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1. A ki a test bármely részén
víszketegségben szenved.
2. A ki a test bármely részén
börbántalomban szenved.
3. A ki a test bármely részén
kipállásban szenved.
is ápolhatják kezeiket, arczukat és bőrüket valódi Diana- 4. A ki a test bármely részén
izzad.
krém, Diana-szappan és Diana- 5. A ki az arczán, kezén,
púderrel, amióta az
lábán, fején börbántalomból kifolyólag viszketés¬
ben szenved.
6. A ki arczán, kezén, lábán,
fején viszketésből kifolyó¬
lag
bőrbántalomban
szenved.
7. A kinek izzad a hónalja.
8. A kinek izzad a lába.
Orvosok rendelik kitűnő ered¬
ménynyel.
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Egyes szám
ára 40 fillér.

... 90 koronn.
A •Vi'frígJrrdn'Jcáii-vnl
Előfizetési f Egészcvrc
... _ _ 1O korona, negyedévenként l koronával
feltételek: ( NFélévre
egyedévre
. 6 korona.
több.

egészséges
és

beteg

fillérért kapható. Tömegesen ve¬ A kik b ö r v i s z k e t e g s é g b e n szenvednek,
minden
szik mindenütt a Dianát, mert télen-nyáron, tavaszszal-őszszel E r é n y i - f é l e
köztudomású, hogy még gyer¬
igazolhatja, hogy az elkép¬
mekek is Diana-szappannal mozelhető legjobb siker csakis
sakosznak és Diana - krémmel
használjanak.;
ápolják kezeiket. Legények és ~m "Erről a kenőcsről el van ismerve, hogy mint
egyedüli különlegességi szer a saját nemében,
leányok csak Dianát használnak tökéletesen megszünteti néhány heti
használat után még a l e g m a k a c s a b b
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt börviszketegséget is az egész testén
és s o h a t ö b b é vissza nem tér. Mindenki,
mindenki ártalmas glicerin, aki börviszketegségben szenved, rendeljen Eré¬
nyi-féle Ichtiol-Salicilt. Eövid hasz¬
kremzelesz, vazelin, tejkrém¬ nálat után meg fog győződni róla, hogy ennél
jobb szer betegsége ellen nem létezik. A v a l ó d i
féléket használt kézéinek és ar- I c h t i o l - S a l i c i l már néhányszori bedörzsölés
használata által érhető el.
után teljesen megszüntet b ő r r e p e d é s t ,
czának ápolására, most már 50 börhámlást, kipállást, test- és
lábizzadást. Szagtalan és ártal¬
fillérért Dianát vesznek. Szeplő m a t l a n szer lévén, a test bármely részén, iz egész országban mindenütt kapható.
s ő t az arczon is használható.
és pattanás egyedüli ellenszere. Kellemesen husit, fájdalmat csillapít, legré¬
gibb sebeket is szárit.
A hol az összes létező szerek eddig nem
Mindenütt kapható. Egye¬
használtak, ott az Erényi-féle Ichtiol-Salicillal
düli készítő: Erényi Béla Diana¬ biztos az eredmény: feldörzsölésnél, viszketegségnél, bőrbántalmaknál.
gyógyszertára, Budapest, VII., Még 25—30 éves bőrbántalmakat és viszkető
sebeket is megszüntet.
gyógyszerész
Károly-körút 5. Postán leg¬
Bármitől származó seb vagy kisebesedés és
feldörzsölés beszáritható és tüzessége rögtön csil¬
kevesebb 3 koronás megren¬ lapítható. Minden kiütés 8 nap alatt elmúlik, Budapest, Károly-körút 5.
bármenynyire torzítja az arczot, kezet vagy a
test bármely részét.
deléseket szállítunk.
Postán legkevesebb 6 üveg
Az eredeti 'Erényi Ichtiolszállítható utánvét mellett.
Csak
S a l i c i l » 3 koronás dobozokban csak

ICHTIOL-SALICIL-1

Diana

ERÉNYI BÉLA

a

DIAHAT
fogadjon el.

kizárólagos készitőnél kapható:

ERÉNYI BÉLA

Minden üvegnek plonilmlva kell lenni.

D I A N A - gyógyszertára,
Budapest, K á r o l y - k ö r ú t 5.
(Postai megrendelések utánvétel
mellett még aznap szállíttatnak.)
Több mint egy millió köszönőlevél
é r k e z e t t a világ minden r é s z é b ő l .

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

Egy üveg
DIANAsósborszesz
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fillér.

Egy nagy üveg
DIANABÓsborszesz

Egy lego. üveg
DIANAsósborszesz

I.2O korona.
2.5O

korona.

AZ E L S Ő H Ó B U D A P E S T E N . - A HŰVÖSVÖLGYI ÚJ RÓDLIPÁLYÁN.
Jelfy Gyula fölvétele

BUDAPEST, JANUÁR 19,
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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- Mi az ördögöt irjak ? — kiáltott fel türel¬
— Oh, az sohasem lesz, — monda Treszka és
érzékenyen lesütötte a szemét s gyorsan tovább metlenül Miklós gróf, miután a szokásos máhaladt az erdei sétaút felé, a hol mohos, sza¬ sodpercx elmúltával sem jelentkezett semmi
kállas pihenő-padok csaknem két emberöltőnek gondolata.
őrizték szerelmi jelvényeit. A korhadt szivek,
Milfay elfordította a fejét és angolul szólt:
a melyeket az egykori bors/kai fürdővendégek
- írd azC hogy: kisasszony, maga nagyon
a padokra véstek, valójában már mind porrá furcsa, — legalább lesz min gondolkoznia.
váltak és senki sem emlékezik a nevekre, a
-- Helyes, - - felelt Merseházy és gyorsan
melyeket az eltünedező kezdőbetűk jelentettek. beírta az emlékkönyvbe a mondatot. A nevét
Emitt egy nagy J. koszorúba vésve, — talán alakanyarítolta és miután a távolban újabb ve¬
egy napsugártekintetü Jolánt, vagy Juliskát je¬ szedelmek jelentkeztek, a sokbeszédii galgóczai
lentett egykor a régi fürdőházak között. Amott prépost, a ki minden alkalommal tudott új
egy nagy szív, benne elmosódott betűk. Szinte részleteket a gróf keresztelőjéről, másik oldal¬
furcsa, hogy a legnagyobb szerelmek ilyen cse¬ ról Papfái őrnagy, a fürdőhely harminczesztenkély nyomot hagyva hátra, még az emlékezet¬ dős vendége sietve közelgett gummitalpas bot¬
ből is eltűntek azóta. A kőrisfa beforrta a bics¬ ján, Miklós gróf hamarosan előintette az auto¬
kával vágott szerelmi jelvényeket, amott már mobilt és elszáguldott Milfayval Borszkáról.
állítják az uradalmi ácsok a szokásos új, fehér
Az erdei úton özvegy Bájiné állott egy csomó
padot, a melyről egy-két hét múlva az idei sze¬ nefelejtssel és virágot dobott a gépkocsiba.
zon összes szenzáczióit leolvashatja Miklós
- A rézágyamat! — kiáltotta.
gróf.
Margitvár faló közelegve, Merseházy megkér¬
Egy alázatos, feketeruhás fiatalember köszönt dezte vendégét:
az uraknak, az egyik kezében emlékkönyv (pi¬
- Ugyebár nálam nem lehet unatkozni?
ros bársonyba kötve), míg a másikban vadvirá¬
- Mérhetetlenül, - - felelt szárazán Milfay
gok, a melyeket most szedett a réten.
Olivér. — Épen itt az ideje, hogy a czár unoka— Hopp, a fürdő házipoétája! -- - kiáltott öcscse és a lovásztíú megérkezzenek Margit¬
fel a jókedvű Miklós gróf. — Nyitrai úr, jöjjön várra. Legalább nem megyek többet a tct ne¬
meseid közé.
közelebb.
Miklós gróf megcsóválta a fejét:
A szökés, ábrándos képű fiatalember elpi¬
rulva közelgett.
- Sokat éltél, Milfay. Én minden esztendő¬
- Nyitrai költő, — mutatta be a gróf.
ben mulatok egyszer Treszkán és társain.
- Csak tanárjelölt, — igazított szerényen a
Milffty agyarára szorította a szivart. Tehát a
csendes ifjú.
gróf is közönbös lett és búcsú nélkül hagyta
Miklós gróf hatalmasan parolázott a fiatal¬ óit Olivért a margitvári kastély udvarán.
emberrel és pártfogó kedvében egy másodper*
czig elgondolkozott :
A lovászfiú, másnéven Xypszy baronett, há¬
- Van már kenyere? Vagy még mindig
olyan éhenkórász? Azaz, nem is azt akartam rom napig azzal mulattatta magát és környe¬
zetét Margitvárott, hogy egy förtelmes hangú
kérdezni: Miféle könyv az a kezében ?
automobil-sípot szólaltatott meg, midőn arra
A tanárjelölt önérzetesen felelt:
senki sem volt elkészülve, — aztán megadta
- Nevelői állásom mindig volt.
magát sorsának.
Miklós gróf hevesen intett:
- Jól van. De a versek? A versekkel hogy
A júniusi csöndben Margitvárott az órák is
megáüottak.
vagyunk, tisztelt költemény-iró barátom?
Nyitrai úr vállat vont, arczát összeránczolta
Akadnak furcsa amerikai regények, a me¬
és a czigarettájából könnyed füstfelleget fújt a lyekben olvasüatni öngyilkosok klubjáról, mil¬
liárdosok klubjáról, elvált urak klubjáról; az
gróf czipőjére.
- A lapokban gyakran olvashatni nevem. unatkozók klubjáról még nem olvastam, mert
Meglehetősen keresett poéta vagyok. Ha nem hisz unatkozni néha a legnehezebb dolog a
költők egy hétig, a szerkesztők nyakamra ir- világon.
nak. Itt van például egy levél a «Korunk és
Margitvárott az azilum három lakója: Milfay
múltunk»-tól . . .
Olivér, Livinszky herczeg és Xypszy baronett
Miklós gróf szinte erőszakosan nyúlt a piros- a művészet magaslatára emeltek az unatko¬
zást.
fedelü emlékkönyv után.
Az első lapon nefelejts-koszorúban Tolcsvai
Livinszky — egy hatvanesztendös, meglehető¬
Treszka nevét pillantotta meg. Elegáns, hegyes sen elhízott férfiú, a ki legutoljára jobb hián
írással volt a név a könyvbe irva, alatta rövid, a nihilista mozgalmakban rósztvett és Izidort
erőteljes vonal.
azzal réuiitgette az Aranygolyónál, hogy majd"
- Lám a Treszka ilyen bolondságokkal is valamiféle bombát elhajít, de egyébkent sem¬
mit sem tudóit már oroszul, csupán Puskin-ból
foglalkozik!
egy strófát, mert erre még anyja tanította, a ki
A tanárjelölt magyarázattal szolgált :
- Minden nyáron megtolt egy emlékkönyvet az operánál tánczosnő volt, — a czár rokona,
régi és új ismerőseivel. Éti már negyedszer a mint Margitvárra betette a lábal, elfelejtette
azt a kis czivilizácziót is, a mit hatvan esz¬
irok neki verset.
Valóban a harmadik oldalon meglehetős tendő alatt érdemesnek tartott felszedni. Ka¬
hosszúságú vers volt található : «T. T. kisasz- tonai iskolákban nevelkedett, néhány évig szol¬
szony emlékkönyvebe* czímmel, alatta: Borsz- gált is az osztrák hadseregben, — a míg lehe¬
tett, aztán csupán annyiban művelődött, a
kai emlény.
A gróf egyszerre csak Treszka sápadtkás ar¬ mennyit az Aranygolyónál tanult Izidortól.
czát és szőke haján a piros kalapot pillantotta Izidor szorgalmas újságolvasó volt, mindig ő
meg a közelben. Gyorsan visszaadta a költő¬ mondta el vendégeinek, hogy rni történt" a
nek a könyvet, de már késő volt, Treszka meg¬ nagyvilágban. Miután az öreg márkőrnek semmi
keresete nem lehetett Margitvárott, Livinszky
érkezett.
—• Pompás alkalom. A kegyelmes úr nevét Sándor, a kinek ősei az orosz czárokkal bö¬
még egyetlen emlékkönyvem sem őrzi. Eajta ! lényre vadásztak Ukrainában (az őseiről su tu¬
dott többet), visszasulyedt ősi állapotába. Félig
Itt a czeruza. Tessék kitölteni egy lapot, kiáltotta Treszka és olyan hamiskásan nevetett, felöltözve hevert szobájában és hogy mit gon¬
dolt magában ezalatt, — erre talán senki sem
mint egy csinytevő gyerek.
kíváncsi.
Megérkezése óta még a kastély kert¬
Merseházy elvörösödve pillantott Milfayra,
Az unott, hideg arczczal szemlélte a jelenetet. jébe se lépett ki, az ajtaját csak azért nem
A Treszka fehér czipőjén kibomlott a csokor, zárta be, mert az ebédet és vacsorát arra hoz¬
azt nézte, de nem szólt, hogy a leány észre- ták be. Hatvan éves már elmúlott Livinszky
úr, tehát igen természetesnek találta, hogy
vehesse.

hátralévő életét a pamlagon tölti. Valamikor
volt egy kanárija, a melyet legjobban szeretett,
de most a kanárira sem gondolt már. Izidor
majd gondoskodik róla, ha akar. Nagy szőke
fejét a párnába nyomta, a teste megmerevedett
és elhatározta magában, ha ugyan tudott még
elhatározni, hogy a legközelebbi esztendőkben
egyetlen felesleges mozdulatot som tesz.
Xypszy baronett a tülkölés után mélységes
apátiába esett. Néma kísérteiként bolyongott a
kastélyban és gyakran megállóit Milfay ajtaja
előtt :
- Olivér, játszunk tiz parti ekártét! mondta siralmas hangon. Dó csakhamar meg¬
bánta, hogy szólott, mert nyomban vissza¬
vonta :
- Pardon, bezique-t gondoltam, mert hisz
ekártézni nem tudok.
Milfay némán intett és Xypszy tovább ván¬
dorolt a kastélyban, a toronyban, a parkban,
a sok éjszaka:ól meghalványult arcza panaszo¬
sán teliintgetclt jobbra-bali a, megnézte a könyv¬
tárban a könyvek bekötési tábláját, egy régi
bibliát sokáig forgatott, mert az Aranygolyó¬
ban egy téli éjszaka hallott egy mesét, hogy
régi könyvek lapjai között már gyakran talál¬
tak pénzt.
Még csak harminczhárom esztendős volt a
baronelt, de már négy év óta nem volt sze¬
relmes.
A képtárban sem a gyönyörű Mersebázyasszonyok- képei előtt merengett, hanem több¬
nyire az olasz festményt nézegette, a melyen
két zsoldoskatona koczkázik a hordó tetején.
Hangosan, hosszadalmasán ásított, tremolázva a hangot és két karját kitárta.
Mint a partra vetett hal látogatja kopoltyúit
az esőben, Xypszy baronett, a ki származására
nézve olasz, franczia és spanyol keverék volt,
ebéd után, a melyet .Milfay társaságában köl¬
tött el, mindig megszólalt:
- Menjünk a klubba Olivér.
Milfay szótlanul bólintott és szobájába vo¬
nult.
Xypszy búsan leselkedett utána és a kulcs¬
lyuknál sokáig álldogált: vájjon mit csinál
Olivér?
Milfay leült az asztalához és irt.
Időközben ugyanis adósságait két csoportra
osztotta. Olyan adósságokra, a melyeket egykor
meg kell fizetni, ha pénzre tesz szeri, és olyan
adósságokra, a melyeket részint elévülés, ré¬
szint más hiba miatt akkor sern fizetne meg,
ha Misa Maud Lawrence, — Bacon lord uno¬
kája - - a kivel volt szerencsés egykor tánezolm egy előkelő kalikó-bálban a ködös Wa¬
lesben, ősi kastélyában lehunyná szemét és
valami babona folytán sok millióját a Bécsben
élő magyar úrra hagyományozná.
Az árkusok megteltek és Miss Maud, ha van
lelki telegráf a földön, ekkor álmában Bécsben
járt és valczert tánczolt egy barna, sasorrú,
tüzesszemű úrral, a kinek nevét már elfelej¬
tette.
Xypszy baronett, mióta az abbé kezei alól
kikerült, semmi mást nem irt a világon, mint
jockeyk nevét a lóverseny-programmjára, mert
a váltókra hiába irta volna mondanivalóit, csa¬
ládja időközben teljesen tönkrement és csupán
Izidor számára élt egy öreg alapítványi hölgy,
bizonyos nagynéni, a kitől a baronett, minden¬
fele antik ékszereket remélt örökölni. A pom¬
pás Izidor egyenkint hitelezett már a velenczei
násfákra és az opál gyűrűkre, a melyeknek
egyike mór ötvös-munka és a tizenharmadik
századból való, a másikat Nápolyban készítette
egy híres ötvös a Medicik alatt, — a mely gyű¬
rűk voltaképen iieui voltak sehol a világon fel¬
találhatók, mint akár az öreg alapítványi hölgy.
Xypszy tehát nem rajongott az írásért és a
dtanárU — bár az életben szeretett volna min¬
dent utána csinálni, — erre a térre nem követ¬
hette.

3. 8ZÍM. 1913. 60. ÉVFOLYAM.

43

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

Búsan ödöngött tovább keskeny vállaival,
beteges arczával, a melyre már évek óta ki volt
irva, hogy öt forint, tiz forint vagy ötven forint
van a vagyonában. A bölcs Izidor már az utcza
túlsó oldaláról megállapította, hogy a «lovászfiút a lóversenytér hányforintos kasszájától
jön, mint _a vén markor a vagyoni állapotot
kifejezte. És ha csak tiz forintra gyanakodott,
már dupla pohárba töltette a franczia konyakot
és friss tejszínnel tálaltatta a szamóczát, mire
Xypszy a Golyóba beérkezett.
A margitvári kastélyban Xypszyt hozzáértő
orvos egyáltalán semmiféle kasszától jövet sem
láthatná, mert utolsó öt forintját, a melylyel
az azilumba megérkezett, arra fordította, ho^y
játékszert vegyen három parasztgyereknek, a
kiket az út porában hemperegni látott. Szeren¬
csétlenségére egy játékáruló tót ballagott a tá¬
jon keresztül és miután a tótnak nem volt
visszaadni való aprópénze, Xypszy az egész öt
forintját elvásárolta.
- Poroszkai úr, - - szólította meg a vár¬
nagyot egy napon, — hogy hívják önt?
- Poroszkai Mihály, szolgalatjára.
- Mától fogva Izidornak fogom nevezni.
- A mint parancsolja, ~ felelt a régi ura¬
sági ember.
Harmadnap aztán kiderült a változás oka.
A jó Xypszy bizalmasan az öreg várnagy vál¬
lára tette a kezét:
- Elmondtam már önnek, hogy ki volt Izi¬
dor . . . Nos, hát kedves Izidor barátom, ne csú¬
folja meg névrokonát, adjon kölcsön ötven fo¬
rintot, fogadni akarok az epsomi versenyekre.
— Meltóságos uram, a kenyeremmel játszom.
A kegyelmes úr megtiltotta . . .
Xypszy baronett elszomorodott:
— Mégis csak jobb világ volt a Golyónál.
Ott nem mondtak az embernek ilyen szamár
kifogást.
Miután Livinszky még mindig aludt és Oli¬
vér újabb árkusokat kezdett kitölteni azoknak
a nőknek nevével, a kik őt szerették és a má¬
sik oldalra azoknak a nevét, a kiket ő szeretett,
a szegény baronett felment a csillagvizsgáló
toronyba, a teleszkópba bámult reggeltől estig,
bár a teleszkópban semmit sem látott.

Borszkán, a hol a hires savanyúvizek
Isten és Merseházy Miklós gróf kegyelméből
vigan bugyborékolnak, bizonyára sokkal keve¬
sebbet tudtak az akkoriban szokásos new-marketi lóvásárról, mint arról, hogy egy órajárás¬
nyira Margitvárott három különös férfiú élde¬
gél a Zsigmond király korabeli kastélyban, a
kiknek Becsből hozatja a marhahúst és a czigarettát a házigazda, de egy fityinget nem ad
rendelkezésükre.
Treszka kisasszony nem azért volt a felvidék
esze, Pozsonytól Nyitráig, hogy csakhamar nyo¬
mára ne jutott volna a három elátkozott úr
titkának.
Különböző legendák voltak forgalomban a
fürdővendégek között. Miklós gróf állig fegy¬
verzett vitézekkel őrizteti vendégeit és a kapu-
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kát mindig zárva tartják, --- mert hisz csak
eljöttek volna már régesrégen Borszkára a ga¬
vallérok. A felvidéki kisasszonyok majdnem
olyan jól tánczolnak, mint a grófnők.
Másrészről azt beszélték, hogy e három ga¬
vallér voltaképen penitencziából tölti napjait
a magányos kastélyban. Mindhárman igen so¬
kat vetkeztek a nők ellen életükben, tehát most
a nőtlensóggel büntetik magukat. Vagy sokat
csalódtak talán a nőkben és most teljesen elszomorodva, fájdalmas szívvel a magányt kere¬
sik? Az is meglehet, hogy reménytelenül sze¬
relmes egyik-másik közöttük és bús szerelmét
forró könnyekkel öntözi a margitvári lovag¬
teremben ?
A nők — ez nemcsak a felvidéken van ám
így. — minden dolgot és embert a saját szem¬
pontjukból szoktak megítélni, mert hisz ők
többet gondolkoznak a fantáziájukkal, mint az
eszükkel. A férfiak cselekedeteinek rugóit soha¬
sem tudják másra visszavezetni, mint a nőkkel
való ügyekre. Cromwell és Napóleon, Alighieri
Dante vagy Washington a nők szemében csak e
kettős alakban jelentkezhetik : szerelmes volt-e,
vagy ha nem, - - mért nem volt szerelmes ?
A margitvári cselédség száját hét lakat fedte,
de Borszkán a legkésőbben érkezett Burbunyikisasszonyok is tudták, hogy Livinszky Alexan¬
der herczeg a fejét a párnába temeti. Miért?
Miért ? Talán egy varróleánykába szerelmes a
herczeg? A szimpatikus, költői haloványságú
Xypszy baronett a csillagvizsgálóba néz. Elve¬
szett, eltűnt csillagát keresi? És a mindenekfelett érdekes Milfay Olivér kinek irja naplóját
vagy leveleit? Csak nőnek lehet annyit irni,
hisz a férfiak nem olvassák el a hosszú írást?
Csupán Treszka kisasszony hallgatott. Az ő
atyja, Tolcsvai uram is várnagy volt és a vár-
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nagyok sok mindenfélét elmondanak egymás¬
nak. Treszka kisasszony pontosan tudta, hogy
mi az oka a három úr száműzetésének.
Treszka jó leány volt és midőn Nyitrai költő
és tanárjelölt ismerősünk időt adott neki, rész¬
véttel gondolt az elszegényedett urakra, a kik
az őket körülvevő fejedelmi bőséget szívesen
felváltanák aprópénzre, ha ez módjukban volna.
Az öreg Tolcsvai várnagy, a mikor csúza nem
kínozta, regényesen sóhajtotta:
- Senki sem ismeri Miklós grófot a vilá¬
gon, csupán én. Makacs ember. Harmincz esz¬
tendeig ellehetnek az urak Margitvárott, akkor
sem ad nekik egy krajczárt sem, mert feltette
bán.
Treszka figyelmesen hallgatta az apját és bár
Nyitrai úrral néha már csókolózott is az erdő¬
ben, éjjel azon törte szőke fejét, hogyan lehetne
a margitvnriakat elvarázsolt helyzetükből meg¬
váltani.
Azaz még nem csókolózott Nyitrai úrral, csu¬
pán Nyitrai úr merészelt volna egyszer, de
Treszka megmutatta neki tenyerét, a mely fe¬
hér és kövérkés volt, de nem erő nélküli.
— Kedves költőm, én úgy földhözvágom ma¬
gát, hogy észre sem veszi, — mondta Treszka
és egészséges, telt alakját kiegyenesítette. Való¬
ban, szűk fehér ruhájában olyan keménynek
látszott a leány, mint egy márványszobor, —i a
csónakból mindig annak kikötése előtt ugrott
partra.
- Hiszen szeretem, — felelt az ábrándos
költő, mert egyebet nem tudott ő sem mon¬
dani, mint mindazok, a kik Treszkával egy hé¬
tig barátkoztak.
- Köszönöm, — monda Treszka és bodros
fejében mindenféle hunczut terveket forgatott
a konok Merseházy gróf megtörésére.
Treszka ugyanis, — bár otthon maga fejte
meg néha a tehenet, különösen ha az rugós
volt, — többek között nem hitt a férfiak állhatatosságában.
A majornoki várnagy lánya természetes eszű,
helyes teremtés volt egész életében és hogy
néha-néha megmérgezte magát szerelemből, ez
igazán csak amolyan futó bolondság volt. Leg¬
közelebb már ismét tisztán látta a férfiakat
maga előtt és legalább egy esztendeig nem hitt
fértiszónak.
A fürdő-majális már közelgett és Treszka, a
míg piros ruháját varrogatta a fiirdőház veran¬
dáján, sokszor a szájában felejtette a czérnát,
a mint elgondolkozott, hogy mit kellene volta"
képen tenni Merseházy Miklós ellen, hogy sze¬
gény vendégeinek pénzt adjon. Hiszen egy krajczár nélkül sohasem hagyhatják el a kastély
kertjét. Egész nyáron kénytelen lesz Nyitrai
költő szerelmi vallomásait és a környékbeli
fiatal tanítók bókjait hallgatni, holott Xypszy
baronettel sétálhatna a platánok alatt, a kinek
egyik őse rokonságban volt Szent Lajossal. (Ez
ugyan nem volt teljesen bizonyos, de Treszka
szőke haj bodrai alatt így gondolta helyesnek.)
(Folytatása következik.)

BOLGÁROK JÖNNEK, MAGYAROK MENNEK.
Hová, hová, bolgár fiuk?
Boldog világ, az új világ.
A napja nemcsak életet,
A földje nemcsak enni ad!
Hová siettek onnan úgy,
Tolongva a hajók felé,
Hogy szálljatok, repüljetek
Valahová, kelet felé?

Kelet felé dörög az ég
És vérözönbe fűlt a föld ;
Csatán a nép halomra hull
8 a harcz nyomorba dönt.
Bolgár fiuk, otthon ti több
Eget nem láttok csillagost.
Országotok. Bulgáriii
Csak a halál országa most!.

Mint gyermek sírva láttam ezt.
Siratgatám gyermekkorom.
Hogy gyenge karral a honért
Nem küzdheték csatasoron.
Mint ősz dalos sírok ma is.
Magyar zászlónkat siratom,
Melyen a hon védőinek
Honfijogát sem láthatom.

És jönnek a bolgár link,
El nem maradna senkisem
És csatasorba állanak,
• Hurrá »-t kiáltva lelkesen.
Elől a szent zászló lobog,
A honszabadság zászlaja.
Alatta büszkén, boldogan
Megy halni a haza fia.

És mennek a magyar fiuk
Zászló elől csoportosan.
Hegyek buvó ösvényein
Utat keresnek titkosan.
Vészfelhők úsznak az egén,
Vihar közéig, — el innen, el!
Boldog világ az új világ,
Amerika ma oly közel!

Beh szép mese ! Éii láttam ezt
Egykor magyar' hazámban is ;
Szabad jobbágy szabad honért
Csatára kelt, szép volt az is!
«E nagy világon e kívüli
Az volt a dal, mely felrivalt
S a bölcsőkért, a sírokért
Halálba vitte a magyart.

Szegény, szegény magyar fiuk !
Boldogtalan magyar haza,
Ha nincs miért, hogy a hónát
Szeresse a haza fia!
Mi lesz velünk, ha vész, vihar
Ilyen átok között talál?
Jaj, jaj nekünk, ha ii honért
Már nem dicsőség a halál.'
fejes István.
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Jelfy Gyula fölvételei.
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Jelfy Gyűli fairetek.
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LINK BÁCSI.
EGY HIVATALNOK ELBESZÉLÉSE. IRTA SZŐLLŐSI ZSIGMOND.
Lehet: de ez nem tartozik ide. A hir na¬ a mi boldogtalanná tesz ! . . . Egy diplomás
gyon meglepett, mert az öreg Link nekem embernek lehetne annyi esze, hogy erről ne
semmit sem említett és a dolog nem is vágott feledkezzék meg . . . Ha ön azt tudná, kedves
kolléga úr, micsoda partikat ajánlottak az én
össze a viselkedésével
Mikor találkoztunk a villamosnál, szeinre- fiamnak! . . . Micsoda partikat! . . .
Teljes meggyőződéssel mondtam:
hányó hangon mondtam neki:
Képzelem ! Képzelem ! . . . És ha szabad
Mi dolog az Link bácsi, hogy nekem az
újságból kell megtudnom a szenzácziót ? . . . tudnom: ki az a kisasszony . . .
- A kit elvett ? . . . Hiszen tetszett olvasni
l í a véletlenül ott nem veszem észre, hát egész
ártatlanul ugyan, de elkövetem azt a goromba- a nevét ? . . . Mit akar még ? . . . Mert egyebe,
mint a neve, nincs! No igen: meg van neki
ságot, hogy nem is gratulálok magának.
Link bácsi komoran bólintott a fejével, csak tanítónői diplomája — tanítónői állás nélkül...
- No, a diploma, az is valami . .' .
ímmel-ámmal nyújtotta a kezét és halkan dörLegyintett a kezével:
mögte:
- Tegye be a takarékba és kérdezze meg:
- Köszönöm; de nincsen mihez . . .
Meghökkentem. A viselkedése megzavart. mennyi kamatot adnak rá! . . . Köszönöm én
Annyira, hogy megbántam, hogy szóltam és az ilyen kapitálist.
- De úgy . . . úgy-é j óravaló ? . . .
óvakodtam a további kérdezősködéstől.
- Jóravaló ? Persze, hogy j óravaló. Szép
De az öreg is vagy megbánta a viselkedé¬
sét, vagy pedig nem fért belé a szó, széjjel¬ is, jó is, derék is : de hát egy gazdag lány
nézett és mikor látta, hogy nincs szomszé¬ nem lehet szép, derék és Jóravaló ? . . . Szere¬
dunk a kocsi páholyában, hangosan nekikese¬ tem, ha ilyeneket mondanak.
redett :
Még csak egy ellenvetést koczkáztattam:
- De kedves Link bácsi, ha szeretik egy¬
- Azt mondom én magának, kedves kollé¬
gám, hogy csak az a boldog ember, a kinek mást ! ?
Most már valósággal dühbe jött. A térdére
gyereke nincsen . . .
Nekem van egy kéteszter.dős fiacskáin, ezt ütött és kiabált:
Hát én nem szeretem ! ? . . . Hát én nem
a megjegyzést tehát nem tudtam szó nélkül
Nem tesz semmit. A fő, hogy sikerült gye¬ lenyelni. Azt hiszem, hogy nagyon hevesen érdemiem meg, hogy szeressen!? Annyi áldo¬
zatért? . . . Hát szabad egy fiúnak így min¬
rek volt mind a kettő. Afiúegy kicsit csön¬ csattant ki belőlem, hogy:
denről megfeledkezni, a mit áldoztam érte és
- Nono !
des, de nagyon jóképű, komoly, szolid fiatal¬
ember : a leány pedig határozottan nagyon
Az öreg azonban aligha vette észre a föl- így szembeszállni annak az akaratával, a ki¬
csinos, kedves, vonzó teremtés. Ha lett volna szisszenésem hevességét, mert komor indulat¬ nek a világon mindent köszönhet? . . . Hát
vágj' harminczezer koronája, bizonyára kérője tal folytatta:
szabad ez ? . . . Hát illik ez ? . . . így tönkre
is akadt volna minden ujjara kettő.
- A gyerek - - rósz üzlet. Csak ráfizet az tenni az életét . . .
Erre a kifakadásra bár bennem is kapálózni
Én csak nagynéha láttam őket, ha össze- ember . . . Mennél tovább, annál többet . . .
akadtunk a villamoson: de annál többet hal¬ Az ember odaadja neki az egész életét. Kín¬ kezdett az indulat. Kissé éles hangon mond¬
lottam felőlük. Nagyon meleg apa a Link lódik. Húzza az igát reggeltől estig . . . Csak tam :
- Micsoda beszéd ez ? . . . Tönkre tenni az
bácsi és szemmelláthatólag az volt a legna¬ a gyerekért! . . . Csak a gyerekért . . . Az ide¬
gyobb öröme, gyönyörűsége, ha a gyerekeiről jét se tudom, mikor vettem magamnak vagy életét ? . . . Azért, mert egy szegény lányt vett
beszélhetett. Izzott a hangja és nevetett a a szegény feleségemnek egv pár czipőt . . . el ? . . . .Kérdem szépen, én- is szegény lányt,
szeme és valami nagy, büszke reménység A gyerekeknek azóta tizet is ! . . . Se nem pa¬ vettem el, azért nem érzem tönkre jutottnak az
áradt a szavából. Hogy kissé késedelmesen naszkodom, se nem dicsekszem, de nyugodt életemet! . . .
indult a karrierjük, az nem látszott, hogy lélekkel elmondhatom: kevés szegény ember
Egy pillantást vetett rám.
bántotta volna. Egészen biztosnak érezte, hogy áldozott annyit a gyerekeiért, mint én . . .
- Maga ! . . .
a jövő valami nagyszerű kárpótlást tartogat Kevés szegény ember . . .
Csak ennyit mondott. A folytatást lenyelte.
számukra. És egyelőre
nem sürgős a do¬
Bólogatott a fejével.
De nekem ez az egy szó és az a pillantás is
log . . . Majd . . . Majd . . .
Csak én tudtam, hogy szegény ember elég volt, hogy a hajam tövéig elpiruljak.
Azt hiszem, én is azzal nyertem meg a vagyok, hogy kínlódni kell a mindennapiért.. . Mert egész világosan éreztem, hogy a mit el¬
Link bácsi hajlandóságát, hogy nyeregbe segí¬ A gyerekem nem! . . . Azoknak sohase szabad hallgatott, az ez volt:
tettem az apai áradozását. A hányszor talál¬ volt hiányozni semminek . . . Soha . . . A mi
Maga? . . . Micsoda beszéd ez ! ? . . . Hát
ott kellett, az meg volt mindig. Rendesen, hogy jön maga az én fiamhoz ? . . . Az én
koztunk, mindig megkérdeztem :
tisztességesen . . .
- Hogy vannak a gyerekei Link bácsi ?„
K o r n é l o m h o z ? . . . Hogy hasonlíthatja maga
Elhiszem, Link bácsi. Tudom, hogy maga magát az én fiamhoz ? . . .
Többet aztán szólnom se kellett. Az öregből
áradt a beszéd, a míg ki nem szálltam a ko¬ nagyon jó apa.
Nem is beszéltünk többet egy szót se. Kezet
csiból. Nem mondhatnám, hogy mindig túl¬
- Jó apa, jó apa! Melyik apa nem jó ? is alig fogtunk egymással, mikor elváltunk.
ságosan érdekelt volna az előadása: de neki A ki nem jó apa, az nem apa. Hát kihez le¬
Én érdeme szerint méltányoltam az öreg
jól esett, nekem meg pénzembe nem került. gyen az ember jó, ha nem a gyerekéhez ?. . . álláspontját, megértettem, de helyeselni már —
S/cgény emberek így szereznek egymásnak egy De van magának fogalma arról, kedves jó kol¬ sehogyse tudtam. Semmi közöm se volt az ő
kis örömet.
légám, hogy mibe került nekem az én fiam ?. . . családi dolgaihoz, nekem nem vétett semmit,
Egyszer rzonban nem minden megütődés Hogy mennyibe van nekem az ő diplomája?... mégis éreztem, hogy — elhidegültem tőle. Nem
nélkül vetti'in észre, hogy a i'üníztki'i'déseni- Hogy én mit fizettem . . . mit áldoztam ? . . . Ne¬ kívántam a vele való találkozást és mert világ¬
iii'lt mintha eive>/,-tt volna az ereje. Haszta¬ héz ezresek uram ! . . . Nehéz ezresek ! . . . Egy életemben mindig sikerült az, a miben
semmi
lan ejtettem ki ;t számon: nem pattant föl rá vagyon, kedves, jó kollégám! . . . Egy va¬ hasznom sincsen, ebben is szerencsém volt.
gyon ! . . .
a Link bácsi szivének ajtaja.
Hol én mentem haza hamarább, hol ő, de
il;i megkérdeztem:
Elhiszem.
megtörtént az, a mi azelőtt sohase fordult
Hát a kedves gyermekei ?. . .
- Nem azért mondom! Isten ments! . . . elő: heteken át nem találkoztunk egymással.
Link bácsi balkan csak ennyit felelt:
Nem azért mondom! . . . Én magamnak bizony A mit, mondom, egy csöppet se bántam.
Isten nem akarok azért a rettenetes sok áldo¬
Köszönöm . . .
Egyszer aztán mégis csak összeakadtunk
Ks elfordult, másra terelte a szót vág}' egy¬ zatért semmit! . . . Nem is akartam soha . . . megint a megállónál. 0 már hamarább ott
általában semmit se felelt. A beszélő kedve Isten ments ! . . . De neki! . .*. Neki! . . . Az volt és a mint meglátott, nagy hallóval sietett
és/re vehetően megcsökkent. Sokszor, az egész ember végre is azért dolgozik, nélkülöz, áldoz, elém:
úton szótlanul bámult ki az ablakon, csak hogy az neki kamatozzék! . . . A gyereknek!
- Na, domine! . . . Ezer esztendeje, hogy
sóhajtott néha-néha egyet. De ha beszélget- * Hogy neki legyen jó sora! . . . Hogy neki ne nem láttam! . . . Már aggódtam, hogy beteg,
tünk is valamiről, folyton epéskedett: egy- kelljen soha kínlódnia! . . . Hogy neki egy jó, vagy főnyereményt csinált és automobilon
áltiilálKra nem volt a világ rendjével meg¬ szép élete legyen! . . . Az ember csak ezt jár! . . .
akarná. . .
elégedve.
Hála Istennek nem történt velem se az
Nem én találtam . föl se a puskaport, se a
Annál jobban meg voltam lepődve, mikor
egyik, se a másik szerencsétlenség! . . .
talán három hónappal ezelőtt ezt a jelentést fájdalomnélküli foghúzást, de azért most már
Bravó! Bravó!
kaczagta.
Napok
tisztában voltamVvele, hol szorít a czipő. És
olvasom az újság Hitneii-rovatában :
«Link Cornél oki. mérnök tegnap tartotta hogy mondjak valamit, megkoczkáztattam ez! óta direkt várom itt magát egy nagy újság¬
a nem egészen saját találmányú bölcsességet: gal, a mivel aztán jóváteszem a múltkori ud¬
esküvőjét Véber Arán kával. •>
variatlanságomat! . . . Hát gratuláljon nekem,
Nem a pénz az, a mi b o l d o g í t . . . »
Tudja Isten, miért, de én mindig 'ezt a ro¬
vatot olvasom elsőnek az újságban. A sógorom
Link bácsi vállat vont és haragosan dör- kedves kollégám!
Nagyon szívesen! És szabad tudnom,
azt mondja, hogy ez kárörvendő természetre mögte:
vall. Gyönyörködés a mások szerencsétlen¬
- Ezt a nagyszerű okosságot már én is mihez ?
ségében.
hallottam! . . . De higyje meg, nem is ez az,
A Link bácsi gömbölyű, húsos arcza csupa
Az öreg Link Manó nekem bajtársam. Nem¬
csak azért, mert ő is hivatalnok, bár más hi¬
vatalban, mint én, hanem azért is, mert a
pesti drága házbér miatt mind a ketten a Tele¬
pen lakunk, a minek következtében naponként
legalább egy órát együtt vagyunk. Ebből a na¬
gyobbik félórát a megállóhelynél töltjük, a hol
várjuk a villamost, a kisebbiket a kocsiban,
a míg utazunk rajta. Tehát elég közös bajunk
van, hogy bajtársaknak erezhessük .egymást.
Én csak délelőtt járok be a városba: Link
bácsi azonban délután is, mert ő délutáni fog¬
lalkozást is vállalt. Családos embernek sok
kell ebben a drága világban akkor is, ha a
Telepen lakik, mert ingyen ott is csak a leve¬
gőt adják. De ebből legalább sokat adnak és
tisztát. Neki két felnőtt gyermeke van: egy
liú, a kinek már megvan a mérnöki oklevele,
de ezenkívül, sajnos, egyelőre még csak szép
kilátásai vaunak, meg egy lánya, a ki a mióta
a tanítónői diplomát megszerezte, pályázatok
Írásával foglalkozik. Ügy emlékszem, hogy ez¬
előtt öt-hat esztendővel még a leány, a Szerénke volt az idősebb és afiú,Kornél a fia¬
talabb két esztendővel. Ujabban azonban az
öreg Link bácsi már megfordította a sorren¬
det. A Kornél lett huszonhat esztendős és a
Szerénke - - huszonegy.

boldog ragyogás volt, Fölágaskodott és repeső a mai világban, elvesz egy lányt, a kinek egy
hangon súgta a fülembe:
vasa sincsen!. . . Egy ember, a ki sarokháza¬
- Megint lánczolni fogunk! A leányom kat kaphatna hozományul... A mai világban.
menyasszony!
Bennem vadul forgott — az elégtétel vágya.
Megszorítottam a kezét:
Ártatlan képpel mondtam:
- Az Isten éltesse !. . . Nagyon örülök a
— Ez érdekes . . . Nagy e s e t . . . És a szü¬
jó hírnek . . .
lők ? . . . A fiatalember szülői ? . . .
Nem állhattam meg, hogy hozzá ne tegyem:
Link bácsi kiterjesztette a két karját és a
- És úgy látom, hogy most maga is job¬
legnagyobb csodálkozással meresztette rám a
ban örül, mint a minapában!
szemét:
Egy kicsit mintha megzavarodott volna.
- A szülők! . . . Hisz nem azok veszik el
- Hehehe . . . H á t . . . nono . . . Hát bi¬
a
lányomat!...
Micsoda furcsa kérdés ez ? . . .
zony örülök!. . . Van rá okom hála Isten¬
nek! . . . Kérem, ha egy szegény ember, a mai A szülőknek, ha van eszük, örülniök kell, hogy
világban, egy vas nélkül férjhez adja a leá¬ ilyen derék, ilyen egészséges szivű és ilyen
nyát . . . Egy vas nélkül! . . . A mai világban ! okos fiuk van! . . . Egy fiuk, a ki tudja, hogy
nem a pénz az, a mi boldogít és a ki a he¬
Bólintottam.
lyett, hogy eladná magát, a boldogságát ke¬
r
- Biz az szép szerencse! És ha szabad resi . . . És a helyett, hogy elvenne egy gazdag,
tudnom: ki az a derék ember ?
de csúnya vagy puczczos nagyvilági lányt, el¬
Link bácsi hevesen biczczentgetett a fejével vesz egy szép, okos, kedves, szerény teremtést,
és szinte meghatott hangon mondotta:
a milyet bizony nem kap még egyet, ha három¬
- No ezt igazán jól tetszett kérdezni! Nagy¬ szor körültánczolja is a világot. . . Ezt én
szerűen tetszett kérdezni ! Mert az bizony csak¬ mondom,.a kinek tapasztalatai vannak... Vagy
ugyan egy derék ember! Egy kitűnő fiatal¬ mondja ön kedves kollégám, odaadná maga a
ember ! . . . Tessék elképzelni! Egy végzett maga kedves nejét a Bothschild lányáért. . .
ember! Egy kész orvos! . . . És micsoda dip¬ Egy kis idealizmus kell az embernek! . . .
lomája van annak! . . . És egy ilyen ember, Kell! . . .

A HÓ HASZNA.

is olyan csekély mennyiség, mert nagy gyár¬
városokban minden köbméter levegőben átlag
Mikor az első hópelyhek tündértánczát néz¬ háromezred gramm szén és hamurészecske van.
zük a téli verőfényben, szinte akaratlanul is
A hó ennek egy részét magával viszi, szinte
felsóhajtunk, milyen jó lesz a csilingelő szán¬ elnyeli Londonban, például, egy liter hóból
kóval végigsiklani a föld halotti szemfedőjén. megolvadt vízben négy gramm ilyen szilárd
Csakhogy a föld sem hal meg, csak szunnyad, részecskéket találtak, sőt kielemeztek igen kevés
a hó sem halotti szemfedő, hanem inkább kénsavat és ammóniát is (a füstből ment a
paplan, mert a gazdák a megmondhatói, hogy hóba).
a hó nemcsak a természet háztartásában, ha¬
Németországban egy ilyen hóvizsgálatnál,
nem a gazdaságban is milyen számottevő té¬
egy
négyszögméter területről felszedett hó meg¬
nyező; a gazdák nagyon jól tudják, hogy jó
termés rendesen hógazdag tél után szokott olvasztása által egy fél liter vizet kaptak s
ebben l grammnyi szén- és hamurészecskék
lenni.
voltak. Ez azonban azt jelenti, hogy egy hek¬
A hó laza tömegének likacsai tele vannak tár területre leeső hóban már 10 kilogramm
levegővel, tehát széndioxiddal is. Száz köb- ily szilárd anyag van, a mit a hó esése köz¬
czentiméter hóban, (a míg nincsen összegyö¬ ben a levegőből magával ragadott, tehát egy,
möszölve), voltaképen 10 térfoga* hó és 90 mondjuk 400 hektárnyi területen már 40 mé¬
térfogat levegő van; egy métermázsa hóban termázsa széntől, hamutól, füsttől tisztítja meg
pedig 200 köbczentiméter széndioxid (szónsav) a hó a levegőt, ha csak néhány czentiméter
van. A mikor tehát a hó megolvad, a belőle vastag réteg is hull alá. Ebből nyilvánvaló,
lefolyó víz szénsav tartalmú; a hova tehát hogy már egy negyed méternyi vastag hóréteg
ez e szénsavtartalmú víz beszivárog, ott a mennyire megtisztítja a levegőt.
föld ásványos alkatrészeit kémiailag átalakítja.
A hó tehát ezeket az apró részecskéket ma¬
Ezáltal az összeálló göröngyök nemcsak por¬
gával
ragadja a földszinéig; ezek a porszemek
hanyóvá válnak, hanem át is alakulnak olyan
azután
leszáUanak a hóréteg aljára, mert hiszen
vegyületekké, a melyekre a növényeknek szük¬
nehezebbek, mint a viz. Mikor a hó olvadni
ségük van.
kezd, ezek a szemcsék is beleszivárognak a
A hó tehát javítja, szinte trágyázza a hu¬ földbe s ott friss tápláló anyagot nyújtanak a
muszt s ezáltal, valamint a porhauyítás által növényeknek; de még hasznosabbak a por¬
is termőképesebbé teszi a talajt.
szemek szerves alkotó-részei, mert hiszen ezek
Már Darwin is azt állította, hogy a férgei rothadnak, erjednek, tehát csakugyan trágyáz¬
a termőföldnek kitűnő napszámosai, mert az¬ zák a földet.
által, hogy keresztül-kasul fúrják a talajt, meg¬
Ha minden hektárra, minden havazáskor
lazítják azt s mesgyét egyengetnek a víz be¬ csak 10 kilogramm ilyen por kerül a levegő¬
szivárgásának.
ből a földre, már ez is számottevő megjaví¬
tása a föld termőképességének.
A levegő sohasem tiszta, abban mindig van
Igen érdekes természeti tünemény volt lát¬
kétféle por. Az egyik, a melyiket a szél ma¬
gáról a földről viszi kavargó szárnyán a leve¬ ható vagy 15 esztendő előtt a Balaton part¬
gőbe, ez a kozmikus por; a második, a mely ján, főleg Tapolcza vidékén. Barna hó esett;
a kályhák és gyárak kéményeiből kerül a le¬ a mint a levegőben tánczot járó hópelyhek az
vegőbe, szénrészecskékből és hamurészecskék¬ anyaföldre hullottak, nem fehér, hanem barna
bői áll; ezek füst alakjában kerülnek a leve¬ lepel borította be a földet; s hogy a hó el¬
gőbe. Ezen kivül szerves anyagok is lebegnek olvadt, nyomában finom barna homok maradt.
a levegőben; növények és állatok hulladékai,
Egyik napilapunknak, melynek akkor tárczamaradékai. A levegőben úszkáló apró testecs- irója voltam, Tapolczáról beküldték a barna
kék egynegyed része szerves anyag, három¬ havat s így került hozzám kémiai elemzés
negyed része pedig szervetlen anyag.
czéljából. A homokban módfelett sok vas és
Tudnivaló azonban, hogy a mikor hó vagy persze kovasavas vegyület volt.
eső esik, az esőcseppek és a hópelyhek ma¬
A meteorológiai adatok azt mutatták, hogy
gukba ragadják, mintegy magukba oldják eze¬ erős déli szelünk volt; egy nappal elébb a
Vezúv erősen nyugtalankodott, kavargott és
ket a levegőben úszkáló porszemecskéket.
A hó, épen úgy, mint az esővíz tehát a le¬ óriási füstfelhőket, lángkévéket lövelt k i ;
vegőnek legkitűnőbb tisztítója is. Az eső épen ugyanakkor meteorhullás is volt Madridoan,
azért nem is kémiailag tiszta víz, azaz nem azonkívül pedig a hatalmas déli szél alaposan
desztilált viz, mert esése közben magába oldja felkavarta a delibláti homokot.
azokat a picziny szilárd alkotórészeket, a me¬
A hóval leesett por tehát a Vezúv lávájá¬
lyek a levegőben úszkálnak. Ezek az egész¬ nak finom homokja lehetett, vagy pedig a deli¬
ségre is káros részecskék látszólag kis meny- bláti homokbuczkák homokja.
nyiségben lebegnek a levegőben, pedig ez nem

Elmosolyodtam.
•— Kell, kell! - mondtam csöndesen. És . . . és hogy hívják a boldog vőlegényt?
Link bácsi ünnepies tisztelettel ejtette ki a
nevét.
- Véber. Dr. Véber Sándor orvos . . . Nem
hallotta még a nevét?
Ránéztem.
Véber ? . . . De . . . Honnan is emlék¬
szem ? . . .
Link bácsi félrehajtotta a fejét és kissé aka¬
dozva felelt:
- Igen . . . H á t . . . a testvére . . . a testvér¬
bátyja . . . a menyemnek . . . A Kornél fiam
feleségének . . .
Egy perczig nem tudtam szóhoz jutni. De
aztán meg nem tudtam szótlan maradni. Mo¬
solyogva mondottam:
— De most már remélem . . . nem harag¬
szik ? . . .
Link bácsi elfordította a fejét és a vállát
vonogatta:
- Haragudni ? . . . Micsoda beszéd az ? . . .
Én mindig azt mondtam: a jó Isten tudja,
hogy mit c s i n á l . . . És egy kis idealizmus
kell az embernek . . . Kell. . . Egy kis idea¬
lizmus . . .

Nagyon figyelemre méltó haszna a hónak
hogy nagymennyiségű nitrogén tartalmú anya¬
gokat nyújt az anyaföldnek. A hó ugyanis
már esése közben a levegőből is magába old
nitrogén tartalmú anyagokat; a tett kísérletek
azt mutatták, hogy a míg egy liter esővizben
két milligramm salétromos sav van, addig egy
liter hóból kiolvadt vízben kétszer annyi van.
A salétromos sav tudvalevőén nitrogént tar¬
talmaz, a nitrogén pedig a növényeknek egyikfontos tápláló anyaga. A trágyázásnak is java¬
részben az a czélzata, hogy a földet nitrogéndiissá tegyük.
De a hó még egy másik formában is gaz¬
dagítja a földet nitrogénnel, még pedig ammó¬
niák formájában. A mikor a frissen hulló ha¬
vat megvizsgálták, abban literenként átlag
csak egy milligramm ammoniákot találtak;
egy fél nap után azonban ugyan ennek a hótömegnek egy literében már tíz milligramm
ammóniák volt.
Ennek pedig az a nyitja, hogy a földben
levő szerves anyagok, •— mint levelek, növény
és állati hulladékok, — rothadás közben am¬
moniákot fejlesztenek. Ez az ammóniák ren¬
desen a levegőbe illan, a hó azonban elnyeü,
magába oldja. Mikor azután a hó megolvad,
az ammoniakos viz beleszivárog a földbe és
azt ily módon trágyázza.
A hótakaró azonban szabályozója is a levegő
hőmérsékletének; a mikor beáll tavasz elején
az olvadás ideje, a melegség hirtelenül esetleg
módfelett felemelkednék. Ilyenkor azonban a
hó is olvadni kezd és az olvadáshoz megkí¬
vánt meleget a levegőtől vonván el, azt lehűti,
sőt állandóbb hőmérsékleten tartja.
*

Hazánkban erős havazási időben egy hét
alatt átlag kétszázezer millió köbczentiméter
hó esik l e ; e hótömeg megolvadásához majd¬
nem egy trillió kalória (hőegység) kell; ez
annyi meleg, mint a mennyit emberi erővel s
anyaggal 175 millió lóerőnek megfelelő ener¬
gia által lehetne előállítani.
A hóréteg továbbá nedvesség-szabályozója
is a termő talajnak. A földben levő nedvesség
természetesen télen is párolog, ha lassabban
is, mint nyáron, - - de a hólepel nem engedi
a vizpárákat a földből elillanni,, azok a hó
alján lesűrűsödnek s újra visszafolynak. Mikor
pedig kikeletkor az ébredező növényeknek több
vizre van szükségük, akkor az olvadó hó nedve
beleszivárog a földbe s elegendő vizet nyújt.
Az esőnek átlag csak 15 százaléka szivárog
be a földnek mélyebb részeibe, ellenben a hó¬
nak háromnegyed része beleszivódik a rögök
s göröngyök közé s azokat lazítja, lágyítja,
omlasztja.
íme ennyi haszna van a hónak.
Vértes Jótsef.
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RÉGI MAGYAR KELYHEK.
A régi magyar ötvösség a magyar miilt
egyik legnagyobb dicsősége. Hazánk a művés/et ('"Vétlen ágában sem nyújtott oly kiválót,
mint az ötvösmüvés/etbeii. Építészetben, szob¬
rászatban és festészetben mess/e a külföld
nagy nein/etei mögött mai-adtunk, s többnyire
csak halvány mását adtuk annak, a mi Olasz-,
Franczia-, vagy Németországban történt. Onnálló, nagy, nem/étien sajátos stíleket nem
tudtunk alkotni, ba kevéssé jelentékeny s mű¬
vészileg épen nem mindig szerencsés helyi
sajátságok ki is alakultak. A nagy művészetek
terén a magyar lélek nem tudott oly jellemző,
ellenállhatatlan következetességgel érvényesülő
megnyilatkozási formákat találni, mint pl. a
franczia a csúcsíves építészetben, az olasz a
renaissaueeben. Más a helyzet az ötvösmű¬
vészetben. Ebben a külfölddel egyenrangúak
voltunk. Kégi ötvösségünk nemcsak eredeti
formákat, hanem sajátos technikai eljárá¬
sokat is hozott létre, melyek a külföldet is
meghódították. E látszólag egymásnak ellent¬
mondó két művészettörténeti ténynek az a
magyarázata, hogy évezredes multunk mostoha
és viszás politikai viszonyai, melyek a nem¬
zeti műveltséget nyugodt kialakulásában foly¬
tonosan megállították és időről-időre vissza¬
vetették, lehetetlenné tették a nagy művésze¬
tek méltó gyakorlatát, de nem vethettek gátat
a szűkösebb viszonyokat is elbirc ötvösművé¬
szet fejlődésének. Egy nagy templom építésé¬
hez az egész község támogatására, vagy igen
gazdag adakozó bőkezűségére volt szükség;
fölépítése sok időt vett igénybe, művészi meg¬
alkotása tartósan fejlődő művészi ízlést és
kézműves! gyakorlatot tételezett fel. Egy ke¬
hely, boglár, vagy mentekötő költségét kevésbé
módos megrendelő is előteremthette, készítése
ritkán vett igénybe egy ötvösnél többet, a ki
mesterségét hamarabb elsajátíthatta, mert kisebb
méretben kellett dolgoznia, s mert munkája
nem állította bonyolult művészi problémák
elé. További mélyen gyökerező ok, mely ná¬
lunk a nagy művészeteket mostoha sorsra és
secundair életre kárhoztatta, az volt, hogy
hazánknak sokszínű és bizony sokszor ellen¬
tétes irányokba törő etnikai összeállítása gá¬
tolta egy duzzadó erővel föllépő és évszázado¬
kon át tartó közös nemzeti akarat kialakulá¬
sát, mely^a nagy művészetekben is meg tudta

GÓTIKUS KEHELY A XV. SZÁZADBÓL.
(Prázsmár,ág. ev.egyház).

volna találni a magához méltó, kóngeniális,
egységes közös ízlést.
A régi magyar ötvösség főgóczpontjai Kassa,
Lőcse, Pozsony. Pirdélyben Brassó, Szeben és
Kolozsvár voltak. Virágzását hatalmasan segí¬
tette a czéhrendszer, s benne nagy része volt
a régi királyainktól sok kiváltsággal felru¬
házott erdélyi szászságnak. Kivált a XV. és
XVI. században volt nagy gazdagság a terme¬
lésben, s ez időben a külföldre is sok ötvösmüvet- szállítottunk.
A régi ötvösség fejlődését a kelyhekben lehet
legjobban nyomon követni, melyeknek díszíté¬
sére, rendeltetésük miatt, a keresztény művé¬
szet mindig különös gondot fordított, s me¬
lyek igen nagy számban maradtak fönn, épen
mert akkora becsben tartották őket, s mert ma
is használatban vannak. A régi magyar ötvös¬
ség java részének történetéről nyerünk pontos
keresztmetszetet, ha a magyarországi kehely
fejlődését végig kisérjük. Érdekesen ügyelhet¬
jük meg, miként tükröződnek a kelyhen a kü¬
lönböző korokban Európaszerte divatos stílek,
s ezeken belül mily sajátosan hazai formák és
munkai eljárások keletkeznek. Az ipari mű¬
vészetek rendesen átvették a nagy művészetek
stíljét, s azokat rendszerint tovább őrizték
meg, mint azok a művészetek, melyektől köl¬
csönözték, ügy hogy az iparművészet legtöbb
ága, így különösen az ötvösség, természeténél
fogva konzervatív művészet. Ha azt tapasztal¬
juk, hogy a nagy európai stílek általában tisz¬
tábban élnek régi ötvösműveinken, mint régi
épületeinken, szobrainkon és festményeinken,
ebből azt a pozitív kapcsolatokkal is igazol¬
ható következtetést kell vonnunk, hogy a di¬
vatos korszerű stílek legtöbb esetben a kül¬
földi ötvöstermékekről és nem a nagy művé¬
szeteknek azonos időben hasonló koráramla¬
tok uralma alatt álló hazai emlékeiről szár¬
maztak át ötvösműveinkre.
A hazánkban fenmaradt legrégibb kelyhek
a román korból valók. Zömök formák, zárt
körvonalak, nagy takarékosság a díszítményekben jellemzik ezeket, ép úgy, mint a román
építészetet vagy szobrászatot. A gótikus kely¬
hek a stil fejlődésével egyre nagyobb tagozásra törekesznek. A talp és a láb karéjokra —
rendszerint hat karéjra - őszük. A román
korban hengerded szár hasábalakúvá, rend¬
szerint hatoldalú hasábalakúvá lesz. A szár
közepét tagozó, lapított gömbalakú csomó, az
úgynevezett «nodus», lándsaalakú leveleket pél¬
dázó gerezdekre bomlik, s kerületét éleikre állí¬
tott koczkák (rotuli) élénkítik. A kehely egyre
karcsúsodó poharát (cuppa) nem ritkán nyug¬
talanul kanyargó irásszalagra vésett gótikus
felirattal látják el, s a XIV. század végétől kezdve
félgömbalakú díszes foglalatba, ötvösirodalmi
tolvajnyelven kosárba helyezik. A lehetőén
hangsúlyozott tagozás mellett a gótikus kelyheken egyre jobban érvényesül a gótikus épí¬
tészet másik sarkalatos szerkesztési elve, az
anyag-elvonás. Ez elv érvényesül a XV.—XVI.
század kelyheinek számos áttört művű részle¬
tén, melyek azokat könnyedekké, kecsesekké
varázsolják. A fejlett típusú gótikus kelyhek
építészeti számítással készültek, szinte máinem is ötvösművek, hanem valósággal épít¬
mények. Fölépítésükben, tagozásukban az ötvös
mint építész gondolkodik, s díszítményeit is bonyolult mérművű ablakok, fülkék, tornyocskák, aranyba vagy ezüstbe áttett kőrózsák, stb.—
az építészet példatárából kölcsönzi. Vannak
XV. századi kelyheink, melyek nodusa való¬
ságos gótikus kápolna képét öltik fel. Gótikus
kelyheink nyomon követik fejlődésében a csúcs¬
íves építészetet akkor is, midőn az, fejlődésé¬
nek utolsó szakában, túlterhelten alkalma¬
zott díszítményeiben a naturalizmusnak hódol.
A magyarországi kelyhek történetének e szaka
a XV. század végére és a következőnek elejére
esik. Az előbbi korszakban a kehely lábára
vésett stilizált virág- és lombdíszítések most
a síkból kikivánkoznak, valóbb életre vágy¬
nak : előbb trébelt (kivert) díszítményekké ala¬
kulnak, majd, mindinkább természethűbb kép¬
zésben mint önálló, öntött vagy hajlított ré¬
szek, virágok, levelek és lombok alakjában a
kehely testéhez forrasztva jelennek meg. Igen
jellemző e szempontból az úgynevezett rotulik
stil fejlődése. A korai gótikus kelyhek koczka
alakú rotulusaiDak külső lapjára vésett stilizált
virágidomok megelevenednek: a rotulusok olda¬
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lai szétnyílnak, s hajlított virágok, hajlított
mokkái, reczózett bibével fesienek ki belőlük, me¬
lyeket később színes zománczczal vontak be.
>- A zománcz megjelenése és sűrű előfordulása
XV—XVI. századi kelyheiuken sem egyéb,
mint a naturalisztikus vágy kielégítése, mert
hisz a zománcz arany vagy ezüst felületű
ötvösművön annyi, mint szin lehetősége, a mi
szintén iiaturalisztikus attribútum. E korbeli kelyheiuken leggyakrabban az ú. n. sodronyzománczczal találkozunk, a mely eljárás
abból áll, hogy a zománczczal bevont felüle¬
teket vékony sodrott huzallal határolják kö¬
rül. Kégi ötvöstárgyaiukoii, így kelyheinken
naivul-naturalisztikus, népies virágmustrákat
használtak sodronyzománczos díszítésre. Való¬
színű, hogy a sodronyzománczos eljárás ha¬
zánkban keletkezett, bár e kérdésben a tudo¬
mány még nem mondta ki az utolsó szót.
A kései gótikus kelyhekkel egyidőben szór¬
ványosan jelentkeznek kelyheinken a renais¬
sanee Ízlés nyomai, mely csak a XVI. század
közepe tájától kezdve lesz uralkodóvá. A góti¬
kus stil azonban annyira átment ötvöseink
vérébe, virágzása, kivált kelyheinken oly pom¬
pázó és oly hosszantartó volt, hogy renais¬
sance, sőt bárok stilü kelyheinken is gyak¬
ran találkozunk, szinte lopva becsempészett
maradványaival. Tiszta renaissance stilű kelyhünk nem sok maradt fönn, de nem is ma¬
radhatott, mevt a renaissance hazánkban iga¬
zán soha sem terjedt el, s csak elszigetelt
helyeken honosodott meg. Sokkal általánosabb
volt a bárok stílnek, az elíenreformáczió e
hatalmas szellemi fegyverének uralma, a mint
azt kelyheinken is tapasztaljuk.
A kehely, a mint végigkísérte a román, a
gótikus, renaissance és bárok építészeti stilt,
úgy végig élte, hazánkban és a külföldön egy¬
aránt a rokokó és az empire stil életét is.
Fejlődésének e két utóbbi szakában azonban
fölépítési elveit és díszítő formáit az építészet
mellett a világi belső berendezési tárgyak kész¬
letéből is merítette.
Az Iparművészeti Múzeum-bán érdekes és
nagy buzgalommal rendezett kiállítás nyilt
meg régi magyar kelyhekből. A kiállítás két¬
száz kelyhe ha nem is teljes, de világos átte¬
kintést nyújt a hazai kelyhek történeti fejlő¬
déséről, melyet a kiállítás kiválóbb tárgyainak
bemutatása kapcsán a fentebbiekben vázoltunk
Gcli.
röviden.

KÁPOLNASZERŰ NODUSSAL BIRÓ KEHELY A XV. SZÁ¬
ZADBÓL. (Vnrpoí, ág. e-r. >gjhái).
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1. Sodronyzomácos kehely a XV. századból (Kassai ref. egyház). — -2. Sodronyzománczos kehely a XV. század vegéről (Trencsén, rk. plébánia).- 3. Sodronyzoimánczos kehely a XVI. század elejéről (Nagy Ekemező, ág. év. egyház; — 4. A nyitrai székesegyház kései renaissance ízlésű Forgách-kelyhe 1600 körüli idő¬
ből. — 5. Barok ízlésű kehely a XVIL századból (Buzd, ág. év. egyház). — 6. Bárok kehely a XVII. századból. Készítette Hann Sebestyén hires nagyszebeni ötvös
(Nagyszeben, Bruckenthal-múzeum).
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rajzolás e módját s ezért a frauczia kőnyomat
története kicsiben az egész XIX. századbeli
franczia művészet képét adja és ha néhol mégis
- Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.
egy-egy kiváló egyéniség híjával van, az irá¬
A Szépművészeti Múzeumban a múlt hetek¬ nyok, a nagy változások mind képviselve van¬
ben egy érdekes kiállítás nyílt meg, mely ha¬ nak benne. Még teljesebben adja a rajzolás
csak részben is, de mégis csak valamiképen képét és érdekes összehasonlításokra, követ¬
pótolja ennek az intézménynek egyik nagy keztetésekre ad alkalmat.
hiányosságát. A ki ismeri a múzeum modern
A mit a mi közönségünk a modern rajzolás
képtárát és már nem egyszer elcsodálkozott fogalma alatt egészen a legutóbbi időkig ismert,
azon, hogy míg a másodrangú német festészet¬ a mi magyar művészeinknek rajzain kívül leg¬
nek harmad és negyedrangú termékei bősége¬ nagyobbrészt a német kultúra eredménye volt.
sen találhatók benne, addig a XIX. század Kezdetben Bécsbe, majd Münchenbe és Düssel¬
festészetének újjáteremtői, a francziák, majdnem dorfba jártunk tanulni, a franczia hatás csak
teljesen hiányoznak belőle, örömmel fogja kö- az utolsó két évtizedre esett. Nem mindennapi
szönteni ezt a nagy szakértelemmel és elsőrangú iróniája a sorsnak, hogy az első kezdetei ennek
ízléssel összeválogatott gyűjteményt, melynek is csak német szűrőn jutottak át hozzánk és
anyaga a múzeum grafikai osztályáriak leg¬ hogy nem igen tudott talajt verni, mert az
újabb vásárlásai közé tartozik és összeállítója¬ angol praerafaelitáknak ismét csak német köz¬
ként Meller Simont dicséri.
vetítéssel jött hatása elnyomta. Ez az egész
A litográfiának művészetre való felhasznál¬ német vagy németizü angol rajzművészet gon¬
hatóságát a franc/iák ismerték fel Meglátták, dolati művészet volt alapjában. Leginkább il¬
hogy a rajznak karakterét hiven lehet vele lusztrálásként űzték és nem önmagáért, min¬
utánozni, sőt hogy lágyabb, egymásbafolyóbb denféle allegóriákat, gondolatokat, morális oku¬
hatásokat lehet vele elérni, mint a czeruzával, lásokat akartak hirdetni vele és nem túlságosan
a szénnel, sőt még a krétával is. Az egyszínű törekedtek arra, a mire a képzőművészetnek
kőnyomatokat nemsokára a színesek követték, első sorban kell törekednie, érzékeinknek egy¬
a mivel a kifejezésnek új lehetőségei nyíltak szerű, minden meggondolástól ment gyönyör¬
meg. Nagyon rövid idő alatt önálló művészeti ködtetésére. Legnagyobbrészt merev, minden
ábrázolásmóddá vált ez az eljárás és teljesen lágyság nélkül futó, a fametszetvonal merev¬
elvesztette reprodukcziós jellemét. A kiállítás ségét kereső ábrázolási mód volt.
legrégibb lapjai, ekként Duprének egyik tája,
Ezzel szemben ez a kiállítás diadalmasan
még egészen úgy vannak elgondolva, mintha mutatja a franczia rajzolás fölényét és a ki¬
egy megfestett vagy meg nem festett olajfest¬ fej ezési módjainak érzékies szépségét. Ez a
mény áttételének készültek volna, míg egy művészet nem akar oktatni, nem akar meg¬
későbbi lap, például Toulouse-Lautrec vala¬ hatni, nem akarja emlékezéseinket segítségül
melyik színes rajza, első pillanatra elárulja, hívni, sem tettre biztatni; hanem csak egy¬
hogy önmagáért készült, hogy minden izében szerűen gyönyörködtetni akar. Nem témáival
a kőnyomat legteljesebben kihasznált határain akar hatni, hanem elsősorban kifejezésmódjá¬
belül volt elgondolva.
val. Innét van az, hogy a rajzolás módjának
A legkiválóbb művészek is felkarolták a oly sokféle, soha nem remélt, sőt talán egy

A FRANCZIA MŰVÉSZI KŐNYOMAT.

Daumier: Szabadon-bocsátható.

ideig félve került fajtáját találta meg, hogy
továbbfejlesztésük úgyszólván lehetetlennek lát¬
szik már manapság. Egyforma örömmel raj¬
zolt meg mindent, nem csinált színházi kuliszszákat az életből és ezáltal egy egészen új
természetet fedezett fel számunkra. Megközelíthetetlenül nagynak ismerte fel az életet an¬
nak leghétköznapibb nyilvánulásában is, ha
azt a művészet alakítja. Meglátta az emberben
a jellemzőt, ha az nem is volt köznapi érte¬
lemben szép, észrevette a mozgás ábrázolható
voltát, megtetszett neki az esetleges is. Sok
érzéke volt a kissé borzalmas szép iránt, ke¬
reste a meghökkentőt, mindazt a mi az ér¬
zéki benyomás első frisseségében örök igaznak
látszott. Megfigyeléseit mindennél többre tar¬
totta és nem iktatott közéjük tradicziókból
fakadó meggyőződéseket, nem fonta velük egybe
a múlt emlékezéseit, melyek letompították volna
ábrázolásának meglepően ösztönszerű voltát.
Nyugodt előítéletektől mentes világbatekintés
ez a franczia rajzolás, az első pillanatra tán
primitíveknek látszó, de az életben mégis csak
legfontosabbaknak bizonyuló realitások felett
érzett öröm és gyönyörködés.
A kiállítás legszebb lapjai Delacroixtól, Daumiertől, Carriéretől, Degastól és Toulouse Lautrectől valók. Legtöbb darabbal a legutolsó van
képviselve s mivel kőnyomatok kiállításán tör¬
tént ez így: méltán. A rajzolás e módjának
minden lehetőségét ő aknázta ki legjobban
úgy, hogy a színes, a halványan odalehelt
színekkel díszített litograíia az ő kezében vált
önállóvá. Nálunk nem valami ismert ez a tüne¬
ményes rajztudásu, kegyetlen megfigyelőképességü művész, a ki sajátos világával, a félvilág¬
gal, oly kíváncsi érdeklődéssel tudott foglal¬
kozni. A kiállításon a franczia művészet lég¬
utak ó fejleményei is képviselve vannak Signac, Vuillard, Denis egy pár szép alkotásával.
Farkas Zoltán-

Dupré: Legelő Limousinban.

A borbélynál üiök, vagy a hogy az önzők
mondják: a borbélyomnál. (Az önző úgy érzi,
hogy a borbély az övé, csakis és kizárólag az
övé, a borbély az üzletét és az Isten a bor¬
bélyt csupán neki alapította. No de a borbély
is azt mondja rólam: a vendégem. Semmise
vagyok, semmi más keresnivalóm nincs a föl¬
dön, semmi rendeltetésem, csak hogy az ő ven¬
dége legyek.) A borbélyomnál ülök. Egy ele¬
gáns amerikai szókben ülök, a melyben nem
kell izegni-mozogni, hogy jól elhelyezkedjem,
a szék izeg-mozog helyettem, mikor belőle az
előző úr felkelvén s a segéd az ülöpárnát
megfordítván, beleültem. Különféle rugók és
karok mozdulnak meg, ijedt tagjaim egy ki¬
csit tétováznak, azután azon veszem magainat
észre, hogy a lábam kényelmesen kinyujtóztattani, a nyakamat hátranyujtottam s a fejem
egy kis félholdalaku vörös bársonypárnán
nyugszik. Szemben velem nagy, tiszta tükör,
hogy belenézzek, míg borotválnak, s gyönyör¬
ködjem arczomban, a mely természetesen a
legérdekesebb az egész világon. A tükör alatt
keskeny márványpolcz, azon olló, fésű, kefe,
hajnyiró-gép, púder, timsó-block, hajviz, Eau
de Cologne fecskendő, minden boszorkányszere
a borbélyságnak. A tükörbe nézek, mert mu¬
száj, látom, hogy a segéd a nyakamba dugja a
szalvétát, mint a kis gyereknek ebéd előtt, egy
félperczig a kisgyerekkorra gondolok, (mintha
egy messzi-messzi, eltűnő szánkó csörgőit hal¬
lanám) a segéd eközben megkeverte a habot,
a képemre felhőzi, egyszerre fehérszakállú ag¬
gastyánt csinált a kis gyerekből Már érzem
a kést is a fülem mellett, a hol a borbélyok
a munkát elkezdik, bágyadtán nekieresztem

A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM.
Franczia regény.

(Folytatás)

Kis kíváncsi módjára előkereste czókmókom kö¬
zül estéli ruhámat és annyira magasztalta iparkodásom szegényes eredményét, hogy moso¬
lyognom kellett. Aztán magamra hagyott s öl¬
tözködni ment. Befejezve toilettemet, lecsavar¬
tam a villanyt és az ablakból a napvilágnak
utolsó derengését néztem, mely nyugaton izzó
színbe vonta a szemhatárt. A madárkák már
elhallgattak, a fák szine komorra változott, elmosódottá vált. És ekkor hiába tölté el az el¬
múlt óra szivemet kellemes felindulással, hiába
volt oly nyugalmas az este, szivem ismét össze¬
szorult.
Az élet, mely előttem áll csak álomnak lát¬
szik, nem tudom valóságnak tekinteni. Az egy¬
mást űző események nem engedik, jól meg¬
fontolni azt, hogy miként viselkedjem velük
szemben, s vájjon lesz-e biztos alapja a külső
csillogásnak? Vájjon Winifrednek igazán oly
jó-e szive, mint eddig gondolom? S a többiek?
Milyenek lesznek hozzám?
E pillanatban lépett be Winifred.
- Nérans kisasszony! Álmodozáson kapom
önt! — átölelve derekamat így folytatta: Ne
álmodozzék, mert álmaiban csak drága emlé¬
keit fogja látni, Addington fái szeretett fanto¬
mok alakját fogják felölteni s ön szerencsétlen¬
nek fogja magát környezetünkben érezni. Én
pedig épen azt akarnám, hogy önnek minden
tessék minálunk.
— Köszönöm, édesem, suttogtam.
Tovább csevegett azzal a furcsa kiejtéssel,
mely franczia beszédét nagyon bájossá tette,
mulatságosán csereberélve fel angol szavakkal
azokat a szavakat, melyek francziául nem jutot¬
tak eszébe.
— Aztán, kedves kisasszony ne nevezzen
Winifrednek, hanem csak Winnienek. Winnie,
hogy is mondják csak ezt ö n ö k . . . Ah ön
nevet ? Mily öröm, hogy végre nevetni látom
önt Christiane! Hadd csókoljam meg a neve¬
téseért !
A gong érczes hangja tompa és hosszas rez¬
géssel töltötte meg a folyosói Ebédre hívtak.
Most már az egész család együtt volt a sza¬
lonban, midőn beléptünk. A herczegnő muta¬
tott be, Surrey herczeg barátságosan kezet
nyújtott, ép olyan megnyerő külseje van, mint
Winnienek. Idősebbik fia, Guildford marquis,
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magam ennek a mindennapos kényelmetlen és
fölösleges érzésnek. A tükörbe nézek, mert
másfelé nem nézhetek, látom magamat, de
nem nézem magamat, nem igen K/eretek a
magam szemébe nézni, mikor így összejövünk,
én meg én, csak panaszkodni tudunk egymás¬
nak s nem tudjuk egymást inegvigas/talni.
Elmenekülök magam elől a tekintetemmel, s
egy úriembert kezdek nézni a tükörben, a ki
a hátam megett ül és a kit épen most pudereznek. Az úriember középkorú, a kezében a
"Fliegende Blátter»-t tartja, most felnéz be¬
lőle, mert a bajuszát kezdik kikötni. A bor¬
bély keményen felkantározza a bajuszkötővel
"az úriember felnő ajkát s a bajuszkötö két
szárát ráhúzza az úriember két fülére. Az
úriember bajusza eltűnt a sárgás kemény háló
alatt, az orr hirtelen megnőtt, az alsó ujak
előregőglött, az úriember mereven és kellő 'regarddal nézi szigorú arczát a tükörben, olyan,
a milyenek a régi római szenátorok lehettek.
Az úriember lelankasztja a klasszikus német
élczlapot a kezében s átadja magát a fejmo¬
sás friss kéjének. A borbély felrázza a karcsú
zöld üveget, a fejre locsol 'belőle, míg a má¬
sik kezével szaporán borzolgatja az úriember
hajzatát, egyszerre vad és rémült karaktert
kölcsönözvén az úriember fejének. Az úriem¬
ber lehunyja a szemét, míg a fejmosás tart,
talán fél a saját kinézésétől, vagy tán mélyeb¬
ben és intimebben akarja élvezni e fizikai öröm
pillanatait.
Vége, a borbély a törülközővel tapogatja az
úriember fejét, az úriember kinyitja a szemét,
egyet köhög, s előrébb ül a széken, úgy lát¬
szik, a mi most jön, az nagyon érdekli. Való¬
ban, a [borbély az úriember frizuráját kezdi
szerkeszteni. Úriembernek kevés haja van, fáj-

(lnloin. a kopaszságra itélt férfiak közé tarto¬
zik, a kik első ifjúságuk után szálankint vesz¬
tik el koponyájuk állati és drága ékét. Isten
tudja, hányféle hajszeszt, kenőcsöt használt
már, mióta rájött, hogy hull a haja, Isten
tudja, háiiyfélekóp fésültette a haját ifjúkorá¬
tól középkoráig, a míg a haja egyre kevesebb
lett. Bizonyos, hogy nem nyugodott belé soha¬
se ín. s mindennap aggodalmasan és kényesen
frizéroztatta magát, megjárta a kopaszodók
fri/aira-iskoláját, hogy hajuk látszatát feutartsák. Úriember most elörehajol, tanácskozik a
borbólylyal, a ki a fésűt nekiszegezte a fejé¬
nek. Lejebb, lejebb, mondja. A borbély oda¬
teszi a fésűt. Még lejebb. mondja az úriem¬
ber. Most jó. Egészen a füle mögött szánt
belé a fésű a hajba s áttereli a fej másik
oldalára. A bal fülétől a jobb füléig szállítja
a hajat, a nyúlt agyról a fej búbjára, bor¬
zasztó nézni a barázdát, a kit a fésű szántott.
Most jön a kefe, keményen vasalja össze és
nyomja a fejbőrre a hajat. Az úriember összeránczolt homlokkal figyeli ezt a munkát, belébelészól, a borbély ilyenkor eligazítja a hibá¬
kat. Mindig előfehérlik a koponya a haj alól,
itt is, ott is, a borbély türelemmel és ambiczióval simít, hűzgál, tapaszt, vasal az egy
napra készülő frizurán, mintha örök időkre
szóló művön dolgozna. Végre az úriember el¬
hallgat, lehajtja a fejét, forgatja jobbra-balra,
úgy látszik, meg van elégedve, haja van, élet¬
erős, megnyerő külsejű, fess ember, el fogja
csavarni a szép asszonyok fejét. Mi lenne,
Istenem, ha most felkelnék innen, odamennék
a háta mögé és megint összeborzolnám az
úriember haját, a szép, kemény, megfagyott
fényes fedőt ? . . . Megölne.
Szép Ernő.

inkább anyjára hasonlít, olyan szép, mint a
milyen anyja lehetett, nyugodt és hideg mo¬
dorú. Miután meghajolt előttem a nélkül, hogy
kezet adott volna, szemmellátható erőltetettséggel így szólt:
- Lord Standigate említette nekem, hogy
atyja ura szenvedélyes vadász volt, Nérans kis¬
asszony.
- Erre a bizarr fogadtatásra meghökkentem,
és első pillanatra csak egy zavart igennel tudtam
felelni, de mihelyt észrevettem, hogy Guildford
marquis fiatal feleségének ajkán az én tisz¬
teletemre gúnyos mosoly fakad, ez a néma
neveletlenség visszaadta lélekjelenlétemet és
érthető hangon vágtam vissza:
— Csakugyan, a néransi lovas vadászatok
híresek voltak. Atyám velük csak ősei szoká¬
sát követte.
Őseimnek ez a felidézése bármily üres hiúskodás volt is, úgylátszik enyhítette a marquise
gőgjét, mert elég kedvesen üdvözölt, midőn lady
Surrey hozzávezetve bemutatott:
— Gladys, bemutatom Nérans kisasszonyt.
Aztán hozzám fordalt:
- Menyem, Guildford marquise.
A marquise szép asszony, még a szó leg¬
tágabb értelmében véve is. Fiatal, egészséges,
junói termet, rózsás arczú, szőkehajú, tökélete¬
sen ovális arczú, kékszemű, kifejezéstelen mosolyn, valóságos reklámszépség. Értelem és
szellem viszont a lehető legkisebbre szorítko¬
zik benne. Surrey herczegnő menye szakasz¬
tott olyan, mint a milyennek született: dús¬
gazdag asszony, ki nem tud a pénzével mit
tenni, és elképzelhetetlen gőgtől felfuvalkodott.
Minden gondolata ennek a gőgjének kielégíté¬
sére van irányozva, úgy hogy nem sok marad
annak számára, ki beszédbe elegyedik vele.
Hála a Winifreddel halkan folytatott beszéd¬
nek, az ebéd számomra kezdetben kellemesen
folyt A kicsike bájos módon kaczérkodott ve¬
lem, csakhogy megnyerje tetszésemet. Megfigyel¬
tem lelkének rejtekeit, a így észre kellett ven¬
nem, hogy mélységes örvény tátong kettőnk
szive között A nyomorúságnak áradata oly
partra vetett engem ét, melyre az ő tiszta szive
sohasem juthat el. Én pedig, ha lelkem tiszta¬
ságát nem vesztettem is el, elvesztettem érin¬
tetlenségét. Távol estem Winnietől, de vonz
hozzá és csábít feléje az, hogy valaha én is
ilyen voltam mint ő, valamikor; eltűnt ifjúsá¬
gomban. Ilyen tisztasággal szemben az én szo-

morú tapasztalatokkal tele huszonöt évem, gon¬
dolkozóba ejt engem, kételkedésre késztet és
keserű gondolataim újra üldözni kezdenek. Nem
tudok uralkodni magamon, úgy hogy a dinner
végén ismét elszomorodom.
A hatalmas teremnek fényűző csillogásában
elkápráztatott szemeim kezdetben alig láttak
valamit, sem a decolletált ruhákban pompázó
asszonyokat, sem a tarkaruhás lakájokat, sem
a drága virágokat, melyekkel az asztal tele volt
hintve, sem a pompás ezüstkészletet. Ez a túl¬
áradó fényben fürdő terem egészen tündér¬
meseszerű volt. Valamikor én is hozzá voltam
szokva az úri élethez, de ahhoz, mit itt talál¬
tam, egy tapasztalatomat sem lehetett hason¬
lítani.
A virágoknak harmonikus elrendezése a lapos
ezüsttálak között, a tányérok aranyozása, a
kristálypoharak sziporkázó csillogása a régi
csipkékkel födött, gyolcs asztalkendőn, gyö¬
nyörű együttessé olvadt össze, ereznem kellett,
hogy mily kellemes dolog az ilyen herczegi
családi élet.
Dinner után elhagyjuk a termet, csak az
urak maradnak ott szivarozva egy pohár borra.
Winnie a pianóhoz hitt, a hol Mendelsohn
duókat dudolgattunk. A theára az urak is bejöt¬
tek és éjfél felé mindenki szobájába vonul vissza,
így töltöttem első napomat. Sem víg, sem
szomorú nem vagyok, csak egy kissé elfogódott,
mintha aggódva várnék valamit. De ugyan mit ?
Az előjelek után Ítélve semmit. A levegő, melyet
beszivok, oly nyomasztó, olyan súlyosan nyug¬
szik testemen, hogy kétségbeesetten gondolok
vissza Marine kis kunyhójára, hol mindig bé¬
kesség környezett. De mégis jobb volt elvál¬
nom tőle, hiszen olyan szegények voltunk. A jó
lélek az én támogatásommal egyedül sokkal
nagyobb bőségben élhet ezentúL Micsoda jövő
vart volna reám L'Esnévalban ? De hát milyen
vár rám itten ?
Társalkodónő vagyok? Igen azzá lettem. Ez a
szó zárja be ifjúságomat, ez helyez a szolga¬
személyzet közé. Nincsen már jogom ahhoz, hogy
egyéniségem is legyen, ügy kell gondolkoznom,
és cselekednem, hogy mások kellemesnek talál¬
janak, kikhez, lehetséges, hogy semmi rokon¬
szenv sem kapcsoL Ezek viszont talán gyana¬
kodnak rám, megfigyelnek és félnek is tőlem.
Gondolataikat, lelkűket el fogják zárni előlem,
mint a hogy elzárják mindazok elől, kik nem
az ő világukba, nem az ő rangjukhoz tartoz-
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nak. Túláradó jóindulattal jöttem e családhoz,
a mely engem talán betolakodónak, ellenség¬
nek tekint.
Lady Surrey és lordGuilford szemében mintha
gyanakodó kémkedést vettem volna észre. Ah !
nem is büszkeségem az, mely ez ellen fellázad,
hanem szivem szenved miatta. S most midőn
felidézem elvesztett életemet, repülni szeretnék,
feltámadni az ellen a hang ellen, mely azt
parancsolja: «Hunyászkodj meg N
Mért nem tudtam a sors küzdelmeiben elég
józanságra szert tenni? Mindig ugyanaz az ér¬
zékeny Christiane maradtam, a ki ideges, a kit
a ki nem mondott szó ép úgy sért, mint az
elhangzott, a ki érzékenységében mindig réme¬
ket l á t
A derült éjjel csendje is csak idegesít! Menni
szeretnék, bujdosni azon az ösvényen, melyet
ablakomon át irásközben látok, a felé a világos¬
ság felé, mely átdereng az erdő sötétlő mély¬
ségén. Ah, menni, egyedül az égbolt sápadt
világossága alatt midaddig. míg csak össze nem
roskadnék. De ehhez sincsen bátorságom. Mit
gondolnának felőlem, ha megtudnák ezt a gyer¬
mekes éjjeli kirándulást?
Végem van: szolgálatba álltam. Nyomorult¬
nak érzem magam, mert nem tudtam e pilla¬
natig, hogy mennyi vigaszt a lás rejlik e szóban:
Vasárnap, szeptember 9.
Ma reggel misét hallgattam és kissé megvigasztalodva hagytam el az Isten házát. Azért,
mert semmiképen sem voltam elkészülve erre
a helyzetre, mely visszasodort a nagyvilági
életbe, még nem szabad fejemet elveszítenem.
Eleget szenvedtem már, hogy balgaság nyugod¬
tabb napokat is remélni. Nem már is elég nagy
boldogság az, hogy Winnie oly áldott jó lelek?
A kápolnában mindenféle zavaros benyomás
foglalkoztatott, nem tudtam a misét figyelem¬
mel kisérni, a zsoltárokat s könyörgéseket ér¬
telem nélkül olvastam, eszem nem tudott belé¬
jük mélyedni. Ekkor felnyitottam a Krisztus
követését s arra a helyre bukkantam, mely az
én kóbor vágyaimat is ostorozza, mert a lélek el¬
tévelyedéséről beszél. De vájjon elérem-e valaha
a keresztény békességet ? Tudni fögom-e : «megfenyíteni a testet és annyira igába hajtani,
hogy bármire is készen, kevéssel beérj e. szeretni
a legegyszerűbb életet és soha semmiért sem
panaszkodni ?
Pár pillanat mulva, alighogy megérkeztem a
kápolnából, Winnie lépett be csicseregve szo¬
bámba, kicsit csevegni. Megtanított a házirendre.
A breakfast, azaz az első reggeli árpakásából,
sült szalonnából, füstölt lazaczból, tojásból, hi¬
deg húsokból, vadpástétomból, narancsbefőtt¬
ből stb. áll, a mit teával, kávéval, csokoládé¬
val, vagy kakaóval lehet leöblítm. Eendszerint
reggeli tíz, de vadászat napján kilencz órakor
fogyasztják el. Az étteremben egy cseléd sincs
ilyenkor jelen, csak a háziasszony intézkedik
ott; azt a mi tetszik, mindenki maga szedi a
bnffetről tányérjára.
A lunchöt, a mi olyanfajta étkezés, mint a
mi franczia déjeuner-nk, két órakor szolgálják
fel. Ezt öt órakor tea követi pirított kenyérrel,
sandwichekkel, kalácscsal, gyümölcscsel, végül
fél kilenczkor van a dinner, melyre tizenegy
órakor újból tea következik.
- íme ez az étkezések beosztása Christiane
kisasszony. Önön van most a sor, hogy meg¬
határozza, miként használjuk fel szabad óráin¬
kat, s hogy mikor kivan egyedül maradni, mert
ha meg nem mondja ezt, én, ki annyira szerel¬
mes vagyok önbe, nagyon is gyakran leszek
hajlandó megzavarni.
Együtt, a mily jól csak lehetett, kiterveltük
aztán az óra-beosztást. Winnie erre édesanyjá¬
hoz vezetett, hogy felülbírálja javaslatunkat.
Lady Surrey, ki bondoirjában irt, meg volt elé¬
gedve, hogy máris megcsináltuk a munkarendet,
de mégis tett néhány megjegyzést:
Winifred csupa szorgalom, Nérans kis¬
asszony, de nemsokára nem maradunk egyedül,
s ezért a rendszeres tanulást aligha lehet majd
megvalósítani. Ismerőseink a tengeri fürdőkből,
külföldi utazásokról hazajönnek s mi a lon¬
doni idényig itt fogadunk. Ma jönnek meg lord
Standigate és az ön barátnői, Winnie, O'Reillyék.
Házunk vígságtól lesz hangos, s az önök mun¬
kája ezt meg fogja érezni Különben is — és
ezt fontosnak tartom, hogy közöljem önnH,
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nem is annyira tanítónőnek, mint inkább társalkodónönek hívtam meg önt, Nérans kis¬
asszony. Winifred kissé gyönge arra, hogy ven¬
dégeink szórakozásait mindenben kövesse, s
így mindig mellette lesz valaki, ki többet ér egy
komornánál, hogy foglalkoztassa és szórakoz¬
tassa is.
Eajta! Bátorság ! Uralkodom magamon! A
«valaki, ki többet ér egy komornánál* ura volt
szivének e szónoklat alatt. Helyzetem tisztán
meg van határozva: hivatásom szórakoztatás,
mely mind a mellett tetszik nekem, mert Win¬
nie édes kis társnak Ígérkezik.
Déjeuner után, hosszú séta a parkban. Winifreddel felkerestük a széles cricket, tenni s, golf
játszótereket, az istállót, a futópályát, a polotért, a bicziklipályát s végül egy falusi lakot,
mely az erdő mélyén a vívó és a boxoló termet
rejti magában. Valóságos kis álom ez a házacska,
oly bámulatos czéiszerüen van berendezve. A
vívóterem mellett szellemes berendezésű mosdó¬
szoba, korévetekkel bútorozott pihenőterem,
melynek hatalmas ablaka a viruló kertre nyílik.
Kívülről ez a házikó a gyermekmesékhez
festett házacskára emlékeztetett, mert alacsony
volt, ablakai szélesebbek mint a milyen maga¬
sak és külső lépcsője, mely a pihenőszobákhoz
vezetett, három padlásablaka, mely magas te¬
tejébe volt ékelve, a vörös vadszőlő, mely be¬
futotta falait, végül a kúpalakura nyírt taxusok,
melyek úgy állják körül mintha gyermekeknek
ajándékozott faragott játékszerfák volnának,
mind megerősítették ezt az illúziót. Ennek a
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házikónak tervezője a fiatalabbik fiú, ki a ki¬
rályi testőrségben szolgál. Jó Ízlésének kell
lennie. Winniü elmondta, hogy az emeleti
helyiségek, melyekben az urak a sportolás után
ruhát váltanak, szerfelett kényelmesen vannak
berendezve, sajnos, az illem nem engedi meg
nekünk, hogy ezeket is megtekintsük.
Midőn a házikóból kiléptünk, egy uégy-öt
éves legénykét láttam felénk rohanni, kit bo¬
lond futásában jó messziről egy fehérbe öltözött
testes leány üldözött, a kit teljesen elfoglalt
az, hogy szélesen lebegő köntösét, mely hullá¬
mozva vette körül, összefogja. Pipacsvörösen,
fuldokolva kiáltotta felénk, midőn észrevett
minket:
• nMilady! mylady! fo-o-o-gja meg lord
Ri-i-i-chardot, k-é-é-rem alássan!
Csakhogy a mi láttunkra lord Richárd amúgy
is megállóit és nyugodtan közeledett hozzánk.
- Jónapot tanti! Hát ez a hölgy, kicsoda
ez a hölgy? tan ti?
- Dick, maga egy rósz gyerek, rósz kis fiú,
hogyan felhevült, nem szabad ám ennyire sza¬
ladni ! Látja, egy csöppnyi száraz hely sincsen
az arczán, hol megcsókolhatnám.
- Tanti, ki ez a hölgy?
- Nem mondom meg, Dick, mert nem en¬
gedelmeskedett Maynek, nem érdemli meg,
hogy megtudja.
- Tanti! már maga is szigorú én hozzám ?
Szegény Dick! mindenki szigorú Di ékhez. De
Dick mégis tudja a lady nevét, megmondta
neki a repülő kis madár: ez a fekete tündér, a
ki nagyon szép és szereti a kis gyermekeket.
E hosszú előadás alatt a drága kis ördög
lelkesülten nézegetett engem. Szemeit olyan
csodálkozva szegezte reám, hogy Winnievel
mind a ketten hangos kaczajra fakadtunk.
Nénje felkapta őt, és átadta nekem, mire ka¬
romba zártam.
— Ah, kedves Christiane, ime egy hódítás és
flirt is, ha úgy tetszik.
—• Bizonyára tetszik, de mondd Richárd,
meg akarsz-e csókolni?
- Igen, de ott . . .
- És nyakamra mutatott.
Erre mindketten bolondul elkezdtünk nevetni.
- Sohasem láttam még ilyennek, — szólt
Winifred, soha, de soha!
Dick nem jött zavarba, átölelte karjával
a nyakamat s megcsókolt azon a ponton, a
melyre előbb rámutatott, aztán vállamra haj¬
totta fejét, rózsás orczáját, mely illatos volt,
mint egy virág, arczomhoz fektette, valóban
bájos kis hízelgő volt. . .
Nem is tudom, vájjon mily változás történt
szivemben, fájdalmas-e vagy tán örvendetes ?
Talán a rejtett anyai ösztön dobbant meg
benne? Édes megindultságban viszonoztam a
kis fiúcska csókjait. Megsimogattam hosszú
szőke fürtéit s így szóltam hozzá:
- Lord Barkleynek okosan kellene visel¬
kednie, nem szabad ennyire szaladnia, engedel¬
meskednie kell Maynek, akkor aztán fogom is
szeretni s majd szép mesékkel mulattatom.
- Néni! Micsoda öröm! A fekete tündér
szeretni fog, ha okosan viselkedem !
Kisiklott ölelésemből s a földre toppanva ki¬
csiny kezét az enyémbe tette és úgy mentünk
egymás oldalán. Erre May is utolért minket,
vele együtt a gyermekkertésznő és az én kis
lord Barkleymnek húga is, lady Florence,
egy négy éves, kicsinyke kis, szőke, rózsás
leányka, kinek oly furcsa volt rövid s mélyen
kivágott fehér csipkeruhácskája, mintha nem is
felöltöztetni hanem levetkőztetni akarták volna
véle. Kerekded babaarczát gazdag csipkéjű angol
kalap övezte, mely alól dúsan omlottak halvány
hajának selymes fürtjei. Megcsókoltam finom
orczáját, mig Dick körülményesen magyarázgatta neki, hogy én a fekete tündér vagyok.
Erre Winifred is megszólalt, még pedig francziául, nehogy a cselédek is értsék:
- Ezek mindketten Herbert testvérem gyer¬
mekei. Ugy-e szépek ? Én imádom őket s örü¬
lök, hogy ön is szeretni fogja. Sógornőm Gladys, nagyon keveset törődik velük. Teljesen
megbízik a gyermekkertésznőben, igaz, hogy ez
a maga nemében tökéletes is, de mégis úgy
vélem, hogy ő maga többet gondozhatná őket
s több gyöngédséget árulhatna el irántuk. Nap¬
nap után csak egy pillanatra látja a kicsinye¬
ket, midőn dinner előtt rövid időre bejönnek a
fogadószobába jó estét kívánni. A többi idő
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A BÉKE-DELEGÁTUSOK A LONDONI
alatt szobáikba vannak száműzve s ott élnek
láttatlanül, mint a hogy az velem is történt,
mindaddig míg eléggé felnőnek, hogy részt
vegyenek abban a társaséletben, melynek szü¬
leik rabjai. Ezért, a míg Addington-Parkban
tartózkodnak, egy kicsit dajkáigatom őket, s jól
esik látnom, hogy ön nem lógja útját állni
ennek. Kettesben még kellemesebbé tehetjük a
kicsikék életét úgy-e drágám ? tette hozzá ango¬
lul a gyermekekhez fordulva.
A két kis baba elbújt Winifred szoknyája
mögé s nevetve kandikált onnét elő:
- Kakukk — kakuk — fekete tündér!
Víg játék kezdődött. Tetettem, hogy nem lá¬
tom és keresem őket. Hol vannak Dick és
FI őri - - kérdeztem - - talán e mögött a fa
mögött? Vagy ebben a mogyoróbokorban? Itt
sincsenek! Istenem hol is lehetnek ? Elnyelte
tán az erdő, vagy a felhők vittek el? Szegény
kicsikék, mily rettentő, hogy sohasem látom
többé őket! Mindjárt sirva fakadok.
Elszontyolodva e kis szinészkedéstől, Dick
felkiált:
— Nem! Ne sírjon fekete tündér! Itt va¬
gyunk !
Komolyan hozzá teszi még. hogy újabb meg¬
lepetés ellen biztosítson engemet s megkímél¬
jen újabb ijedtségtől.
- A néni ruhájában rejtőzködtünk el. Dick
megígéri, hogy Dick és Flóri sohasem fognak
felhőben elbújni.
Megöleltem az aranyost, megcsókoltam és
megkérdeztem:
- Mért hi engemet Dick, fekete tündérnek?
- Mert, mert nagy fekete haja van, mint
May meséjében a fekete tündérnek, a ruhája is
fekete, meg akkora is mint a tündér. Bizony,
azt hittem, hogy ő jött el értem!
- Dajkájuk, May, Skócziába való s a világ
egy országában sem terem annyi tündér, mint
ott — magyarázta Winne.
A gyermekeknek nehezükre esett, hogy válniok
kellett tőlünk, midőn Winifred körül akart
vezetni a park legszebb részein.
(Folytatása következik.)

LORDMAR

ÁLTAL TISZTELETÜKRE ADOTT EBÉDEN.

IEODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Ezer leányfej. Berkes Imrének néhány novel¬
láját lapunkból is ismeri az olvasó. Most regénye
jelent meg E:cr leányfej csalogató czínmiel. Az
ezer leáriyfej egy vidéki polgári leányiskolában
csintalankodik, az egyetlen férfi-tanár nagy lelki
zavarára. A tanár úr nagyon szerény, nagyon fé¬
lénk, nagyon élhetetlen fiatalember, minden ideg¬
szála megtelik azzal az észrevehetetlen fluidinnmal. melyet ez a sok fiatal nőszemély áraszt, velük
trez minden bajukban, de mint aö'éle öntudatlanul
élő, akarattalan ember, igájába kerül a vénülő, roszindulatű. de erős igazgatónőnek, a ki el is veteti
magát vele. A házasság nagy boldogtalanságot,
sok titkos lázadozást, sok megalázkodást. testi¬
lelki rabságot hoz a tanárra, míg egy volt tanít¬
ványa, tiszta, erőslelkű, bátor, nemes, szép aszszony, ki rövid házasságában megcsalódott s tu¬
lajdonképen mindig is a tanárt szerette, meg nem
szabadítja. A fiatal férj otthagyja feleségét, az
igazgatónőt, a kisvárost, szenvedései színhelyét és
a volt tanítványnyal, leendő új feleségével elmegy
Pestre. A regény, ha merőben a. szórakozásból
olvasó publikum szempontjából nézzük, kellemes,
érdekes olvasmány, van benne humor és melegség,
története fordulatos, sok kedves motívuma vonzóvá
teszi. Irodalmi szempontból, psychotógiájának és
környezet-rajzának bizonytalanságai mellett is meg¬
lep az a biztonság, melylyel tárgyának lényegét,
a fiatal tanár alakját megkonczipiálja. Egy saját¬
ságos, de gyakran előforduló embertípust rajzol
ebben az alakban: a gyámoltalan embert, a ki
csak úgy lebeg a világban, nem érzi a maga sze¬
mélyének súlyát, fogalma sincs arról a hatásról,
melyet másokra tett, arról a helyről, melyet a
világban elfoglal, nem tud tudatos viszonyba jutni
környezetével, vak ember módjára csak önmagába
néz, ezért teljesen önmagába is esik, nem képes
környezetével szemben önálló cselekvésre, mindig
mást tesz, mint a mit szeretne, mert mindig azt
teszi — saját belső természete ellenére - - a mit
mások gondolnak és akarnak, mindig erősebb
akaratok, önmagánál biztosabb föllépésű emberek
szuggesztiója alatt áll. Ezt a psychológiai habitust
nagyon jól megérezte az író s ez ad értéket és
érdekességet regényének,
A (Budapesti Szemle» most megjelent janu¬
ári füzete érdekes czikksorozatot kezd Berzeviczy
Albert tollából Görögországi útirajzok czímmeí.

Az első közlemény Olimpiáról, a görög kultúra
emlékeinek egyik leggazdagabb lejhelvéről szól s
érdekes szempontokat és adalékokat nyújt a görög
művészet és kultúra megértéséhez. Fraknói Vilmos
Nagy Lajos királyunk házassági politikájáról ad
új adatokban gazdag áttekintést. Concha Győző
A parlamenti kormányrendszer Magyarországon
czímmeí aktuális tárgyról értekezik magas tudo¬
mányos szempontokból. Báró Szalay Gábor Szalay
Lászlóról, a múlt száziid közepe tájának kiváló
publiczistáj'áról és történetírójáról iezd érdekes
jellemrajzi tanulmányt, mely bevezetése lesz Szuíay a Franklin-Társulatnál megjelenendő levelei
kiadásának. Ifanpcuxant egy szép elbeszélése, Ttadó
Antal verses legendája adják a füzet szépirodalmi
olvasni valóit. A Szemle rovat s az egész füzet
egyik főórdekessége Ángyul Dávidnak az az elő¬
terjesztése, melyet a Kisfaludy-Társaság Gregussjutalma ügyében, mint a kiküldött bizottság elő¬
adója tett A díj tudvalevőleg a legutóbbi hat év¬
ben megjelent legjobb kritikai műnek van szánva.
Angyal Dávid igazán elismerésre méltó lelkiisme¬
retességgel dolgozta fel a megszabott időközben
megjelent anyagot, a kritikai tartalmú könyveket,
folyóiratokban megjelent tanulmányokat s a figye¬
lemre méltó művek legnagyobb részét röviden is¬
merteti úgy, hogy nagyjában véve elég teljes össze¬
foglaló képét adja, ha nem is a legújabb magyar
kritikát mozgató eszméknek
mert'ma már ittott ilyenek is vannak - - de legalább az egyes
munkák tartalmának. A sajtóbeli kritikákra nem
terjeszkedik ki, a mi minden esetre hézaga a
munkának, de nem csoda, ha az előterjesztés szer¬
zője visszariadt e feladattól, melynek lelkiismeretes
elvégzése csaknem lehetetlen annak számára, a ki
elvégre is nem él benne az aktuális irodalom napi
küzdelmeiben és áramlataiban. Ugyancsak a Szemle
rovatban van Kenedi Géza Keleti vázlatok czímű
czikke. Az Értesítő rovat egy könyvet ismertet.
A Budapesti Szemlét Berzeviczy Albert és Beöthy
Zsolt közreműk 'idősével Voinovich Géza szerkeszti
s a Franklin-Társulat adja ki : előfizetési ára fél¬
évre \~2 korona.
Byron «DefonnedTran8fonned«-je./í.Vi-o)i egyik
töredékben maradt, de rendkívül érdekes drámáját,
a Di't<>rii)i'il tram<fi>i-nn'il czíműt magyarra fordí¬
totta s az «Olcsó Könyvtár* legújabb füzetei közt
kiadta Mayné Marczuli Erzsi. Ez a dráma, mely¬
ről annak idején Goethe nagy elragadtatással nyi¬
latkozott, Byron legszemélyesebb munkáinak egyike.
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a maga szenvedéseit írja meg benne, melyeket és Karancs Peti czímű új Dörmögő-sorozatot.
sántasága miatt szenvedett Mindig röstelte, tit¬ Krúdy Gyula érdekes elbeszélést ir, Keményffí
kolni igyekezett testi hibáját, semmi sem fájt Jenő kedves képet rajzolt, bzentgyőrciyiné Ki-onherfffír Lili, a hires korcsolyázó bajnoknő a páros
neki jobban, mint ha e miatt gúnyolták s ellen¬
ségei ezt ki is használták ellene. Drámájának is korcsolyázásról mond el érdekes dolgokat, Zxigu
legérdekesebb motívuma az az elkeseredés, melyet
bácsi mulatságos mókát mond el, linkon Viktor
hőse nyomoréksága miatt érez, s a mely arra folytatja Napóleon korában játszó Kixbürftöfdiöl
viszi, hogy eladja magát a sátánnak, csakhogy
Valériáig czímű regényét. A rejtvények, szerkesztői
testi hibájától szabaduljon. A hó's, Arnold más em¬
üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A <Jó
ber formáját veszi fel s a dráma történeti szin¬ Paj'Mut-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési
térre megy át. melynek rajzában Byron minden ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona,
merészsége, költői megelevenítő ereje érvényesül. A egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér.
drámát, mely a harmadik felvonás elején töredék¬ Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal.
ben marad, Mayné Marczoli Erzsi nagy szeretet¬ (IV. kér. Egyetem-utcza 4.)
tel, gonddal és megértéssel fordította le s szép
Új könyvek.
kis tanulmányt is irt bevezetésül elébe.
Ezer leányfcj. Eegény, irta Berkes Imre. Buda¬
Természettudományi mozgalmaink a XVII— pest, Franklin-Társulat; ára 4 korona.
XVIII. században. Ernyey Józsefnek egy érdekes
Lord fiyron : Transformatió (Deformed transforfüzete jelent meg e czlm alatt, mely tudományos¬
med). Dráma, fordította Mayné Marczali Erzsi.
ságunk történetének egy kevéssé, egyes adataiban
Budapest, Franklin-Társulat («Olcsó Könyvtár*
pedig egyáltalán" nem ismert fejezetét dolgozza fel.
1676—1677); ára 40 fillér.
Megállapítja, hogy már a XVTL és XVUL század¬
Természettudományi mozgalmaink a XVII—
ban is volt természettudományi irodalmunk. Jel¬
XVIII. században. Irta Ernyey József. Különle¬
lemző, hogy ez túlnyomó részben botanikai volt s
erre, mint az akkorbeli régi magyarországi ker¬ nyomat a "Természettudományi Közlöny»-bői. Bu¬
tekre vonatkozólag Ernyey számos bibliográfiai és dapest.
egyéb adatot kutatott fel. Az érdemes kis munka
afagyar irók élete és munkái. A M. T. Akadé¬
mint külön lenyomat jelent meg a Természettu¬ mia megbízásából irta Szinnyei József 128, füzet,
dományi
Közlönyből
a XTV. kötet 10. füzete Budapest, Hornyánszky
Viktor; ára l korona.
Magyar irók élete és munkái. Szinnyei József
nagy lexikális munkájának, mely most már közel
Magyar Shakespeare-lár. A vallás- és közokta¬
áll a befejezéshez, most jelent meg 128. füzete, tásügyi m. kir. miniszter támogatásával kiadja a
mely a Wass és Wittmann nevek közé eső 363 Kisfaludy-Társaság Shakespeare-bizottsága. Szer¬
iró életrajzát foglalja magában, köztük néhány keszti Ferenczi Zoltán V. kötet. Budapest, Frank¬
közéleti vagy irodalmi jelentőségénél fogva fontos lin-Társulat.
iróét is. Az eddig megjelent 128 füzetben 28,9oO
iró életrajza és munkáinak jegyzéke van felsorolva.
Magyar Shakespeare-tár. Folyóirat helyett most
HALÁLOZÁSOK.
évkönyvül jelent meg a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-bizottságának eddig évnegyedes folyóiratként
Elhunytak a közelebbi napokban : ZÜBRICZKY FLÓmegjelent Shakespeare-tára, melynek szerkesztését RIS premontrei kanonok, nyűg. főgimnáziumi tanár,
Ferenczi Zoltán vette át. Az évkönyv a bizottság 85 éves korában Lelesz községben. - - BITTNER
hivatalos közleményein kívül nagyszámú tanul¬ JÓZSEF ügyvéd, Liptó vármegye volt tiszti főügyésze,
mányt, kisebb czikket tartalmaz Shakespearere és
82 éves korában Budapesten. — GEBHAEDT FEBENCZ
a magyar irodalommal való kapcsolataira vonat¬ nyűg. kúriai tanácsjegyző, 81 éves korában Buda¬
kozólag ; a tárgy iránt érdeklődők sok érdekessé¬ pesten. — SCHOSSBERGER MÓR Budapesten, 80 éves
get találnak benne.
korában. - - GERLEY MÁTYÁS, Barsverebély nyűg.
A «Jó Pajtást*, Sebők Zsigmond és Benedek kántortanítója, 73 éves korában Nyitrán. - - Podhrágyi ÚJHELYI ISTVÁN nyűg. adófőpénztáros, 65
Elek képes gyermeklapja január 19-iki számában
éves korában Pozsonyban. - - BACHBÜCH HENRIK
Benedek Elek irt szép verset, Zuboly Kossuth
Lajos gyermekeinek fogságáról mond el érdekes párisi ékszerész, királykuti Bachruch Károly nddolgokat, Sebők Zsigmond folytatja a Dörmögö úr vari tanácsos, császári és királyi udvari és kama-
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3. szAM. 1913. 60.
rai ékszerész fivére, 65 éves korában Párishan.

KERTÉSZ FEBENCZ posta- és táviró-1'elügyelo, a tele¬

fonközéppont

fó'nökhelyettese,

50 éves korában

Budapesten. — CSEPREOHV LÁSZLÓ posta- és táviró-

segéd-ellenőr. -IS éves korában Tordán. — Gyerovai és párnicztii PABNICZKT LÓRÁNT, a Pesti Hazai

Első Takarékpénztár tisztviselője, 39 éves korában
Budapesten. - - PÁKOZDY BÉLA folyammérnök, 46

éves korában Győrött.
- FJSCHL FERENCZ nyűg.
apátsági erdőtiszt, 09 éves korában Zirczen. POLJAK FERENCZ magyar királyi postamester, nyu¬
galmazott magyar királyi hon véd főhadnagy, öt¬
venöt éves korában a barsmegyei Alsóhámorban. —
HADHÁZY JÓZSEF Désfalvi nyűg. unitárius lelkész,
egyházi tanácsos, Kisküküllő vármegye törvhat.
bizottsági tagja, 7(i éves korában Kolozsvárott. —
Giczei GICZEY LAJOS pénzügyi fogalmazó, 26 éves
korában Budapesten. - - CSOÓB GTDLA hadapród-

iskolai növendék, 16 éves korában Budapesten. —
MELEOA MIKLÓS zakárfalvi r. k. kántortanitó és

neje Pollák Jozefin kéthónapos kisfia.- Ifjabb
PATAKI PÁL gimnáziumi tanuló, Pataki Pál és
felesége, szül. Mester Anna 17 éves fia Ungtarnóczon. -
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Idősbb GOSZLETH ISTVÁN fényképész, 63

éves korában Budapesten.
Ozv. kenései KENESSEY LAJOSNÉ szül. nádasdi Sár-

közy Albertin, 78 éves korában Pettend község¬
ben. - LÁZÁR GÉZÁNÉ szül. Beteg Ida, 60 éves
korában Kolozsvárott. - - Özv. nádudvari BÓNIS
ISTVÁNNÉ szül. borosjenői és bolgárfalvi Sebesi
Ágnes, 63 éves korában Septér községben. — Özv.
KHATOCHWILL LIPÓTNÉ szül. Jámbor Eózsa, 53 éves
korában Csabdi községben. — Özv. MIHÁLYFFY ÁRPÁDNÉ, szül. Lammer Jusztina, 57 éves korában
Budapesten. - - GERBNDAY NÁNDORNÉ, szül. König

Mária, 36 éves korában Budapesten. - Lénárddaróczi BÁRDOS EDÉNÉ, szül. tövisi és füzesséri Füzesséry Gabriella, 34 éves korában Szentendrén. —
SKARNICZEL IRÉN Galgóczon.

EGYVELEG.
* Némaság - a beteg fül miatt. Dordi és
Canestrini olasz orvosok egy római szaklapban ér¬
dekes orvosi műtétről számolnak be. Egy i28 éves
kőmivesről van szó, a kit gyermekkorában fül¬
gyulladás miatt megoperáltak. Az operáczió nem
volt szerencsés, mert utána a gyermek megnémult.
Újabb műtét vált szükségessé, de a némaságot ez
sem szüntette meg. A gyermek felnőtt, férfi lett
beló'le, de néma maradt és a füle folyton fájt.

jótékony hatással van t tej mennyiségére és minőségére. A tej
gyarapodás 31—£0%. A csecs- mok súlyban rend zerínt gyarapod¬
nak és kitűnően fejl"dnek A > Galegol" kellemes izü, minden fo¬
lyadékban könnyen öl dó dó" ezer és egy tégely 20 napra elég én d .
Ara 3 korona.
ÍÁra 3 korona.
Fülerakat Fragner B. gyógyszertára Prág III. Neruda-utcza sarok.
Lerakat Magyarorszácron T rök József gyógy ez. Budapest, Kiiályu.
Ahol nem kapható, a szétküldés poétán a pénz előzetes beküldése
után történik. Egy fctgely K 3'20, két tégely K 6'72
" ^
há^om « K 9 72, négy « K J2-— bérmentve.

Canestrini orvos ekkor újra megvizsgálta és ki¬
derült, hogy az első operácziónál. vagy a másodiknál
valahogy megsértettek egy mirigyet, a mely genyedésbe ment át és az agyműködést zavarta. A har¬
madik operáczió aztán megszüntette a fülbajt, mire
a kó'mives visszanyerte beszélőképességót.
* Az édesítő fény. Kaliforniában, a hol a világ
legnagyobb gyümölcsös kertjei vannak, a termelő
gazdák felhasználják a tudomány felfedezéseit is
és azokat hasznukra fordítják, így többek közt
Lubimenko M. W., a növénytan tanára a párisi
egyetemen és nagyhírű pomológus vizsgálatai kiderítet'ók, hogy mikor a gyümölcsben a mag kezd
fejlődni, éhez okvetlenül szükség van erősebb nap¬
fényre. Később aztán a fény nem szükséges többé,
a mag eléri kellő nagyságát az árnyékban is. Ha
az első időkben borult az időjárás, a mag vézna
marad, hiába kap a gyümölcs később folytonos
napfényt. A cseresznyén, szőlőn és berkenyén
végzett kísérletek szerint a napfénynek hatása van
a gyümölcs czukortartalmára is. Az a gyümölcs,
a mely vegyesen kap árnyékot és fényt, nagyon
édes lesz, míg az, a mely folyton a levelek ár¬
nyékában húzódik meg, savanyú marad a megérés után. A kaliforniai gyümölcstermelők már ezt
a tapasztalatot is felhasználják és gondoskodnak
arról, hogy minden fán minden szem gyümölcs
kapjon valamit a napfényből. Ezt a lombok rit¬
kítása által érik el.

vár). — Szabó János (Bakony-Strntldtzló). — A 'Győri
Sakk-kKri. — Székely Jenő. — Mészé; József (Győr). —
A tZborói Tartatkor*. — A iKaloOai Katholikui Kön. —
Veöreös Miklós (Ziret). — Ifi. Hubay Bertalan <B<>didtu/lak). — A •Dwuttőldvdrí EgyenlRiégi kört (Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Bihamdvari). — C»olnoki István (Hajduh'idháta/. — A •Ltíbiczi Gatdatdgi Kaszinó* (Leibict). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtengtH
Catiinót (Ctenger). — Király Mihály (Zntta). — Kunz
Uezsö (Trmrtrtká*). — Budai Sakkotó Tártatág (Rudapat). —
Patkó Imre (Talpat).

Szerkesztői üzenetek.

SAKKJÁTÉK.
2832. száma felaaVáay Gavrilow J,.tol.
BOTÉT.

'J'A Crénte Simon nem új készítmény ;
J már rég kiállotta a tűzpróbát. Zson•.gitó (tonikusl és puhító alkatrészekből
lévén összeállítva : ez az egyetlen, való¬
ban hygiénikus szépi'őszer.
cd
„ _
A Crénte Simon fehéríti,
vn-Aoos.
puhítja, bársonysimává és
üdévé teszi a b r t ; hatása
Világos indul és a második lépésre mattot ad.
csodás, illata fenséges és azok
a nők, a kik naponta hasz¬
A 2823. számú feladvány megfejtése Szovják J.-to'l.
nálják toalettjükhöz, biztosak
benne, üogy állandóan megőrzik az ifjúság bájos és
Világos.
S'i'fe/.
Világos. a. Sötét.
mindenkit elragadó üdességét.
1. Vfl—ö
__ Ke5xd6
1. _.
.. Va2xfi
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Deli és Kedvessy
éttenaei (Dunapart-korzó).

Van Bzereccnénk ig' n tin^tnlt vendégeink rzivra figyelmét
az újonnan Átalakított éttermeinkre felhívni, melyek
továbbra is elismert szol d a apón fognak vezettetni.
Szecarék, kisebb és nagyobb báli helyiségek. H»zonkivüli
ren lelé-iek ngy mint eddig, a legpontosabban eszközöltetnek.

DÉLUTÁN FIVE O'CLOCK TEA.
Szíves pártfogást kér
D ;]ut&n és este
DELI
ÉS KEDVESSY
Quartett - zene!
tulajdonosok.

TEÜ GYÓGYHELY.
TELÍ SPORT 5
REMEKTÉLi KLÍMA.
laBOBPflLYfl.KORCSOLYflPflLTA
Tél i idény .•

I ! U1I.I.IÍRAIE

2. Vf2-h2 f
1. . .
. . Fcl-aíí
á. He3—d5
1. .
. . Ke5—f4
2. He3-g2 f

A diszkréten előkelő illat, mely a Gueldyparfümöt ielLmzi, hódította meg a legmagasabb körö¬
ket s ez teszi általánosan kedveltté ezen hires pariéi
különlegességet, mely (lásd mai hirdetést) a bel- és
külföldi cs. <5s kir. udvari illatszerüzletekben kapható.

Helyesen fejtettek meg t Merényi Lajoi. — Oeist
József éa Stark Vilmos. — A iBudapetti Sakk-kört. —
Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.
A iBudapetti 111. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. —
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Oottléb István (Bitdapett)
Szerkesztőségi
iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11.
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig lióbert (Fokért). —
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbaner Antal (LipótKiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

is mindig azt mondta, bogyraeplíikelűzésére, valamint
finom, púba bőr és fehér teint elérésére és megóvására
nincH jobb szappan, mint a világhírű oSteckenpferdi
liliomtej-szappan. Védjegye iSteckenpferdi, készíti
Bergmaun & Co. czég Tetőében a/E. — Kapható min¬
den gyógyszertar-, drogéria- illatszertár- s minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬
képen csodálHtosun beválik a Bergmann-féle iManerat
liliomtej-krém fehér ee finom »<i' iezek megóvá¬
sára, önnek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható.

2. He3-d5
1. . .
. Fdl—a*
í. Hd6—f7 f

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vOrhenynél, emésztési és
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuvtz.
Ktph«tó ásványvizkereskedésekben ét
gyógyszertárakban.

j és gyökérliu/;isok
fYijuii lom mentesen,
l ér/éslcIcnitéssel.FoI t':ik fehérítése, fog¬
kövek eltávoiitjsíi,
a sziij és nyelv hetPKséííeini k fíyógykezelése. t\ legkinZÓbb fogfi)j;isnk
azonnali megszüntelése; gyermekek¬
nél a foghúzásoknál
speciális móds/er
alknlmnzása.

chőbcrl-ágy

Magyar szabad ilom 3011. sz.

Gyár ét föüzlet:

A f ö v á r o . első és legrégibb
csipketisziitó, vegytisztító
é« kelmefestő gyári intézete.
Telefon: József 2 -37
Fiókok: H., Fő-ntcza 27. IV., Eskü-nt 6. V., Keoskemétintoxa 14. V.. Harminczad-n. 4. VI , Terii-köiút
39. VI., Andrásay-út 16. VIII., Józaef körút a.

IM.towM.SB.

Éjjel é

betegápolás! cikkek
r*kt*ra.
Haskötők. sérvkötAk m&végtagok. förcsérharíinyák. »illanygépek és egyéb egéasségügyi cikkek 1*41*

Fischer Péter és Társa R.-T.
••««>«*. KMratft UlM-ntea 6.
Ttl.fon Ml.
Alapittatett 1855. .-. Most megjelent képei áriegyiékívánatra ingyen *• bérmentve kttldjdk.

TÁTüALOMNIGZ
Télisport szezon:

ki na bora vassal

Deczember 15-tól február 28-ig.

Hyiiienikus kiállítás 1906. Legmagasabban kltünt Krositőszer gyengélkedők, vérszegények
és lábbadozók számara. Étvágygerjesztő, Idegerősltő és vérjavitó szer.
Eltűnő íz.

7000-nél több orvosi vélemény.

tés
üdv. szállil

J. Serraiallo, &. ü& Trieste-Barcola.
Vásárolható a
K 2j

/szertárakban félliteres üvegekben.
iteres üvegekben K 4.80.

mindenfelé.

sorok, rágásra alkal¬
masuk, szájpadlás
nélkül, ki nem ve¬
hetők, a berlini -fo¬
gászati ooliklinikán
elsajátított legújabb
módszerek szerint,
művészi kivitelben.
Arany- és platina¬
koronák, arany hiilalások. Régi hibás
fogsorok átdolgo¬
zása és javítása.

Fogorvosi rendelőjében rendkívül mérsékelt díjszabás mellett esiközöltetí k

Í6E4LLF404" IY„ Kossnth Lajos-ntcza 11. sz.

Minden háztartásban elegáns kis kanapé gyanánt szolgál és egy
kézmozdulattal a legifikélelesebb ruganyos matraczos agyra vál¬
toztatható át. a legnehezebb és legnagyobb személyek számára
is ennélfogva mimlen jobb családnál kedvelt, sőt nélkülözhetlen.
83 év óta sok ezer van használatban, inert a jó fekvés a tüdő
szabad lélegzését előmozdítja. A Scfa<barl-&g-y ara kivilel szerint
a i 72 K és feljebb. Szétküldés a világ minden részébe Schöberl
Bobért udvari szállító, cs. és kir. szab. gvára által Budapes¬
ten, IV., Haris-baiár 13. Árjegyzék kívánatra. Óvjuk a t ez.
közönséget Schöberl-ágyainC értéktelen utánzataitól.

6/erravaüOi

tömések iplombok)
nrnny ésplnliiuiból.
nrany i-s í-züsl nmalgnniliól. továbbá a
l'og színével teljesen
azonos porczellán
iiiiissnból stb. Ren¬
dellen kiálló fogso¬
rok és egyes foguk
rendes áliúsba való
visszahelyezése, sza¬
bályozása teljesen
fájdalom nélkül, fel¬
nőtteknél is.

Dr. Gonda Sámuel
Nappal szék.

Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat. Részletfizetési ked
vezmény. Rendelő urak egész napon át. Tisztviselőknek az est
órákban külön rendelés, írásbeli jótállás.

Kocsiárucsarnok
As összes

S«tajr»-Lipoe«i Síüvítorforráj-válUUt,
BBd«p«st, V., Rndolf-r.kp.rt 8.

Fog- Fog- Fog-

A VILÁGHÍRŰ

S

A «Vasárnapi Újság» 51-ik számában megjelent
képtalány megfejtése : Hét csillagból áll a gönczöl
szekere.

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás

Prospektust Küld
RAND HOTEL!

Lohr Mária (Kronfusz)

KÉPTALÁNY.

Hölgyek öröme. A világhírű japán Nepponpouder és créme a legtökéletesebb szépsf'gápolók.
Pár nap alatt a legrosszabb teint is hamvas rózsássá
varázsolja. — «Neppon» a női szépség titka!

DECEMBER- MrtRCZIUS
A tiio^miu -wuoiu.y • j>ai lutnitK Outiupestvii kuphűtők a következő cs. és kir. mlvuri illatszerüzletekben és drogériákban : Mfiller J. !•., IV.'
Koronaherczeg-ulcza 3., V é r t e s i ! Sándor, IV.. Kris¬
tóf-tér 8., Molnár é s Moser, IV., Knron»herc7pgutcza 11., Lueff Sándor, IV., Váczi-ulcza 9 , Lányi
Péter P l , IV., Koronnherczeg-utcza 10., Lux
•
Mihály, IV., Muzeum-körut 5., stb. stb.

Dóra, A novellában van ogy-két jobb vonás is, de
mégse teljes ír1 i munka B nem árul el olyan jelenté¬
keny írói tulajdonságokat, liogy teret nyithassunk neki.
Nézlek rózsám. Szeretném azt tudni Szerfölött
gyarló dolgok.
Furcsafidfurcsa szerelme. Egy kis elmésség nem
ártana az cffnle dologhoz s épen ez, minden más
olyan dologgal együtt, a mi ogy írást érdekessé te¬
hetne, hiányzik munkájából.
Békekötés. A történetből hiányzik a hangulatkeltés
ereje és a megfigyelés elevensége, nagyon színtelen és
cri'itlon az egész.
Nyomor tanyáján. Egy szép csendes májusi éjsza¬
kán. Barátnőmhez. Az első nagyon el van nyújtva,
sok szóval keveset mond, a másik kettő teljesen jelen¬
téktelen.
Este. Messze a vers mögött dereng valami hangulat,
de nem bírta a szavakba lekötni.

f

Schweizer és Társa, Luzern U 24(S»ajcz)
SeljeauoTet-klTitel — Kir. «*T.
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A legszebb bob-, ródll- ée
skipálya új felvonóval, posta-,
távirda-, telefon, vasút- é.s villamos-állomás. Összeköttetés
Prospektust ingyen és bérmentve.

Budapest, IX., Köztelek.utcza 4.

ZÖ1ÖOLTVÁRY
VAtAMIffT AMERIKAI 6 EUROnU
91 MA ÜOTÖKEHH
r» **

SZ L VESSZ

MENYI 505 SW
OLCSÓ Á « A K MEUEH ELADÁSRA ÁMIMOT
RÜO3ÜNK

ÖADACONYVIOÉK! SZÖLÖTílEP
«ezeL&9áae
TAPO LCZA. ( ZAIA M.)

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

3. 32ÍM. 1913. 60. ÍVPOLYA1C.
3.

SZÁM. 101.S. 6'1. ÉVFOLYAM.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

új „BERSON"gommisarok
különleges g u m m i szil't s bő vftn bizominősig tartósabb

keverékből ki¬
nyitva, liosy ez •
mint a bőr.

czei szilva,
kajszin-baraczk.
ojtoti gyümölcsfát, vadonczot,
akáca és gUdicnotlOOflOO »zámr*

líllllllllIIIIIUdlH

100 gyertyafény erős, óránkon ti világításra 3—5 fil¬
lérbe kerül.nincs kanócza, Imi-hova vihető s semmi
k ö r ü l m é n y e k közfitt föl n e m r o b b a n h a t .

mi

Alidé illlj

II

Amerika 4s Európa modern hölgyei csak
ezen arczápoló szereket használják.

A modern tudomány vívmánya!
Ártalmatlan anyagokból készül.

megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül

OIRTORIN ÉS T4SSfl Bpest,
VIII.,

Hatása CSOdáS. Krém ára l kor 50 fillér.

Japán eljárás Szerint. Púder ára 2 korona.

kerület, Baross atoza 1. szám.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Versenyen kívül!
Nélkülözhetetlenek az én híres fallszőnyegeim kétol¬
dalú, nehéz minőségekben sokféle pompás mintával
és pedig papagály, hattyú, kutyák és menekülő dámvad.
Egy ritka alkalmi
vétel folytán ab¬
ban a kellemes
helyzetben va¬
gyok, hogy 2 m.
hosszú és 130
cm. széles nehéz
flanel! takaró¬
kat clrb-onként
2 korom 30 fillér
árban szétküldjek. Az ismert finom különleges

Sahara-takaró drb.-ként K 3.50.

Egész különleges szenzáció

**** FIATALÍT ti
Az arczbör pár nap alatt leheletszerűfinomságotkap, a; arezránczok megszűnnek, a tein tisztátlansága eltűnnek. Minden eddigi készítményt túlszárnyal.
FŐUA.KTÁU:

TÖKÖK

JÓZSEF

GYOGYSZE1ÍTÁKA,

BUDAPEST,

VI. KERÜLET,

KIRALY-ÜTCZA

12. SZÁM.

ORSZÁGOS

beszerzési forrása.
részletfizetésre is.
Budapest, IV., Kigyó-tér 5. és vidékre választékot küidi
Kolozsvár, Mátyás király-tér 13.
Árjegyzék mgyen.

és műötvös

Legdivatosabb
karpereci órával.
l karátos arany
14
«
i börszijjal_
Ezüst bőrszíjjal
Aczél
«

90 K.
28 .
16 •
44 i

ÉSZAKISARK-TAKARÓIM
ára darabonként csak K 5-80.

Egyúttal ajánlom príma Smyrna-utánzat-Salonszőnyegeimet
140 cm. széles, 200 cm. hosszú korona 8.—
160 •
i
250 i
f
•
II.—
200 i
i
300 «
«
15.—
250 •
.
350 •
•
<
26.—
f>gyelö, hasonló anyagból drb.-onként 2 kor.
Ár és minőség konkurenczin nélkül. Szétküldés utánvéttel.
Nem tetszés esetén becserélem, vajry a pcnzt visszaküldőm.

ARÚSZÉTKÜLBÉSI HÁZ GUSTAV STEBN
vonn. Handels- u. Produktivgesellschaít GÖDING No VI.
Illusztrált katalógus ingyen és bérmentve,
l OK.-ál vételnél l elegáns cigaretta táron Ingyen.

(Rózsavölgyi és Társa-féle

Bpest, IV., Sütö-u. 6/V., félem.
4 bor. havi előfizetésért O kor. havi előfizetésért
hetenkint 8 k o t l a . **hetenkint 6 k o t t a .
Minden újdonság azonnal kapható !
Házhoz is szállítjuk! Kölcsönöz vidékre i i
Tessék tájékoztatót kérni I

Harzi kanári madarakat
^ új és modern ének¬
lési irányban,
nagyszerű nappali
éa vilá(>osfágnál
t neklők, a csász.
és k i r á l l a m i
éremmel, arany és ezüst
é r e m m e l kitüntetve.szál
litok konkurrenczia nélkül
már 25 év óta A legolcsóbb
árakon 10, li, 16 és
koronáért. Elsőrendű n">sténykeket 3 koronáért. Nem¬
tetszőket kicserélem, esetleg
az összeget küldöm vissza.
H
Sok elismerő levél.
•
Mag-yar árjegyzék ingryen.
J W A IS kanárimadár telepe
Wien, v n , Halbg-asse 2O.

Kellemes izü, kiváló jó hatású szer

Étkezés közben véve, megóv
a gyomorterheléstöl.
Egy üveg ára 3 k o r . 2O f i i I .

ékszer, óra, ezüstnemü
és iparművészeti tárgyak
Készpénz és angolrendsz.
,
,

ROZSNYAY PEPSIN BORA,
étvágytalanság, ren¬
detlen emésztés és
gyomorgyengeség ellen.

Az ország
legelőnyösebb

császár és királyi udvari szállító

Az én 2 kg. súlyú, 140 cm. szeles, 200 cm. hosszú

Kapható:
minden

gyógytárban
valamint

Rozsnyay Mátyás
ARAD, Szabadság-tér.

a gyomor, belek, húgyhólyag g különösen •
l é g i ő u e r v e k bnratos bántalmainál igen j ó h a t4«n magákkor is, ha vérzések, esete forog fenn.
Megrendelhető: E D E S K U T Y L.-nál Budapesten
és a forrás kezelőségénél Munkácson.

Az uj ) , B E R S O N " a-ummlsaroknak pontosan
olvan a • z i n e é s for.iiája, mint az Ön cipője
bórsarkának-, nlaUjánnU iniivészies kivitelében rend¬
kívül e l e g á n s , niinCsó^n IdvAtónn t a r t ó s c>?
pelielykönnytt,
Az uj j g B E R S O N " ^ammisuruk megóvja ci|n>jenek börsarkát az elfér Jülé»töl, cipőjét állandóan
eleg&ns, tökéletes formájában tartja meg és nagy
rúgni másságánál fogva védi az Ön idegeit ós hátgerincét.
A számos, teljesen értéktelen versonygyártmánynak célja az, hogy a m i n t á z á s utánzásával és
hasonhangzásu elnevezéssel a t. c. közönséget félre¬
vezesse.
A valódi uj , , B E R S O N " gummisarok elegáns
aranydobozba van csomagolva, amelyen a szó
„ B e r s o n " világosan olvasható. Azonkívül mind ön
valódi nj Berson giimmisarkon látliató az itt ábrázolt
gyári
,*
_. melyre különös flgyel c m
védjegy ~-^ir f V ) ^ f e « J
fordítandó.
Kérjen határozottan csakis ezzel ;i védjegyével
ellátott „ B E R S O N " gummisarkot. Csak saját
cipésze vagy cipökereskedöje által erősí¬
t é s s é cipősarkára és saját érdekébon utasitsun
vissza minden más gyártmányt.

Bersonmiivek, Budapest, vn.

Nagy választék
bel- és külföldi

DaDirkar

Minius Jakab
tapéta raktáraiban

„Altvater"
Gessler
Budapest

Budapest, Fákoczi-uf 6.

MA6YARHON EL80, LE6NACYOB8 ÉS LE6JOBB HÍRNEVŰ ORAUZLETE.

NUTH KAROLY
Cs. és klr. fensége
József föh. üdv. szál.

mérnök és gyáros.
Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-ntcza 10.
KözpoDti viz-, léjr-és göifütések, légs?esz és TÍiveietékek, csatornázások,
szellőzti'tések, szivattyúk, vizerómüvi emelőgépek stb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

HIRSCH és FRANK

TÉL l-SPORT.
O TlÍrnei7£S„föOHONCZK COLUMBVS"

feorcsolvafc és„flcHiLUES" boluf***- "
aőfö főraktára.= Nagy raKtór, fe
mánvozftaló spqrtáidrifeofebót.
Kötött mefég sport fcezlyűk, melletiucfc,.sapteáilfc>

swe&tereK. labmclegilők s t b . iiaijy vSSaaSxatn,.
ROMONCZK .COLUMBUS"Rorcspia.
"

S

ÉS KÉSZ /ÍGYAK
párja

U

.
KÖNYÚ

5rtR «• HÓCZIPOKC*
n_io*=ve:s
• *
AZArt

Saját érdekét Tédi, h* ezen i • _ - . . . _ A t, :\ _ l- _ j .
ozikk bevásárlása élőit
3 TJ C g y Z e K U H KGt
ingyen, bérmentve) meghozatja.Óriási választék a legmegbíz¬
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő. Ingjén, tiszt,
ágytoll R pehelyben. Megnem felelőt kicserélünk, vany a pénz
visszaadjak. Koczkázat kizárva.Több nyilvános intézet szállítói

•agyar Kereskedelmi Vállalat, ffliskolcz 2. szám.

ÁC2I UTCZA

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

téglagyári gépek.
GYÁRT: faHtéeln. ét o»er«pujtókat, téglagyártó én agyagmegmi
gépeket legnjabb és legjobban bevált icerkezetekben.
Elvállalja anyagvlisgálatok kivitelét él

teljes

téglagyári telepek

.

- v s s a

RÉSZLETFIZETÉSRE

Képw árjejyiéfc fcérnurtva. Hvttátot «>«te>i« »"»»y»it«tnriL

iétesitósét.
díjtalanul.
ELSŐRANGÚ
= REFERENCZIAK.

Használata előtt Kérdezze meg orvosát,
ajánlja-e köhögés, rekedtség, éjjeli iuadás, nehéz légies, meghűlés, a légzőszervek megbetegedésénél
e bajok meggátlására '*f~| l D C W} ITWTT O Kapható mindenütt.
v. elhalasztására a * \jLJl*m^ll
» J . Egy üveg ára 2 kor. 50 fill.
Nagy üveg ára 5 K. Postán legkevesebb 3 üveg rendelhető utánvéttel az egyedüli főraktárból.

Díana-gyógysz. Budapest, Károfy-Körút 5.

flr»
2.K.50

60

ií. SZÁM. 1 9 1 3 . bO.tiv FŐM,
ÁM.

VASÁÉNAPI ÚJSÁG.

Ismeri
1. A ki a test bármely részén
viszketegségben szenved.
2. A ki a test bármely részén
börbántalomban szenved.
3. A ki a test bármely részén
kipállásban szenved.
is ápolhatják kezeiket, arczu4. A ki a test bármely részén
kat és bőrüket valódi Diana¬
izzad.
krém, Diana-szappan és Diana- 5. A ki az arczán, kezén,
lábán, fején bőrbántalompúderrel, amióta az
ből kifolyólag viszketés¬
ben szenved.
6. A ki arczán, kezén, lábán,
fején viszketésből kifolyó¬
lag b ö r b á n t a l o m b a n
szenved.
7. A kinek izzad a hónalja.
8. A kinek izzad a lába.
Orvosok rendelik kitűnő ered¬
ménynyel.

etínyoli

fillérért kapható. Tömegesen ve¬
szik mindenütt a Dianát, mert
köztudomású, layogy -még gyer¬
mekek is Diana-szappannal mosakosznak és Diana -krémmel
ápolják kezeiket. Legények és
leányok csak Dianát használnak
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt
mindenki ártalmas glicerin,
krémzelesz, vazelin, tejkrém¬
féléket használt kezeinek és arczának ápolására, most már 50
fillérért Dianát vesznek. Szeplő
és pattanás egyedüli ellenszere.
Mindenütt kapható. Egye¬
düli készítő : Erényi Béla Diana¬
gyógyszertára, Budapest, VII.,
Károly -körút 5. Postán leg¬
kevesebb 3 koronás megren¬
deléseket szállítunk.

a

Diana
grandiózus
Minden

A kik b ö r v i s z k e t e g s é g b e n szenvednek,
télen-nyáron, tavaszszal-őszszel E r é n y i - f é l e

DIAHAT

Egyes szám
ára 40 fillér.

A « VilágkTtinikáa~\a\
Előfizetési f Egészévre _
23 korona.
^ ,/-. ,
s Felévre „ _ _ 1O koronn. ncifycdévenként 1 koronával
feltetelek: \ N e g y e d é v r c
B korona.
tübb.

BUDAPEST, JANUÁR 26.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj iá csatolandó.

egészséges

minden

beteg

ICHTIOL-SALICiL-í
használjanak.

Diana

ERÉNYI BÉLA

Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utoza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

HOiTS?Wi*

hatását ?

igazolhatja, hpgy az elkép¬
zelhető legjobbsikercsakis

Erről a kenőcsről el van ismérv hogy mint
egyedüli különlegességi szer a sajáu nemében,
tökéletesen megszünteti néhány heti
használat után még a l e g m a k a c s a b b
bőrviszketegséget is az egész testén
és s o h a t ö b b é vissza nem tér. Mindenki,
aki börviszketegségben szenved, rendeljen Eré¬
nyi-féle Ichtiol-Salicilt. Borid hasz¬
nálat után meg fog győződni róla, hogy ennél
jobb szer betegsége ellen nem létezik. A v a l ó d i
I c h t i o l - S a l i c i l már néhányszorí bedörzsölés
után teljesen megszüntet b ő r r e p e d é s t ,
bőrhámlást, kipállást, test- és
lábizzadást. Szagtalan és ártal¬
m a t l a n szer lévén, a test bármely részén,
s ő t a z a r c z o n i s használható.
Kellemesen husit, fájdalmat csillapít, legré¬
gibb sebeket is szárit.
A hol az összes, létező szerek eddig nem
használtak, ott az Erényi-féle Ichtiol-Sálicilíal
biztos az eredmény: feldörzsölésnél, viszketegségnél, bőrbántalmaknál.
Még 25—30 éves bőrbántalmakat és viszkető
sebeket is megszüntet.
Bármitől származó seb vagy kisebesedés és
feldörzsölés beszáritható és tüzessége rögtön csil¬
lapítható. Minden kiütés 8 nap alatt elmúlik,
bármenynyire torzítja az arczot, kezet vagy a
test bármély részét.

4. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)

és

használata által érhető el.

Az egész országban mindenütt kapható.

ERÉNYI BÉLA
gyógyszerész
Budapest, Károly-körútS.
Postán legkevesebb 6 üveg

Az eredeti «Erényi IchtiolS a l i c i l > 3 koronás dobozokban csak
a kizárólagos készítőnél kapható:

Csak

fogadjon el.

N
MÁR

szállítható utánvét mellett.

Minden üvegnek ploinbálva kell lenni.

O I A N A - gyógyszert ára,
Budapest, Károly-körútS.
(Postai megrendelések utánvétel
mellért még aznap szállíttatnák.)
Több mint egy millió köszönőlevél
érkezett a világ minden részéből.

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

Egy üveg
DIANAsÓBborszeez

Egy nagy üveg
DIANAsósborszcsz

Egy legn. üveg
DIANAsósborszesz
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I.2O

2.5O
korona.

fillér.

korona.

A Z Ú J N E M Z E T I SZINHÁ.Z P Á L Y A T E R V E I . - MEDGYASZAY ISTVÁN ELSŐ DÍJJAL JUTALMAZOTT TERVEI..
(A felső terv a Múzeum-kőrútra, az alsó a Múzeum-körút és a Rákóczi-úti sarkára tervezi.)

