskalövésnyire, csak egy pár ugrásnyira, — a vadludak töméntelensége sötétlett.
Felemeltem lassan a puskámat...
És aztán megint csak levettem az arczomról.
Nem bírtam megtenni, hogy csupán vérengző
kedvteléssel durrantsak közéje ezernyi gyanút¬
lan madárnak, a melyek közül egyet sem lá¬
tok tisztán, s ha tizet agyonlőnék egy lövésre,
bizonyosan még húszat sebeznék koldussá.
Ha észrevétlenül megtehettem volna, ellopództam volna onnan, mint a zajt kerülő vad. —
De aztán mégis csak felülkerekedett bennem
a kíváncsiság, hogy legalább tanuja legyek, a
mikor ez a «sereg» menydörgéses robajjal riad
a magasba, egyszerre.
Egy elkésett lúdfalka közeledett; hallottam
a beszélgetésöket, — felém tartottak. — A mikor
ott voltak fölöttem, az árnyékalakok egyikére
ráfogtam a puskámat s elsütöttem.
Az eredménnyel semmit sem törődhettem.
Mintha földindulás támadt volna, olyan ropogás, zurbolás, csapkodás paskolta végig a tóságot.
A rengeteg liba mind egyszerre akart fel¬
emelkedni. De csak akart. A tömegek egymás¬
nak szorultak s egymást verték vissza, taszigálták le, magok alá. A rajzó felszállás másodperczekig tartott s felzavarta a pusztát.
A levegőben hirtelen szél kerekedett, vihar
zúgott. De a viharzó zúgás hamarosan eny¬
hült, csöndesedéit. A mikor egészen elhalt, egy
másik, gyöngébb zajra lettem figyelmessé.
Alig néhány lépésnyire tőlem, egyre hal¬
kabban, gyöngébben paskolta valami a vizet.
Az az egyetlen vadliba volt, a melyet az
imént lelőttem s a mely most haldoklott.
Mire ezt megállapítottam, még a halk ver¬
gődés is megszűnt; most már igazán egyma¬
gám voltam a tó körül élőlény.
•

A KONAK DUBAZZÓBAN, MELYRE KITŰZTÉK AZ ALBÁN LOBOGÓT.

*

Nem is tudom, meddig tarthatott a tűnődé¬
sem ; csak arra eszméltem, hogy nyiszorgó
kattogás közeledik. Kelemen jött, a fuvarosom,
a ki megunta a hiábavaló várakozást, mint¬
hogy nem kiabáltam neki.
A mikor a leső gödrömhöz ért, «csés jó
estét» kívánt. És nyomban hozzátette:
Nohát, jól hajtottam ?
- Mondja kend inkább, hogy jól döczögött;
lehet is itt igazán hajtani.
- Nem úgy gondolom ám instálom, hanem
hogy a ludakat jól hajtottam-e ?
- Mit csinált kend velők ? - - kérdeztem
csudálkozva.
- Hajtottam, a hogy mondom. Eájok men¬
tem a vetések felé, s mindet egyszerre felker¬
gettem. Úgy jöttek erre, mint a seregélyek.
- Vagy úgy! Hát ezért volt az a hirtelen
felkerekedés, az a bolond nagy népvándorlás.
Mit tehettem egyebet, megdicsértem. Pedig
ha nem «hajtott» volna, akkor a ludak apránkint jöttek volna s én ráértem volna, hogy
mulassak velők.
No, mindegy, azért abban a menydörgéses
felkerekedésben az imént, megvolt a ritka
mulatságom, s az is csak valami.
Felültem a szekérre.
Bizony már éjszakának is beillett az este,
olyan sötét volt a puszta is, az ég is.
- Hanem most aztán «jól hajtson* ám,
biztattam Kelement, mert különben lövök.
Jókedvűen szólt a lovaira : gyi-te ! . .

EGY SHRAPNEL ROMBOLÁSA A FALON.

K É P E K A H A R C Z T É K R Ő L .—AVasárnapiUjságeredetifőlvételei.

49. SZÁM. 1912. 59. ÉVFOLYAM.

VASÁENAPI ÚJSÁG.

49. 8ZÍM. 1912. 5 Í . ÉVFOLYAM

987

VA8ABNAPI ÚJSÁG.

VADÁSZ MIKLÓS KIÁLLÍTÁSA.

MOLECZ KÁROLY ARCZKÉPE.

Az a művész, kinek a múlt hét óta több
száz rajzból álló kiállítása látható az Ernstmúzeumban, lapunk olvasói előtt már jó ideje
nem ismeretlen. A tavalyi és a múlófélben
lévő idei esztendőben olvasóink Vadász Miklós¬
nak számos rajzában gyönyörködhettek, mert
ha megengedték a gyorsan egymásra tornyo¬
suló s ép oly gyorsan elmúló események, szi¬
vesebben fordultunk keze művéhez, mint a fény¬
képészek munkájához. Elmúltak már azok az
idők, melyek azt hitették el, hogy a fényképező
gép az illusztrálás minden gondjától megsza¬
badítja az ezzel törődőket; kiviláglott, hogy a
leghívebb és ezenkívül mindenképen művészies^
ségre is törekvő fotográfia sem éri fel egy
éles szemű, biztos kezű, művészi lelkű raj¬
zolónak, nemcsak nyugodt belemélyedéssel ké¬
szített rajzait, de még csak legfutólagosabban
készült vázlatait sem.
Mai képeinket Vadásznak legújabb keletű
munkásságából válogattuk össze, mely, a mint
az az ereje teljességéhez közeledő művésznél
természetes is, alkotásainak legjavát tartal¬
mazza. A kiállítás egy pár évre visszatekintő,
ezért jól feltünteti azt a gyors emelkedést és
megtisztulást, melyen az éles szemű rajzoló
tudása átesett. Régebbi dolgai között németes
ízű lapokat is látunk; néha-néha ingadozik
a tiszta rajzolás és a plakátstilus között, egyszer-másszor karrikaturaszerű kitervelésekbe
ősik, melyek a művészi ábrázolás rovására
mennek.
A ma Vadász Miklósa azonban már teljesen
kialakult és megállapodott egyéniség, ki tisz¬
tán csak művészi értékeket akar rajzaival nyúj¬
tani. Nem a képzelet, nem a kompozicziók
művésze, hanem a valóság ábrázolásáé. Azok
a dolgai, melyek nem pusztán a meglátás, az
érzékelés művészi voltától függenek, nem is
olyan sikerültek, mint azok a rajzai, melyeken
valakit a maga adott valóságában lerajzol.
Ereje ebben a legkifejlettebb, a legmeglepőbb.
Budapest életének ismert alakjai, a politikai,
a művészeti világnak, a társadalom f ok szá¬
mottevő emberének arcza elevenedik új életre
rajzain. Nem fehér papírra vetett rajzokat lá¬
tunk, hanem több-kevesebb vonalból életre tá¬
madó emberi arczokat, melyek mindent elárul¬
nak gazdájuk világáról. Mosolyukban benne él
örömük, önhittségük, jóságuk, minden aprócska
hibájuk is, idegességükben pedig a mi meg¬
hajszolt nagyvárosi világunknak mindent foko¬
zottan kiélő intellektualizmusa. Mindegyik arcznak megvan a teljes különállósága és egyiken
sem lép a művész kettőnk közé. Ebben a teljes
önmagát-felejtésben, ebben a feltétlen tárgyi¬
lagosságban rejlik Vadász művészetének leg¬
főbb ereje. Kiemelni a jellemzőt, elhagyni a
lényegtelent, egyformán jól sikerül neki, sőt

azt is tudja, a miben a legtöbb rajzoló tudása
kevésnek bizonyul, hogy a legapróbb rész¬
letekig terjedő aprólékossággal ábrázol, - - ha
úgy akarja, • a nélkül, hogy rajza elkínzottnak vagy részletekbe veszönek látszanék.
Eajza teljesen biztos, véletlenségek szülte sike¬
rülések nem gazdagítják hatását. A csak üre¬
sen hagyott, körvonalként odavetett vonal is
biztosan a helyén ül, úgy hogy nem szorulna
kiigazításra a befejezéskor.
A sok jó férfi-fej között is kitűnnek a női
arczképek. Vadász egyéniségében van valami
feminin vonás, valami ellágyultság, szenvedélyre-képtelenség, mely rögtön elárulja a nagy¬
városnak kultúrába fürdetett gyermekét. Ez
aztán a nagyvárosi női typusokon belül is
rendkívül finom és megértő megfigyelőjévé teszi
a legapróbb nőiességeknek is. Apró, asszonyos
finomságok és gonoszságok, múltak és jövők
egyformán megértő és gyönyörködő felismerőre
találtak benne. Sok asszonyos vonás van me¬
leg érzékiségében. Nem kisebbítő értelemben
véve a dolgot, hanem értékes oldalát tekintve,
a szemmel mindent végig simogatásban és a
rajz érzékies kézzelfoghatóságában.
Vadász eszközei az irón, a kréta, a szén,

mind olyanok, hogy vonalszerű merevségre
csábíthatnák, vagy legalább is könnyen bele¬
eshetnék velők rajzolás közben, a mint hogy
az a múlt századnak számtalan német rajzoló¬
jával megesett. Ezért a rajzolást egyidőben a
legnagyobb absztrakcziónak tekintették, mert
a merev, mindent szigorúan határolt és tova¬
futó vonalra fűző, árnyékokat felejtő rajzolási
mód, mely Németországban még mai nap is
nagyon dívik, nem is volt más, mint gondo¬
lati elvonás. De Vadász a francziákhoz járt
iskolába és egy-kettőre lerázta magáról azt, a
mi a németektől akaratlan is ráragadt. Ezért
az ő rajzai sohasem hatnak verteién vonalak¬
ként, hanem mindig bennük lüktet a spekuláczióktól mentes megfigyelés frissesrgo, a meg¬
látásnak és gyönyörködésnek pusztán érzékies
öröme. Felismeri az árnyékoknak legfátyolosabb fajtáit is, ezért nem nagy ellentétekkel,
hanem bársonyos lágyságú átmenetekkel mo¬
dellál. Eltalálja a legkülönbözőbb anyagoknak
anyagszerű ábrázolását, egy tuniszi arabnak
zománczos fényű bőrét ép oly hiven megele¬
venítik a rajzai, mint a nagyvárosi nőnek rizs¬
porral hamvassá tett arczát, a lakkczipőnek
mély és kemény csillogását, vagy egy sötét
ruhaszövet tompított hamvasságát.
Egyik-másik kritikusunk szemére vetette azt,
hogy túlságosan az élet külső csillogására he¬
lyezi a súlyt, hogy ekként a szépen ábrázolás,
az eleganczia kérdésének áldozza fel sokszor
a művészi értékeket. Kétségtelen az, hogy nagy
előszeretettel szép leányok, selyembe, prémekbe
burkolt nők közüi válogatja legnagyobb sze¬
retettel megrajzolt dolgait, hogy szivesebben
fogja el irónjával egy frakkba öltözött királyfi
mozdulatait, mint egy lompos csavargó ácsorgását. Ez igaz - - de ez még csak a téma¬
választás körét határozza meg, de nem a ki¬
vitel módját, ép csak ez dönti el a művésziség kérdését. Már pedig, ha végignézzük azokat
a női fejeket, melyeknek modeljei városunk
éjjeli életéből kerültek ki, megláthatjuk, hogy
egyáltalában nincsen meg az a felületes tipusszerű ábrázolás, mely oly egyhangúvá teszi
sok hires külföldi rajzoló elegáns rajzait. Mind¬
egyiken van valami művészi ötlet még azon
a hű és egyéni jellemábrázoláson kívül is,
melyről az imént szólottunk. Épen ezért egé¬
szen közömbösnek tartjuk azt, hogy honnét
válogatja témáit, mert nem sablonokkal dol¬
gozik, mint a legtöbb ligynevezett elegáns raj¬
zoló, de mindig friss meglátások, érzékelések
alapján.

.
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GRÜNWALD VILMOSNÉ ARCZKÉPE.

Dr. LÁZAK BÉLÁNÉ ARCZKÉPE.

Dr. SINGER ZSIGMOND ARCZKÉPE

BÁRÓ Dr HERCZEL MÓR ARCZKÉPE.

NŐI ARCZKÉP.
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PÉTER ÉS VENDI.
Begóny. — Irta J. M. Barrie.
(Folytatás.)
Sztárki körülnézett segítségért, de mindenki
elhúzódott mellőle. A mint hátrált, Hűk utána
ment, a piros szikra mar benne volt a szemé¬
ben. A kalóz kétségbeesett kiáltással felugrott
a Long Tómra és beleugrott a vízbe.
— Négy — mondla Szleitli.
- És most — kérdezte Hűk udvariasan. Akart még valaki az urak közül fellázadni?
Megragadott egy lámpást és fenyegető moz¬
dulattal bement a kabinba.
De szerette volna Szleitli azt mondani, hogy:
öt! Előre megnyálazta az ajkai, de Hűk kijött
a kabinból, támolyogva, lámpása nélkül.
- Valami elfújta a lámpást — mondta kissé
bizonyi alánul.
- Valami! — ismételte az egyik kalóz.
- Mi van Csekkóval? — kérdezte a másik.
- Meg van halva, mint Zsnksz — szólt Hűk
röviden.
Újra lázadó hangok hallatszottak. Minden
kalóz babonás, mind azt, hitték, maga az ördög
van a kabinban.
— Volt-e farka, kapitány? - kérdezte az
Modern hölgy-toilett.

A yankee.

czikkek, de főleg nagy számban az utóbbi
kétszáz év alatt megrajzolt divatképek. LonVan Berlinnek egy modern kiállítási helyi¬ . dón, Paris és Bécs múzeumai, egyesek és gyűj¬
sége, melyben már sok életrevaló eszmét pen¬ tők állították ki őket és az utóbbiak sorá¬
dítettek meg. A Hohenzollern-ház ez, melynek ban - - gazdagsága és részletessége által czélja új és praktikus irányt vinni bele a mű¬ főleg a Lipperheide-féle gyűjtemény tűnik ki.
vészi és főleg az iparművészi életbe. Két év Ezek a rajzok egyszermind hű képét adják
előtt az itt bemutatott legyező-kiállítás, tavaly annak a fejlődésnek és hanyatlásnak, melynek
a «Terített asztal» czímű kiállítás révén sokat a divatképek művészete ezen a kétszáz éven
beszéltetett magáról. Most pedig divatkiállítást belül ki volt téve. Hű képe egyszersmind min¬
rendezett, de nem afféle banális divatkiállítást, den korok ízlésének, minden szépségével és
a mely tulajdonképen nem egyéb a kereskedők túlzásával egyetemben.
kirakatainak finomított kiadásánál, hanem be¬
A férfidivatról sem feledkeztek meg a kiállí¬
mutatta a divatot úgy, a milyen volt és a tás rendezői. Többek között egy yankeet is
milyennek lennie kellene. És a mi még ennél bemutatnak, a maga mindennek hadat izenő
is fontosabb: a milyennek a múlt művészei fesztelenségében. Mellette pedig egy tökéletes
tervezték és a milyennek a ma művészei látni gavallér felszerelését is-'-látjuk, mely meglehe¬
szeretnék.
tősen rombadönti azoknak véleményét, a kik
A kiállítás czíme Galerié des Modes, ugyanaz, a legelegánsabbaknak képzelik magukat, ha
a mit a legelső franczia divatlap viselt, a mi¬ fehér mellényt és frakkot öltenek. Sokkal, sok¬
kor Francziaország megindította győzedelmes kal több szükségeltetik ahhoz.
világhadjáratát a divat terén.
Érdekes csoport továbbá a nyakkendők cso¬
A Galerié des Modes egy-egy évfolyamáért portja. Gyűjtemépye mindannak, a mit 18^3-tól
a gyűjtők ma ezreket készek áldozni, mert napjainkig «nyakkendő» néven forgalomba hoz¬
képeit nem kisebb mesterek készítették, mint tak. El sem képzelhető, micsoda változatossá¬
Fragonard, Gavarni és Daumier. És mennyi got lehet ezzel az egyszerű szövetdarabkával
aprólékos divatrészletet találunk például Wat¬ elérni. Hogy micsoda művészet rejlik egy jól
teau és iskolájának képein!
megkötött nyakkendőben, azt itt megtanulhatja
A kiállításon képviselve vannak ezenkívül mindenki. Hosszas, alapos tanulmány szük¬
a muzeális öltönyök, babák, modern divat- séges hozzá, azért tankönyve is van, a czíme
Cravatiana.
Nagyban emeli a kiállítás érdekességét az,
hogy a történelmi viseleteket stilszerű keret¬
ben, korhű interiörökben mutatták be. A ro¬
kokó-teremben például Marié Antoinette egy
kortársnője mosolyog felénk, az empire-kor
merev pompával van képviselve, míg a Bieder¬
meier-emberek világa párolgó kávéscsészékkel,
virágos kartonokkal szól hozzánk. XV. Lajos
czikornyás bútorzata ép oly kevéssé hiányzik,
mint a puttókkal festett hordszék, melyben egy
abroncsszoknyás, puderes-parókás udvari dáma
feszeng nagyon negédesen. Egyáltalában a ba¬
bák alkalmazása, mint a divat és egyáltalában
a viseletek ábrázolói, nagyon sikerült gon¬
dolat.

A BERLINI DIVATKIÁLLITÁS.

Watteau fils rajza 1784-ből.

például Borghese Paulinának egy szép ruháját
adták ide. Bájos porczellánok, meisseniek és
modernek sorakoznak a többi mellé, hogy fé¬
nyes, káprázatos és változatos képét adják a
hiúság vásárjának.
Hogy a divatkiállílás keretéből nem hiányozhatik a mai divat sem, az természetes. Kép¬
viselve van gazdagon, néhol talán túlgazdagon,
de mindenkor a jóizlés határain belül. A férfi¬
divat csekély csoportja aránylag eltűnik a sok
selymes, drága dísz mellett. Mert hiszen el¬
múlt már Sevigné asszony ideje, a mikor még
évi 25,000 frankban állapították meg a férfi
toilettebudgetjét. A nők mai fényűzése mellett
ez sok esetben lehetetlen is volna.
A modem divat-korifeusok közül jelen van¬
nak tokán azok közül, a kik a mai divaton
szinte zsarnok módon uralkodnak. A nagy pá¬
risi, berlini és bécsi czégek, melyeknek pa¬
rancsszavát ellenkezés nélkül követi a nagy¬
világi asszony. Valóságos tárházát állították
ki annak, a mit a nők az élet szépítéséhez
nélkülözhetetlen kellékül tekintenek. Sokat
olyat, a mi hivatva van az utókornak majd
bemutatni a mai kor ízlését, még pedig méltó
alakban, így ez a kiállítás érdekes és tanul¬
ságos lehet laikusra és szakértőre egyaránt.

— Azt mondják — szólt egy másik, gono¬
szul nézve Hukra - - hogy mindig annak a
formájában jelenik meg, a ki a leggonoszabb
ember a hajón.
- Vaskeze van, kapitány ? - - kérdezte egy
harmadik szemtelenül.
— A hajó meg van babonázva - - mondták
egyre-másra.
A gyerekek erre nem tudták megállni, hogy
el ne kezdjenek éljenezni. Hűk már csaknem

A BOLGÁR MINISZTERTANÁCS ÜLÉSE.

megfeledkezett a foglyairól, de most felvillant
az arcza.
- Fiúk — kiáltott kalózainak - - van egy
ötletem. Nyissátok ki a kabin-ajtót és kerges¬
sétek bele a kölyköket. Hadd küzdjenek meg
azzal a micsodával az életükért. Ha megölik,
annál jobb nekünk, ha az öli meg őket, nekünk
az se baj.

Sárosi Bella.

Mint már annyiszor, úgy ez a kiállítás ÍB
a leghatározottabban hangsúlyozza azt a tényt,
mily szorosan kapcsolódik az iparművészet a
divatba. Az a sok ékszer, csatt, legyező, gomb
és más egyéb gyönyörű dísz vájjon hol találna
alkalmazást, ha nem a nők csipkés, selymes
ruharemekein? Tervekkel és már kész alkotá¬
sokkal a német császári udvar is részt vett a
kiállításon, így például Ágost Vilmos herczeg
egy saját tervei után készült, a Biedermeier¬
kor ízlésében készült lámpaernyőt állított ki.
Az udvari társaság tagjai régi öltönyöket, így
Gyerek-kosztüm 1816-ból.

191í-iki kosztüm.

Gyerek-kosztüm 1810-ből.

BESSENYEI GYÖRGY SÍRJA PUSZTAKOVÁCSIBAN, EGYKORI KERTJÉBEN.

A sírhelyet és a környező területet jelenlegi tulajdonosa, Nadányi Pál gondozás végett a bakonyszegiref.háznakajándékozta.

Most utoljára csodálták meg a kalózok Hukkot és engedelmesen teljesítették parancsát.
A fiúk úgy tettek, mintha nem akarnának
menni, de betuszkolták őket a kabinba és rá¬
juk csukták az ajtót.
- Most figyeljünk -- kiáltott Hűk és vala¬
mennyien figyeltek. De az ajtóra senki se mert
nézni. Azaz hogy egyedül csak Vendi, a ki az
egész idő alatt az árboczhoz volt kötözve. Ő
nem sikoltásra, nem is károgásra várt, hanem
Péter megjelenésére.
Nem kellett soka várnia. A kabinban Péter
megtalálta, a mit keresett: a kulcsot, a melylyel kinyithatja a fiúk békóit és most kilopóztak, felfegyverkezve olyan fegyverekkel, a milye¬
neket épen találtak. Péter előbb intett nekik,
hogy rejtőzzenek el, aztán elvágta Vendi köte¬
leit. Ekkor semmi sem lett volna nekik könynyebb, minthogy valamennyien elrepüljenek,
de egy dolug elállta az útjukat, Péter átka,
hogy: Hűk vagy én az egyszer. Mikor tehát
megszabadította "Vendit, megsúgta neki, hogy
rejtőzzek el a többiekkel, ő maga pedig elfog¬
lalta az ő helyét az árbocznál s magára vette
a köpönyegét úgy hogy öt Vendinek nézzék.
Akkor nagy lélekzetet vett és elkezdett károgni.
A kalózoknak ez a hang azt jelentette, hogy
a fiúk mind megölve feküsznek a kabinban.
Megrémültek. Hűk megpróbált lelket önteni
beléjük, de mint a kutyák vicsorgatták rá a
fogukat s ő tudta, hogy ha most elfordul
tőlük, rárohannának.
- Fiúk — mondta, készen arra, hogy hizelegjen nekik vagy lesújtson rájuk, a hogyan
épen kell. de nem remegve meg egy pillanatra
sem. — Tudom már mi a baj. Jónás van a
hajón.
- Igen - - dörmögték a kalózok - - egy
vashorgú ember.
- Nem, fiúk, hanem a leány. Kalózhajó
mindig pórul járt, ha nő volt rajta. Rendbe jő
minden, ha tőle megszabadulunk.
— Megpróbálhatjuk, — mondtak kételkedve.
- Dobjátok a leányt a vízbe — kiáltott
Hűk s a kalózok a köpönyeges alak fele
rohantak.
- Téged ugyan meg nem ment senki, kisasszonykám - - mondta az egyik vigyorogva.
- Van valaki, — felelt az alak.
— Kicsoda?
- Péter Pan a boszúálló — volt a rettentő
felelet és Péter ledobta magáról a köpönyeget.
Ekkor megtudták mind, ki tette őket csúffá a
kabinban. Hűk kétszer próbált szólni és két¬
szer nem tudott. Azt hiszem, büszke szive meg¬
törött ebben a pillanatban.
— Hajrá fiúk, előre - - csendült fel Péter
hangja és a következő pillanatban fegyvercsörgéstől visszhangzóit a hajó. Ha a kalózok
Összetartottak volna, biztosan győztek volna,
de a támadás akkor éne őket, a mikor készü¬
letlenek voltak s csak futkostak ide oda, min-
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denki abban a hitben, hogy egyedül ő maradt
élve a hajón. Ember ember ellen, ők voltak az
erősebbek, de ők csak védekeztek, a mi képessé
tette a fiúkat, hogy kettesével harczoljanak.
Néhányan a gonosztevők közül beleugrottak a
tengerbe, mások elbújtak sötét zugokba, a hol
Szleitli megtalálta őket, mert ö nem harczolt,
hanem lámpással szaladgált, az arczuk elé tar¬
totta, úgy hogy félig megvakultak és könnyű
prédájául estek a többi fiúk kardjainak. Nem
hallatszott más hang, mint a fegyvercsörgés,
néha egy-egy orditás vagy locscsanás és Szleitli
egyhangú számlálása: öt, hat, hét, nyolcz,
kilencz, tiz. tizenegy.
A kalózok mind oda voltak, mikor egy csapai
megvadult fiú körülvette Hukot. A kopóival el¬
bántak, de ő egymaga távol tudta őket tartani
magától. Újra meg újra nekitamadtak és ő
mindig tisztává tudta tenni maga körül a teret,
Az egyik fiút felkapta a horgával és pajzsul
használta. Ekkor előugrott egy másik liú.
- Dugjátok vissza a kardot - - mondta az
új ön-jött. — Ez az ember az én emberem.
így került hirtelen Hűk szemtől-szembe Pé¬
ter Pannái. A többiek hátrább vonultak és
körbe alltak körülöttük.
A két ellenség soká nézett egymásra. Hűk
kissé megremegett, Péternek ott volt az arczán
a különös mosoly.
- Tehát Pan, eszerint mindez a te mű¬
ved? — mondta Hűk.
— Igenis, Hűk — volt a komor felelet —
mindez az én művem..
- Büszke és daczos ifjú — mondta Hűk, —
készülj a végzetedre.
- Sötét és veszedelmes ember, a te végze¬
ted az — felelt Péter.
Szó nélkül egymásnak estek és egy darabig
egyik se jutott előnybe. Péter pompás vivő volt
és kápráztató sebességgel védte ki a csapáso¬
kat, de hátrányául szolgált, hogy kicsi a ter¬
mete. Hűk csaknem ép oly jó vivott és abban
bizakodott, hogy beadja a kedvencz mester¬
vágását, de csodálkozására Péter kivédte ezt is.
Aztán a vashorgával akart véget vetni minden¬
nek, de Péter leguggolt a csapása alatt és hir¬
telen beledöfött a bordái közé. Saját vérének
láttára Huknak kihullott a kezéből a kard s
ezzel ki volt szolgáltatva Péternek.
— No most! — kiáltották a fiúk, de Péter
egy nagyszerű mozdulattal intett ellenfelének,
hogy vegye fel a kardját. Hűk azonnal meg is
cetté, de azzal a tragikus érzéssel, hogy Péter
most előkelőén viselkedik. Eddig azt hitte,
valami rósz szellem harczol vele, de most sö¬
tétebb gyanú szállottá meg.
- Pan, ki vagy és mi vagy te ? •— kérdezte
rekedten.
— Én vagyok az ifjúság, én vagyok az
öröm - - felelt Péter. - - Kis madár vagyok,
mely most pattant ki a tojásból.
Ez persze értelmetlen beszéd volt, de ki¬
mutatta Huknak, hogy Péter egyáltalán nem
tudja magáról, hogy kicsoda és micsoda, a mi
tudvalevőleg tetőpontja az előkelő modornak.
Most már úgy vivott, mint egy cséphadaró
és rettenetes kardjának minden csapása ketté¬
szelt volna akárkit, de Péter úgy rohant el
előle, mintha a szél fújta volna el a veszély
köréből. Hűk most már remény nélkül küzdött.
Elkeseredett lelke már nem is kívánt élni, csak
egyért esengett: hogy Pétertől nem-előkelő
modort lásson, mielőtt minden elhidegül örökre.
Abbahagyva a vívást a lőportárhoz ugrott és
meggyújtott egy kanóczot.
- Két perez múlva — kiáltotta - - a hajó
darabokra robban szét:
- Na most, gondolta, megválik, ki az elő¬
kelő.
Péter azonban a kanóczczal kezében kijött
a lőporraktárból és nyugodtan kidobta a vizbe.
Miféle modort tanúsított maga Hűk? Habár
eltévedt ember volt is, a nélkül, hogy rokon¬
szenveznénk vele, örülnünk kell, hogy hű ma¬
radt faja hagyományaihoz. A többi fiúk most
körülötte röpködtek gúnyolódva, s ö a mint a
fedélzeten támolygott, tehetetlenül csapkodva
feléjük, az esze nem járt köztük; a hajdani
játszótereken kalandozott.
Hűk, te nem egészen hősiesség nélkül való
alak, isten veled!
Mert most eljutottunk Hűk utolsó pillana¬
tához.
Látva, hogy Péter fölemelt tőrrel közeledik
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gedelmesség volt az egyedüli, a mit tehettek.
Az általános vélemény, hogy Péter csak azért
viselkedik becsületes tengerész módjára, hogy
elaltassa Vendi gyanúját, de minden meg fog
változni, ha kész lesz az új ruhája, melyet
Vendi varr neki Hűk ruháiból. Utólag azt sut¬
togták, hogy mikor először vette fel a ruhát,
az éjjel sokáig ült Hűk kabinjában, Hűk szivar¬
szipkájával a szájában, az egyik kezét ökölbe
szorítva s csak a mutatóujját nyújtva ki gör¬
bén, hogy olyan legyen, mint a horog.
Most azonban, a helyett, hogy tovább kisérnők a hajót, vissza kell térnünk a szomorú
házba, a honnan történetünk három szereplő
személye szivtelenül elröpült. Úgysem játja,
hogy oly régen elhanyagoltuk a 14. számú
házat, de biztosak lehetünk benne, hogy Darlingné nem haragszik ránk érte. Ha hamarább
tértünk volna vissza hozzá, hogy bánatos
rokonszenvvel nézzük őt. Bizonyára ezt mondta
volna: «Ne bolondozzatok. Mit törődtök velem?
Menjetek vissza és vigyázzatok a gyerekekre."
A míg az anyák ilyenek lesznek, a gyerekek
hasznukat fogják venni.
Most is csak azért merészkedünk bele ebbe
a gyermekszobába, mert törvényes lakói útban
vannak hazafelé; csak megelőzzük őket, hogy
HUBAY JENŐ JUBILEUMI PLAKETTJE.
megnézzük, illően ki vannak-e szellőztetve az
agyaik és hogy Darling úr és neje nem men¬
Körniendi Prim -Jenő műve.
tek-e el hazulról az este. De hát mi az ördög¬
hozzá a levegőben, átugrott a korláton és bele¬ ért volnának az ágyaik illően kiszellőztétve,
vetette magát a vízbe. Nem tudta, hogy a kro- mikor olyan hálátlan sietséggel hagyták el
kodilus ott várakozik rá, mert hisz mi szándé¬ őket? Nem megérdemelnék-e, hogy hazatérve
kosan állítottuk meg az órát, hogy ő meg ne azt találják, a szüleik valahol vidéken töltik a
tudja, mi vár rá. Elvégre a tiszteletnek ezt -a hét végét ? Ez volna az a leczke, a melyet
megérdemelnének, de ha így fognók fel a dol¬
csekély jelét megérdemli.
got, akkor Darlingné sohasem bocsátana meg
így pusztult el James Hűk.
• Tizenhét — kiáltotta Szleitli, de nem nekünk.
Azon a nevezetes csütörtöki napon Darlingné
számolt egész pontosan. Tizenöten fizettek csak
életükkel bűneikért ezen az estén, ketten azon¬ a gyermekszobában volt, várva férje hazatéré¬
ban elérték a partot: Sztárki, a kit elfogtak a sét. Nagyon szomorú nézésű asszony volt. Ha
rézbőrüek és ettől fogva szárazdajkának hasz¬ most ránézek és visszaemlékezem vidámságára
nálták csecsemőik mellé, a mi ugyan szomorú a régi napokban, a mely egészen elmúlt, mi¬
lezüllés egy kalóz számára és Szmi, a ki ettől óta a gyermekeit elvesztette, igazán megesik
fogva össze-vissza vándorolt a világban pápa¬ rajta a szivem. Nézzünk rá, a mint karos¬
szemével, azzal keresve szűkös kenyerét, hogy székében elaludt. A szája szöglete hervadt.
azt mesélte, ő volt az egyetlen ember, a kitől A keze nyugtalanul jár a mellén, mintha valami
fájna neki odabenn. Gondoljuk el, hogy bol¬
Hűk félt.
Vendi természetesen nem vett részt a harcz- doggá tesszük, a fülébe súgjuk álmában, hogy
ban, csak nézte Pétert csillogó szemmel, de a csemetéi jönnek hazafelé. Alig vannak már
most, hogy mindennek vége volt, előtérbe ju¬ két mérföldnyire az ablaktól és erősen repül¬
tott megint. Megdicsérte a fiúkat, megrázkódott nek, — de elég, ha annyit súgunk meg, hogy
örömében, mikor Mihály megmutatta neki a jönnek már hazafelé . . .
Kár volt megtennünk, mert fölébredt rá,
helyet, a hol megölt egy kalózt, aztán levezette
őket Hűk kabinjába és az órára mutatott, a neveiken szólítva őket^ holott a szobában nincs
mely ott egy szegen lógott. Fél egyet mutatott. más, mint csak Nana.
— Oh, Nana, azt álmodtam, a kedvesim haza¬
A legnagyobb dolog most is az volt, hogy
már késő van. Hamar lefektette a fiúkat a jöttek.
Nana nem tehetett egyebet, mint hogy szelí¬
kalózok fülkéibe, kivéve Pétert, a ki fel s alá
járt a fedélzeten, míg végre elaludt a Long den úrnője ölébe tette a mancsát és így ültek
Töm alatt. Álma volt megint az éjjel, sokáig együtt, mikor Darling úr hazatért.
Darling úr álmos volt s hazatérése után
sírt álmában és Vendinek tartania kellett az
azonnal lefeküdt a kutyaketreczbe. Mert foga¬
ölében.
dalma tartotta, hogy a míg a gyermekek haza
XVI. A hazatérés.
nem térnek, a kutyaketreczben fog hálni. Ezzel
Másnap reggel a hajó-harang szava ébresz¬ büntette magát, mert az egész nagy bajért ön¬
tette fel őket. Kalóz ruhákba öltöztek, a nadrá¬ magát okolta. Ilyen ember volt ő.
gok szárát levágták, illően megborotválkoztak
- Játszszál valami altatót - - kérte a fele¬
és úgy mentek föl, a matrózok járása szerint, ségét és a mint a felesége a zongorához ment,
meg-megbotolva nadrágjukban.
gondatlanul hozzátette:
Nem szükséges mondani, hogy ki volt a
- Csukd be azt az ablakot. Léghuzamot
kapitány. Nibsz és János voltak az első és a érzek.
második altiszt. Nő is volt a hajón. A többiek
- Oh György, ne kérd azt. Az ablaknak
egyszerű matrózok voltak. Péter máris a kor¬ mindig nyitva kell lenni számukra. Mindig.
mánykereknél állott, füttyentett az újjával
Most már Darling úr bocsánatot kért, a fele¬
és rövid beszédet mondott legényeihez. Azt sége pedig odaült a zongorához és játszott, a
mondta: reméli, vitéz módra fogják teljesíteni iníg Darling úr elaludt.
kötelességüket, de ha, fel mernének támadni
Mialatt ő aludt, Vendi és János és Mihály
ellene, darabokra fogja őket tépni. Kemény, beröpültek a szobába.
recsegő szavai azon a hangon voltak mondva,
Azaz hogy nem. íg^K tervezték ezt ki, mikor
melyen a matróz legjobban ért s a fiúk lelke¬ a hajót elhagyták, de valaminek történnie kel¬
sen éljeneztek. Aztán néhány rövid parancs, a lett azóta, mert nem ők repültek be, hanem
hajót megfordították és elindultak a szárazföld Péter és Tinker B£Ü.
irányában.
Péter első szavai megmondanak mindent.
Pan kapitány áttanulmányozta a hajó tér¬
- Hamar, Tink — suttogta — csukd be az
képét és kiszámította, hogy ha az időjárás ablakot. Jól van. Most mi ketten kimegyünk
állandó marad, június 21-ike körül érik el az az ajtón és ha Vendi megjön, azt fogja hinni,
Azori szigeteket. Innen pedig időt nyernek, ha az anyja kizárta őt s akkor vissza kell velem
röpülve mennek tovább.
mennie.
Néhányan azt kívánták, hogy a hajójuk le¬
Most már értem, hogy mikor Péter kiirtotta
gyen tisztességes hajó, mások jobb szerették, a kalózokat, miért nem tért vissza a szigetre s
ha kalózhajó marad, de a kapitány nagyon nem engedte, hogy Tink kisérje a gyerekekei
szigorúan bánt velük, úgy hogy ki se merték a szárazföldre. Ez a fortély járt a fejében.
előtte fejezni a kívánságukat. A föltétl°n en¬
(Folytatása következik.)

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Egy gazdátlan csónak története. Molnár Ferencznek ily czímű fiatalkori novelláját aránylag
kevesen ismerik, úgy hogy most, mikor új kiadás¬
ban jelenik meg, valósággal új dón ságkép fog hatni
legtöbb olvasójára. És meglepetéssel fogják sokan
konstatálni, hogy ez a kis munka máig is egyike
Molnár legművészibb és legmelegebb dolgainak.
Az írónak abból a korszakából való, mikor kép¬
zeletét igen erősen foglalkoztatta a serdülő gyerekek
lelki problémája. Ekkor irta a Pál ulczai /nifr-at
a Gyerekek cziklusát, a melyek a mi csaknem tel¬
jesen «gyermektelen» irodalmunkban úgyszólván
magukban jelentik a gyermeki lélekkel való mű¬
vészi foglalkozást. A Gazdátlan csónak történetében Pirkóról, a koraérett, komoly, mindenféle nem
nekivaló dolgokról gondolkodó, nagyon okos, de
mégis naiv és gyermekes kislányról van szó, a ki
a Margitszigeten nyaraltában beleszerelmesedik egy
hozzá képest öreg, léha, könnyelmű iróba, az ugyan¬
csak ott nyaraló kis színésznő kedvesébe, szenve¬
délyesen ábrándozik róla, meg akarja szerelmével
javítani, s a végén beleöli magát a vízbe, mert
rájön, hogy az író az ő mamájának udvarol A tör¬
ténet úgy a hogy el van mondva, nagyon meg¬
ható ; az író érti és meg tudja értetni a kisltány
erőtlenségből és koraérettségből összeszőtt, félszeg,
ke íves alakját, eleitől végig érezteti, hogy itt nagy,
életbevágó dologról van szó, Pirkó szentimentális
epekedése, szerelmes, ügyetlen mesterkedése alatt
nem mindennapi kislányos semmiségek rejlenek,
hanem egy koránkölt, de igazi, életreszóló szenve¬
dély tör ki bennük tragikai erővel. Ehhez képest
humorosán, a felnőttnek a gyerek iránti fölényével
beszél róla, de ebben benneérzik az a meglátott
tisztelet is, a mely a nagy szenvedélyeket min¬
denütt megilleti. A kis lányos, gyerekességek és
az érett nő mély érzése sajátságos keveredésben
mutatkoznak Pirkó alakjában: a viselkedése, a
cselekvése egészen gyermekes, a gondolata pedig
egészen érett, — az alak ilyen kevertségének meg¬
rajzolásához nagy művészi biztonság kellett, me¬
lyet Molnár az alakjával való együttérzés meleg¬
ségéből merített. Csillogó művészettel van meg¬
rajzolva a háttér: a nyári Margitsziget különös,
hangulatos világa; a kis könyv néhány lapja a
legszebb dolgok közé tartozik, a miket a Margit¬
szigetről írtak.

A NAGYBANYAI ÚJ EVANGÉLIKUS TEMPLOM.
'Tervezte ifj. Nagy István, épitette Tatorján István

ségek magyar-német és német-magyar szótárát
adja. A nyolczadfélszáz oldalas könyv igen nagy
és gondos munka eredménye, a sok fáradság és a
szeretet, melyet a szerző rápazarolt, megérdemelné,
hogy megkapja igazi jutalmát: szavainak az élet¬
ben való meggyökerezését, hogy a könyv azzá
legyen, a mi a főczélja : a mesterségek nyelvbeli
megmagyarosítójának eszközévé.
Prizma. Halk, csöndes, befelé hangzó versek a
fíédey Tivadar versei, melyeket Prizma czímmel
gyűjtött össze egy kis füzetbe. Olyanok, mint va¬
lami félhomályban eljátszott, sejtelmekkel teli,
szomorúan zengő muzsika, a melyet csak úgy
magának és magában penget ki valaki az újjával.
Mesterségek szótára. Tiszta magyar helyeken, Lecsitult, a szívben rettent madárhoz hasonlóan
tiszta magyar mesteremberek műhelyében — min- repeső, az ajkon gyöngéden és suttogva megszólaló
,c[ennBpos, tapasztalat • - csak úgy röpködnek a érzései egy nagyon érzékeny, de szenvedélyes felnémet szavak: elferdítve, ii magyar fülhöz és a lóbbanásokra, heves akarásokra nem képes lélek¬
magyar szájhoz hozzá idomítva, de azért mégis nek, ösbzeszcve ábrándozásból és vágyakozásból,
csak németek. Ez, igaz, emléke kultúránk egy kissé személytelenül, de őszintén. Nem hirtelen
régebbi, kezdetlegesebb stádiumának, a mikor a megragadó, ellenállhatatlan erejű költészet ez, de
magyar falun lakó földművelő volt s ha iparos húrokat pendít meg az olvasó lelkében, melyek
készítette holmira volt szüksége, azt a városok¬ csöndesen, alig észrevehetően reszketnek tovább s
ban lakó német iparos polgároktól szerezte be; a zümmögő, halk melódiákból megfogja szivün¬
magyar ember legfeljebb ha a specziális magyar ket itt egy szín, ott egy kilobbanó szó, amott egy
mesterségekre, gombkötő, csizmadia, szfirszabó stb. frissen elénk vetett kép. Lágy lelkekre bizonyára
mesterségre adta magát, mert hát a paszomántos erős hatást is tud tenni, mert a költő maga is
gombot, a rámás csizmát, a czifra szűrt mégse lágy lélek, akaratlan, sóvárgó, önmagába mene¬
tudta volna német ember a magyarnak kedvére külő, finomságokba foszló, sokkal erősebb belső
eltalálni. A városok iparos czéhei •— kivéve azt életet élő, mint a mennyit szavakban ki tud fe¬
az egy-két magyaros iparágét - - csaknem mind jezni. Mindenképen szimpatikus kis könyv, van
németek voltak. Mikor aztán iparunk is annyira a benne három-négy teljeseri kihangzó, biztos ér¬
mennyire megmagyarosodott, nem talált elegendő zékkel megcsinált vers, sok finoman, szépen zengő
s elég közhasználatos magyar mesterszót. Némely strófa és alig egy vers, a melyben legalább valami,
iparág eszközeire, fogásaira, vagy egyáltalán nem egy szó. egy kép meg ne ragadná képzeletünket.
voltak magyar szavak, vagy ha voltak, nem
Gondilláé az érzetekről. A múlt nyomjelző
mindegyikre voltak, más esetekben a régi jó ma¬ filozófusai közül kevésnek a neve mond az átlagos
gyar mesterszavak csak bizonyos vidékeken, táj- magyar olvasónak oly keveset, mint Condillacé,
szók módjára voltak ismeretesek, a többi vidéke¬ Eousseau és Diderot kartársáé, a tizennyolczadik
ken a németből ferdített szavakat használták he¬ századi nagy franczia filozófia egyik legkiválóbb
lyettük. Iparunk magyarrá tételének egyik fó'fon- képviselőjéé. Még a nevét is alig ismerik nálunk,
tosságú kérdése a magyar mesterszavak ügye s annál kevésbbé a műveit, pedig ezeknek jelentő¬
ezt érezte az Akadémia, mikor már régen, 1882- sége különösen a lélektan terén még ma is érin¬
ben kezébe vette a mesterszavak dolgát s felhívást tetlenül áll. Condillac a szenzualizmus filozófiájá¬
bocsátott ki ez ügyben az iparosok testületeihez nak egyik legkiválóbb és legkövetkezetesebb kép¬
és egyesületeihez. A felhívásnak nem sok ered¬ viselője s hatása, a mely a maga korára rendkí¬
ménye lett. de egy lelkes is buzgó nyelvkutató, vüli volt, még ma is eleven. Ép ezért filozófiai
Frewkiy Jénos kezébe vette és buzgó utánjárás¬ kultúránk nagy nyeresége, hogy most Jancsovics
sal, tervszerűen gyűjtögette a mesterszavakat. Vagy Ferencz lefordította a franczia filozófus főművét,
negyedszázadnyi munkájának eredményét most az érzetekről szóló értekezést s legjelentékenyebb
hozza nyilvánosságra egy hatalmas terjedelmű filozófiai vállalatunk, de Alexander Bernát és liákötetben Mesterségek szótára, czím alatt. A mód¬ nóczi József szerkesztése alatt megjelenő Filozófiai
szer, a mit követett, az, hogy a mi mesterszót a írók Tani czímű ismert vállalat egyik legújabb
közhasználatban, egyes vidékeken a nép ajkán s kötetéül ki is adta. A könyvet igazán érdemes
a régi irodalomban talált, azt mind felhasználta, olvasgatni; mindenkit meg fog lepni, mennyire
a mire meg egyáltalán nem volt magyar szó, a nrm érzik meg rajta az a másfél századnál hoszhelyett csinált újat, óvatos orthológus módszerrel. szabb idő, a mely megjelenésétől elválaszt, meny¬
Ezeket az ily módon nyert szavakat aztán úgy nyire modern mű benyomását teszi. Problémái,
igyekszik elevenné tenni és érzékeltetni, hogy azok megoldásának s a kérdések föltevésének módja,
sorban leírja az egyes mesterségeket, szám szerint sót még a filozófiai nyelve is mintha a mai gon¬
50-et, az egyes fogalmak, tárgyak, fogások meg¬ dolkodásból fakadtak volna, a mint hogy mai
jelölésére a megfelelő magyar mesterszókat hasz¬ gondolkodóknál, kivált lélektani problémák kap¬
nálja, úgy hogy mire a mesterség leírásának vé¬ csán, minduntalan találkozunk is Condillac hatá¬
gére értünk, útközben találkoztunk, még pedig a sával. A mai psychológiai gondolkodásnak egyik
maguk helyén, tárgyi összefüggésben, az összes első képviselőjét kell benne látnunk, még pedig
mesterszavakkal. A könjv másik részében pedig nem az úttörőket rendszerint jellemző egyensúly¬
szótárszerű összeállításban adja az összes mester¬ talanságában, hanem teljes éretten, minden tekin¬
szavakat magyarul és németül, vagyis a mester- tetben kifejletten. Janosovics Ferencz fordítása

megértésről, beható foglalkozásról, a tárgy szere¬
tetéről tanúskodik, nem különben a könyv végé¬
hez csatolt tanulmánya is, a mely érdekesen,
a tények alapos ismeretével vezet be Condillac
egyéniségének és gondolkodásmódjának megér¬
tésébe.
A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja deczember 8-iki számába Endrőili Sándor irt verset, Siabóné Nogáll Janka
elbeszélést, Sebők Zsigmond folytatja Pörmögö
Dömötör utazását a Királyhágón túl. Gyula bácsi
természetrajzi czikket irt az orrmányos majomról,
l'jii/i'iiili Béla folytatja saját rajzaival díszített
Krampusz-történetét. Jlenedek bácxi kedves verset
irt Garay Ákos rajzához, Könyves bárni a kará¬
csonyi könyvpiacz újdonságait ismerteti, Zsiga
bácsi mulatságos mókát mond el, Szemére György
folytatja regényét. A rejtvények, szerkesztői üze¬
netek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A 'Jó
Pajtást-i a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona,
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér.
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal.
(IV. kér. Egy etem-utcza 4.)
Űj könyvek.
/-'</(/ gazdátlan csónak története. Irta Molnár
Ferencz. Budapest, Franklin-Társulat; ára 4 korona.
Mesterségek szótára. I. rész: Ötven iparág le¬
írása. 11 rész: Ezen iparágak összesített magyar¬
német és német magyar szótára. A M. T. Akadé¬
mia megbízásából irta Frecskay János. Budapest,
Hornyánszky Viktor; ára 24 korona.
Prizma. Versek, irta Rcdey Tivadar. Budapest,
Singer és "Wolfuer.
Condillac: Értekezés az érzetekről Fordította,
Condillac életrajzával, gondolkodása összefoglalá¬
sával és jegyzetekkel ellátva Jancsovics Ferencz.
(Filozófiai írók tára XXVI. kötet); ára 6 korona.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: Széplaki Petrichevich báró BOEVÁIH BÍLA honvédhuszár kcpitány, 78 éves korában Backamadarason. •— Id. TÁLOS AIAJOS. 75 éves korában Lévárddaróczon. GOKDA JÁNOS nyűg. községi tanító, 84 éves korában
Budapesten. - - LOVAS MIHÁLY, 73 éves korában
Czegléden.
- JESZENSZKY FEBENCZ, a baranya-

szentlőrinczi kerület országgyűlési képviselője, a bu¬
dapesti Vörös-Kereszt kórházban. — HOLCZEB JÁNOS,

a korponai kerület volt országgyűlési képviselője,
földbirtokos, 52 éves korában Kiilsőbárándon. FEKEKCZY JÓZSEF, a népszínház'nyűg. rendezője, 07

éves korában Budapesten. — GRUBEB PÁL LAJOS, Lajos
bajor királyi herczeg zarkaházi uradalmának főintézője. C4 éves korában Zarkaházán. - - Nemescsói TŐÉ ŐK KÁBOLY ügyvéd, vasmegyei árvaszéki
elnök, városi képviselő, 02 éves korában Szombat¬
helyen. - Dr. KÁRMÁN ZOLTÁN ügyvéd, 47 éves
LÁSZLÓ ÁLBEET nyűg.
korában Budapesten. -

pénzügyi segédtitkár, kataszteri biztos, 40 éves
korában Budapesten. -— Szentkirályi szabadjai
Bosos ENDRE póstafőtiszt, 44 éves korában Buda¬
pesten. - - FIXMER FERENCZ, az állami gyermek¬

menedékhely gondnoka. 41 éves korában Munká¬
cson. - KTAHL JÁNOS magántisztviselő Budapes¬
ten. — NOVAK KÁROLY nyűg. aljárásbiró Budapes¬
ten. — JANKOVICS JÓZSEF magánzó, fővárosi bizott¬
sági tag Budapesten. — ENYVÁRI JÁNOS főadótáros
Budapesten. — Dr. BÜZSICSKA KÁLMÁN, királyi ta¬

nácsos tanfel i;gyelő, hatvanhárom éves korában

Zalaegerszegen. — SZÁLKA ALBERT, hatvankét éves
korában Budapesten. - - RAOALI LÁSZLÓ, görgetegi

református lelkész, a belsősomogymegyei reformá¬
tus egyházkerület főjegyzője, 56 éves korában
Görgetegen. -

SZALKAY BOBÉRT, vendéglős, 47

éves korában Budapesten. — FCCHS BÉLA, a Kis¬
birtokosok Országos Földhitelintézetének titkára
Budapesten. — SCHNEIDEB ANDOB, egyéves önkén¬

tes, gyógyszerész, 24 éves korában Temesváron.
Özv. KERESÉS JÁNOSNE, szül. Vörös Anna, 87
éves korában Budapesten. — Özv. DIETZ GUSZTÁVNÉ,

szül. Putz Friderika, 82 éves korában Kassán. —
Özv. TÜRCSA LUKÁCSNÉ, szül. Duha Minka, 80 éves
korában Szamosújváron. — Özv. KAUFMANN KÁLMÁNNÉ. szül. Nikolsburger Zsófia, 77 éves korában
Budapesten. — Özv. zombathfalvi ZOMBATH ISTVÁNNE, született Grosz Emília, néhai Zombath
István 48-as honvédőrnagy és dandárparancsnok
özvegye, 70 éves korában Veszprémben. — Özv.
szentmártoni DABNAY KAJETÁNNÉ. szül. Eitner Anna,
a sümegvidéki Vörös Kereszt Egyesület elnöke, a
koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, 76 éves
korában Sümegen. — Nemeskéri Kiss IDA, néhai
nemeskéri Kiss Edvárd és Báthor Konstanczia
leánya, 61 éves korában Nagyváradon. — Legényei
PINTÉR FEREKCZBÉ, szül. lázi Farkas Etelka, 64
éves korában Budapesten. - - Néhai STDRM ALBEBT
özvegye, szül. Brode Júlia. 50 éves korában Buda¬
pesten. - - CZFLL LÖHINCZNÉ. SZÜl. KoVŐCS ÁgnCS,
49 éves korában Zilahon. -

LIOLB KÁBOLYNÍ,

szül. Guber Anna, 43 éves korában Árvaváralján. -
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Evés-ivás Debreczenben. Nagyon el van nyújtva a
árban, mint például: dobényzókészleteket, virágállvá¬
BACHÁT ENDKÉNÉ, szül. Borbély Viktória, 39 éves
történet s mégse derül ki belőle semmi, bacsak azt
nyokat,
íróés
toiletlasztal-képzletetet,
lávéés
teakorában Budapesten. - - EOZOONYI MARGIT, 31 éves
készlftekft, asztaldíszeiét, ttb. Miután vásárlási k«'ny- nem tekintjük valaminek, hogy a debreczeni diákok
korában Budapesten. — Frivaldi FRIDVALSZKT SÁN- Bzer nfm letérik, mindenki saját mcga meggyízfd- egyszer nagyot ettdk-ittak.
DOBNÉ. szül. Eidley Teréz Budapesten. — Dr. VABOA hetik ezen elsőrangú czég versenyképességéről.
Mikor a siró lélek ünnepel. Mondvacsinált vers,
JÁKOSNÉ, szül. miskolczi Simon Erzsébet, Ugocsanem érezni benne a léleknek dalba kívánkozó meg¬
A
világhírű
•Gueldy*
parfüm
diszkréten
elő¬
vármegye főjegyzőjének neje, 54 éves korában
indulását.
Debreczenben. Halálát férjén és gyermekein kívül kelő illatában rejlik az a páratlan siker, a melylyel
ez a híres párisi készítmény a legmagasabb kő őket
testvére Miskolczi Simon Miklós debreczeni rendőr¬
is meghódította. Felhivjnk olvasóink figyelmét a mai
kapitány és kiterjedt rokonság gyászolja.
számunkban megjelent hirdetésre, melyben azon cs.
SAKKJÁTÉK
és kir. udvari illatszerkereskedések fi-1 vannak sorolva,
a hol a kiváló tGueldy» paríűm kapható.
2826. számú feladvány Ohristensen V.-tó'l, Koppenhága.
EGYVELEG.
Az Ízlésben és modern kivitelben kifejlett ssücsipar mai állásít teliintve, azt látjuk, bogy lépést tart
SÖTÉT.
a művészetek haladásával. Ezen ipart ma már méltán
Új híd a Níluson. Kairó mellett új hidat épí¬
s EH > • «ufc
sorolhatjuk műiparok körébe, oly szépet tud alkotni.
tettek a Níluson. A vashíd öt oszlopon nyugszik
Különösen áll ez a legkülönfélébb fajú szőrmékből
és 400 méter hosszú, vagyis majdnem kétszer
előállított kabátokra és garnitúrákra, de kiterjtd az
hosszabb, mint a budapesti Duna-hidak.
idei seisonban különösen kedvelt pealskin-kucsmákra
* Pilóták jövedelme. Francziaországban az is. A szőrmóV feldolgozását a Ifgnagyobb gondosság¬
gal végzi Elkrin Gyula szűcs, fzőjmfnagjárnháza
aeroplán-vezető pilóták 1911-ben másfél millió,
(Kóroly-fiörút 19.), a hol divatszertl, elsőrendű minő¬
1912-ben egy millió kétszéze2er frank verseny¬
ségű szőrmék a legolcsóbb leszállított occasió-árban
díjat nyertek össze. A rákosi magyar pilóták ösz- szerezhetők
be.
szes keresménye két év alatt nem volt több
15.000 koronánál.
Mit vásároljunk karácsonyra? Nem okoz
•" A z a hatás, a melyet a Créme Simon gondot a választás, mert a vezetékrélküli Wiktorinc
gyakojol a széltől kifújt kezek és ki- lámpánál iaVál>sabbat el sem képzelhetünk. Minden
c-erepesedett ajkak repedéseire, ráu- lakás díszét képezi, olcsó, praktikus, bárhol elhelyez¬
hető. Díjtalan leírást küld Wiktorin és Társa, Budapest,
rczaira stb. a csodával határos; néhány
v
•
b
o
d
e
f
g
h
óra alatt ezek a nem jelen¬ VIIL, Baros-utcza 1. sz.
VILÁGOS.
tékeny, de bántó kellemetlen¬
Czipők ám. Hazai iparunk óriási fejlődéséről
ségek mintegy varázsütésre
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.
élénk tanúságot tesz a külföldi készítmények teljes
eltűnnek. A napsütés követ¬ kiszorítása. Ebben nagy érdeme van a győri Benes
kezményei, a vörösfég, a pat¬ Testvérek czégnek, melynek «Pyram» elnevezésű czipőtanások azonnal mugszünnek
krémje ideális minősége révén ma már fogalmat alkot.
a Créme Simon használata
KÉPTALÁNY.
Dr. Miszné szabadalmazott halc ontuélküli fűzője
által, a mely ép oly hasznos a gyermekek bőrének
pá'atlan"!
pl-sztikns
alakot
ad,
s
emellett
kényelmes,
ápolásánál is. A Créme Simon meglepően, biztosan
hűt a borotválkozás után a bőrön érzett égés ellen is. egészséges, könnyed mo gást, ha lék nyságot biztosit.
r gyszerűbb és legdíszesebb kivitelbea egyaránt kizá¬
Minden zongorázol érdekelni fogja, hogy
zeneművek már a megjelenés napján kölcsönözhetők rólag mérték ntán kés ül. 'smertető árjegyzéket < ijtalanul küld dr. Miszné fűzőterme, Budapest IV.,
az Országos Hangjegy Kölcsönző intézetnél (Rózsa¬
völgyi és Társa-féle) Budapest, IV., Sütő-ntcza 6., fél¬ Váczi-utcza 7. I. emelet.
emelet. Tengerész Eató, Éva, Limonádé ezredes stb.
újdonságok már is közkézen forognak. Tájékoztatót
ügy Budapestre mint vidékre ingyen.
Szerkesztői üzenetek.
Argrentor-Művek. A ki tényleg modern és Ízlé¬
Titkok. Válasz. Mind a kettő zavaros, homályos
ses karácsonyfa ajáidéktárgyakat akar vásárolni, az
értelmű és lendület nélküli.
a fenti czégnél egy dús választékú raktárt talált gyö¬
A «Vasárnapi Ujsági 45-ik számában megjelent
Ilinek is hallgassam. Halottak napján. Te szép
nyörű chinaezüst-tárgyakban, melyek ismét bizony¬
képtalány
megfejtése : Az ember gyakran erényei¬
halaszleányka.
Mind
a
három
fordítás
fogyatékos
ságot nyújtanak a felől, hogy az «Argentor-Művek»
erőre vall, már pedig ha valaminek, akkor épen a
ért is megbünhődik.
mintáik ízléses, szolid és tiszta kidolgozása bltal e
műfordításnak csak akkor van értéke és értelme, ha
szakmában a legelső helyet veszik be éa a mellett
olcsó á-aikkal is minden tekintetben versenyképesek. minden tekintetben kitűnő.
Felelős szerkesztő: Hoitsy Pád.
A t i házatok. Semmitmondó kis vers, mélyebbre
A fenti czég gyári raktáraiban : IV., Váczi-utcza 5.
kell leszállni annak, a ki igazgyöngyöt akar felszínre Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11.
és IV., Koronaherczeg-utcza 5., minden vevő okvetlen
hozni.
talál egy megfelelő ajándék-tárgyat és pedig minden
Kiadó-hi»atal • Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.
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A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje.
Délelőtt

Délután

Érvényes 1912 október hó 1-től.
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Szv. Balatonfüred, Tapolcza
Hatvan
Gyv. Ruttka, Berlin
Szv. Bicske
Wien, Graz, Sopron
Gyv. Kassa, Csorba
Szv. Kassa, Csorba
Torino, Róma,
Gyv. (Fiume,
(Pécs, Vinkovcze
Arad, Brassó
V
Belgrád, Sofla, Sarajevo
ÍSlryj, Lemberg,
\Maramarossziget
Fehring, Graz, Triest
Szv. Gödöllő
/Belgrád, Sofia,
V
\Vinikovcze
m
Arad, Brassó
»
Munkács, Lawoczne
•
Kolo/svár, Brassó
Tapolcza, Eszék, Bród
*
Rultka. Berlin
ÍMáramarossziget,
\Staiiislau
Gyv. Wien Sopron
Szv. Torbágy
Gyv. Kassa. Poprád-Felka
Szv. Kunszeiitmiklós-Tass
Nagvkáta
Bicske

*) Deczember 15-töl bezárólag január 31-ig
közlekedik.
*)Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik
•) Nagykátáról Szolnokig csak szombaton
•)Csak márczius 1-től közlekedik.
') Csak szombaton közlekedik.

A vonatok indulása
Budapest-Józsefvárosról.
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Szv. Arad, Tövis, Msziget
Fiume, Bóma, Eszék
P
Hatvan
Szombathely, Wien
Újvidék. Sarajevo
Gyv.
Siv. Gödöllő
Gyv. Fehring, Graz
Arad, Bukarest
• Wien, Paris
/Sátoraljaújhely,
\Lemberg, Kassa
Szv. Kiskőrös
Gyv. Kuttka, Berlin
Szv. Hatvan
Péczel
Bicske
Szolnok
y
Gyv. Szabadka, Sarajevo
Tapolcza, Eszék
Belgrád.Konstantinápoh
Szv. Nagykáta
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A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra.

Komárom
GödöUö
Arad. Bukarest
Miskolcz
(Győr. Sopron,
(Szombathely, Wien
Gödöllő
Nagykáta, Szolnok
Ruttka, Berlin
Kunszentm iklós-Tass
ÍZiigráb, Fiume,
[Roma, Napolj
Kolozsvár, Brassó
Péczel
Hatvan
Kunszentmiklós-Tass
Bicske
Szolnok
Győr, Triest
Hatvan
Zágráb, Fiume
Msziget, Stauislau
Kassa. Csorba
Belgrád
Pécs, Bród
Gödöllő
Szolnok
Győr, Graz
Arad, Brassó
Kassa, Csorba
Péczel
Bród. Belgrád. Sofla
Hűmé, Tapolcza
Kassa, Csorba
Szombathely, Wien
Hultka, Poprád-Felka
Arad, Debreczen
Kassa

oS
|j
gfe
~ öa
II
•o a §1

honnan

339
645
309
1905
609
909

512 Vv. Berlin, Ruttka
5=2 Tvsz. Debreczen, Nagyvárad
522 Szv. Hatvan
522
Eszék, Tapolcza
5Í5
Brassó, Arad
515
Sófi a. Bród, Belgrád
19
555
Torbágy
313 6oo
Péczel
17 6 0 5
Komárom
6
1
5
1707
Stnnislau, Msziget
11 66 23 50
Wien
1505
Gyv. Poprád-Felka, Kassa
407 650 S v. Lemberg, Stryj, Kassa
1007 650
Fiume
315
Gödöllő
700
1305
Graz, Fehring
509 710
Brassó, Kolozsvár
917a 720
Kunszentmiklós-Tass
725
317 730
Gödöllő
319 740
Hatvan
21
Bicske
1003 800 Gyv. Róma, Triest, Fiume
911 8io S v. Sarajevo. Belgrád
1513 88is
Csorba, Kassa
20
Paks
1015
513 8 3 5
Bukarest, Kolozsvár
Hatvan
321 8 4 5
13 920
Győr
Berlin, Ruttka
307 925
1005') 935 Gyv. Fiume, Tapolcza
913 955 Szv. Szabadka
ÍBruck-Királyhida,
5 1Q05 Gyv. \Szombathely,
Sopron
409 1Q20
Miskolcz
Szv.
Bicske
23 10 4 5 •
605 U 3 0 Gyv. Arad

745

') Fiúméról Adouy-Pusztaszabolcsig csak
márczius 1-töl közlekedik.
') Deczember 15-töl bezárólag január 31-ig
*) Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik.
4
)Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon
") Csak hétfőn, de ha hétfőre ünnep esik,
a reá következd köznapon közlekedik.

| s Sfe
§'8

a S •o a
323 12io
üli 1230
301 1250
903 100
401 los
7 120
601 1 2 5
1 11 43 00
1201
1901 J b 5
1301 2io
325 2 1 5
1501 230
919 2*o
23a 300
519 310
327 420
329 525
507 615
15 622
15071) 625
3 625
1705 722
907 720
607 7 | 5
421 725
305 725
25 752
1109 825
607/11") 812
1009 815
405 822
9 842
1511 852
27 922
331 912
1907 915
603 922
29«) 922
303 925
1001 9|5
915 925
403 955
905 1022
1303 [012
333 1025
515 1022
1503 1052

oS
§1
s S

honnan

Szv. Gödöllő
f
Bukarest. Arad
Gyv.
Berlin, Kuttka
»
Konstantinápoly
•
Lemberg, Kassa
Szv. Wien, Sopron
Gyv. Bukarest, Arad
»» London, Paris. Wien
Sarajevo,Bród, Szabadka
»
Eszék, Pécs
•
Graz, Fehring
Szv. H,itvan
Gyv. Poprád-Felka, Kassa
Szv. Kunszentmiklós-Tass
•
Torbágy
»
Nagy ka ta
V
Péczel
•
Gödöllő
V
Brassó, Debreczen
•
Győr
Gyv.
Poprád-Felka, Kassa
•
Wien, Graz
Szv. Stansilau, Msziget
• Sofia, Belgrád. Bród
Bukarest, Arad
9
VT. Szerencs
Siv.
Berlin,
lUiltka
p
Bicske
•
Tapolcza, Balatonfüred
*
Nagykáta
»
Fiume, Bród
»
Lawoczne, Msziget
*
Wien, Graz
Csorba, Kassa
•
Bicske
»
Péczel
»
Vinkovcze, Pécs
Gyv. Brassó, Arad
SZT. Triest, Torbágy
Gyr. Berlin, Rutlka
•
Róma, Fiume, Pécs
SZT. Kiskörös
Gyv. Lemberg, Msziget
*
Sofla, Belgrád
Graz, Triest
Sir. Gödöllő
Segesvár, Kolozsvár
Gyr. Csorba, Kassa

A vonatok érkezése
Budapest-Józsefvárosra.
Délelőtt.
517») 422
511 522
311 552
917 6 1 7

SZT.
»
*
»

Nagykáta
Szolnok
Gödöllő
Kunszentmiklós-Tass

Eredeti modellek Elkáii Gyula s/.ücs műterméből,
Budapest, VII. kerület, Károly-körut 19. szám.
A czég divatlapot küld.

-.vam-mcnfcsen házhoz!:-

Kérjenek minttt a mi ujdun«áj«inkbol (ek«u,
fehér, vagy i z i n e i b u : Tiffatat, Changemt*.
Ftaonnét, Crlpt dt Chlnt, DuohMM, Ecorali, l
Eolltnnt, MaiUMllnt llí-cm. utflei, miUri* i
K. l.M-til kud-r*, Uraonjr. <i Pldi ruhikn»V,
él U u o k n a k itb., v»l»mínt bluiok él nihtli
valíidi iv»j«il htmiéiftl bktlit, -g7»»j».
-vltion, éi iely«Qb«m.
Ki uakls k«iMk*d«tt §»«üd
ilunk, hOnntltnJI ml|áni«vlkn*k, j
i »*m-m«nt«i»n l Imkisbi. — (DapU Uv<lb«

Henneberg selyemgyáros, Zürich.
•Tartósabb
Pehetykönnyö
mini bőr.
e l ég} ó n 5 .

IS

öl

Délután

Uélrlőtl

A vonatok indulása Budapest keleti p.-u.-ról.

csak közvet¬
lenül l Fe¬
kete, fehér
színes

K 1.35-től m-ként blozok és ruhák számára, bérm. és m á s
e l v á m o l v a , a házhoz szállítva. D ú s mmtaküldemény bérm.
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| Schweizer és Társa, Luzern U 24 (S'vajcz) l
SelytmsaovBt-kivitel — Kir. üdv. n k l l l t i k .

A világhírű •Gueldy>-parfümok Budapesten kap¬
hatók a következő cs. és kir. udvari illatszer¬
üzletekben és drogériákban : Mfiller J . L., IV.'
Koronaherczeg-utcza 3.. V é r t e s s l S á n d o r , IV., Kristóf-lér 8., M o l n á r é s Moser, IV., Kuron iherc/egutcza 11. Lneff S á n d o r , IV., Váczi-utcza 9. stb. stb

OMEGA
.-KORONATOL

előnyeiről
mindenki meg} van

epies hímzések

blúzokon, gyerrnekruhákon, térítőkön, vert-, hor¬
golt, és tűcsipkék, szőnye¬
gek, agyagáruk.

Országos Magyar Háziipari Szövetség
Budapest, l?, kar., Kígyó tér 1. szám.

FELJEBB

LECHNER JÓZSEF

S!

| BUDAPEST IV. V Á C Z I U T C A 8
DIVATOS KARKÓTÖÓRÁK
AJÁNDÉKNAK

ALKALMAS

FALI-BROMZ és MÁRVÁNY DISZÓRÁK
KÉRJEN

ÁRJEGYZÉKET

kiváló bor- és
lith.ium.os
gyógyforrás
és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzést szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

QPHIIITFQ ÁPfiQT Szinye-Lipóczi Salvatorforris-villalat,
Ol>nULI CO «ÜUO l
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.
VAKOND-GABNITUBA. HEBWELINNEL KOMBINÁLVA.

DKE1TSCHWANZ-KABÁT, SKOUNKS DÍSSZEL

SEALSKIN-OARNIIÜBA

49. 8ZÍM. 1912. 59. ÉVFOÍYAÜ.
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49. SZÁM. 1912. -rl9. ÉVFOLYAM.

BUDAPEST -VILÁGVÁROS.
Végtelenül csodás és minden képzeletet felül¬
múló az a nagyarányú föllendülés, amely gyö¬
nyörű fővárosunkat hatalmas lépésekkel világ¬
várossá varázsolja. Az ifjú Budapest nekinyujtozik és bámulatba ejti a világot a fejlődésében
rejlő óriási életerejével.
Hogy a még húsz év előtti közepes városból,
ezen néhány év alatt világvárossá fejlődhetett,
abban legnagyobb érdeme kétségtelenül a keres¬
kedővilágnak van, amelynek vállalkozási szel¬
leme mindig lépést tartott a haladó korral, de
pár óv óta új útra tért a jelszava: megelőzni
a kort! A régi üzletek hirtelen változással nagy¬
szabású áruházakká alakultak s egy merész
fordulattal úgyszólván a fejlődés csúcsára ju¬
tottak.
Leginkább meglátszik ez a változás a Bel¬
városban. Budapest Cityjében. A Kigyó-tér és
Gizella-tér közötti utczák, — akár az esti órák¬
ban, amikor az üzleti lámpák fénytengerében a
gyorsan haladó tömeg hullámzik, akár éjjel,
amikor kihaltán pihen a nap fárasztó munkája
után, — legfényesebben igazolják, hogy Buda¬
pestnek is van Cityje, akár a többi nyugati
világvárosnak, Londonnak, Parisnak, Berlinnek.
A Kigyó téren emelkedik a főváros legelőkelőbb
bérháza, a királyi bérpalota, amelynek gyö¬
nyörű fekvése uralja az egész kercskedőnegyedet.
Ebben a királyi bérpalotában nemrégiben
olyan esemény történt, amely a főváros fejlő¬
désében korszakalkotó jelentőségű. Itt van az
American Shoe Comp. Ltd. .központi telepe,

mely tanujelét adja az amerikaiaknak min¬ lépcső éa lift vezet a félemeletre, ahol kizáró¬
denre, a legkisebb, úgyszólván a leglehetetle- lag női- és gyermekczipőt árulnak. Itt zavar¬
nebb dolgokra is kiterjedő figyelmére, melylyel talanul próbálhatnak a hölgyek, anélkül, hogy
mindennek a hasznos és praktikus oldalát né¬ czipőtlen lábaikat indiszkrét pillantások érhet¬
zik. De ennek ez üzletnek a berendezése nem¬ nék. És mert a gyöngébb nemhez tartozók
csak az üzleti forgalom legmesszebbmenő kö¬ között olyanok is vannak, akik nem szeretik,
veteléseinek felel meg, hanem az esztétika leg¬ ha lábaikat más nők látják, külön boxok is
modernebb követeléseinek betartásával olyan állanak a vevők rendelkezésére, amelyek mind¬
különleges típusát adja az áruháznak, amely egyikében egy teljesen fölszerelt toalett-asztal áll.
utánzókra fog találni, de elődje még nem volt. Ennek az osztálynak a szekrényei ébenfa- és
Az utczáról belépve egy foyerbe jutunk, gyöngyházintarziakkal ékes banánfából készültek.
amelynek oldalfala ablakain Eoth mester mű¬ A földszint, a félemelet, a felső világításban
vészi kezétől származó üvegfestmények és fő¬ ragyogó kirakatok amerikai szokás szerint finom
falán szintén mesteri kivitelű üvegfestésben az és illatos virágok díszében pompáznak.
A souterrain hat óriási méretű osztályában
Egyesült-Államok czimere látható. Az utcza felé
nyiló előcsarnokot légfűtés teszi kellemessé. történik az expediczió.
Említésre méltó itt is egy igazán amerikai
A foyerből a földszinti helyiségbe jutunk, ahol
rögtön szemünkbe ötlik a berendezés modern¬ stílusú újítás. Az expedicziós-osztályt kiterjedt
sége. Ez a berendezés teljesen különbözik az sinhálozat szeli át, a síneken miniatűr vaggoüzlethelyiségek megszokott belső képétől, amely nők vágtatnak, hogy a kész csomagokat a
ízléstelen egyszerűség és a színpadias rikító teherlifthez szállítsák, amely minden emeleten
pompa között ingadozik. Semmi, de semmi sem áthalad.
emlékeztet az «üzletre». Olyan a berendezés,
A souterrainben van fölhalmozva a főáruaminőt az előkelő klubokban szoktunk meg, raktár óriási anyaga is.
kényelmes angol karosszékek, süppedő szőnye¬
A falakat majolikatáblák borítják, szellőztetőgek, ízléses faldekoráczió, hatalmas márvány- gépek megszakítás nélkül működnek és ezek
kandalló, tompán enyhített világítás, ilyen az az intézkedések teljrsen megvédik az itt el¬
áruház belseje. Külön kell megemlíteni a be¬ raktározott czipőket a nedvesség káros ha¬
rendezést, amelyhez hasonló eddig Európában tásaitól.
nem volt látható.
Az American Shoe Comp. Ltd. központi te¬
A földszinti helyiségekben árusítják az úri-, lepének megnyitásával a főváros szenzácziós
női- és gyermekczipőket. Innen kényelmes látnivalóinak száma megnövekedett.

A szépség gazdagság.
A szépség hatalom,

losef Winkler & Sohne
u mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint
finom, pnha bűr és fehér teint elérésére és megóvására
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd»
liliomtej-szappan. Védjegye • Steckenpferdi, készíti
Bergmann óé Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- a 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.

bőrönd-táskák és
bőráru specialisták
Wien, I I . Himmelpfortg. 7.

Ez a legnagyobb kincs csak Mme Kosa Sclitifter
nltal feltalált szépségápoló czikkek által érhető e

ARGENTOR MÜVEK
csász. és kir. udvari szállítók R U S T ÉS H E T Z E L iparművészeti fémáru-gyárak
Bátorkodunk a n. é. közönség figyelmét újonnan megnyílt gyári raktárunkra

IV., Váczi-utcza 5. szám ;a,;± i;/;^ IV., Koronaherczeg u. 5.
alatt, továbbra is fennálló üzlethelyiségeink

Katalógus ingyen és bár¬
mentve. Azonnali szállítás

*! -H

s s.

Ariiigá^S * | | -s

ravissante, ffiíSSL
Eau
lyozza, erősít

caönöz.

a kebel
segít megakadáa legkitűnőbb toalett. K O—

minden sápadt arcznak tar¬
tós hamvas rózaaszint kölK3--

a világ

M

-s"

m
B-»: *
<fl é-

Q/erravaűokina bora vassal

Hyuienikus kiállítás 1906. Leflmagasabban ki¬
tűnt Krősitőszer gyenyélkedök, vérszegények
ég labbatlozók számara. Étvágygerjesztő, idegerösttö és vérjavitó szer.
Kitűnő íz.

7000-nél
orvosi vélemény,
IWWTTICI több
iuuu orvosi
vélemény.
cs. és kir.
üdv. szállít
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben.
K 2.60, literes üvegekben K 4.80.

J. Sernwallo, ^ é i & Trieste-Barcola.

szappana, feltüufi hatású . . . K 2 4O és K 1-6O
a környezetre ellenállhatatlan va¬
rázst gyakorol, darabonkint 70 fillér,
.. K 2'—
l karton 3 darab __

sK 4 5

táíii 2 K és feljebb.

f <! «

a dupla áll képződését meg¬
akadályozza . . . „„ K 4*—

* * (6

m Ili
Diadalmasan
uralkodik
szakácskönyveink felett Künhyné
most megjelent pompás szaká'ctkönjve. Úeiniei.ue küldi 4 kor
beküldése eseléD Erdős József,
l Budapest, VI/6., Eötvös-u. 36.

séhez

íitíí ráocznélküli, márvány
sima homlok eléré.. K 3-—

Rosa Schaffer, Wien

Rirálygyöogy
a

ára ...

K 2-

kéznek

márványfinomságot kölcsönóz, K 3

nek

mc(|hivni.

benzsíb?k; ÚJÉVI és KARÁCSONYI ajándékok?
A r g e n t o r - e z ü s t evőeszközök legjobban helyettesitik a valódi ezüstöt.

Fontos!!
A chinaezüst minőségének
megítélésénél nem szakem¬
bernél, természetesen csak
a bizalom játszhat szerepel.
A bevésett Argeiitor-név
teljes garancziát nyújt szolid
és tartós minőségért. Ügyel¬
jünk bevásárlásainknál tehát
mindig ezen gyári védjegyre.

Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küldünk.

Rozsnyay vasas china bora

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

15. s

8600. sz.

7464. SZ.

TAT8ALOMNICZ

Fónyképnagy itást

Télisport szezon:

meglepőenszép Tf
ft-ttO
-tM iffen díszes
kiviéiben
•**• ° C 'VF Passepartoutval együtt készít bármilyen kép ütni a

Deczember 15-töl február 28-ig.

HUNGÁRIA

A Rozsnyay-féle
vasas china bor

társaság Buda¬
fényképészeti és festé
pest, IV/v. kér.,Károly-körút 24.

Olajfestmények.

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

Aquarellek.
mindenfelé.

A legszebb bob-, ródli- és
wkipúlya új felvonóval, posta-,
fávirda-, telefon, vasút- és villaiiios-álloinas. Összeköttetés
Prospektust ingyen t's bérmentve.

Nagy választék '
bel- és külföldi

oapirkárpilokból
Minius Jakab

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

tapéta raktáraiban

Budapest, Rákóczi-ut 6.
a Bazár-udvarban.

Az ország
legelőnyösebb

az arczbőrt vakitóan fe
hérré teszi, szeplőt, himlőhelyet, anyajegyet eltüntet, ránczokat elsimít és mindrn hölgy arczát fiat'lossá teszi. Ez az egyedüli púder,
melynek hasznalata után megmosakodhatunk anélkül,
hogy a szenzácziós hatás eltűnnék. K 5'— és K 3 ' —

Tartós!
Versenynélküli árak l

me tekintésére

Mind a két gyári raktárunk dúsan felszerelt raktárt
tart virágállványokban, gyümölcstartók-, virágvázák-,
kávés- és teakészlet', toilettekészletek-, iróasztal-

Poudre ravissaiite,

Előkelő!
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ékszer, óra, ezüstnemü
és iparművészeti tárgyak

R

beszerzési forrása.
* J » l ^ y ~ WOIIWO
császár és királyi udvari szállító

Készpénz és angol reiidsz.
,
,

Legdivatosabb
karperecz órával.

ékweréB. «. »őötvö, részletfizetésre is. , kará(os arany
Budapest, IV., Kigyó-tér 5. és vidékre választékot wm i Ezüst
£ - bőrszíjjal
•
Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. Árjegyzék ingyen. Aczél •

goK
____

16 i
_ 14 i

a l * és egyedüli

inqeisen
^

ősz hajnak visszaadj a a fiaUlli AH/i
lYlHIU
kori szint (szőke, barna, sötét¬
barna, fekete) kis doboz Íj lí,nagylOK.
a hajnak pompás fényt lölcsönöz . . . .... . . . K ö —
megakadályozza a haj
kihullását ' é t őszülését.
Kopasz helyen a haj növését előmoz¬
dítja
__. . . . „
. . . „ . K 3.—

kellemetlen
hajat azonnal biztosan
Hajeltávolít
ellenség minden
. K 3—

íí>híiflPar' féle kedvencí ibolya
^ l l l a l l t l pomi.ás erdei ibolya¬
illat...
K «•— és K 4-—
megóv, vörös orr
megfagyott
helyek
egészségesek lesznek K !•— és K 2 —

Frostaiin,

Lerakat és szétküldés! telep:
XIX 2. Ham ; rschmidtgasse 18.

Szétküldés a pénz előzetes beküldése ellenében. A Chemiko fiziko Palermo tiszteletbeli tagja.
A Szt. Péter-rend hölgypatronegse a becsületkereszttel. Szeib kir. üdv. szállító. V i s z o n t e l á r n • U ó k n a k magas r a b a t t ! Főraktár Magyarorsz. részére Török József gyógyszertára, Budapest,
Kirély-utcza H, azonkívül kapható minden gyógytárban, illatszerkereskedésben és drogériában

CALDERONI ÉS TZIRSA
Szemüvegek s orrcsiptetök, arany, ezüst tek¬
nősbéka és double fog¬
lalattal. Színházi látcső¬
vek. Női nyeles látcsö¬
vek, gyöngyház, teknős¬
béka ás diszzománcz
burkolattal. Prizmás látcsövek, Zeiss- és Uusch-

Bndapest, V.,
Gizella-tér 1.
(Haas-palota)

2 karácsonyi ajándéka!
féle színházi, tábori, verseny, utazási
és vadászati czélokra. Oiszes kiviteli!
lorgnettek, arany, ezüst gyöngyház,
teknősbéka és diszzoruánczból. Anepoid és légsúlyméröket, finom szerke¬
zettel. Ablak-, szoba-, fürdő- láz- és
díszes állóhőmérők. Stereoskop készü¬
lék. Teleskópok. Fényképészeti készü¬
lékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Egy minden helyzetben hordható biztonsági ARANY
TÖLTŐTOLL, mely mindig Íráshoz kész. Precziz
mestermunka, el nem rontható, tartós, egyszerű!
A felülmúlhatatlan «Penkala»-töltőirón(K 1.20\ mely
remek színekben, mint LUXUS-TÖLTÖIRQN
(K1.80) vagy ezüst vagy aranydublégyürükkel (K 2.40)
mindenkit elragad.
Kapható minden papirkereskedésben.
HOSTEB ÖDÖN ÉS TÁBSA R.-T, ZA63AB ÉS BERLIN.

4P.

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

9V-6

SZÁM. 191'-'. 5 9 . ÉVFOLYAM.

DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE,
legszebb

KARÁCSONYI flJANDEKI
Semmi tónümöflrt traftfel óra rcí&annat!
Tartóssága óriKös
i Itymeszebbmenőjótállás mettitl

A szép mell elnyerésének művészete már
nem titok többé a nők előtt, mióta a P l l u l e .
O r i e n t a l e s (keleti pilulák) pompás tulajdon¬
ságai ismertekké lettek. — Ezen pilulák tényleg
képesek a mellet fejleszteni, megerősíteni és
ujjáalkotni és a nyak, valamint a vallak
csontkiugrásait eltüntetni, amennyiben az
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöz¬
nek a derék szélessé tétele nélkül.
A P i l u l e s O r i e n t a l e s főképpen ke¬
leti növénykivonatokból áll, tehát t e l j e s e n
a r z e n i k u m m e n t e s e k s az egészség¬
hez is hozzájárul. Nem szabad ennek
hatását más, hasonló készítményekével,
a belső vagy knlső használatban össze¬
hasonlítani. 20 éven felüli eredmény igazolja a P i l u l e s
O r i e n t a l e s hírét és bebizonyította, hogy ez ngy asszonyok,
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható szer
domb áru és erős mell elnyerésére.
Könnyű diszkrét kezelés. - Állandó eredmény körülbelül
két hónap után.
J. Batie, Pharmaeien, 5 Passage verdeau. Puris. Egy doboz
(.Pilules O r i e n t a l e s » bérmentve és diszkréten kapható
6 korona 4 5 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬
nében a főraktárosnál: Török József, Budape«t, VI.. Királyntcza 12. sz. és Pharmazeutische Agentur, Wien, XII. Bez.,
Teiehaekergasse 5. (Utánvéttel K 6-75.)
Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk Török úrtól a
nagyon értékes iA kebel plasztikus szépségéről* szóló füzetecssét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld.

WIKfORIPTARSA BUDAPEST, Kocsié r u csa r n o k

Az összes

betegápolás! cihltch
raktára,
l Haskötők, sérvkötők művég¬
tagok, görcséi-harisnyák, »illanygépek és egyéb égészség•
ügyi cikkek 15410

Fischer Péter és Társa R-T.
Budapest, Kossuth Lajos-utca 6.
Telefon 958.
Alapittatott 1855. .-. Must megjelent képes árjegyzé¬
künket kívánatra ingyen és bérmentve küldjük.

Versenyen kivül!
Nélkülözhetetlenek az én híres faliszőnyegeim kétol¬
dalú, nehéz minőségekben sokféle pompás mintával
és pedig papagály, hattyú, kutyák és menekülő dámvad.
~4J
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Egy ritka alkalmi
vétel folytiiu abbau a kellemes
helyzetben vagyök, hogy 2 m.
hosszú
és 130
cnl
- széles nehéz
flanel] takarókát drb-onként
2 korona 30 fillér
árban szétküldjek. Az ismert finom különleges

VIII., Baroii-utca 1.szám.

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

Sahara-takaró drb.-ként K 3.50.
Egész különleges szenzáció
Az én 2 kg. súlyú, 140 cm. széles, 200 cm. hosszú

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

SZERKESZTŐ

50. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-utcza 4.

BUDAPEST, DECZEMBER 15

H OITSY PÁL.

Egyes szám
ára 40 fillér.

Előfizetési ( Egészévre _ _ SO korona.
Félévre
_
1O korona.
teltételek:
Negyedévre _ _ 6 korona.

A tVilágkrónUtát-val
negyedévenként 1 koronával
több.

ÉSZAKISARK-TAKARÓIM
ára darabonként csak K 5-80.

cementfalazfttégla-eyártó népek, cementfedő-1
cserép-gyártó gépek, betoniirtömb-gyártól
gépek. — F o r m á k csatornázási-, vízveze¬
ték- és alagcaövek. betoncölöpök, lépcső¬
fokok, határkövek stb. gyártására. — Kő¬
zúzók, h e n g e r m ű v e k , b e t o n k e v e r ő k ,
p a d i olup saj tolók.

Egyúttal ajánlom príma Smyrna-utánzat-Salonszőnyegeimet
140 cm. széles, 20(1 cm. hosszú korona 8.—
IfiO »
« 250 «
•
« M.—
200 «
« 300 «
«
«
15.—
V50 «
« 350 «
•
«
26.—
Ágyelö, hasonló anyagból drb.-önként 2 kor.
Ár és minőség konkurenczia nélkül. Szétküldés utánvéttel.
Nem tetszés esetén becserélem, vagy a pénzt visszaküldőm.

Dr. GÁSPÁRT & Comp. GÉPGYÁRA
MARKR ANST ADT Leipzig mellett
•
Kérjük fryárnnkat meglátogatni, ^ h
228. ezámn brosúra ingjén.
^"

i monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.

ÁRÚSZÉTKÜLDÉSI HÁZ GUSTAV STERN
vorm. Handels- u. Produktivgesellschaft GÖDING No VL
Illusztrált katalógus ingyen és bérmentve,
l OK.-ás vételnél l elegáns cigaretta tárcza Ingyen.

Icopteóbb
HAVI HITEL

.t&ef,
'&*

A tű
nélküljáíszó
Rafhé -l emezek
előnye általánosan
elismert.
A szafirtü nem koptatja
_ lemezeket, ennek alapján
használhatóságuk Korlátlan.
Pathé-lemezek a legnagyobb művészek
— Caruso. Slezák stb.
felvételeit
^^

IJO**

JEAN IVEUVILLJE, részletosztály, Kiulapest 11., Andrássy-út 33
T K T Í P l t D.YíKfl l H o s s z a s í s k i i l t s é 8« ! kiíérlelerfs >"4n végre a jóvó Patb.-f..nját nyújtom. Túl vagyunk már azon időn, midőn egy némileg jó készülékért aránytalanul nagy árt kellett
• Sietni, -fóreívéssm volt, hogy oly Pathéfont itölcsmielkiihti talállak, mely tökéletes felszereléssel ellátva, a konkurrencia részéről négyszeresen sőt ötszörösen díin nyújtott gépekkel ne csak konkurálhasson, hanem azokat felül is múlja Iliszom. hoay ezt el is értem és csupán azt kérem, hogy alkalom a.lassék ennck°bizon) itá^in is Fenti kitűnő"
Pathé-Pannonia gépemet 20 darabot tartalmazó 10-29 cm.-es kétoldalú lemezzel együtt a bibetetlenill olcsó K 120.- áron nyújtom, havi 4 . - koronájával Annyira meg vagyok róla
CTfeodTe, aintriol ,:'áHi!mányom minden tekintetben ki fog elégíteni, bojrj készséisel kul.lc.m azt 8 napi próbára. Ajánlom, hogy csakis speciálisan a számomra előállított Pathéfont vásárolni
k. mert csupán ilyen készülék fog mindenképen megfelelni, (iarantálok azért, bogy készülékem minden egyes alkatrésze a Pathé gyárból való.
Kérem ezen szelvíny kitöltéséi és a K 4.—
' é n y t Illllllllllllllllllllll
flsö részlettel való beküldését
"~"2s
A készülék leírása:

Csomagolás ingyen!
JOv, niedmtaj készpénzfizetésnél.
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Fiietéa

3 Igen finom politirozott mahagóni szekrény, rezoS nánc-készülékkel ellátva, 38 cm széles. 19 cm
g magas, precíziós rugószerkezet, akusztikai hang¬
kar és az

l eredeti

niínnviben a készülék ég a lemezek meg Mm felelnének, úfy a Jttildemény =
Tisszaküldlietfi. mely esetben a teljesített ele* részlettizetest nsszaszármaz- ^
l síállitast nem eszkSzölhetem. ügy TUsiajottatom a pénzt

Jeaa HeiTüle. részletosztály. Budapest ¥L. Andrássy-át 33.8.
Fr*nJdin-TáTBulai nyomdija. Budapest. I V , Egyetem-ntcHk
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fenti leírásnak tökéletesen megfelelnek.

A B E L G R Á D I VÁR E R Ő D Í T M É N Y E I . (SZEMBEN ZIMONY.)
Balogh Rudolf fölvétele.

Külföldi előfizetésekhez s postailag meghatározott viteldíj is csatolandó

