4 1 . SZÍM. 1912. 5 9 . KVFOLYAM.

836

TUDJA

azt manapság mindenki, hogy a
legrégibb időtől származó visz-^
ketegségi bőrbajok és izzadás
ellen csak az: «Erényi Ich¬
thyol Salycil» bizonyult tel¬
jesen megbízhatónak. Ki tudja,

HOGY

VAN-E
MflHEHfl

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

fillérért kapható. Tömegesen ve¬
olyan lény a világon, aki meg¬ szik mindenütt a Dianát, mert
tűri arczon, kézen, vagy a test
bármely részén a bőrbántalmat. köztudomású, hogy még gyer¬
mekek is Diana-szappannal moIgaz, hogy akadlak ezelőtt
sakosznak és Diana-krémmel
ápolják kezeiket. Legények és
leányok csak Dianát használnak
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt
egyesek,akik lábizzadásban,kézizzádásban, hónaljizzadásban mindenki ártalmas glicerin,
szenvedtek és mit sem tettek kremzelesz, vazelin, tejkrém¬
féléket használt kezeinek és arellene. Ma
czának ápolására, most már 50
fillérért Dianát vesznek. Szeplő
és pattanás egyedüli ellenszere.

KZTNK

SEMMI
sem bántja az emberiséget anynyira, mint a viszketegség, bőr¬
bántalom, kipállott testrész,
hónaljizzadás/lábizzadás és az
ezekhez hasonló bőrhibák. Ép¬
pen ezért rendeljen egy nagy
doboz eredeti: Erényi Ich¬
thyol Salycil-t. Ara 3 K.
Főraktár: Diana-yyógysz.,
Bpest, Károly -körút 5.

VAN-

C7*/

NINCS

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

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

az egész országban, mint az a
csoda, ho2v valódi Diana-krém,
Diana-szappan és Diana-púder

hány viszketegséges emberhasz¬
nálná szívesen az «Erényi
Ichthyol Salyeil»-t, ha bir¬
tokában lenne ennek a hirde¬
tésnek ;

MAR

KINEK

Mindenütt kapható. Egye¬
düli készítő: Erényi Béla Diana¬
gyógyszertára, Budapest, \7II.,
Károly-körút 5. Postán leg¬
kevesebb .'* koronás megren¬
deléseket s
Csak

Wffl te

42.SZ.1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : TV. 'Vármegye-ntcza 11.
Kiadóhivatal:
FV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

HOITSY
^,t»/.»
feltételek:

PÁL.

Egészévre _ _ 2O korona.
, p é i é v r e _ _ _ 10 korona,
| Negye<iévre _ .- B korona.

BUDAPEST, OKTÓBER 20.
A • Ví/djkrónütd>-val
negyedévenként l koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

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

DE MONDjak azt is, hogy a leghevesebb
fogfájást is megszünteti.

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

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

fogadjon el.
Minden nőnek felhívjuk
4 4 filléres üvegekben az
figyelmét a Diana-púder hasz¬ egész országban mindenütt kap¬
nálatára. Eredeti dobozokban ható.
50 fillérért mindenütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítvány okra.
nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám.
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ROZSDA
Irta Szende-Dárday-Olga
- Ez kell nekünk ! Ez az igazi orvosság!
- Sehwesterchen Eaimonda, maga meg akár
el is maradhatott volna !
Eaimonda nővér szigorúan nézett körül.
— Csend legyen! Micsoda viselet ez ?
Eenata nővér kiosztotta ezalatt a levest. Eai¬
monda nővér pedig hozzáfogott a munkájához.
Egy hórihorgas vigyorgó fráter nagy kéjjel
csapta a takaró fölé bütykös, szőrös czombját,
a melyen vastag kötés volt, s vigyorogva mu¬
latott Eita zavarán.
A mellette levő ágyból szemórmetlen meg¬
jegyzést tett egy czingár ficzkó, mire óriási
röhej következett.
Eaimonde kimosta az undorító gennyes sebet
s újra bekötözte.
Azután a következő ágyhoz fordult. Megnézte
a szekrényen fekvő Írott utasítást s egy pohár
vízben feloldott két port. Karját a beteg — egy
himlőhelyes erős férfi - - feje alá csúsztatva,
lassan annak ajkai közé öntötte a folyadékot.
- Pheee ! — kiáltott a himlőhelyes és ki¬
köpte az orvosságot, úgy hogy még Eaimonda
nővér arczába is frecscsent belőle, — pheee . . .
ilyen kotyvalékot csak nekünk harmadosz¬
tályosoknak adat a tisztelt tanár úr. Mernék
fogadni, hogy odaát az első osztályban nem
kapnak ilyet a foguk közé.
- Ne beszéljen ostobaságokat, — szólt rá
Eaimonda nővér szigorúan s újra keverve a
porokat, oly energikus arczczal tartotta oda a
poharat a himlőhelyesnek, hogy az megjuhászodva, engedelmesen kortyolta ki annak tar¬
talmát.
- Ejnye, ki csukta megint be a felső abla¬
kokat ? — pattogott Eaimonda nővér, véletle¬
nül feltekintve a zárt ablaksorokra.
- De hiszen megöli az embert a léghuzam, — nyávogott egy czingár kecskeszakállas
alak a sarokban levő ágyból.
- A felső ablakból nem jön léghuzam, felelte Eaimonda nővér és valami húzószerkezettel sorra nyitogatta a felső ablakokat.
Eita fellélegzett. Tényleg rósz volt a levegő
a szobában. Eita úgy érezte magát, mint mikor
az állatkertben a farkasverem előtt állott.
- Be ne merjék újra zárni az ablakokat, —
szólt Eaimonda nővér, — tudják, hogy a tanár
úr szigorúan meghagyta, hogy szellőzve legyen
a szoba.
- A kedves tanár úr azt sem bánja, ha megdöglünk, — sipitozta a kecskeszakáŰas, — csak
jó levegőben dögöljünk meg.
- Igenis, a higiénia törvényei szerint, rikoltozta valami félművelt egyén a terem má¬
sik sarkából.
Eaimonda nővér távozni készült, mire ismét
lármázni kezdett az egész chorus:
- A Schwesler mehet, de azt a czukorbabát
hagyja nekünk! . . . Maradjon itt princzess,
majd meglátja, milyen jól fog mulatni!
Eita szédülve sietett ki a teremből.
Szerette volna megkérni a Schwestert, hogy
eressze vissza virágillatos szép tiszta szobá¬
jába, de szégyelte magát, s inkább leküzdve
undorát, nehéz, fáradt lépésekkel követte to¬
vább.
Egész külön előcsarnokba nyíló ajtó előtt
állt meg a nővér. Vékony, macskanyávogásszerű hangok ütötték meg Eita füleit
— Mi ez?
- A gyermekágyasok osztálya.
Eaimonda nővér benyitott a terembe.
Az egymással szemben két sorban felállított
ágyak lábánál mindig egy-egy kis gyermekágy
állott keresztben.
Erős savanyú tejszag volt az amúgy is rósz
levegőjű teremben.
Ép látogatási idő volt. Majd minden ágy
mellett egy vagy két nagykendőbe burkolt
nénémasszony ült és trécselt.
Az ajtó melletti ágyban egy csontos, mérges
arczú asszony bosszúsan pólyázta gyermekét.

- Ejnye, Frnu Hiller, de haragos maga, szólítá meg Eaimonda nővér a mérges aszszonyt.
- Már hogyne volnék bosszús, — feleié
amaz, — olyan biztosan számítottam reá, hogy
ez a poronty nem fog élve a világra jönni.
Hetek óta nem éreztem a mozdulatját, aztán
tessék, most mégis itt van a nyakamon.
•— Ugyan Frau Hiller . . .
- Na ja, könnyű magának Selnvester, de
tartana csak az ötödiknél, elmenne a kedve
magának is.
Viharos kaczagás hangzott fel a szomszéd
ágyakból.
Egy sovány szőke asszony hiába iparkodott
elhallgattatni visitozó gyermekét.
- Nem vagyok képes elhallgattatni, — pa¬
naszkodott az asszony a nővérnek.
- Mert nem tartja tisztán a gyermeket Frau
Hupp, — feleié amaz, gyors kézzel feloldva a
gyermek pólyáját s kihúzta alóla a szennyes és
rettenetes bűzű pelenkát, mialatt rámutatott a
gyermek felmart sebes testére.
- Már most aztán hogyne visítson az a
szegény gyermek, — szólt a nővér szemrehányóan. — Pelenkát pedig csak ad a klinika
eleget.
Gennyes emlőjű asszony jött most sorra.
Eoppant fejlett, erős gyermekét a másik emlő¬
jével táplálta és borzasztó fájdalmakról pa¬
naszkodott.
Eaimonda nővér tett-vett, vigasztalt, korholt.
Az ajtón pedig ezalatt egyre jött-ment a láto¬
gatók serege. Férfiak, asszonyok, gyermekek.
Eaimonda nővér már-már elkészült a külön¬
böző teendőivel, melyeket a beteg asszonyok
körül végeznie kellett, midőn újra nyílt az
ajtó és egy tántorgó magas tiatal férn lépett be
rajta.
- A portás azt mondta, hogy az éjjel meg¬
született a gyerek, — dadogta, mialatt szájá¬
ból dőlt a borgőz. — Ne . . . nem akart be¬
ereszteni, de én látni akarom a kölyköt.
Ezzel nekitámolygott az egyik ágynak s rá¬
könyökölve a támlájára, bambán belénevetett.
Hehehe, ez nem az én öregem, huph !
- Menjen innen, maga részeg disznó, — ri¬
kácsolt az^ ágyban lévő asszony.
- Mi . . . micsoda . . . Ve-velem mer gorombáskodni? Velem nem szabad, én bizalmi
férfiú vagyok. Velem ne pro . . .
Az öklével fenyegetődző ember elcsúszott s
felső testével ráesett az ágy lábánál álló gyer¬
mekbölcsőre. A benne lévő csecsemő éktelenül
visított.
A riadt férfi igyekezett feltápászkodni, de
visszaesve, széles tenyereit újra a gyermekre
lapította.
- Ej, menjen innen, aludj a ki a mámorát,
aztán jöhet újra, — szólt Eaimonda nővér, s
kabátja gallérjánál felemelve a csukló, dadogó
embert, az ajtó felé tolta őt.
- Ne eresszék ide, ne eresszék ide, — sikol¬
tozott kétségbeesetten egy egészen fiatal aszszony az ajtó melletti sorban, gyermekét a
takaró alá rejtve. — Az Istenért, ne eresszék
ide. Megver! Agyonüt! . . .
- Oh, há-há, ott az öregem, — röhögte a
részeg és az ágy felé igyekezett, de megbotlott
egy kis ágy lábában s elvágódott a földön, mi¬
alatt vastag bűzös sugár tört elő szájából.
Eitával egyet fordult a világ s ájultán om¬
lott Eaimond nővér karjaiba.
Mire feleszmélt, ismét csinos, tiszta, szellős,
virág- és ean-de-cologneillatos szobájában ta¬
lálta magát.
Az ágya lábánál pedig ott állt Eőmer doktor
és mosolyogva nézett rá.
Eita összeránczolt homlokkal igyekezett gon¬
dolkozni. Hirtelen teljes elevenségében állott
előtte a reggel látottak képe.
Megborzongott és újra bezárta szemeit.
- Nem kímélhettem meg ettől a kis ájulás-

td^ — hallotta most Humor doktor csendes
hangját, — be kellett hogy bizonyítsam magá¬
nak, hogy erős elhatározás még nem elég ah¬
hoz, hogy az embert képesítse űz ápolónői pá¬
lyára. Látja, maga a nélkül, hogy azt tudta
volna, úgy élt, hogy az élet durva oldalát nem
látta, nem is sejtette. Érhette keserűség, csaló¬
dás, fájdalom, de a durva szennyről eddig fo¬
galma sem volt. . . Azok a fiatal leányok, a
kiket néha itt egészen vigan lát járni-kelni
ápolónői egyenruhájukban, azok, bár igyeke¬
zünk az intelligensebb elemet e pályára meg¬
nyerni, mégis más körből kerültek ide. Sok¬
gyermekes családokból, a hol minduntalan for¬
dul elő betegség, haláleset. Nagy bérházkaszár¬
nyákban laknak, a melyeknek nyitott folyosói¬
ról egész a családjaik körébe szűrődött be az
egyszerű ember mindennapi életének durva
realizmusa. Azok a leányok könnyebben küz¬
dik le ezen pálya nehézségeit. Az ő idegeik nem
tiltakoznak oly vehemensen az undor ellen.
— De hiszen voltak herczegnők, király¬
leányok is ápolónék, - - veté ellen Eita. Magyarországi Szent Erzsébet például.
- Voltak, voltak. De ezek először is erős
vallásos eksztázis befolyása alatt állottak. Má¬
sodszor pedig nem szabad elfelejteni, hogy a
középkorban még a legeslegmagasabb körök¬
ben is igen alacsony fokon állott a tisztaság és
testápolás fogalma, tehát az ellentét nem volt
olyan irtóztatóan nagy.
Eita apathikusan bólintott. Még mindig kissé
zavaros agyában mindenféle képek váltakoztak.
Keskeny kősziklába kapaszkodva látta ma¬
gát szennyes habok felett lógni. A keskeny kő¬
szikla lassanként emberi formát öltött s Flóra
néni összecsípett szemekkel, kedvetlenül félre¬
húzott szájjal nézett le reá. Mintegy félálom¬
ban, mintha távolból jönnének, hallotta Eőmer
doktor szavait.
- Tehát Eita kisasszony, fogadja meg igízán jóakaratú tanácsomat, remélem, nem tart
indiszkrétnek érte, ne keressen pályát, marad¬
jon meg szépen nagynénje mellett. Beismerem
ugyan én is, hogy kedves nagynénje meglehe¬
tősen csodálatos úrnő, a kivel nem lehet va¬
lami kellemes az együttélés, de higyje el ne¬
kem, hogy a maga nevelésével, egyéniségével,
na és szépségével, nehéz, nagyon nehéz dolog
önállóan keresni meg az útját az életben.
Eita bólongatott és szomorúan mosolygott.
Belátta, hogy Bőmernek igaza van. Nem marad
más hátra, mint meglapulni szépen Flóra néni¬
nél. Ha ugyan . . . itt kissé összehúzódott a
szive, — kegyeskedik őt magánál tartani, a mi
utolsó levele után kissé kétes.
Eita ijedten gondolt ez eshetőségre, mi lesz
vele, ha kénytelen volna elbocsátani a keskeny
sziklát s finom czipőcskéivel bele kell majd
gázolni a szennyes habokba . . . Nagynénjétől
az utolsó, nem sok jóval biztató levél óta egy¬
általában nem jött semmi hir.
Eita lassankint készülni kezdett azon eshe¬
tőségre, hogy nagynénje egyszerre ki találja,
jelenteni, hogy teljesen új családjához kivan
csatlakozni s őt szabadon bocsátja. Talán egy
kis összeggel, talán a nélkül is . . .
Néhány napja már azzal foglalkozott, hogy
a Eőmer doktor által pontosan beküldött hír¬
lapokból szorgalmasnn kivngdalta a hirdetése¬
ket, melyek révén társalkodónőt, felolvasónőt
keresnek magános és rendesen beteges úrinők.
«Fénykép mellékelése kívántatik*, állott a leg¬
több hirdetés végén.
Eita előszedte fényképeit.
Keserű mosolylyal néz?gette a fényes, ele¬
gáns toilcttekbe öltözött alakot. Bevallotta ma¬
gának, hogy ilyen külsejű társalkodónét ő sem
fogadna fel. Talán ha csak a fejet vágná ki a.
képből?
Azután tükörbe nézett s azzal vigasztalta
magát, hogy nagyon megváltozott.
Bizony nagyon megváltozott. Lágy gyermek-
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arcza keskeny lett és halvány. Szemei a be¬
esett karikák által még nagyobbaknak látszot¬
tak. Szája mellett két panaszos kis barázda ke¬
letkezett.
E reggelen is szomorúan rakosgatott már
összegyűjtött hirdetései között. Osztályozta
őket, a szerint, hogy mennyi bizalmat keltett
benne fogalmazásuknak módja.
Foglalkozásából hirtelen a folyosóról behangzó hangzavar, selyemsuhogás és apró czipők gyors kopogása zavarta fel. Eita meg¬
lepetve figyelt... A szoba ajtaja hirtelen kinyilt és beperdült rajta — Flóra néni.
- Na hát mi van az én Ritámmal ? Istenem,
Istenem, de halvány ez a gyermek! — kiáltá,
látva a szép leány megváltozott, keskeny hal¬
vány arczát, hajlott tartását.
Egy perczig tanácstalanul állott, mialatt ujjai
az asztalon széjjelszórt papirdarabkákkal ját¬
szottak.
- Ugyan mivel játszol itt, te gyermek? Rövidlátó szemei elő tartott egyet a kivágott
hirdetések közül.
Eita, nem bírva uralkodni utolsó időkben
annyira zaklatott idegein, felelet helyett elkez¬
dett keservesen sirni.
«Öreg beteges hölgy keres művelt leányt
társalkodónőnek . . . »
Denneburgné ijedt, meredt tekintetet vetett
a kezében tartott hirdetésre. Először életében
érzett valami lelkiismeretfurdalás félét,
Valahol nyugtalan madárlelke mélyén elrej¬
tett kicsi, meleg érzés hirtelen meleg hullám¬
ban csapott a fölszinre.
Egyet-kettőt szipákolt, szájaszélei legörbül¬
tek és sirvafakadva átölelte Bitát, beczézgető
szavakat mormolva, mialatt a leány hullámos,
selymes haját simogatta. Egyszerre csak mély¬
ségesen meg volt arról győződve, hogy imádja
unokahugát s nem volna képes őt többé csak
egy napig is nélkülözni.
- Ne sírj gyermekem . . . most itt vagyok
megint, nem is hagyjuk el többé egymást. . .
ugy-e gyermekem? Veszünk egy szép kis bőtocskát ezüst fogantyúval. Azzal már egészen
szépen fogsz járni tudni. Egy hét múlva talán
már utazhatunk, ha megengedi a doktor. El¬
megyünk valami szép helyre, a hol még nem
voltál. A hol meleg van. Az olasz tavakhoz,
vagy Velenczébe. Voltál már Velenczében?
Nem ? Oh, akkor Velenczébe megyünk . . .
Gondolázunk, eszünk osztrigát. Jó lesz?
Eita nem igen tudta megmagyarázni magá¬
nak nagynénje Pál-fordulását, de nem is na¬
gyon kutatta annak okát. Teljesen átengedte
magát a kellemes, biztos tudatnak, hogy egy¬
előre ismét elrakhatja kikészített fényképeit és
eldobhatja a ki vagdalt hirdetéseket. Lanyha,
kellemes lustaság vett erőt rajta. Lezárta sze¬
meit, elűzött magától minden nyugtalanító
gondolatot s nem akart többé töprengeni a
jövőről.
Denneburgné csodálatosan hirtelen hangulat¬
változásának az oka pedig a következő volt.
Eokonai tényleg nagy örömmel fogadták s
mindennemű figyelmességekkel halmozták el.
Különösen unokaöcscse Richárd nagyon igye¬
kezett kedvében járni.
A magas, vállas, elég csinos, de szúrós, ke¬
mény tekintetű, kissé vöröshajú fiatalember
eleinte egészen elkápráztatta az udvariaskodások iránt igen fogékony asszonyt. Unokaöcscsében a megtestesült középkori lovagot látta.
Richárd anyja, a lengyel eredetű, édeskés
modorú nő pedig teljesen meghódította őt az¬
zal, hogy hiúságának hizelegve, minduntalan
azt hangoztatta, hogy Flóra nénit senki sem
nézné még negyven évesnek sem. Biztatta,
hogy ha majd a jó falusi koszton kihizik, ak¬
kor majd versenyezhetni fog akár a legfiatalabb
menyecskével is.
A fiatal Denneburg hamarosan rájött, hogy
az eleven, nyugtalan nagynéni mulatós és tár¬
saságkedvelő. Összehívta tehát a környékbeli
birtokosokat s mindenféle mulatságot rende¬
zett a tiszteletére.
Majális, kocsiverseny, kerti ünnep egymást
kergette. Természetesen nem az volt a fiatal¬
ember czélja, hogy a kedves nagynéni mulas¬
son, hanem hogy jó hangulatban tartva, las¬
sanként azon belátáshoz jusson, hogy nem
cselekedhetne bölcsebb dolgot, mint deli unokaöcscsét végrendeletében általános örökösévé
tenni. Sőt talán még életében is holmi kisebb-
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nagyobb összegek kölcsönzésével megörvendez¬
tethetné.
Denneburgnénak természetesen halvány sej¬
telme sem volt arról, hogy derék unokaöcscse
nemcsak azért hagyta ott a katonai pályát,
mert erős kötelességérzete késztette őt arra,
hogy ezen szeretett pályát odahagyva, özvegy
édesanyjához siessen haza, hogy kivegye kezei¬
ből a jószágigazgatás terhét, hanem mert igen
tekintélyes adósságok miatt szelíd utasítást
kapott az ezredestől, hogy nyújtsa be idejében
lemondó kérvényét. Hogy ezen adósságok terhe
azóta megnőtt, mert a kötelességtudó fiatal
férfiú mindenáron azon volt, hogy szorgalmas
kártyajáték által visszaszerezze azt, a mi ezen
a réven már elúszott.
Hogy a Denneburg-féle financziák nem le¬
hetnek valami túlfényesek, azt Flóra néni sej¬
tette ugyan, tudva, hogy az ő férje, a boldo¬
gult Denneburg Willibald, sem rendelkezett
valami nagy vagyonnal, sőt még a család ezen
ágáról mint a vagyonos ágról beszélt, a mely¬
nek «legalább is tizenötezer márka évi jöve¬
delme van.»
Wanda cousine, Richárd anyja a legnagyobb
hidegvérrel vádolta megboldogult hitvesét az¬
zal, hogy «szegény Bernhard» nem tudott szá¬
molni. Csak azért, hogy fia jobb szinben tűn¬
jön fel. Pedig a szegény Bernhard, ha a halottak
tényleg meg szoktak fordulni a sírjukban, ha
nem tetszik nekik valami, a mit becses utódaik
cselekesznek a földön, akkor bizony forogha¬
tott volna, mint a motolla, fia gazdálkodásá¬
nak láttára.
Mert a szegény Bernhard nem hogy nem tu¬
dott volna számolni, sőt egyebet sem tett egész
életében, de mi haszna, ha a fia csak a pointeket tudta számolni a kártyaasztalnál.
Flóra néni, szokott gyorsan fellobbanó im¬
pulzusai egyikével, már tartózkodásának má¬
sodik, harmadik hetében emlegetni kezdte vég¬
rendeletét s azzal kapcsolatosan azon tervét,
hogy egészen az újonnan felfedezett kedves
rokonokhoz kivan csatlakozni. Azaz azon időt,
a melyet nem tölt gyógyhelyeken, náluk fogja
eltölteni. Közben Richárd eljön vele magyar¬
országi birtokaira s ott körülnéz és igyekszik
beletalálni magát az ottani, számára bizonyára
szokatlan viszonyokba.
_>"' ™ \'•••'
Eichárdnak szörnyen tetszettek ugyan ezen
jövőjére szóló szép tervek, de szeretett volna a
jelenre is valami kis biztató előleget.
A szomszéd birtokosoknál ép a nagy őszi
vadászatokat tartották. Ilyenkor mindig igen
magas kártyajáték folyt esténkint. Eichard tárczája ép rendkívül lapos volt. Nem mert egye¬
nesen a saját czéljaira kölcsönt kérni és így
azon ötlete támadt, hogy miután anyja őt úgyis
mint mintagazdát állította oda, hát gazdasági
gépek beszerzésére fog nagynénjétől egy na¬
gyobb összeget kérni.
Meglehetős feneket kerített a dolognak. Nagy¬
ban adta a gondterhelt gazdát. Magyar az gáttá,
hogy kellő gépek segélyével megkétszerezhetné,
sőt megháromszorozhatná jövedelmét.
Flóra néni lépre ment és kiutalványozta neki
a kért összeget.
Kevés nappal ezután azonban megtudta Frau
von Blewitz, egy igen kaczér asszony hírében
álló fiatal özvegytől, a ki nem tudta a fiatal
Denneburgnak megbocsátani, hogy vele egy¬
idejűleg a csinos szobalányát is kitüntette sze¬
relmével, hogy Richárd a napokban nagyban
kártyázott és sokat vesztett s hogy ez nem elő¬
ször történt meg vele.
Ez már szöget ütött Flóra néni fejébe. De ki
irja le felháborodását, midőn egy reggel a kö¬
zeli mezővároskába bekocsizva, elvégzett apró
bevásárlásai után a nagyvendéglő előtt, a hol
a kocsis etetett, hozzá sompolygott egy kopott
külsejű héber és mindenféle alázatos móka és
körülményeskedés után előhozakodott azon kér¬
déssel, vájjon tényleg méltóztatott-e a méltóságos barónénak végrendelkezni a Richárd báró
úr javára, mert hogy neki bizony sok pénze
forog koczkán, és ő családos ember lévén, nem
igen vállalkozhat nagyobb kölcsön adására csak
amolyan mende-monda alapján. A mi vei persze
nem azt akarja mondani, hogy kételkedik a
fiatal báró szavaiban, Isten ments, de hát mégis
csak biztosabb, ha a báróné maga kegyeskedik
igazolni a Richárd báró állítását.
Flóra néni, a kinél már úgyis mutatkozni
kezdtek minden ilyen gyors felbuzdulása után
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múlhatlanul bekövetkező reakcziók, rettenetesen
fel volt háborodva a hallottakon. Rögtön be¬
fogatott és. hajtatott vissza a Denneburg kas¬
télyba. Wanda báróné volt az első, a ki útjába
akadt. Flóra néni a felindulástól reszkető han¬
gon beszélte el neki a hallottakat.
Wanda báróné nagyon megijedt ugyan, de
sima, édeskés modorával sikerült neki ingerült
rokonát félig:meddig lecsillapítani. Ráfogta a
szerencsétlen Eisvogel zsidóra, hogy az egy
ravasz fráter, hogy egyre tolakodóan maga kinálja a kölcsönöket. Hogy bizonyára hallott
valamit Flóra néni gazdagságáról, s ittartózkodásából mindjárt kombinálni kezdett, s a mi¬
lyen szemtelen, bizonyára mielőbb nagyobb
összeget próbál fiára tukmálni, garancziát keres¬
kedett a gazdug rokon személyében. Oh, az egy
ravasz, ártalmas féreg az az Eisvogel. Ki kel¬
lene tiltani a városból!
Wanda báróné beszélt, beszélt, Flóra néni
feje zúgott, de azért mégis megnyugodott kissé.
Wanda báróné már-már azt hitte, hogy sike¬
rült neki elhárítania a bajt, midőn szerencsét¬
lenségére belépett a fia, a kit nem tudott elő¬
zetesen preparálni.
Flóra néni persze rögtön megeresztett egy¬
pár csípős megjegyzést.
Eichard báró, a ki nem volt oly sima mo¬
dorú és ravasz, mint az anyja a azonkívül
szörnyű rósz kedvében is volt épen, hallva,
hogy a nagynéni Eisvogellal találkozott, azt
hitte, hogy most úgyis el van veszve minden,
nem tudott uralkodni magán és meglehetősen
nyersen válaszolt
Flóra néni erre olyan lett, mint egy mérges
hörcsög.
Eichard báró erre teljesen ledobta álarczát
és valódi színében mutatta magát.
Flóra néni most mar egészen magánkívül
volt. Eettenetes jelenetet rögtönzött, melynek
végén még azon gyanújának is adott kifejezést,
hogy már két nap óta tartó indigestiója valószinűleg szerető rokonai által ételébe csempé¬
szett lassan ható méregnek tulajdonítható.
Erre már aztán Wanda báróné is elvesztette
türelmét s mindenféle kellemetlen igazságokat
mondott kedves vendégének, mire Flóra néni
dühében fuldokolva és sivítva rohant szobá¬
jába és rögtön csomagoltatni kezdett.
Alig egy órára ezen épületes jelenet után
már kirobogott a park czifra rácskapuján egy
szörnyen kopott, régi, az igaslovakkal befogott
hintő, benne az izgatottságtól remegő mérges
Flóra nénivel — összes paksamétájának köze¬
pette.
Flóra néni egyenesen a közeli mezőváros
azon nagyvendéglőjébe hajtatott, a melyben
egy pár órával ezelőtt rokonai kétszinűségéről
értesült.
Megkérte a vendéglőst, hogy küldjön rögtön
a jegyzőért és Eisvogel zsidóért.
Azután bevonult az extraszobába. Hozatott
két gyertyát, s azokat meggyújtotta. Kézitás¬
kájából előszedte a mindig magával hordott
kis ezüstfeszületet, a mely előtt ugyan vajmi
keveset imádkozott, s azt a két gyertya közé
állította.
Midőn a jegyző és az ijedten négyrét gör¬
bülő Eisvogel megérkeztek, hozzáfogott nagy
ünnepélyesen, zsebkendőjének sűrű használata
közben, végrendeletének megszerkesztéséhez.
«Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében. Ámen.
«Én özvegy Denneburg Willibal báróné,
született ardódi és cserényi Zsarnay Flóra
teljesen ép elmével és egészségben rendelke¬
zem földi vagyonomról, ingó és ingatlan tu¬
lajdonomról akképen, hogy az egykoron be¬
következendő elhalálozásom után unokahúgom, ardódi és cserényi Zsarnay Rita
tulajdonába menjen át. . .»
Itt következett még egy pár apróbb legátum
és némely szétosztandó emléktárgy elsorolása
és az aláírás.
Eisvogel ós a vendéglős szerepeltek mint
tanuk, s igen megilletödötten kanyarították
neveiket a jelentős okmány alá, melyet a bá¬
róné a jegyzőnek adott át megőrzés végett.
Az ünnepélyes aktus befejezése után Flóra
néni rendkívül megkönnyebbülten, az átélt
emócziók által felfrissülve, megevett egy nagy
adag rántottat, miközben kikerestette a ven¬
déglőssel a legközelebbi gyorsvonat indulásét
Münchenbe.
(FolvtatiM következik.)
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ROALD AMUNDSEN.

AZ ÖREG SZÁSZ EREKLYÉI.
ELBESZÉLÉS. IRTA LENGYEL GÉZA.

A kertből a házigazda visszavezette vendé¬
gét a házba. A házat kastélynak hívták ezen
a környéken. Vastagfalú, alacsony, de évszá¬
zadok számára emelt épület. Közepén széles,
homályos, visszhangos folyosó, két oldalt nagy
szobák hosszú sora. Némelyikben furcsa alakú,
rozzant, ottfelejtett bútorok, másokban min¬
den, a mit modern ravaszság, ízlés, divat csak
nyújthat. Egy szűk, keskeny ablakos benyilóban mindenféle lim-lom, mutatóját vesztett
óra, sánta asztal, rongyos áthuzatu kanapé és
a sarokban egy összeszáradt dongájú, ócska
fakad.
— Ezek barátom, — mondotta a házi¬
gazda — elődöm, a vén szász emlékei. A szász
úgy hivta, hogy az ősök galériája.
Ez a törött asztal jelképezi a szász
őseit ?
- Ez is, az óra is, az a kád is ott a
sarokban. Különösen az a kád. Mielőtt sokat
kérdezősködnél, elmondom a történetét. Nagyon
fog érdekelni, mert ismerted az öreget, tudod,
milyen nagyszerű vállalatai voltak és milyen
reménytelenül tönkre ment. Engem is nagyon
érdekelt, csakhogy én nem jutottam hozzá
olyan könnyen; úgy szedtem össze az öreg
rapszódikus elbeszéléseiből, néhány ócska levél¬
ből, feljegyzésből, a mit itt felejtett és a mit
én teljes indiszkréczióval felkutattam.
A házigazda helyet csinált vendégének egy
vedlett karosszéken, azután maga is leült és
beszélni kezdett:
- Azt tudod, hogy az öreg sem az őseitől
örökölte ezt a birtokot, meg a házat. Ép úgy
vásárolta, mint én tőle, nem is nagyon régen,
a mikor a posztógyára még virágjában volt.
Az ő családi háza bent állott a városban, egy
nagyon szűk, mocskos utcza végén. Onnan
hozatta át ezeket a lim-lomokat, ősei galé¬
riáját. Mindről meg tudta mondani: ezt az asz¬
talt a nagyapám vásárolta, ezt a kanapét a
dédanyám hozta a házhoz. A sok mindenféle
lim-lom között a legrégibb ez a korhadt, félig
kiesett fenekű kád. Ez a szépapjáé volt, ha
tehát igaz a legenda, már rég elmúlt száz¬
ötven éves. Hogy azután él-e egy rozoga fakad
másfél századig, azt már nem tudom. A tör¬
ténetre nézve ez mindegy.
- Ez a szépapa, ez aranyműves volt. Ere¬
detileg aranyműves volt az egész nemzedék, a
mióta csak Erdélyből a mi vidékünkre került.
Nagyon csendes, magába zárkózott ember lehe¬
tett ez az ős. A kis asztala mellett görnyedt
egész nap, dolgozott, babrált az aranynyal és
feljegyezték róla, hogy nagyon szeretett köny¬
veket olvasni, a pénzhez pedig nem értett.
Az üzlet mégis virágzott, mert a milyen élhe¬
tetlen volt ő maga, ép olyan élelmes volt a
felesége. Szép asszony, magas, izmos, selyembe
szeretett járni és szerette a lánczokat, gyűrű¬
ket, az ékszert, nem hiába volt aranyműves
felesége. Az asszony kedvéért sokan jártak a
kis műhelybe, sokan udvaroltak neki - - a z
eszközöket akkoriban bizonyára nem válogat¬
ták nagyon — a családi krónika szerint azon¬
ban hűséges, jó feleség volt, csak az üzlet
kedvéért kaczérkodott olykor a jobbmódu láto¬
gatókkal. A munka sok volt, úgy, hogy - - a
mire addig nem igen volt példa a kis műhely¬
ben, - - a fiún, a gyereken kívül, a ki ott
tanulta a mesterségét az apja mellett — segé¬
det kellett venni. A segéd messziről jött,
Németországból. Hans volt a neve, csak ennyi
maradt róla néhány levélben, a mit később
irt, a -mikor már újra Németországba ván¬
dorolt
- Hans nagy, erős, vörös ember volt, jó
munkás, de kikapós kissé. Nagyon sokat járt
asszonyok után, apró dolgokat is elcsenhetett
néha, így toldotta meg csábítási művészetét.
Az arany már akkor is csengő hangon beszélt.
Emiatt sokszor volt összezördülése a mestere
feleségével. El is küldték volna, a munka
azonban egyre szaporodott, a városban vagyonosodtak az emberek, sok pénzt kerestek fuva¬
rozással, sok függőt, gyűrűt vásároltak.
- Hans tehát maradt, pedig egyre isten-

telenebbül viselkedett, egyre többet éjszaká¬
zott, egyre gyakrabban rendezett vele patáhat
az asszony. Hans ilyenkor - - így mondja a
családi legenda - - bűnbánóan hallgatott, vagy
megesküdött, hogy megjavul és kiengeszteli
gazdája feleségét. A kádnak ebben a kiengesz¬
telésben jutott nagy szerepe.
— Valami ócska szoknya hányódott a ház¬
nál, hajdan kék lehetett, de zöldre kopott, a
gondos, takarékos asszony számára nagy prob¬
léma volt, kidobja-e, vagy még tartogassa.
Mégis megtartotta, mert csak a szine ment ki,
a szövete erős, elpusztíthatatlan anyagból volt.
Hans egy szép reggelen nagyon korán kelt
fel, a kamrából előhozta a kádat, ezt a kádat
itt ni. Vagy ennek az ősét. A műhely tűz¬
helyén nagy fazékban titokzatosan főzött vala¬
mit, porokat szórt bele, ócska papírról olvasta
le, mit, hogyan kell összekotyvasztani. A mi¬
kor elkészült a lé, beleöntötte a kádba és
belerakta az ócska szoknyát. Újra kivette,
másik lébe áztatta, titokban szárította és kö¬
vetkező vasárnap reggel odaadott ajándékba,
meglepetésül, engesztelésül egy vadonatúj, égő
vörös szoknyát az asszonynak. Az ócska, haj¬
dan fekete szoknya volt ez, a melyet Hans
az otthonról hozott, titokzatos reczeptjével
megfestett szép pirosra.
- A családi krónika úgy szól, hogy ettől
kezdve nem volt többé veszedelem az aszszony, meg a legény között. Ellenkezőleg,
nagyon is jó barátságba keveredtek, mindig
együtt voltak. Egyelőre nem kell roszra gon¬
dolni. Az asszony természetesen nem elége¬
dett meg az egyetlen újjá varázsolt szoknyá¬
val, hanem előszedte minden régi rongyát és
Hansnak fel kellett kelni hajnalban és festeni
vörösre, kékre — mert kék reczeptje is volt a sok mindenféle ruhát.
- Most aztán — így folytatta a házigazda tarthatnék neked egy kis gazdaság-filozófiai
értekezést arról, mivé nőtte ki magát az a
tény, hogy ebben a fakádban egyszer, 150
esztendeje, egy ócska szoknyát újrafestettek.
Hans tudományának nagyon gyorsan híre
ment. Jöttek a szomszédasszonyok, hozták
a megfakult ruháikat és Hans szívesen meg¬
festette mindet. Az aranyműves kis asztalára
görnyedve dolgozott egész nap, nem látott
semmit, nem tudott semmiről, Hans jámborul
teljesítette mindenki óhajtását, az egész dolog
minden jelentőség, következmény nélkül el¬
múlt volna, ha az asszony nagyszerű, termé¬
keny kapzsisága belé nem avatkozik. Az aszszony azonban szerette a pénzt, a szomszéd¬
asszonyokat pedig, az asszonyokat általában,
nem szerette és nem kivánta nekik, hogy
hozzá hasonlóan, könnyű szerrel új ruhákhoz
jussanak. Egy szép napon tehát azt mondotta,
hogy Hans nem ér rá ruhát festeni. Hansnak
dolga van a műhelyben, azért fizetik. Hanem,
ha valaki minden áron meg akarja festetni a
rongyait, hát fizessen. És a városi asszonyok
fizettek, szívesen fizettek. Egyre többen jöttek,
egyre több ruhát hoztak. Messze vidékről
szekereken hozták a festeni valót a szász
aranyműves házához. A műhelybe másik segé¬
det kellett venni, mert Hans egyebet se csi¬
nált, csak a kádat töltögette és ez az ostoba
kis tudomány nagyon sokszor több aranyat
hozott a házhoz, mint maga az aranyművesség.
- Nemsokára két műhely volt a háznál,
két czégért akasztottak ki, a kis kád mellé
sok kádat kellett csináltatni és mind tele volt.
Hans, meg az asszony, a ki könnyen eltanulta
a mesterséget, hajnaltól estig dolgoztak. Vá¬
sárokra is kellett járni, az okos, számító,
ügyes asszony azt ajánlotta tehát az urának,
hagyja abba az egész aranyműves mesterséget,
a mely csak garasokat hoz, míg a festés csak
úgy ontja az aranyakat. A zárkózott, világgal
nem törődő, furcsa, talán kissé hóbortos ember
azonban nem volt hajlandó megválni meg¬
szokott szerszámaitól. Meghagyták hát neki
elől, az utczai részen, a csendes kis műhelyt.
Az udvarban pedig folyt a munka, szekerek
jöttek,-mentek. Az aranyműves, ha csak tehette,

arra se ment. Egyszer azonban mégis elnézett
a kádak felé. Dél volt, ebédidő, a napszámo¬
sok pihentek, csak az asszony, meg Hans
foglalatoskodtak. A család különböző öreg
tagjai a történetnek ezt a részét különböző
módon, de mind igen homályosan adják elő.
Annyi bizonyos, hogy utána Hans hirtelen
pakolt és elhagyta a házat, a várost. Vannak,
a kik rosszat mondanak a rég porladó asszonyra,
vannak, a kik úgy beszélik el a dolgot, hogy
maga rendezett egy kis komédiát, csakhogy
megszabaduljon Hanstól, a ki újra inni kez¬
dett, meg erőszakoskodni és olyasmit emlege¬
tett, hogy majd a részét követeli az üzletből.
A három ember hangosan, haragos veszeke¬
dést csapott ezen az emlékezetes napon — ez
minden esetre elhihető - - és utána Hans le¬
tűnt a szintérről, csak mondom, Németország¬
ból küldött még néhány levelet. A reczeptjeit
követelte vissza szegény. Senki sem törődött
vele többé.
- Az alapító, a szépanya, nagyon öreg
korában halt meg. Az ura már nem élt, az
üzletet a fia vezette. Egy rokonukat, valami
takácsot, elhozatták Erdélyből, azzal együtt
posztót is kezdtek gyártani. Gazdagok voltak,
sok pénzt és nagyszerű vállalatot hagytak a
következő nemzedékre. A vállalat aztán egyre
nagyobbodott. A mi korunkban — ezt tudod —
a legnagyobb posztógyára volt az országnak.
Az ócska ruhák festését réges-régen beszüntet¬
ték, a régi ház azonban a hatalmas modern
gyár mellett úgy állott, mint százötven éve.
Egyik szobájában ott őrizték ezt a kádat az¬
zal a legendával együtt, hogy ez volt az
óriási vagyon forrása, ennek köszönhettek
mindent, ennek az ócska fa-edénynek, a mely¬
ben a vörös Hans először kotyvasztotta össze
a maga festékét.
— A gyár, a sok milliós vállalat, mielőtt
összeroppant volna, még egy nagyot terjesz¬
kedett. Lebontatták a régi házat is, egy új
gépház került a helyére. Akkoriban vásárolta
az öreg szász - - nem is volt még igazán
öreg, csak nagyon összeroppant néhány év
alatt • - ezt a földet. Összeszedte a családi
ereklyéket, kihozta ide, a káddal együtt. Három
év se telt e l : vége volt, elbukott, elúszott
mindene. 0 azt mondja : azért, mert meg¬
bolygatta a családi fészket. De hát ő mindig
szerette a misztikus, kicsit babonás családi
történeteket. Én az asszonyra gyanakszom,
helyesebben az asszonyokra. Az egész nagy
vállalatot egy asszony alapította valaha, most
pedig sok asszony tönkretette. Az öreg szászt
nagyon rég nem láttam, azt hiszem külföldre
menekült. Az ereklyéit itt hagyta nekem, én
megigéitem, hogy megőrzőm őket.
A házigazda felkelt, a vendég is kinyujtóztatta elzsibbadt tagjait. Az ereklyés szoba
ajtaját bezárták, lementek a kertbe. A kapu
előtt a hosszú, erőstestű automobil várt már
reájuk, a mely visszaröpítette őket a városba.

HAJNALVÁRÁS.
Vártam : a hajnal megváltást hoz,
A hűvös, tiszta, kék csendesség.
S neved, mit fátyollal felhöztek
Árnyékos, nyirkos őszi esték,
Most frissen csendül majd a számon,
Mint távol tornyok harangszója
S a szikrázó, aranyos kékség
Déli tüzet szivemig szórja.
Vártam : halványan, sápadt arczczal,
De kevélyen és daezos kedvvel,
Könny nélkül végzem számadásom
A visszajáró emlékekkel.
Vártam : a nevetésed hallom,
Vártam: csak öröm kél a nappal,
Vártam : erős leszek és vidám . . .
S arra az éjre nem jött hajnal.
Kárpáti Aurél.

A Déli-sark hőse ez idő szerint
Európa nagy kultúrvárosait járja. Be¬
számol délsarki örökké emlékezetes út¬
járól, melylyel Amundsen pompás fény¬
képfelvételeinek kíséretében a «Vasár¬
napi Újság D ezidei évfolyamának 22.
számában ismerkedtek meg olvasóink.
Amundsen, a Magyar Földrajzi Tár¬
saság meghívására, most másodszor
tér hozzánk s előadását október hó
ál-ikén tartja a Magyar Nemzeti Mú¬
zeum dísztermében. Már öt esztendő¬
vel ezelőtt is köszönthettük őt magyar
földön. Akkor az Ejszaknyuf/ali áljáró hőséül üdvözölhettük Földrajzi
Társaságunk tiszteleti tagját.
Most a Déli-sark meghódítóját ün¬
nepeljük.
Délsarki útjának körülményeit im¬
már ismerjük. A geográfia és a ter¬
mészettudományok többi ága számára
gyűjtött materiát most fogják feldol¬
gozni a különböző diszcziplinák szak¬
tudósai. A nagy utat maga Amundsen
immár külön könyvben irta meg, mely
karácsonyra a müncheni Lebmannczégnél jelenik meg: «A Déli-sark meg¬
hódításán czímmel.
Amundsen, 1911 deczember 16-ikán
kitűzte a norvég lobogót VII. Hakon
király földjének fennsíkján: a Déli¬
sarkon.
A művelt világot most már Amundsennek jövőbeli tervei foglalkoztatják.
ROALD AMUNDSEN.
Hisz a Déli-sark hőse, 1910 június
5-iki kiszállása alkalmával, Hartenből kelve útra, a Nansen [révén hiressó vált «Fram»-mal, nem a déli sark¬ Szentül meg volt győződve arról, hogy az Újvidékre készült, hanem az öt-hat évre terve¬ Szibíriai-szigetek tájékán a jég ölelő karjai
zett éjszaksarki útjára, melyben a sarki me- közé került hajót a tenger áramlása a zajló
denczét akarta volt felkutatni. Ám commander jéggel együtt — odasodorja a Föld túlsó olda¬
Peary örökké emlékezetes éjszaksarki rekordja lára. A Bering-szorosból induló tengeráram, a
nagy hirtelen Dél irányába terelte a «Fram»-ot. sarki tengereken át, összeköttetésben van a
A fényes erkölcsi siker, mely Amundsent kelet-grönlandi áramlással. Sőt az sem lehe¬
Hakon király, a norvég kormány és a tudós tetlen, hogy_ a driftre bízott hajó, útja köz¬
társaságok bizalmában megerősítette, most ben - - az Éjszaki-sarkot is éri.
Fridtjof Nansen ezt az elméletét valóra is
újra meg fogja nyitni azokat a pénzforráso¬
kat, melyeknek segítségével a Déli-sark hőse kivánta váltani. 1893 —96-iki expedicziójában
az éjszaksarki medenczében tervezett kutató- ugyanis a <iFram»-on, ezzel az árammal akart
eljutni a Sarkhoz. Azonban kiindulásának he¬
útját is meg fogja oldani.
Amundsen ezen esztendőkig tartó kutató- lyét rosszul választotta. Hajójával csakis — az
útban próbálja ki a Nansen-féle drift-teoríá,t. éj szaki szélesség 84. fokáig jutott.
Pearyt is biztatták erre a «hajtó-módszeres»
Éjszak jégtől zajló tengere fogja hajszolni a
jégtáblák közé fogott «Fram»-ot. A <tdrift»-től útra, ő azonban nem vállalkozott reá. Nem
hajtott hajón végezik majd Amundsenék tudo¬ fogott hozzá, mert - - saját szavai szerint mányos vizsgálódásaikat. Sőt az sem lehetet¬ H nincsen meg ehhez a vállalkozáshoz a tem¬
len, hogy - - Peary után - - Amundsen is el¬ peramentuma. »
Most hát Amundsen kezdi majd meg a
jut az Éjszaki-sarkhoz.
Ennek a Nansen-féle «drift»-nek, vagyis drift-teoriára támaszkodó, esztendőkig tartó
tenger-áramlásnak, rendkívül érdekes a ge¬ kutató-utat.
Amundsen ott fogja folytatni a munkát — a
nezise.
Erik Nordenskjöld báró ugyanis az 1878,79. hol Nansen abbanhagyta. Nansen 1893 — 96.
expedicziójában, rettenetes küzdelmekkel bár, «hajtó»-útja több rendbeli geográfiai kérdésre
de mégis megoldotta az Éjszakkeleli átjáró hozott feleletet. Azt hittük ugyanis, hogy az
problémáját. Ázsiát éjszakon körülhajózva, a Éjszaki-sarkot szigetekkel bővelkedő sekély ten¬
«Vega»-val a Jeges-tengeren keresztül haladva ger fogja körül, s ime, kitűnt, hogy szigetek
elérte a Bering-szorost és átment rajta a Csön- híján levő méh) tenger van ott, melyben Nan¬
des-óczeánba. Fölfedezte az évszázadok óta ke¬ sen 4000 méternyi mélységre is bukkant. Na¬
resett, azonban a hajózásra alkalmatlan Ejszak- gyobb mélységeket persze nem talált, mert
ő is azt hitte, hogy ott sekély tengert talál
kelcli átjárót.
A «Vega». emez útja folyamán, a Bering- s ép ezért «Fram»-ját sem szerelte fel a nagy
szoro^tól nyugatra vagy 20 foknyira, a jég mélységekbe szolgáló eszközökkel. A kezeügyé¬
közé fagyott. Odahaza, Svédországban Nor¬ ben levőkkel azonban megállapította, hogy az
denskjöld sorsa nagy nyugtalanságot keltett. eddigelé ismeretlen éjszaksarki medencze java¬
De Long kapitányt a «Jeannette» nevű gőzös¬ része jóformán eléri a 2000 méternyi mély¬
séget.
sel küldték a segítségére.
Nansen hazatérése után az a vélemény vált
A «Vega» időközben kiszabadult fogságából;
köztudattá,
hogy az Éjszaki-sark is tengerben
átment a Bering-szoroson, ám De Long expes
nem
szárazföldön
fekszik. Hisz nagyobb ter¬
dicziója — a nélkül, hogy Nordenskjöldékre
is a Sark körül. És
jedelmű
szárazföld
nincs
bukkant volna, — szomorú véget ért! A «Jeannette». az Új-Szibiriai-szigetek közelében, mind¬ legutóbb Peary, nagy éjszaksarki útjában,
örökre elsülyedt. Emberei csónakokra kaptak ugyancsak erről győződött volt meg.
Amundsen, az ép említett önkéntelen hajtóugyan, de csak néhányan szabadultak közülök.
úttal,
ezt a medenczét akarja most- felkutatni.
A többiek ottvesztek De Long-gal együtt.
Expedicziója
egyenesen hidrografiai czélú, tisz¬
Néhány évvel a «Jeannette» pusztulása után,
tán
tudományos
jellegű tanulmány-út lesz.
ezeknek a mártíroknak ruháját és különböző
A
mérésekkel
nemcsak
a tenger vizének mély¬
tárgyait vetette ki a tenger - - Grönland dél¬
ségére
akar
ügyet
vetni,
hanem a legújabb
keleti partvidékén. Nansen eme jelenségből
módszerekkel
és
eszközökkel
kutatni fogja a
megállapította, hogy a Bering-szorosból ki¬
tenger
fenekének
természetét
is. Még pedig
induló drift vitte el a Föld ellenkező oldalára
nemcsak
a
tengerfenék
térszínét
vizsgálja majd,
a gyászos emlékű tárgyakat s hogy ez az áram¬
lás ott zajlik végig az Éjszaki-sark közelében. hanem a tenger fenék-talajának mélyebb ró-
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tegeit is. Mert az újabb eszközökkel
már ezekhez is hozzáfér az ember.
Imigy, a földrétegek megismerésével
fog fényt deríteni az éjszaksarki me¬
dencze szerkezetére, geológiai his¬
tóriájára.
Amundsen feladata lesz az is, hogy
alapos tudomást szerezzünk az éjszak¬
sarki mély tenger hőmérsékleti viszo¬
nyairól. Az Ekman - féle propelleráramlásmérővel figyelni fogja az óczeán
áramlásait, vizsgálni azt, miként nyi¬
latkozik a tenger vizének alsóbb réte¬
gei l >t>n a dagadás és apadás, szóval a
tengerjárás.
Á tenger áramlásairól sok szépen,
ügyesen megállapított elméletet isim i
a fizikai földrajz, az oczeanográfia;
közülök akárhány az élet praxisá¬
ban, a természet háztartásában is
pompásan bevált, de azért ennek a
tüneménynek több részletét még mai
napig sem ismeri az ember.
A sarktengernek jéggel borított terü¬
letein — irja a berlini Hermann Singer - - a szél sem érvényesítheti ha¬
tását a tenger járásában. Ép ezért ki¬
váló fontosságúak az éjszaksarki me¬
denczében végzendő áramlás-kutatá¬
sok. Mert ezek fogják földeríteni azt,
vájjon jut-e szerepük a szeleknek a
tengerjárásban vagy sem?
Amundsen ily irányú vizsgálódásai
nemcsak a tudománynak fognak ked¬
vében járni, hanem fényt derítenek a
sarki tengerekkel kapcsolatos délibb
tengerek áramlására is, azokra, me¬
lyek a hajózás, a világforgalom szem¬
pontjából oly kiváló fontosságúak.
A tudományos kutatás imígy olyan mester¬
fogásokra tanítja majd ki az embert, melyek¬
kel a «Titanic» szomorúan emlékezetes ka¬
tasztrófájával karöltve járó borzalmakat a jö¬
vőben elkerülhetjük.
De ugyancsak nagy gonddal fogja végezni
Amundsen, ebben az esztendőkig tartó nagy
útjában, a meteorológiai és földmágnességi
megfigyeléseket is. Hisz ezeket a tüneménye¬
ket vizsgálta De Gerlache délsarki expediczió¬
jában a «Belgica»-n. A földmágnesség foglal¬
koztatta öt a «Gjőa»-n. Miközben ezzel a ki¬
csike hajójával Éjszak jeges útvesztőm átver¬
gődött volt és megtalálta az Éjszaknyugati
átjárót s — bár háromszoros átteleléssel — át
is ment rajta, nagy pontossággal megállapí¬
totta az éjszaki mágnessark akkori helyét.
Amundsen, Potsdam asztrofizikai intézeté¬
nek, a hamburgi Seewarte-nak és Nansen atya¬
mesternek hűséges tanítványa, ezen a téren
sem tagadta meg önmagát.
Az Ej szaki-sark elérése Peary rekordja előtt
sem igen foglalkoztatta Amundsent. Hiszen ő
már 1909-ben imígy nyilatkozott volt: «Sokan
azt hiszik, hogy a sarki expediczió semmi
egyéb, mint pénz- és emberélet-pocsékolás.
Ezek persze a poláris expedicziót csak rekord
számába veszik, vagyis pusztán oly feladatnak
tekintik, melynek az a czélja, hogy a Sarkhoz
jussunk, avagy magasabb szélesség alá kerül¬
jünk, mint az eddigi expedicziók. Ha csak¬
ugyan pusztán ezekről a momentumokról van
szó, ám akkor azoknak a jó embereknek iga¬
zuk van. Nekem azonban egyszer s minden¬
korra ki kell jelentenem, hogy expedicziómnak
sohasem lesz czélja a sarkhoz való törtetés ...»
Ismerve Amundsen vallomását, a Déli-sark
hősét gazdag reménységgel bocsáthatjuk az
éjszaksarki medenczében végzendő tudományos
kutató-munkájára.
Amundsen «Fram»-ja, a Déli-sarkról vissza¬
térve, Buenos-Airesben maradt. Ott ki is tata¬
rozták. A hajó, alkalmasint még az év vége
előtt, megkerüli a Hoorn-fokot; kiszáll a Csöndes-óczeánra, mágnességi előmunkálatokat vé¬
gez és a tavasszal San-Francisco-ba tér. Június
hóban csak ismét útra kel a Bering-szoros felé.
Azután Grönland és a Spitzbergak között,
Amundsen szívós energiájától kisérve, meg¬
kezdi az évekig tartó hajtó-módszeres éjszaki
nagy utat.
Biztosra vesszük, hogy Amundsen a tudo¬
mánynak, az emberiség közjavának dicsősé¬
gére, erről az útról is diadallal fog megtérni.
Dr. Lösz Samu.

42. SZÁM. 1912.

59. ÉVFOLYAM.
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TÖETÉNELEM A FÖLD ALATT.
- Az eltűnt pesti bástyák. —
Negyven évvel ezelőtt, mikor Rómer Flóris
a Bástya- és a Só-utczában levő pesti bástya
utolsó maradványait Jiergh Károly építészszel
felmérette, annak a reményének adott kifeje¬
zést, hogy Pest város régi bástyáinak marad¬
ványai, illetőleg a régi bástyákhoz épített há¬
zak választó vonalai a Magyar-utczában és az
Ország-út (Múzeum-, Károly-körut) mellett a
Károly-kaszárnyáig egyes darabokban a pusz¬
títástól védve maradnak, mert a míg az épü¬
letek bontás alá nem kerülnek, a föld alatt
húzódó és lappangó bástya-töredékeket nem
érheti jelentékenyebb rombolás. Eómer Flóris
megfeledkezett nzonban arról, hogy a főváros
csatornázási tervei nagyjában akkor már ké¬
szen voltak s a régi bástyák alapfalainak ma¬
radványai a föld alatt sincsenek többé bizton¬
ságban, mert a csatornázás készítésekor és a
gázcsövek, villamos sinpárak, telefonvezetékek,
kábelek stb. lerakása idején, keresztül-kasul
túrták számtalanszor a földet épen azokon a
helyeken, hol a bástyafalak egy-egy részlet¬
ben még megvoltak.

1. A Kolbányi-féle gép, melyen Takács lezuhant. — 2. A lezuhant gép. — 3. Takács a nyeregben.
TAKÁCS SÁNDOR AVTATIKUS H A L Á L O S B A L E S E T E .

MEGLEPETÉS AZ AVIATIKÁBAN.
Ohió államban (Észak-Amerika) van egy
kis város: Dayton, a mely attól lett világhirü, hogy ott jött világra Wilbur Wright, az
első kifogástalan aeroplán megalkotója. A nagy
férfiú ez év tavaszán halt meg, legszebb korá¬
ban és alkotó ereje teljességében: még alig
volt 40 éves. Nem a pilóták rendes sorsa érte
utói, mert Wright, habar százszor és százszor
fölszállott, egyetlen egyszer sem zuhant l e :
ágyban és párnák közt kellett lelkét kilehelnie,
mint egy tüdőgyulladás áldozatának. Pálya¬
futása, a mely eddig a legdicsőbb volt összes
kartársainak pályafutásai közt, ugyanott ért
véget, a hol megkezdődött: szülővárosában,
Daytonban. Ennek egyik szerény egyemeletes
villájában lakott öcscsével, Orville-lal, a ki
szintén aviatikus.
Annak idején az egész világ sajtója közzé¬
tette Wilbur Wright végrendeletét, a mely
nagy megdöbbenést keltett az aviatikusok kiixt.
Wright egyszerűen és őszintén kijelentette
ebben a végrendeletben, hogy az aviatika ne
áltassa magát illúziókkal az aeroplán jövőjét
illetőleg. «Az aeroplán, — mondotta Wright csak a legelső eszköz, a mellyel az ember
repülni tud, azonban távol van attól, hogy
tökéletes repülőgépnek lehessen tekinteni. A
természetben nincs ugrás. Az első szárazföldi
és vizi járművek sem voltak tökéletesek és
például a 20 év előtti automobilok, ha ezeket
a maiakkal összehasonlítjuk, primitíveknek
tűnnek fel. A repülőgép mai tipusa, az aerop¬
lán sem végleges típus, sőt annyi hibája van,
hogy az aviatikának nem lehet fontosabb fel¬
adata, mint minél előbb egy új, jobb típust
konstruálni, olyant, a mely mint rendes köz¬
lekedési eszköz is elterjedjen.»
Kiderült még a végrendeletből, hogy Wilbur
Wright az új repülőgép-típussal mar évek
óta foglalkozott és annak terveit öcscsével
együtt megállapította. Nem kell caudálkozni,
hogy a tervek eddig napvilágra nem ktrültek,
mert hisz magától értetődik, hogy manapság
minden konstruktőr féltékenyen őrzi és titok¬
ban tartja találmányát, a míg azt a szabadalom
által nem biztosította.

A ki tudja, hogy Amerikában milyen nagy
a nemzeti önérzet, nem fog csodálkozni azon
sem, hogy minden yankee Orville Wrighttól
várja az új repülőgépet, a mely ha elkészül,
a világ összes aeroplánjait a lomtárba lehet
dobni. Annyira bizonyos ebben minden ame¬
rikai szakember is, hogy két év óta az Unió¬
ban már nem is sokat törődnek az aeroplánnal és az Egyesült-Államok hadseregében alig
van egy-két aeroplán.
Ügylátszik, hogy Orville Wright szabadalmai
az új repülőgép-tipust illetőleg már rendben
vannak, mert a nagy Wilbur örököse nemrég
egy újságíró előtt nyilatkozatokat tett.
Orville Wright az új repülőgép-típusról úgy
nyilatkozik, hogy annak nem lesz csavarja
és mégis gyorsabban fog járni, mint az aerop¬
lán. De lényege mégsem a nagyobb gyorsa¬
ság, hanem ellenkezőleg az, hogy kcfics Icxz
/(ís.svfí/ ix lialailni a levet/őben, xöl esetié;/ égi/
ln'hieu uic/i ÍK iHIani. Az új gépen a csavart
oldalszárnyak helyettesítik, a melyek úgy
mozognak, mint a légyformájú rovarok szár¬
nyai, vagy még inkább mint a szitakötő szár¬
nyai, a mennyiben a gépen két, esetleg három
pár szárny működik egyszerre. A szárnyak
alakja teljesen megfelel a madárszárnynak,
csupán azzal a különbséggel, hogy nincsen
rajtuk semmi homorúság: egyik épp olyan
sík lap, mint a másik.
- És hogyan mozognak ezek a szárnyak?
kérdezte az újságíró.
— Körben, de úgy, hogy sík lapjukkal foly¬
ton vízszintes irányban maradnak. Sikerült
ugyanis olyan szárnyat konstruálnunk, a mely
ha lefelé csap a levegőbe, a támadt ütés foly¬
tán a gép előre szökik, de ugyanez történik
akkor is, ha a szárny fölfelé csap. Már Wil¬
bur bátyám rájött, (sok évi megfigyelés után)
hogy a repülő állatok szárnyai semmiféle
emelő munkát nem teljesítenek, csupán előre
haladó munkát. Az aviatika eddig nem ismerte
a szárnynak ezt a különös sajátságát és azt
hitte, hogy annak rendeltetése első sorban az,
hogy az állatot lebegve tartsa a levegőben.
Wilbur azonban egyszer látta, hogy egy ga¬
lamb az utczáról egyenest fölrepült a hét¬
emeletes torony tetejére, vagyis majdnem 80

fok szög alatt, miközben testét és szárnyainak
síkját ugyanilyen szög alatt állította be. Ez a
tapasztalás meggyőzött bennünket arról, hogy
a szárnyaknak egyedüli rendeltetése
az
előrehaladás és hogy ennek az előrehaladás¬
nak iránya mindig, kivétel nélkül a szárny
síkjának irányában történik.
- És a mozgó szárny ereje fölér a csavar
erejével?
- Sőt túlhaladja ezt. Kísérleteink folyamán
bebizonyult, hogy egy négyzetméter kellően
konstruált szárny másodperczenkint két rez¬
géssel könnyen magával visz 20 kilogrammot.
Másodperczenkint három rezgéssel már 30-at
is elbír.
— Eszerint az új típusnak nem lesznek
fix felületei?
- De lesznek: elől is, hátul is.
- Mekkora lenne az összes felület?
- Egy ember számára való gépnél nyolcz
négyszögméter, vagyis alig harmadrésze az
aeroplánok felületének. Egyébként az új típus¬
nál a súlypont olyan mélyen van, hogy a gép
semmi körülmények közt fel nem borulhat,
ha még olyan erős is a szól. Ha a motor fel¬
mondja a szolgálatot, akkor a mozgó felületek,
vagyis a szárnyak vízszintes helyzetben meg¬
állnak és ejtőernyőt képeznek, a mely meg¬
akadályozza a gyors zuhanást.
— Tehát már készen van a gép?
- Nincsen, csak a szárnyak készek. Jelen¬
leg az van még hátra, hogy a szárnyaknak a
motorral való összeköttetését a legegyszerűbb
módon oldjuk meg. Mert többféle jó megoldási
mód van ugyan, de ezek mind komplikáltak
és én az ilyenektől húzódozom.
Eddig terjednek Orville Wright közlései és
most jön a meglepetés : az új repülőgép-tipus
eszméje, a melyet az amerikai riporter lelkese¬
déssel ismertet, egyáltalán nem új eszme,
mert egy magyar aviatikus, és pedig Svachulay
Sándor már tíz esztendő óta foglalkozik vele
és a sík szárnyakkal már számtalan kísérlete¬
ket is tett. Konstatálni kell ezt a tényt, hogy
majd idővel, a mikor az egész világ Orville
Wright és Amerika dicsőségét fogja magasztalni,
mi magyarok legalább a találmány elsőbbségére
hivatkozhassunk.
Seres lm rí:
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Az ilyen földmunkák alkalmával számtalan¬
szor történt aztán, hogy a munkások hatal¬
mas épületköveket, oszlopokat emeltek ki, me¬
lyekkel nem törődött senkisem, hiszen Eómer
után az eltűnt bástyafalak vitája nem igen
érdekelte az archeológusokat. Most azonban,
két eset kapcsán ismét aktuális lett az eltűnt
régi bástyafalak kérdése. A Hajó-utczában és
a Kossuth Lajos-utczában most folyik ugyanis
egy-egy régi épüjetnek a bontása, mely a haj¬
dani bástyának néhány törmelék-darabját fel¬
tárta. A Kossuth Lajos-utczai és Múzeumkörúti úgynevezett Zrínyi-ház hatalmas kő¬
tömbjein megállapítható, hogy ezek kőbányai
és promontori bányákból valók, melyeknek
anyagából készült a régi bástyák és városfalak
legnagyobb része. A Hatvani-kapu lebontása
alkalmával, mely a tizennyolczadik század má¬
sodik felében történt, a városkapu kőanyagát

nem szállították el, hanem az utczakitöréseknél épült házak falaihoz és fundamentumai¬
hoz használták s a Zrinyi-féle épület első for¬
májában jórészt a hatvani kapu kőanyagá¬
ból készült. Mikor aztán az épületet átalakí¬
tották s emeleteket húztak reá, a régi anyag
nagyrészében érintetlenül maradt s nem is
került elő mostanig, mikor fenekestől felfor¬
gatták az egész épületet s nemsokára már
a fundamentumok legaljáig leérnek a csáká¬
nyokkal.
Ez a pont a maga földalatti speezialitásával, nevezetes helye a régi Pest egykori his¬
tóriájának. Azon a helyen, hol a Zrinyi-ház
állott, végződött a Magyar-utcza vonalában
húzódó Szabó-rondella
kiugró kisbástyája és
a hatvani kapunak a hátsó sarka. A Hajóutczában lebontott háztelek mentén húzódott
pedig az úgynevezett Magos-rondella háta,
melynek folytatása volt a
Krautschneiderrondeüa, mely a Duna-rondellá-val volt öszszefüggésben. Az egyes bástyatörmelékek és
kődarabok itt-ott felbukkanó részletei az egyet¬
len aktív nyomok ma már a régi városfalak
és bástyák történelmi létezésében s ezek szol¬
gáltatják a historikusnak azt az . anyagot,
melynek alapján rekonstruálhatni lehet a régi
Pest erődítési szerkezeteit és védműveit. A tö¬
rökök kiűzetése után, az 168G-ik évtől kezdve
Pest várfalait és kapuit lassanként lebontották,
hogy a város fejlődésének útjában ne álljanak.
A tizennyolczadik század közepén a mai Bel¬
város ugyanis még egészen körül volt zárva s
észak felől a Váczi-kapu, kelet felől a Hatvani¬
kapu, délkelet felől a Kecskeméti-kapu, dél
felől pedig a Belgrádi-kapu
szolgáltak, a for¬
galom és közlekedés biztosítására. E kapuk
vonalában és összefüggésében húzódtak észak¬
ról dél felé az Alsó-Duna, Krautschneider,
Magos, Szabó, Kis, Pálos, Lipót stb. nevű
rondellák, melyek kétfelől egészen a Dunáig
kinyúlva, körülfogták a várost és biztosították
minden meglepő támadás ellen. Mihelyt azon¬
ban megszűnt e védműveknek a hadászati
jelentősége, a kormány elrendelte azok lebon¬
tását, hogy a város fejlődésének akadályul ne

szolgáljanak, így tűnt el 1780-ban a Váczikapu falaival, az őrházzal és az ott levő" te¬
mető falával. A Kecskeméti-kapu külső kerek
tornyát 179G-ban bontották le, ez időben sza¬
badították fel a Hatvani-utczát is, a Hatvani¬
kapu és a hozzája fűződő rondellák lebontá¬
sával. A kapuk és rondellák eltávolítása után
utczakitöréseket vágtak több irányban s ez¬
zel megkezdődött a belváros körül a külső
városrészek megalakulása. 1804-ben már a
Kostély, Czukor, Lövő és Lipót-utczáknál a
városfalak át voltak törve, utoljára pedig,
lsl5-ben a belgrádi kaput is lebontották,
hogy a fejlődést és a terjeszkedést ez se aka¬
dályozza. Azóta egy-egy faltöredék, bástya¬
részlet mindig előbukkant a hatvanas évekig,
hogy jelezze a nyomát, helyét, irányát és vé¬
gül a szerkezetét azoknak az erődítéseknek,
melyek hivatva voltak arra, hogy Pest váro¬
sát a külső ellenségektől megóvják. A ron¬
dellák helyén, továbbá a köröndökön és sáncz¬
árkokon utczák, útvonalak támadtak és a hat¬
vanas évek óta már csak a föld mélye szol¬
gál iiányítással és adatokkal amaz emlékekre
nézve, melyek a hajdani bástyákkal és vedfalakkal vannak összefüggésben, így került elő
a Zrinyi-ház fundamentumának mostani ása¬
tásakor a hajdani bástyafalnak egy tömör,
meglehetősen ép és teljes részlete, azonkívül
néhány olyan erődítési részlet, mely az egy¬
kori Hatvani-kapuval volt összefüggésben s
annak a tartozékát alkotta. Ezen a ponton
egy nagyobb területre kiterjedő ásatás a régi
bástyafalak feltalálására még ma is eredmé¬
nyesnek mutatkoznék. Az az egy-két kő¬
darab és egyéb erődítési emlék tehát, a mi
néha-napján még most is előkerül, azért ér¬
dekes adaléka annak a rég eltűnt világnak,
mely a mostani helyén valaha állott. Ezek a
kődarabok azok, melyek összekötik ezt a rend¬
kívüli arányokban fejlődő fővárost a múlttal
s ezek a kövek a néma jelképei annak a tör¬
ténelmi fejlődésnek, mely százötven-kétszáz év
alatt a rondellákkal köröskörül zárt, mezővá¬
ros jellegű régi Pestből milliós lakosságú
l világvárost formált.
Zuboly-

A RÉGI HAIVANI-KAPU MARADVÁNYAI, MELYEK A ZRINYI-HÁZ BONTÁSAKOB ELŐTŰNTEK.

Balogh Rudolf fölvétele.
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Zsifkovics Mihály, az egyik szerb
hadsereg parancsnoka.

Abdullah basa, a török hadsereg
fővezére.

Jankovics Bozsa, a négy szerb hadsereg
egyikének parancsnoka.

Bojovics tábornok, szerb hadügy¬
miniszter.
Lovas őrség egy törököt kutat át Filippopoliszban.

HALÁLOS CSEND A VIHAR ELŐTT,
Több mint két hétig tartó, izgalmakkal ter¬
hes készülődés után e perczben már szemben
állanak egymással a balkáni hadak szuronyerdei. Titokzatos és borzalmas a jövő, mely
a szuronyok csillogásából, ágyúk mély öblé¬
ből a Balkánra tekint és a milyen rejtélyes
az út előre, olyan ismeretlen a világ előtt a
közvetlen mnlt is, a mely véres leszámolásra
állította szembe a nemzeteket Európa puska¬
poros-tornyában, a Balkánon.
Az alábbi czikk, melyet a legfontosabb bal¬
káni állam, Bulgária fővárosából irt a hábo¬
rús mozgalom óta ott tartózkodó egyetlen
magyar újságíró nemcsak a háború előestéjé¬
nek hangulatáról ad megkapó képet, hanem
világosan érthetővé teszi, mi késztette hábo¬
rúra Bulgáriát. Azt a nagyszerűen fejlődő kis
országot, melynek fővárosát a Balkán Parisá¬
nak nevezik és a melynek magatartása a leg¬
nagyobb súlylyal bír az események fordulásá¬
ban, így szól a «Vasárnapi Ujságn számára
küldött tudósítás:
Sz<i/ia, október 14.

A rohanó események között, a melyekkel
versenyt kell száguldani, akad-e valahára egy
nyugodtabb óra, a mikor az ember kényelme¬
sen eregetheti a czigaretta-füstöt, s elsorakoz¬
tatva szeme előtt az utóbbi lázas napok kinematografikns képét, kiszakíthat belőle egyetkettőt, hogy bemutassa, mint pillanatfelvételt
Akad ilyen óra is. Most. Csend van a mi¬
nisztériumok zárt ajtói mögött és az utcza is
SKUTARII ALBÁN HARCZOS.
elcsöndesült. Elérkezett a vihar előtti mozdu¬
latlanságnak az a szörnyű, ijesztő pillanata,
a mikor akaratlanul méregetni kezdjük az minczöt évi kemény, makacs, kitartó küzde¬
utat, a melyet megtettünk, és azt, a melyik lemnek az útja. Fáradalmai között a nemzeti
öntudat volt a vezérlő csillaga és az a czél,
még előttünk van . . .
hogy nyugati mintára átalakulva, a czivilizáAz út, a melyet Bulgária megtett. Imr- czió, a kultúra és a termelő munka áldásait

PIREUSZ,

GÖRÖGORSZÁG HADI KIKÖTŐJE.

845

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

élvezhesse. Ebben a czéljában, szerencséjére,
kettős erő segítette : a bulgár nép ösztönös
iutelligencziája, s az a hihetetlen, tudatos ener¬
gia, a mely a legjellemzőbb sajátságát teszi.
A mikor a bulgár kulturmuiikáról beszé¬
lünk, tisztelettel kell megemlékeznünk róla,
hogy ez nem az illúziók, nem a hiú látsza¬
tok munkája. Itt nem csinálnak vakolatból
márványt, se kartonoszlopokból propylaeum-ot.
Józan és pozitív nép ez. A mit csinál, nem
látványosságnak szánja, hanem a gyakorlati,
napi életnek. Nem hint port másnak a sze¬
mébe, de nem is tűri, hogy neki kitörüljék a
szemét. Költ utakra és az útjai kitűnőek. Költ
vasutakra és a közlekedése pompás. Tart hajó¬
kat, de a portékáját nem is szállíttatja más¬
sal, mint bolgár hajóval. Fölállított főiskolá¬
kat, de megköveteli, hogy a tanárai tudomá¬
nyos hirességei legyenek a szláv glóbusznak.
Gondoskodott szinekurás hivatalokról az irói
számára, de aztán figyelemmel kiséri, dolgoz¬
nak, alkotnak-e, hordják-e szorgalmasan a
követ a nemzeti műveltség palotájához ?
És ez a szorgos, dolgos, józan nép egy¬
szerre feláll mint egy ember, politikai érett¬
ségének és akaratának - - általános választói
jog van - - teljes súlyával ránehezedik a kor¬
mányra, kényszeríti, hogy erélyesen lépjen fel,
szerezze meg a békét, a nyugalmat a maczedóniai testvéreknek. Miért ?
Itt mindjárt hangoztatni akarunk valamit,
a mit az európai politika talán kétkedve fo¬
gadott : Bulgária csakugyan, őszintén, még
győztes háború esetén sem akar területnagyobbodást. Nem mondom: nem fogadná el,
sőt hogy nem vágyódna titkon utána, mégis
a szinigazsng az, hogy a mikor itt ma a há¬
borút kívánja mindenki, arra senki se gon¬
dol, hogy a vérözönből esetleg majd a NagyBulgária megvalósodott eszménye lép ki dia-

dalmasan. Itt nem akarnak mást, és nem
számitolnak le előre egyéb várható eredményt
csak azt, hogy a vér és emberáldozat árán,
ha kell: egész Európa ellenére, de megszer¬
zik a maczedón testvérek kulturális haladásá¬
nak eddig hiányzó lehetőségét.
Testvérek ? Eszmények ? Hát mégis fellengős
nép volna ez ? Ideálokért hevülő ? Eszmények
után induló? Hol van hát akkor a nagy rea¬
lizmus, az a józan, sőt számító pozitivitás ?
Megmondom. Liapcsev-iiek, a volt pénzügy¬
miniszternek és Bulgária legbölcsebb politiku¬
sának magyarázatát kell idéznem, a melyet
akkor kaptam tőle, a mikor a háborús moz¬
golódás okát kérdeztem tőle:
A háború, a melyre készülünk, — kezdte bármily véres legyen: humanitárius, és bár¬
mennyi pénzünkbe meg emberünkbe kerül¬
jön: okos üzleti vállalkozás. Bulgária mai
állambüdzséje 190 millió frank. Ebből, a török
szomszédság miatt, évi nyolczvan milliót köl¬
tünk katonai czélokra. A maczedóniai bolgár
iskolákra, kórházakra stb. költünk évi öt mil¬
liót. Öt milliót egy idegen állam egyik 'provincziájára, idegen alattvalókra ugyebár, mert
óz az állam nem tart nekik iskolát. Ezenkívül:
a Maczedóniából bevándorló elsanyargatott,
nyomorgó bulgárok évenként szintén bele¬
kerülnek három milliónkba. Ezek a bevándorlottak itt konkurencziát csinálnak a bulgár
munkásnak, zsellérnek, parasztnak, és a mi
pénzt összekuporgatnak, évente tiz-tizenöt, sőt
húsz milliót, hazaküldik családtagjaiknak. A mi
pénzünket Törökországba. Ha ezeket a számo¬
kat összeadja, látni fogja, hogy a maczedóniai
viszonyok évente száz milliónkba kerülnek,
holott az összes költségvetésünk alig kilenczven millióval több. És hogy ettől a borzal¬
mas tehertől szabaduljunk, ezért kell nekünk
a háború. A bulgár paraszt, a ki nem bírja
már a maczedón invázió konkurrencziáját, ezért
követeli a háborút. És ezért nem tágít addig,
a míg a kormány határozott eredményt nem
ér el. És ezért ütne ki nyomban itthon a for¬
radalom, mihelyt a kormány meghajolna Eu¬
rópa akarata előtt. Nem a testvériség adta
parasztjaink kezébe a fegyvert, hanem az, hogy
el vannak szánva inkább harcztéren meghalni,
semhogy itthon szenvedjenek örökösen a ma¬
czedón invázió miatt. . . Ezért nem tágít¬
hatunk. Kenyérharczot vívunk, nem szabadságharczot. Modern török adminisztrácziót: és
béke lesz. Ezt a tiszta és egyszerű helyzetet
kellene átértenie Európának, mielőtt nagy¬
ravágyó bolgárnak nézne bennünket, és mi¬
előtt - - a zsebére ütve — a békéltető lárvá¬
ját öltene magára!
. . . A volt miniszter szavai nemcsak a hely¬
zetet, a háború okait magyarázzák meg, ha¬
nem azt is, miért lesz a harcz irgalmat nem
ismerő, szörnyű, félúton meg nem álló. Negyed¬
félszázezer paraszt katona, kitűnő harczos,
ragadott itt fegyvert, s a jelszava, yyőzni vagy
meghalni, igazi értelme szerint ezt jelenti:
Kenyeret, vagy meghalni! A győzelmet szivesen elcseréli a kenyérért, de a halálos elszánt¬
ságából nem enged. Érzi, tudja-e mindezt a
diplomáczia ?
Igen, a bulgárok kitűnő katonák. Kinn vol¬

Tartalékosok a filippopoliszi kaszárnya előtt.

tam a Vitos-hegy lábánál elhúzódó táboruk¬
ban, láttam őket gyakorlatozni, láttam a gyors,
ügyes mozdulataikat, a czéllövéseiket, láttam
a fáradhatatlanságukat, láttam a jókedvüket,
láttam és hallottam, hogy a pihenés perczeiben hogy rajzották körül tisztjeiket, faggatózva,
mikor viszik már őket a háborúba, és láttam
hogy este, tizenkét órai gyakorlatozás után,
még mindig frissen, még mindig pajzán kedv¬
vel, hogyan kerekedtek tánczra, összefogózva
tizen, tizenketten, mialatt más pajtások a fű¬
ben elheveredve rikoltoztatták az éles szavú
pásztorfnrulyát. A puskák akkor gúlákba vol¬
tak rakva, s mindeniknek csövéből, mint va¬

lami szűknyaku vázából, virágszálak hajlottak
ki. És ez a sokszor négy puska, az egymásba
omló, összehajló, ölelkező négy virággal olyan
volt, mint egész sereg különös, bizarr sírem¬
lék a síroknak végtelenül hosszú sora fölött. . .
Pattogott a rozsé, égett a tábori tűz, apró
lángnyelvecskék villogtak fel, körül-körül pedig
tánczoltak, hurráztak a katonák, mialatt fe¬
nyegető komorsággal meredezett mögöttük a
hegy, a Vitos, a melynek szorosain keresztül
holnap-holnapután viszik őket, kit Filippopolba, kit Musztafapasába, kit Kusztendilbe,
a maczedón határhoz . . .

* l

HAZA KÉSZÜLŐ SZERBEK A BUDAPESTI SZEEB KONZULÁTUS ELŐTT. — Márkus Imre rajzai

BEVONULT TABTALÉKOH FELESÉGESTÜL, LOVASTUL.

KKNYKBSZÁUJTÁS KATONAI KÍSÉRETTEL.

A NAGIOTT.

HABOM ÖNKÉ1CHEWÓBÓL.

A SOROZÓ BIZOTTSÁt- AZ UTCJ3ÁN.

SZÓFIÁBA ÉBKEZETT TABTALÉKOSOK A LONDON SZÁLLÓ ELŐTT, A MÁRIA LUIZA BODLEVABDON.

VÁRJÁK A MOZGÓSÍTÁSI PARANCSOT.
LESIK A TÜNTETŐ KÖBMENETET A «

PAEANCS KIHIBDETÉSE UTÁN.

KÉT ELHAGYOTT MOHAMEDANÜS.
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A MÁRVÁNYBÁNYA FERENCZY ÁLTAL MŰVELNI KEZDETT RÉSZE.

FERENCZY ISTVÁN SZOBRÁSZ EMLÉKE
RUSKICZABÁNYÁN.
Az első magyar úttörő szobrásznak Ferenczy
Istvánnak a közel jövőben impozáns emléket
készülnek állítani a Krassó-Szörény megyei
Euskiczabányán. Vaszari László mintája után.
Ferenczy úgy érezte, hogy igazi magyar szobrászatot csak magyar anyaggal lehet teremteni.
Nem elégedett meg tehát azzal, hogy magyar szel¬
lemben mintázzon, tanítványokat neveljen és a
modelleket azután kifaragás végett leküldje Carrarába, hanem magyar márványt keresett.
Bejárta az országot, kutatott Erdélyben,
különösen Laposon a gróf Esterházy Dániel
birtokán, majd Bogsánban, azután Lunkányon
járt, azonban a talált fehér márvány mintái
nem elégítették ki. Lunkányon megismerkedett
Hoffmann Zachariás vasbányászszal, a ki a
ruskiczai vasműveket alapította. Ferenczy át¬
ment a közeli Euskiczára, hol végre érdemes¬
nek tartotta a márványfejtést azonnal meg¬
kezdeni. Az eredmény kedvező volt és igaz
magyar leikével már a jövő magyar Carrarát látta szemei előtt. A fejtett kövekből egy pár '
mellszobrot és kisebb szobrocskát faragott.
Aránylag csekély anyagi forrásai azonban ezen

MÁRVÁNYVÁGÓ GÖZFŰRÉSZ.

költséges munkák alatt hamar kiapadtak. Re¬
ményei megvalósítása czéljából felsietett Buda¬
pestre, hogy magyar márványból készült szob¬
rait bemutassa. Az elismerés munkássága iránt
azonban nem volt olyan, minőt ő várt volna.
Ez végtelenül elkeserítette Ferenczyt, abbahagyta
munkásságát s végleg visszavonult. Ferenczy kortársánakVörösmartynak fölszólalása is visszhang
nélkül maradt. Mégis, s csak több mint ötven év
múlva kezdte meg újból a félbenhagyott már¬
ványkutatási munkát Bibéi János építész ez¬
előtt mintegy !ÍO évvel. De most is csak las¬
san, lépésről-lépésre lehetett haladni, mert a
magyar anyag iránt hiányzott a bizalom. Ten¬
gődött ez a nagyszerű márványbánya mind¬
adriig, míg végre Alpár Ignácz és Hauszmann
Alajos építőművészeink oltalmukba nem vet¬
ték és annak utat nem törtek.
Még inkább felköltötte az érdeklődést később
boldogult Erzsébet királynénak egyik fasori
szanatóriumban tett látogatása, a midőn az
otteni ruskiczai márványból készült lépcsőt
különös érdeklődéssel szemlélte s az őt kisérő
orvostanárnak kijelentette: «Magam is szán¬
dékozom legközelebb egy villát építeni és akkor
én is ezen szép márványból fogom a lépcsőt
készíttetni».

Ezen előzmények után vált csak lehetségessé
azután a ruskiczai bánya nagymérvű feltárása
és berendezése.
Ma már 300 lóerő hajtja a munkagépeket
és számos külföldi szakember járt már ott a
mintaszerűnek elismert s páratlan berendezésű
bánya megtekintése végett.
A bányában fehér és világos rózsaszínű —
& hússzint megközelítő - - márványt fejtenek,
melyhez hasonlót eddig még sehol másutt a
világon nem találtak. Az anyag ezenkívül tel¬
jesen fagyálló és kitűnően megmunkálható.
Midőn erről szobrászművészeink meggyőződ¬
tek, a kik közül sokan Ferenczy nyomain ha¬
ladva a magyar művészet részére magyar anya¬
got kerestek, Stróbl Alajos szobrásztanár kez¬
deményezésére kezdték ezt is felkarolni, így
Zala György az Andrássy-szobor talapzatára
használta, majd maga Stróbl gróf Széchenyi
István, Arany János és Mechwart András szob¬
rainál, Margó Ede pedig Dankó Pista zene¬
költő szobránál.
Ma már Amerikába is szállítják a Ferenczy féle márványt és Bécsbe is szállítottak mintegy
tizenkét vaggonnal az ottani Wiener BankVérein palota építéséhez.
Markó Miklós.
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de a lagúna ilyenkor halandók számára vesze¬
delmes és addig az estéig, a melyről most be¬
szélni fogunk, Vendi egyszer sem látta a lagú¬
Regény. — Irta J. M. Barrie.
nát
holdvilágnál, nem annyira azért, mintha
(Folytatta.)
félt volna, mert hiszen Péter elkísérte, hanem
VIII. A hableányok lagúnája.
mert szigorú szabályt hozott be, hogy este hét¬
Ha behunyod a szemedet és szerencséd van, kor mindenkinek ágyban kell lenni. Mindazáltal
akkor néha láthatsz egy alaktalan halvány gyakran járt a lagúnán eső utáni napfényes
színű tó-félét, a mely a sötétségben függ. Az¬ napokon, mikor a hableányok rendkívüli nagy
tán ha szorosabban hunyod be a szemedet, a számban jönnek fel játszani a vizbuborékoktó elkezd formát ölteni és a színei olyan élén¬ kal. A sokszínű buborékokat, melyek olyanok,
kek lesznek, hogy ha még jobban behunyod a mintha szivárványból volnának csinálva, feldo¬
szemedet, lángba borul az egész. De mielőtt bálják a levegőbe, mint a labdát, nekiröpítik vi¬
lángba borulna, megláthatod a lagúnát. Csak dáman egymásnak a farkukkal, a míg szét nem
ilymódon láthatod meg, egy gyönyörűséges pil¬ pattannak. A kapuk a szivárvány két végében
lanatra, ha a szárazföldön vagy. Ha még egy vannak és csak a kapuvédőknek szabad kézzel
pillanatig láthatnád, akkor szemedbe tűnnék a hozzányúlni a buborékokhoz. Néha százszámra
viz hullámzása és hallanád a hableányok játszanak a hableányok a lagúnában és ez
nagyon kedves látvány.
énekét.
De a mint a gyerekek is részt akartak venni
A gyermekek gyakran töltöttek egész dél¬
utánokat ezen a lagúnán, az idő legnagyobb ré¬ a játékban, abban a pillanatban magukra ma¬
szében úszkálva vagy lubiczkolva, a hableányok radtak, mert a hableányok eltűntek. Okunk van
játékait játszva a vízben stb. Ebből nem kell azonban azt hinni, hogy titokban lesték a be¬
azt következtetni, hogy a hableányok baráti tolakodókat és nem rösteltek néha egy-egy öt¬
viszonyban voltak velük. Sőt ellenkezőleg, letet átvenni tőlük, mert példáulJános kitalálta
egyike Vendi legállandóbb keserűségeinek az egy új módját, hogy lehet a buborékokat el¬
volt, hogy az egész idő alatt, a míg a szigeten rúgni, a fejével a keze helyett és a hableány¬
volt, nem kapott tőlük egyetlen kedves szót kapusok is elfogadták ezt az új módszert. Ez
sem. Ha halkan odalopózott a víz széléhez, az egyetlen nyom, a melyet János maga után
csapatszámra láthatta őket, a mint hanyagul hagyott Nincsországban.
fésülik a hajukat. Vigyázva oda is úszhatott
Kedves dolog volt látni, mikor a gyerekek a
hozzájuk vagy egy ölnyire, de ha meglátták, sziklán pihentek fél órát délebéd után. Vendi
lebuktak, néha meg is csapkodták a farkukkal, kívánta ezt és igazi pihenésnek kellett lenni
nem véletlenségből, hanem szándékosan.
még akkor is, -- ha az ebéd csak képzelt volt.
A fiúkkal is valamennyivel ugyanígy bántak, Kifeküdtek a napra, a testük csak úgy csillo¬
kivéve természetesen Pétert, a ki néha elbeszél¬ gott, Vendi pedig leült melléjük és fontos argetett velük és ráült a farkukra, ha szemtele¬ czot csinált.
nek kezdtek lenni. Szerzett tőlük egy fésűt is
Egy ily napon együtt voltak a Szökevények¬
és odaadta Vendinek.
szikláján, a hol a hableányok legjobban szeret¬
A legkisértetiesebb holdforduláskor látni őket, tek játszani. A szikla nem volt nagyobb, mint
& mikor sajátságos vonító hangokat hallatnak, az ő nagy ágyuk a földalatti házban, de hát

PÉTER ÉS VENDI.

Ők tudták, hogy kell megférni szűk helyen.
Szunnyadoztak, vagy legalább behunyt szem¬
mel hevertek és időnkint megcsipkedték egy¬
mást, mikor Vendi nem nézett oda. Vendi na¬
gyon el volt foglalva a varrásával
Mialatt ő varrogatott, a lagúnán változás ál¬
lott be. Apró hullámok reszkettek a viz felüle¬
tén végig, a nap eltűnt és árnyékok lopóztak
át a vizén, hűvös lett. Vendi nem látta a czérnát befűzni a tűbe, és mikor föltekintett, a
lagúna, mely az imént még olyan nevető, vidám
hely volt, félelmetesnek és barátságtalannak
tűnt fel.
Tudta, ez nem attól van, hogy beesteledett,
hanem hogy valami nagyon sötét dolog köze¬
ledik. Nem, még ennél is roszabb. Még nem
jött, hanem elküldte azt a borzongást a vízre
annak jeléül, hogy jön. Mi az vájjon?
Vendi agyában feltorlódott mindaz a mese,
a miket a Szökevények-sziklájáról hallott. Azért
hivták így a sziklát, mert a gonosz kapitányok
itt tették ki a matrózokat és hagyták őket el¬
pusztulni. Ha jön a dagály, megfulladnak, mert
ilyenkor a szikla viz alá merül.
Vendinek természetesen azonnal föl kellett
volna kelteni a gyerekeket, nemcsak a miatt az
ismeretlen dolog miatt, a mi feléjük setten¬
kedik, hanem azért is, mert a szikla hűvös lett
és nem volt már tanácsos rajta feküdni. Vendi
azonban még fiatal anya volt és nem tudta
ezt; ő azt hitte, szorosan ragaszkodni kell a
szokáshoz; félórai pihenés délebéd után. így
tehát bár rájött a félelem és szeretett volna
férfihangot hallani, nem akarta őket felébresz¬
teni. Még a mikor evezöcsapásokat hallott, akkor
is, bár a félelemtől a torkában érezte a szivét,
nem költötte fel a fiúkat Ott állott fölöttük,
hadd aludjak ki magokat Nem volt ea vitézi
dolog Venditől?
Jó volt a fiúknak, hogy volt köztük egy, *
ki még álmában is meg tudta szimatolni a ve-
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szedelmet. Péter felugrott, egyezerre felédredve
és egy figyelmeztető kiáltással fölriasztotta a
többieket is.
Mozdulatlanul állt, egyik kezét a füléhez
tartva.
— A kalózok! — kiáltotta. A többiek köze¬
lebb jöttek hozzá. Különös mosoly játszott az
arczán. Vendi látta ezt és megrázkódott A míg
ez. a mosoly az arczán volt, senki se mert
szólni hozzá, nem volt egyéb tennivalójuk,
mint készen állni, hogy engedelmeskedjenek.
A parancs élesen és határozottan hangzoti
- Lebukni!
A lábak kalimpáltak a levegőben ésalagúna
máris elhagyottnak látszott A Szökevények¬
sziklája magában állott a vízben, mintha maga
is szökevény volna.
A csónak közelebb jött. A kalózok csónakja
volt, hárman ültek benne: Szmi és Sztárki, a
harmadik egy fogoly volt, még pedig nem más,
mint Tigris Lili. Keze és könyöke meg volt
kötözve s jól tudta, mi lesz a sorsa. Ott fogják
hagyni a sziklán, hogy elpusztuljon, - - olyan
halál, mely az ő fajtájából valónak rettenete¬
sebb, mint a tűzhalál vagy a kínhalál, mert a
Székely Aladár fölvétele.
törzs könyvében nincsen megírva, hogy van-e
EvvA LAJOS (1851-1912.)
út a vízen át a boldog vadászmezőkre. Lili
arcza mégis közömbös volt; főnöknek a lánya,
úgy is kell meghalnia, mint főnök lányának.
Nem volt olyan dolog, a mit meg ne tudott
Elcsípték, mikor késsel a szájában setten¬
volna
csinálni. Most a Hűk hangját utánozta.
kedett a kalózok hajója körül. A hajón nem
Itt
vagytok, ficzkók! — kiáltott.
volt őrség, mert Hűk szeretett azzal dicse¬
- A kapitány! - - mondták a kalózok, s
kedni, hogy az ő nevének uire megvédi a hajót
meglepetve néztek össze.
egy mérföldnyi területben.
- Úszva jön felénk — mondla Sztárki, mi¬
A sötétségben, melyet magukkal hoztak, a kor hasztalanul néztek körül, hogy merre van.
kalózok csak akkor látták meg a sziklát, mikor
- Kiteszszük a rézbőrüt a sziklára — kiál¬
nekiütődtek.
tott oda Szmi.
Hopp, te ficzkó - kiáltott Szmi úr
- Bocsássátok szabadon — szólt a meglepő
hangja - - itt a szikla. Most hát hozzá kell válasz.
kötöznünk a rézbőrüt és itt hagyni, hogy ful¬
- Szabadon?
ladjon bele.
- Igen, vágjátok el a kötelékeit és ercszEgy brutális pillanat műve volt kitenni a szétek el.
boldogtalan Jeányt a sziklára. Lili sokkal büsz¬
- De kapitány . . .
kébb volt, semhogy hiábavaló ellenállást tanú¬
- Hallottátok ! Azonnal! — kiáltott Péter. sított volna.
Különben belétek akasztom a horgomat!
- Furcsa dolog! — hebegte Szmi.
Egész közel a sziklához, de láthatatlanul,
két fej bukdácsolt ki s be a vízben, Péteré és
- Jobb lesz, ha megteszszük, a mit a kapi¬
Vendié. Vendi sírt, mert ez volt az első tragé¬ tány parancsol — mondta Sztárki ijedten.
dia, melyet látott. Péter sok tragédiát látott
- Igen, igen - - mondta Szmi és elvágta
már, de elfelejtette őket mind. Kevésbbé búsult Tigris Lili kötelékeit. A leány egy pillanat alatt
Tigris Lili miatt, mint Vendi; őt az boszan- mint az angolna siklott Sztárki lába közt a
totta, hogy ketten vannak egy ellen és el volt vizbe.
szánva, hogy megmenti. Könnyű módja lett
Vendi természetesen nagyon fellelkesült Pé¬
volna ennek, ha megvárja, míg a kalózok eltá¬
ter
ügyességén, de tudta azt is, hogy ő maga
voznak, de ő sohasem választotta a könnyű
is fel fog lelkesülni és elkárogjá magát, a miről
utat.
a kalózok megismerik. Ezért rátette a kezét
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Péter szájára. De ekkor már ismét felhangzott
Hűk hangja:
- Csónak vigyázz !
És most nem Péter mondta ezt.
Péter épen károgni akart, de e helyett meg¬
lepetve fintorodott el az arcza.
- Csónak, vigyázz! — hallatszott újra Hűk
kiáltása.
Most már Vendi megértette. Az igazi Hűk
ott/volt a vizben.
Úszva közeledett a csónak felé, a kalózai
világosságot gyújtottak, hogy el ne tévedjen.
Hamar odaért hozzájuk. A lámpás világánál
Vendi látta, a mint a. horga megragadja a csó¬
nak oldalát, látta gonosz szikár arczát, a mint
csurom vizesén kiemelkedett a vízből. Veudi
elkezdett remegni és jobb szeretett volna elúszni onnan, de Péter nem akart elmozdulni.
Ő szeretett az életével játszani és tele volt fenhéjázással.
- Nem vagyok én csodagyerek ? Csodagyerek
vagyok! — suttogta Vendinek s ez bár szintén
ezt gondolta, örült, hogy a szavait nem hallja
rajta kívül más.
Péter intett neki, hogy hallgasson.
A két kalóz nagyon kíváncsi volt, hogy mi
hozta oda a kapitányt hozzájuk, de ő leült a
csónakba, fejét rátámasztva a horgára, mély
melancholiában.
- Kapitány, minden rendben van? - - kér¬
dezték a kalózok félénken, de Hűk csak tompa
nyögéssel felelt.
- Sóhajtozik — mondta Szmi.
- Még egyet sóhajt — mondta Sztárki.
- Harmadszor is sóhajt - - mondta Szmi.
- Mi baj, kapitány?
Végre megszólalt a kapitány szenvedélyesen.
- Vége mindennek — kiáltotta. — Azok a
fiúk anyára tettek szert.
Vendi akárhogy meg volt ijedve, a keble da¬
gadozott a büszkeségtől.
- Oh, szerencsétlen nap! — kiáltott Sztárki.
- Mi az, hogy anya ? — kérdezte a tudat¬
lan Szmi.
Vendi ezen annyira meglepődött, hogy önkénytelenül felkiáltott:
- Nem tudja, mi az, hogy anya!
Erre már azt érezte, hogy ha lehetne játék¬
kalóza, Szmit választaná annak.
Péter a viz alá nyomta Vendit, mert Hűk
felkapta a -fejét és felkiáltott:
- Mi volt ez?
- Nem hallottam semmit - - szólt Sztárki
fölemelve a lámpást a viz fölé és a mint a
kalózok körülnéztek, különös látvány tárult
eléjük. A fészek, a melyről már szóltam, ott
úszott a.lagúnán és rajta ült a Nincsmadár.
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- Nézd — mondta Hűk feleletül Szmi kér¬
désére. — Ez egy anya. Micsoda leczke! A fé¬
szek bizton beleesett a vizbe, de elhagyja-e az
anya a tojásait? Nem.
A hangja megtört volt, mintha egy pillanatra
isszaemlékeznék ártatlan napjaira, mikor . . .
>e ezt a gyengeséget elsimította fejéről a bor¬
ával.
Szmi nagyon megilletődve bámult a madárra,
mikor a fészek elúszott mellettük, de a gya¬
nakvóbb Sztárki ezt mondta:
- Ha ő az anya, akkor nyilván azért ólálkodik erre, hogy segítsen Péternek.
Hűk bólintott.
- Igen — mondta — ez a félelem borzon¬
gat engem.
Szmi éles hangja rázta fel tépelődéséből.
- Kapitány — mondta Szmi - - nem lophatnók el ezeknek a fiúknak az anyját? A mi
anyánkat csinálhatnánk belőle.
- Pompás egy terv - - kiáltott fel Hűk és
hatalmas agy velejében máris felvillant a dolog
praktikus megoldása.
- Megfogjuk a gyerekeket és a csónakra
viszszük őket. Aztán a fiúkkal elbánunk és
Vendi a mi anyánk lesz.
Vendi megint megfeledkezett magáról;
- Soha — kiáltott és alámerült.
- Mi volt ez ?
De nem láthattak semmit. Azt hitték, hogy
KOSSUTH FERENCZ BESZÁMOLÓJA CZEGLÉDEN.
alighanem valami levél zörög a szélben.
- Nos, jó lesz, czimborák? — kérdezte Hűk.
- Itt a kezem, nem disznóláb - - mondták
- Rendben van, kapitány - - felelt Szmi
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
mind a ketten.
alázatosan. - -' Eleresztettük.
Bolond könnyek. Különös emberek különös tör¬
— Itt a vashorgom. Esküdjünk - mondta Hűk.
- Eleresztettétek ! — kiáltott fel Hűk.
ténetei jutnak a/ olvasó elé Színi Gyula új füze¬
Valamennyien megesküdtek. Ekkor valameny- A te rendeletedre — dadogta a czimbora. tében, mely az írónak nyolcz novelláját adja s
nyien a sziklán voltak már és Huknak hirtelen
- Te kiáltottad a vizén át, hogy ereszszük mely a Magyar Könyvtárban jelent meg. Színi
eszébe jutott Tigris Lili.
el — mondta Sztárki.
Gyulában van valami a ritkasággyűjtőböl. a ki
- Hol a rézbőrü? — kérdezte hirtelen.
szemlélődve, kutatva jár a világban, csak azt emeli
— A kénköves esőt! — mennydörgőit Hűk. —
Volt benne néha valami játszi humor és a Micsoda locsogás ez?
ki a dolgok megszámlálhatatlan sokaságából, a mi
kalózok azt hitték, a mostani az ilyen pillana¬
meglepő, a mi különös vagy furcsa, a miben szo¬
(Folytatása következik.)
kott arczvonásaitól elváltozva, de azért mégis hí¬
tok egyike.
ven tükröződik az élet. Novellái mintha valami
ritkaság-kereskedésből való csecsebecsék volnának,
filigrán munkájú mesék, különleges, szokatlan for¬
dulatok, a fantasztikusnak a reálissal való meglepő
elegyedései, erősen élükre állított, mintegy kacsa¬
lábon forgó helyzetek. Néha fantasztikus formájú
keleti holmikra gondolunk olvasás közben, saját¬
ságos rajzú, élénk színharmóniája szőnyegekre,
groteszk kis figurákra, tarka, furcsa porczellán ba¬
bákra. Különösségében nagyon érdekes világ ez,
nagyon érdekli az irót s ez az érdeklődés átszuggerálódik az olvasóra is. Két nagyon szép törté¬
net van a füzetben, Színi Gyula egész eddigi ter¬
mésének legjavából való : a füzetet bekezdő tündér¬
mese, halk, szomorú és finom felsóhajtása egy
szenvedő művészléleknek és a Bábszínház törté¬
nete a maga fájdalmas, mindennel leszámoló melancholiájával. Mind a kettő a művész tragikumá¬
nak egy-egy vonását mutatja s mind a kettőben
egy művészlélek titkos, legbensőbb rezzenéseit érez¬
zük meg.
Dickens élete. Dickens születése századik év¬
fordulójának, melyet ez év elején ünnepeltek, utó¬
lagos visszhangja a budapesti egyetem angol taná¬
rának, Yollaiiil Arthurnak kis könyve, mely most
jelent meg az Olcsó Ki'ini/v!ár-\)^n ClniAi'.t / /VAr/ix
éleié és müvei czímmel. A kis munka, rnipt össze¬
állításának módjából is kitetszik, népszerűsítő könyv¬
nek készült: azokat, a kik Dickenst regényeiből
megszerették, meg akarja ismertetni az iró életé¬
vel, főbb munkáival, azoknak keletkezésével, álta¬
lában Dickens egész pályájával. Ennek a czéljának
a kis könyv meg is felel, szeretettel, a költő mun¬
káinak és a rá vonatkozó irodalomnak gondos
ismeretével van írva, tájékoztatásában megbízható
és szerény, nem tolakodik az iró és a közönség
közé, hanem magával az Íróval igyekszik megma¬
gyarázni az írót.

Éva (Fedák Sári).
Pipsy (Medgyaszay)
és
Dagobert
(Reátkai).
F l a i r b e r t ( K i r á ] y ) és
AZ «ÉVA» LEHÁR FERENCZ OPERETJE A KIRÁLYSZINHÁZBAN-Jelfy Gyula felvétele

Éva

(Fedák)

A BÁRÓ WODIANER ALBERT EMLÉKÉRE EMELT SZOBOR AZ ÚJ SZENT JÁNOS KÓRHÁZBAN. — Hüvös László müve .

Magyar törvények zsebkiadása. A FranklinTársulat hamar népszerűvé lett vállalata, mely
praktikus, zsebben hordható kis formátumban adja
azokat a törvényeket, melyekre a gyakorlati jogász¬
embernek legtöbbször van szüksége, most két kö¬
tetkével gyarapodott. Az egyik nz ipfirt<>n->'n;it
( i s s l : XV11. t. c.) adja a reá vonatkozó joganyag¬
gal, törvényekkel, rendeletekkel, joggyakorlattal
együtt, dr. Márkus Dezső kúriai biró kiválóan
gondos és szakértő összeállításában. A második
kötetke az 1 0 i 2 : LIV. t. czililii't. a polgári per¬
rendtartás életbeléptetési törvényét tartalmazza,
megfelelő jegyzetekkel és utasításokkal.
A ki a párját keresi. Néhány évvel ezelőtt
bizonyos feltűnést keltett Tassonyi Ernő ily czimű
regénye, nem annyira irói formájával és irodalmi
tartalmával, hanem a régimódi magyar
egy ma már mondhatni teljesen elpusztul
alitásának, a selmeczi diákéletnek ke-
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zelmesen színezett rajzával. Ez a selmeczi diákélet
nem volt eredeti magyar, sőt nyelvben is csak
utolsó korszakában It-tt magyarrá, alapjában véve
a német burs- életnek voít a mása, melyet nyilván
Selmeczen tanuló német fiúk honosítottak meg
még a magyar világ előtti időkben, mikor a sel¬
meczi akudémián még németül tanítottak. Mégis
egy nagy sereg magyar ember ifjúságának kedves,
melaneholikus emlékei fűződnek hozzá s mint min¬
den, a mi a fiataljáéra tartozik, kedves mindenki¬
nek, a ki szeret elmúlt emlékeken ellágyulni.
Ennek a lokális érdekességnek köszönheti sikerét
7iíxs»ii//í Ernő regénye is, a mely most második
kiadásban jelent meg.
A (Magyar Könyvtár*. Hruln Antal kitűnő
vállalata legújabb sorozatában bárom íródul mi
szempontból kiváló munkát hoz. Az egyikről. S;.i,n
(íyuln Bovcllás füzetéről külön emlékszünk meg.
A másik lliisi'ii egyik legjelentékenyebb munkája,
a nálunk csuknom i>. méret len Hu mi linllul; feiéliii-iiünl; cziniíi "drámai epilógus*,melyei Görögni
l'i-l,!' Murgit fordított mugyiirrn. A harmadik Anuíoli'
Frnne.f-níík egyik elragadóan szép és mély munkája,
egy régi. ismert mese a beteg király¬
Az inif.
ról, a kit csak egy boldog ember inge tudna meg¬
gyógyítani, de mire nagynehezen találnak ilyen
boldog embert, kiderül, hogy nincs inga Ezt a
mesét a franczia író finom és gazdag szelleme eltöltotte mély, filozofikus iróniával, ember és világ¬
ismerettel,
valósággal széles képet rajzol az
életről. A kis remekművet líeneileh Marczel for¬
dította magyarra.
Székács-emlékkönyv. A pozsonyi evangélikus
theologiai-akadémia hallgatói, Székács József szü¬
letésének századik, az evangélikus íívámintézet
fennállásának félszázados és akadémiájuknak harminczéves évfordulóján! nagy terjedelmű és hatal¬
mas emlékkönyvet adtak ki, melyet egyik kiváló
tanáruk. Székácsról elnevezett körük elnöke K»i'i'irx Sándor adott ki. Az emlékkönyv kiemelkedik
az efféle alkalmi kiadványok sorából. Tartalmát
az akadémia hallgatóinak munkái ndják és örveniletes tanúságot tesznek benne ;irról az élénk és
mindenfelé érdeklődő szellemi tevékenységről, mely
az akadémiában folyik. Csupa tudományos érdekű
és vonatkozású czikkek: nemcsak szorosan theologiai kérdésekről, hanem más területekről is.
Találunk czikket Herbert Spencer szocziologiájáról,
Deák Ferenczről, magyar történeti tárgyakról, iro¬
dalmi kérdésről, s annak jeléül, hogy :i untul theolo.trusok népük élctéu'l is foglakoznak, néprajzi
dolgokról is. A kötetben, a mely űz evangélikus

A «VASÁRNAPI ÚJSÁG*

theologusok otthonában, Pozsonyban kapható, benne
vannak az akadémia volt és jelenlegi tanárainak
59-ik évfolyama.
arczképei, annak a benső viszonynak feltüntetéséül,
a melyben hallgatóikkal élnek.
A «Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyai
A « Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja október 20-iki számába Ábrányi szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap,
Emil és Szalay Gyula irtak verset, Nagy Endre évenként több mint 13O íven s több mint
folytatja Prulyi meséi czímű mulatságos sorozatát, másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink
Sebők Zsigmond tovább utaztatja /)<>;•(/«/</'' l)<'imö- és művészeink közreműködésével jelen meg.
inri a Királyhágón túlra, Metemondó bácsi Aliról
A ^Vasárnapi
üjság» színes képmel¬
és a kalifáról mond napkeleti mesét, Rudnyánszky
Gyula folytatja verses meséjét A ki* ködmönről. lékleteket is ad, több szinben művészileg ki¬
l'nzili;- Cyula rajza, czikk (képpel) a tengeri déli¬ vitt képeket.
bábról, />•«/'/ Iái esi mókája, Szentére György re¬
Előfizetési föltételeink:
génye, a rejtvények, szerkesztői izenetek egészítik
ki a szám tartalmát. A tjó Pujlast-i & FranklinA t Vasárnapi Ujság« negyedévre 5 korona, fél
Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 ko¬ évre 10 korona.
rona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10
A .Vasárnapi Újság> a «Világkrónika »-val
korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot negyedévre 6 korona, félévre 12 korona.
kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. kér. EgyetemAz előfizetések a «Vasárnapi Ujság» kiadó¬
utcza 4-.)
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
Új könyvek.
küldendők,
Hulmul köinii/el;. Elbeszélések, irta Xzini Gyula.
Budapest, Lampel B. (Wodianer F. ésfiai)(Ma¬
gyar Könyvtár «73).; ára Mfi11.
HALÁLOZÁSOK.
('.Imi-le* IHrkeii* élete <;x müvei. Irta clr. Yoll<t>i<l
Arthur. Budapest, Franklin-Társulat. (Olcsó Könyv¬
EVVA LAJOS, a magyar színházi élet egykor sokat
tár H'tli-2 I»iii5 sz.) ; ára SÓ fillér.
emlegetett, értékes és munkás tagja, (il éves korá¬
Miii/i/nr i/h-ri-iii/e/,: Franklin-Társulat ztel
ban Budapesten elhunyt. Evva Lajos tizenöt éven
át volt a Népszínház igazgatója és ez az idő egy¬
Az i/iurii*iTé>ii/ (1XX4: XVIL t. ez.) és a i-eá-beesik e műintézet fénykorával. Ritka erélyének,
i'iiiitiikiizn jnijiiiii/iif/. Összeállította dr. Márkus hozzáértésének sikerült olyan elsőrendű művész¬
személyzetet maga köré gyűjteni, olyan változatos
Dezső ; ára kötve'.iK.
l'.il;> : l IV. t. ez. A polgári perrendtartásról műsort teremteni és olyan kitűnő előadásokat nyúj¬
Kzóló liirvény életbeléptetéséről, jegyzetekkel és uta¬ tani, hogy a Népszínház Európa legelső operett¬
színházai közé emelkedett. 1896. év őszén megvált
lásokkal ; ára kötve l kor. 50 fill.
a Népszínháztól, megalapította a Magyar Színházat
A ki a párjai keresi. Eegény a selmeczi diák¬ és egy ideig részt vett annak vezetésében. Majd
életből. Irta Tiixüiiiiiii Ernő. Selmeczbánya. Joerges évekig csöndben gazdálkodott hontmegyei birtokán.
A. özvegye és fia kiadáta ; ára fűzve 4 korona, Elhunyta széles körökben kelt élénk részvétet.
kötve 5 korona.
Elhunytak a közelebbi napokban : PRÍM JÓZSEF,
Halomi köinii/ek. lebeszélések, irta Színi Gyula. a magyar irodalomnak egyik régi és lelkes JiarBudapest, Lampel R. (Wodianer F. ésfiai)(Ma¬ czosa, hatvankét éves korában Budapesten. Élet¬
gyar Könyvtár 073. sz.) ; ára 30 fillér.
hivatása a tanári pályára terelte idejének javát,
Hu mi holtak felébredünk. Drámai epilógus de e mellett tevékeny művelője volt az irodalom
három felvonásban, irta Ibsen, fordította Görögné több ágának s szép sikerei voltak úgy a regény¬
l',el;e. Margit. Budapest, Lampel R. (Wodianer és írás, mint a drámairodalom terén. — JANKÓ MIHÁLY,
fiai) (Magyar Könyvtár 671—672 sz.) ; ára 60 fill. negyvennyolczas honvédszázados, 82 éves korában
Az ing.. Irta An n tőle Francé, fordította Benedek Aradon. - - Dr. TÁRNÁI SIMON cs. és kir. nyűg.
Marczel. Budapest. Lampel R. (Wodianner F. és törzsorvos, 61 éves korában. - - PBNKBKT MIHÁLY,
Maii. (.Magyar Könyvtár U74--G75); ára 00 fillér. Ürí éves korában Budapesten. — SÜLSOK GÉZA. állat-

egészségügyi felügyelő, a kőbányai állategészségügyi
hivatal főnöke, 51 éves korában Budapesten. PBÉKOPA ISTVÁN gimnáziumi tanár, 50 éves korában
Rozsnyón. - • BIKY KÁROLY szatmári református
esperes, 67 éves korában. — RÓZSAHEGYI JÁNOS, a

piarista-rend tagja, nyűg. igazgató-tanár, Privigyén. — POPOVITS JÓZSEF kemecsei plébános, Buda¬
pesten. — CHYLINSKI RÁNDOB honvédőrnagy, a 1 ka¬

tonai érdemkereszt tulajdonosa, 49 éves korában
Trencsénben. - - POPOVICS ISTVÁN, a

hétszemélyes

tábla nyűg. bírája, Zágrábban. — SÁRKÁNY IGNÁCZ
volt butorgyáros, 60 éves korában Budapesten. Berthóti

BBRTHÓTHY MABCZELL, az eperjesi

járás¬

bíróság nyűg. tisztviselője, 75 éves korában Eper¬
jesen.

- Dr. PBASSZER TIVADAR orvos,

36 éves

korában Budapesten.
Özv. WERNER JÁNOSNÉ, szül. Sass Mária, 78 éves
korában. - - Özv. sissári

SISSÁRY GYULÁNÉ, szül.

kőrösladányi Nadányi Terézia, 74 éves korában
Sissárpusztán.
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- HOLLÓSY ISTVÁNNÉ, szül.

Tóth

Rozália, 73 éves korában Győrasszonyfa község¬
ben. — Özv, GÖTTLICHER ViNCzÉNÉ, szül. Gahler
Anna, 72 éves korában Budapesten. — Özv. CSÁTHYSZABÓ ISTVÁNNÉ, szül. jaszenovai Benczúr Gizella,
70 éves korában Miskolczon. — KOVÁCS FERENCZNÉ,

szül. Karap Emma, 69 éves korában Losonczon. —
Krompachi GUNDELFINOER ISTVÁNNÉ, szül. Rombauer

Elza, Lőcsén. — GERZSEI/YI ARTURNE, szül. Berthelsen Frida, Aradon. - - FODOR DALMÍ, Fodor Ödön
és neje, szül. Zatocsil Jolán két éves gyermeke,
Budapesten. — MOLNÁR ANGYALKA, Molnár János fő¬

E g é s z s é g é t teljesen visszaszerezheti, összes fáj¬
dalmaitól véglegesen
megszabadulhat, ha valódi
Diana-sósborszeszt vásárol 44 fillérért. — Külsőleg
bedörzsölésre, belsőleg czukorra cseppentve a leg¬
jobb háziszer.
1

A z a hatás, a melyet a Créme Simon
gyakorol a széltől kifújt kezek és kicserepesedett ajkuk repedéseire, ránczaira stb. a csodával határos ; néhány
óra alatt ezek a nem jelen¬
tékeny, de bántó kellemetlen¬
ségek mintegy varázsütésre
eltűnnek. A napsütés követ¬
kezményei, a vörösség, a pat¬
tanások azonnal mngszünnek
a Créme Simon használata
által, a mely ép oly hasznos a gyermekek bőrének
ápolásánál is. A Créme Simon meglepően, biztosan
hat a borotválkozás után a bőrön érzett égés ellen is.
A szépségápolás igazságait és hazugságait
tárgyalja egy kis füzet, melyben egy asszony, e őharczosként az egészséges és természetes szépség¬
ápolás terén, bebizonyitja, milyen eszközöket hasz¬
nálnak a nagyközönség megtévesztésére. Ezért csak
nagy óvatosiggal kerülhetjük el a rossz tapasztala¬
tokat. Jó készítmények a csalódásig hűen utánoztatnak, hogy tehát csalódásoktól megkiméltessnnk, szi¬
gorúan ügyeljünk erre a névre : "Elise Bock, G. m.
b. H.» A szépsépápolás kérdéseiben forduljunk biza¬
lommal Elise Bock G. m. b. H. czéghez, Berlin, Charlottenburg, Kantgasse 158 vagy ezen czég megalipi
tójához Elise Schröder-Bock a'pzonyhoz, Bregenz,
a ki előadásai révén széles körökben ismeretes. A czég
készítményei világhírűek s rendkívüli sikerük gondos
összeállításukban keresendő.

hisszük, a művészi tudatosság hiányzik verseiből s
ez «d nekik egy kis dilettáns-izt. Már pedig mi n
dilettantizmust még a tehetség teljes hiányánál is
kevésbbé szeretjük.
Ha olykor. A vers nem mond semmit, — a ki pe¬
dig a nyilvánosság számára akar Írni, attól legalább
annyit meg kell követelni, hogy legyen valami mon¬
dani valója.
Asszony a vonaton. A novella hiával van egy na¬
gyon gyökeres tulajdonságnak, az elhitető képesség¬
nek s ezért az, a mi szenvedélyeséig akarna benne
lenni, inkáb bombasztnak hangzik.

városi tanító 16 éves leánya, Bakony-Gyiróthon. —
Özv. BENCZÚR ISTVÁNNÉ, szül. Ambrus Lídia, 72 éves
korában Szarvason.

Mai számunk hirdetései között kitűnik a
Tulipán Gyermek-Otthon hirdetése. Darvus Jenő, ő
császári és királyi fensége, József királyi herczeg
udvari szállítója már eddig is bebizonyította, hogy a
gyermekruházati czikkek terén mindig különlegest
tudott nyújtani. Ezt a szolidságáról és kitűnő Ízlésé¬
ről általánotan ismert czéget a publikum szeretettel
karolta föl és méltán, mert ott a szülő gyermeket
* Anyósok paradicsoma. Madagaszkárban na¬ csecsemőtől 18 éves koráig tetőtől-talpig a legjobban
fölruháztatja. A téli idényre nagymennyiségű, szebb¬
gyon megbecsülik a nőket, annyira, hogy még az nél-szebb és jobbnál-jobb ruházati czikkekkellátta el
államügyekben is döntő szavuk van. Minden csa¬ magát a Tulipán Gyermek-Otthon, a mely nagy
ládban legfőbb személy a feleség anyja, a kinek képes árjegyzékét mindenkinek ingyen és bérmentve
mindenki engedelmeskedik. A madagaszkáriak nem küldi.

EGYVELEG.

ismerik az anyós-viczczeket sem és nem is értik
azokat.
* A reklám jubileuma. 1612-ben, Parisban je¬
lent meg az első lap, a melyben olvasmányokon
kívül hirdetések is voltak. A lap, a melyet egy
Eenandot nevű orosz adott ki, csakhamar elter¬
jedt és nagy jövedelmet hozott. A reklám tehát
éppen 'háromszáz éves.

Szerkesztői üzenetek.
Az én fényűzésem. Gyönyörű emlék. Az élet him¬
nusza stb. A versekben van nem egy szép hang, de
egy sincs köztük erősen, biztos Kézzel összefogva,
egyik sem kész, teljes egész, valamennyi szertefovzlik, nem tud művészi formába osozesmmlui. Azt

kiváló bor- és
litMumos
gyógyforrás

Kérjenek mintát * mi uJdonságainkUlféketv
fehér, vagy színesben: TaHeias, Changeants.
Faconnéi, Crépe de Chine, Duchessí, kcossais,
Eolienne. Mousseline 120-cm. szélei, méterje
K. l.2o-tól kezdve, Bársony és PIU* ruháknak,
és blúzoknak stb., valamint blúzok é« ruhák
valódi svajczi hímzéssel batú^ •fcy»pju,
•vászon, és selyemben.
—
Ili csakis kezeskedett szolid selyemszö¬
vetet árulunk, hozvetlendl magánvevöknek, postaköltség.
-és vám-mentesen a lakásba. — (Dupla levélbélyeg.)

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

OPLJIIITCC Á P H C T Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat,
ObnULI t o AbUO l
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

SAKKJÁTÉK.
2819. számú feladvány Cimburel L.-től.

a

h

c
d
e
VILÁGOS.

f

g

h

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

KÉPTALÁNY.

A «Vasárnapi Újság* 38-ik számában megjelent
képtalány megfejtése : Előítéletet nehezebb leküz¬
deni, mint egy csatát megnyerni.
Felelős szerkesztő: ttoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánne^ye-n. II.
Kiadó-hivatal: Budapest. IV., Egyetem-utoza 4.

i< mindig azt mondta, hogy szeplök előzéseié, valamint
tinóm, puha bűr és fehér teint elérésére és megóvására
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd«
liliomtej-szappan. Védjegye .Steckenpfenii, készíti
BergmaQD & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja K) fillér. — Hasonló¬
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle «Maner»i
liliomtej-krém fehér «s finom női kezek megóvá¬
sára, ennek tnbnsa 70 fillérért mindenütt kapható.

l Schweizer és Társa, Luzern U23(Svajcz)
Selyemszövet-kivitel — Kir. üdv. síUlitAk.

Dr. Miszné
lÉPIES H Í M Z É S E K
BLÚZOKON, GYER¬
MEKRUHÁKON, TÉRÍTŐKÖN. •
VERT-, HORGOLT- I S TŰCSIPKJÉK
SZŐNYEGEK, AGYAGÁRUK. • •

Cement-fedőcserép-gyártó gépek,
Beton-nrtömb-gyártó gépek,
Cement-falazótégla-gyártó gépek,
csatornázási alapcsövek.
Formák: betonoszlopok etb. gyártá¬
sára. Kotorok. — Hengerművek.
Belnnkeverőflépek. - - C/.ementlupsajtolók.

Őr. GASPABY & Comp. gépgyára
Markranstadt, Leipziu mellett
Kérjük gyárunkat meglátogatni.
jegyzék ingyen.

228. számú ár-

Lohr Mária (Kronfusz)
Gyár ée (fiüzlet:
A föváro« el«ő e» legrégibb
VIII fcirati, n Kü
o«ipk«ti»«tit«i,iregyti«atitó
III.,IWrOS8-O.S9.
é . kelmefertó grári üitéieta.
Fiókok: n . , Fö-ntcz» 37. IV., Eskfi-ut 6. IV, Kecskemétlnto«» l*. V., Harminczad-n.4. VI., Teréx-körnt
30. VT., Andrissy-nt 16. VTO., József-körnt S.

HaníieíyJiílcíiizí

(Rózsavölgy, és Társa-féle)
Budapest. IV., Sütö-utcza 6 b., félemelet.
3 vagy 4 korona havi előfizetési díjért! Minden újdonság azonnal kapható!
házhoz is szállítjuk! Kölcsönöz vidékre is! Tessék tájékoztatót kérni!

HAUCSUIKIPOSAROK
DOBOZA,
MINŐSÉGE:
ARANY

ORSZÁGOS MAGYAR HÁZIIPARI SZÖVETSÉG.
BUDAPEST, IV. KÉR., KÍGYÓ-TÉR 1 . SZ.

Nagy választék

Az ország
legelőnyösebb
ékszer, óra, ezüstnemü
és iparművészeti tárgyak

é. műötvö.

részletfizetésre is.

szabadalmazott
hal csont nélküli
fűzőit.
IsmertetS árjegyzék

díjtalan.

Minius Jakab
a Bazár-udvarban.

Készpénz és angol rendsz.
, . _ «/___ •_

Ajánlja kizárólag mérték után
készüld

papirkárpitokból
Budapest, Rákóczi-irt 6.

beszerzési forrása.

Telefon 142—46. szám.

bel- és külföldi

tapéta raktáraiban

* ^ « 1*9*1 J 3 H Ő S
császár és királyi udvari szállító

fűzöterme
Bpest, IV., Váci-n. 7. 1. em

Legdivatosabb
karperec* órával.

14 karátos arany
90 K.
14
«
• börszijjal._ 28 •
IV., KÍjJY<)-tér 5. éS Vidékre választékot küld ! Ezüst bőrszíjjal
16 i
Aczél
«
_ 14 •
ár, MátyáS király-tér 13.
Árjegyzék ingyen.

Az ön gyermeke nevet
ha egészséges; használja ezért a bőr ápolására a legjobbat, csakis
a s/ámos orvos és szülésznő által ajánlott «B.\BYMIK\-('.KKME>
gyermekkenőcsöt, mely azonnal fájdalomc-sillapitólag hat a ki¬
vörösödött, nedves, feldörzsölt és feltört bőrnél, mindenféle bőr¬
kiütésnél és ótvarnál. Felnőttek is kitűnő
eredményűvel használhatják bőrkiütések¬
nél, feltöredezett bőr, kézdurvulás és lábizzadás ellen. Vigyázzon minden doboznál
a «Babynűra-créme» névre, és utánzatokat
utasítson vissza. Kapható minden gyógy¬
szertárban, dobozonkint 60 fill.-ért vagy ma¬
gánál a készítőnél Rrodjoviii H. «Zrinyi»hez czimzett gyógyszertárában Z á g r á b b a n .

42. szia.

VASÁKNAPI ÚJSÁG

1912.Í59. ÉVFOLYAM.

42. SZÁM. 1912. 59. ÉVFOLYAM.

855

VASABNAPI ÚJSÁG.

Szépségápolás.

Az én szerem és metódusom által
a legrövidebb időn belül elérhető ;

A haj szépsége.

Ideális kebel

Szereimnek racionális használata ál¬
tal 8 napon "elöl selvempuha, htil1-innii hajat nyer. A hnjknrpn a/.onnal eltűnik •• "szülést megakadályoz.
Kérem megjelölni, vájjon, barna v.
szőke hajho/. szükséges. Ara ív .1.7o.

csuk -M én ,,Afro" módszeremmel uborkanedv-szappan használata ál¬ A Pasta Divina'2lic-ti használata álérhető el. Törv. védve. Naponta csak tal. Ezen semleges szappan a tesli't t:il i|>;i/:'iii halálos l'riss arcbőrt nyer.
".> peiviR alkalmazandó. Nem haszon¬ és a keblet még eddig el nem éitA Pasta Divina eltünteti a nyers,
talan bedörzsölés, se nem tápláló¬ módon tisztítja, ennélfogva mindenki vörös bőrt, az orr és arc vörösségét.
szer. Hírneves tanárok ajánlják ezen számára nélkülözhetetlen, l d;ir;ib szemkarlkakat, sárga foltokai slb.
módszert. Kérjen ingyen prospektust. ára 75 íillér. 3 darab ára K 1.75.öixikre. szavatosság mellett. Ara doK 3.50, 1.50 és 6 K. l tu¬
Az én szereim és metódusaim á l t a l rövid időn belül eltávolít: bozonkint
bus K 1.50. Készlettégcly 6 K, ehhez
!
ingyen
könyv.
Kövérség

i Fehér, puha kéz

Fiatalos arcbőr.

Homlokráncok

Rózsás ajak.

Friss, fiatalos szint kölcsönöz a Rouge Cedera által biztosan eltűnik. (Csak melyek az arcot vénitik. három hé¬
jeuncsse (nem púder). Nem téveszt¬ külsőleg használtatik.) Szavatosság ten belül az én homlokkötöm alkal¬
hető össze a természetes,színtől. — az eredményért. — Ara 3 korona. mazása állal fölléllenül eltűnnek.
/xra 3 korona és 4 korona.
Ara K 2.40.
Kérjen azonnal ingyen mintákat (20 fillér [értékű portó melléklendő) és ingyen prospektusokat.

Olvassa e kunijáét: „Ki egyedüli út az
igazi szépség és egészség elnyerésére" ( /
biiu kiadat 100,000pld. clk. E:t a maga
neniéheit páratlanul álló könyvet, mely
a~ előkelő hölgyvilágban nagy szenzá¬
ciót kfltett és lelkes elsrnetéisre talált.
. minden hölgy olvassa... Minden.ami nőt
Szétküldés vámmentesen ab Bregenz: — Berlinbe egyszerű, Genfbe kétszeres levélbélyeg ragasztandó: érdekel.benne van és Ön is.ki bizonyara
eredményre törekszik, megtalálja benne
Ezen hirdetés csak egyszer jelenik meg, el ne mulassza és irjon tehát azonnal a következő cimre : amit keresett. Ara 1 kor. bérmentue.

Frau Elise Bock

G. m.
b. H.

Mme Elise Schroeder-Bock,Génévé, Suisse,2 rue du chateau.St. Jean VI/G^.rHSWÓir"°u

Tetőtől talpig

BETEGÁPOLÁS

felöltöztetheti mindenki a gyermekét
(csecsemő kortól 18 éves korig) a

Szenzáczios modern
háztartási gépek.

Az összes gyógykezelési eszközök, u. m. FISCHER PÉTERésTSA R.-T. cégnél
sérvkötők, haskötők, gummigörcsérBudapest, IV., Kossuth Lajts-utca 6. szám
harisnyák, egyenestartók, testegyenészeti gépek, műlábak, műkarok, köt¬ szerezhetők be. Most megjelent legújabb
szerek, teljes gyermekágyas felszerelé¬ képes árjegyzéket kivánatra bérmentve
sek, masszáló- és villanygépek a leg¬ titoktartás mellett azonnal küldjük.
Telefon 958.
Alapittatott 185C.
megbízhatóbb minőségben csak s

TULIPÁN GYERMEK OTTHON

DARVAS JENŐ czégnél
Ő 01. él kir. fensége József főherczeg udvari szállítója.

Az összes gyermekruházati
A.
czikkek áruháza A.

Porszivó-gépek í^r""" 08
Parkettakefélő-gépek ^ y S £
Elsőrendű teljesítmény.
Kapható kényelmes lefizetésre la.

Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 8 a.
Árjegyzék ingyen.

Elek és Társa R.-T.

Főzzünk és fütsünk villannyal!

Budapest, V.. Bálvany-ntoza 18.
Budapesten bemutatás ingyen,
minden kötelezettség nélkül.
Vidékre háztartási gépek ár¬
jegyzéke ingyen és bérmentve.
Vetelkötelezettség nélkül nyolcz
napi próbára is szállítunk.

A legjobbnak bizonyult világhírű

PROMETHEUS

Minden óra 14 napi próbára.

rendszerű villanyos főző- és fűtőkészüléket gyártják

Szétküldés csakis utánvéttel, 14 napra rá kívánatra a pénz
visszaküldetik. Nagy képes árjeg-yzék ingyen és bérmeutve.

Magyar Siemens-Schuckeri Művek

3 évi jótállás.
Kívánatra_,.a_..pénz
E/üstóra
_.. .,„vissza.
K 6'5O

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

70 fillér.
1 K 20

WOjQertyafény erősségű világí¬
tása óránkint átlag4ftll.-be kerül
Kívánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve kllld:

Wiktorin és Társa

ARGITCRÉME

" r<>rn"Ku >i»l(t}'<'k kedvem-/ sn;|>itö szere, n/.
.-.•s/ Villon ,-l van terjedve. Páratlan hatás;',
fill «erenrsrs onzeálliUsAban rejlik, n bor azon
unl felves/i és kiváló hatású már pár óra Icfolvnx;i alatt és/lelhetc'i. Mivel n Mnrgit-crémel
utánozzák és lianiisitják. tessék eredeü védjegy¬
űvel lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen
kés/ilmémért vállal a ki'-szilö niindenneniG
felelősséget. A Margit-crénie ártalmatlan, zsirtnlnn vegytiszta készítmény, n mely a kül¬
földön általános feltűnést keltett. Ara l kor.

Maróil nniiifu*

ezüst fedéllel « 9'SO
Valódi tula, dupla « 13'—
Amerikai double aranyóra « 1O'—
_
« 6'—
Lapos aczélóriik
(ioldin Roskopf óra .,., « 4'—
Nikkel
«.
«
« 3'Valódi v a s ú t i Roskopf
patent mind kövönforgó
valódi nikkel tokban egy
percznyi pontossággal jár 5'—
14 karátos női aranyóra 19'—
14
« férfi
«
40'Ezüst pánczélláncz
3'—
14 karátos aranyláncz
2O' —
14
« aranygyűrű ._,, 4 ' Ingaóra .... __ ._. ._
lt'80
Konyhaóra ... __
.,„ 2'4O
Ébresztő-óra
3'—
«
duplaharanggal 3'5O

Kocsié r u csa r n o k
Budapest, IX., Kőztelek-utcza 4.

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.

KÉSZ

AGYAK

I dunjh.. ,agy l derékalj 180 rra. I,,K«U, l Ifi rra s

m r hoiiM I4

B-l i fali' ? ™

m 8iélM K13 i5

"' ° °

,.-->*&•
I hantból
jól mrg"•-,¥*-'

|8-

-- '- - *'

l cm. hosezn, 5 t cm. síelés K S'—, 3'50 és *•—,

«

-

?• 1 . 9 I n n I " » " < ' k ' «W» K fi—, jobba
w 9
wnen
mPRengodte
. ntu„»*t mcttt b,rmírEt7e
K -tol feljebb.
BecBerélé.
u port.kólt.^
megt.ritéw
iQh.el Ben«dek.
Lobéi 6O.
PiUen wnében
mellett. ( Csehország.

.
Megrendelhető: E D E S K U T T L - n á l Budaoesten
*• • forriUi kezMCrté
MunkAcson!

chininczukorkája

Többszörösen kitűnt.
1869-nen a magyar or¬
vosok és természetvizs¬
gálók fiaméi vándor¬
gyűlésén negyven arany
pályadíjjal jutalmazva.
Láz ellen!
Nem keserű!!
Legjobb szer láz, váltóláz, malária ellen, kü¬
lönösen gyermekeknek
a kik keserű chinin
bevenni nem képesek.
Valódi, ha minden egyes
piros esomagolópapiroson
ltozsnyay Mátyás
névaláírása olvasható.

kivifel

ÉS KÉSZ AGYAK
Saját érdekét védi, ha ezen
_ -„_.
czikk bevásárlása előtt
(ingyen, bénnentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt,
ágytoll s pehelyben. Megnem felelőt kicserélünk, vagy a pénzt
visszaadjuk. Koczkázat kizárva. Több nyilvános intézet szállítói.

árjegyzékünket

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 2. szám.
NE
VEGYEN
• *•*<• • i _ n

íztelen
chininből

& monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.

'^^ •

FECSKENDŐT

bórtntoripar
Bőrbutor
szakműhelyek
KÉPI ANTAL

mielőtt
ajánlatot
nem kér a

'VALftMIMT AMERIKAI ÉS EURÓPAI
3L

S I M A ÉS OYÖ KÉR ÉS

SZŐLŐVESSZŐ
^
lÖlTQfPÜNKRŐlflAerMENnSÉEBW
O L C S Ó Á R A K MELLETT ELADÁSRA ÁRlAPOt

BAOAQONYVIOÉK1 5ZÖLÖTELEP

gyógyszertára

KEZELöséee
TAPQLCZA.ÍZAIAM.)

\'.r*

NI

BUDAPEST, V I . KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM.
Külön oKtily

téglagyári gépek.

OY ART: faHt*el» * • owr«pujtákat, téglaeyártó é«
legujntb «• legjobban bevált nerkeietokbem.
:: ::
Elvállalja anyugvii*gálatok kivitelét és

uYÜIÖLCSFACSEIETÉE
•X. sim» *.rui europul * • amerikai simt
eyöker»B T«»«zók. (Oktató díMarj•sm»
klvanatrm urysn.

faiskolák és

C l U t á r £5 egyedüli

Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat

ordnljon minden ér
deklódő, U súly:
íektet elsőrendű f át
tiszta anyagra. :

setftnyttk,
dltto.erjik, tö}"? 1 "*'*!?'!
tésnöveny«k,boBTÓKynmolosii«k«tb.
»t
SZÖLÖOLTVÁNYOK,

R

HIRSCH és FRANK

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

.SZOIOOLTVANY

k í m aga5lÓ l^meríeío j e l e i .

Budapest, IV. kér.
Semmelwes-u. 7. sz.

A Bpeati Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak főeláruilt(ttelep«

Rozsnyay Mátyás
Arad, Szabadság-tér.

cz.crUerel'

óragyár, arany- és esöstárnk raktára
B. 00.

Budapest. Vm. kér., Baross-utcza 1. szám.
f> kil.'i n), jA fosztott, poiment™ Kfl'fiO,5 kiló jobb
^^^^mmmr
K l-•—,.'> kilA fchét. i»hflj]>nlm, f,.«.t..-| K 18—, i l - , 5 ki!A hAMjér p,.|„.lj.
pah» fosztott K 30.—, :tH—, 4í'—.

Pozsonyi-út 5

KIFFMANN ANTAL

Kopható niiiulrn gyógyszertárban, illatszer-és drogua-üzletben

Rozsnyay
Mátyás

Kaktár:v.,

-^a-^
Budapest, VI.,
^ ^ ^ ^ ^ Tcréz-körút 36

Angol bőrbutor, Ebédlőezekek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. Külön osztály
használt bőrbutor mo¬
dernizálására, felfrissí¬
tésére és festésére.
Sz ékátiUakitíisok.

teljes

téglagyári telepek
létesítését.
Tervek •• költaigvctiMk
díj tálánál.
ELSŐRANGÚ
= REFERE H CZIAK.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

A Nők HOZZON Ismeri
N
MÁR
Diana
MAGÁVAL
Diana
púder
a legközelebbi gyógy szertárból
nekem egy tégely «ErényiIchthyol-Salicyl))-t, monda egy
orvos az inasához. Az inas na¬
gyot néz és önkénytelenül kérdi,
hogy mire jó az! Nem bírok

jelszava:

krém
szappan

monda az orvos s ha ilyen
perfidens lesz, ki fogom dobni.
De azért elárulja neki a nagy grandiózus hatását ?
titkot, hogy az Erényi-IchthyolSalicyl páratlan szer bőrbánMinden
talmaknál, különösen a hol
viszketegséggel párosult bőrés
fillérért
bántalmakról van szó. Kövér
mindenütt kapható.
nők és férfiaknál a test külön¬
minden
Fölösleges tehát ezután va¬ féle részein kipállások követ¬
zelint, gliczerint, kremzeleszt,
keztében is nagyon gyakori a
igazolhatja, hogy az elkép¬
tej krémet vásárolni és esténkint
zelhető legjobb siker csakis
ily értéktelen szerekkel kezein¬ viszketegséget környékező kel¬
ket vagy arczunkat bekenni és lemetlenségek. Az izzadás is
tönkretenni. Diana-krém ezután egy kellemetlen ügy, mely na50 fillérért eredeti porczellán- i gyön gyakori manapság és a
tégelyekben kapható. És pedig:
szomszédok
száraz Diana-krém,zsíros Diana¬
krém, gliczerines Diana-krém.
••
Legjobb kézfehéritő, bőrápoló
T
arczkenöcs. A szeplö és patta¬
nás egyedüli ellenszere a Diana¬
használata által érhető el.
krém és szappan.
Mindenütt kapható. Egyedüli észreveszik. Tehát minden visz- Az egész országban mindenütt kapható.
készítő: Erényi Béla Diana- ketegség: legyen az króni¬
gvógytára, Budapest, Károlykörut 5. Postán legkevesebb kus vagy sem, kipállás, izza(lás, börbántalom teljesen el3 koronás megrendeléseket
Htunk.
ilasztható az
Csak
gyógyszerész
mert ezen szépitöszerek haszná¬
lata nélkül tisztességes társa¬
ságba nem lehet megjelenni.
A Diana-króm, Diana-szap¬
pan és Diana-púder

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

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

BUDAPEST, OKTÓBER 27,
H OITSY P A L.
A
•
Világkrónikát
-va\
Előfizetési f Egészévre _ _ 2O korona.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
Félévre _ _ _ 1O korona. negyedévenként 1 koronával

teltételek:

Negyedévre _ — 5 korona.

több.

batározott viteldíj is csatolandó.

egészséges

5O

D

RÖGTÖN

miíimiii
Üífí

ERÉNYI BÉLA

DIANÁI
fogadjon el.
Minden nőnek felhívjuk
figyelmét a Diana-púder hasz¬
nálatára. Eredeti dobozokban
50 fillérért mindemet

chtliyol-Salicyl

Budapest, Károly-körút 5.

segítségével. Orvosok állandóan
rendelik ,'J koronás eredeti nagy
tégelyekben. Készíti: Erényi
Béla gyógyszerész, Budapest,
Károly-körut 5. sz. Kapható a
gyógyszertárakban.

Minden üvegnek plwnbálva kell lenni.

Postán legkevesebb 6 üveg
szállítható utánvét mellett.

Egy üveg
DIANAsósborszesz

44
fillér.

E

gy

n

»gy üveg
DIANABÓBborszesz

Egy legn. üveg
.DIANAsósborszesz

I.2O

2.5O

korona.

korona.

Frmklin-Tánralat nyomdája, Budapest,
Eredeti
A H A B O R Ü S T Ö R Ö K O R S Z Á G . — TÜNTETŐ TÖMEG KONSTANTINÁPOLYBAN A HADÜGYMINISZTÉRIUM PALOTÁJA ELÓTT.

fényképfölvétele

