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II MAGYAR URIASSZONYOK LAPJA

Tanácsot kérnek
398. Kérem lapunk 

olvasói szives tanácsát, 
hogy egyedül álló nőnek 
ki menyasszony, vőlegé- 

\ nyével az esti órákban 
színházba illik-e elmenni 
gardedám nélkül ? 2.
Továbbá kérem ajánlja
nak valami biztos kipró
bált szert, ami a haj zsí
rosságát megszünteti és 
a sima hajat mivel lehet 
hullámossá tenni ?
„Kiváncsi", Debrecen.

399. Kérem kedves olvasótársnőimet, ha tudna valaki 
a korai őszülés ellen tanácsot adni, vagy annak megaka
dályozására valami hajvizet ajánlani, szíveskedjenek la
punk e rovatában közölni.

Harmincegy éves vagyok s már 3—4 év óta tapaszta
lom. hogy napról-napra őszülök. Egy fürt a homlokom fö
lött már szürkés s két oldalon is ezüstszálak bujkálnak 
barna hajamban. Megfesteni még akkor sem fogom, ha pár 
éven belül hófehér lenne, de szeretném a további őszülést 
megakadályozni. Szives tanácsukat előre is nagyon köszöni 

„Vidéki előfizető."
400. Ki tudna előfizetőtársnőim közül kipróbált szert 

ajánlani, mely néhány évig elraktározott bőrgarnitúrám
ból a molyokat kiirtaná. Naftalinnal és dohánnyal pró
báltam, de egyáltalán nem használ s az egyébként uj gar
nitúrát folyton ellepik a molylepkék és bogarak.

Nagyon hálás lennék, ha házilag sikerülne a molyokat 
kipusztitanom, mert kár lenne szétszedetni és a tölteléket 
kifőzetni, ami a legradikálisabb eljárás lenne. Hálás kö
szönettel „Budapesti előfizető."

401. Szeretném tudni, hogy lovagias eljárás-e egy 
fiatalembertől az alább leirt eljárása:

Egy alkalommal kisebb mulatságban voltam s tánc 
után mindenki a kertbe ment sétálni. Táncosom, — kit 
ekkor ismertem meg s többször táncoltam vele, — sétálni 
hivott a kertbe. Egyedül nem akartam vele kimenni, meg
szólítottam tehát egy régebbi ismerős fiatalembert, ki ma
gát korrekt, udvarias embernek tartja, hogy jöjjön velünk. 
Ö erre hol a partneremre, hol rám nézett s azt mondta, 
hogy: most nem. (Megjegyzem, hasonló szívességet még 
senkitől sem kértem s azért bánt a visszautasítás).

Mulatság után egy alkalommal azt mondta nekem: 
,,Nagyon megütköztem azon, hogy egyedül sétált kint az
zal a fiatalemberrel, nem tudom, ő ment-e maga után, vagy 
maga utána, csak helytelennek találtam, hogy kiment vele/' 

Nem tudom, miért talált ezen megütközni valót, hi
szen tánc közben, míg sétálnak a táncosok, nem szokás a 
mamát hívni és mindenki kint volt! Annyira felháborod
tam ezen megrováson, hogy elhatároztam, megbosszulom 
érte. Már többször megpróbáltam, de lebeszéltek róla. Azért 
fordulok most már olvasótársnőimhez, megtudjam, mi a 
véleményük s hogyan vehetnék elégtételt sértegetéséért?

Szives tanácsukat várja .,Egy kardos kis leány."
402. Kérem olvasóinkat, szíveskedjenek, egy jó sajtos

omlett receptjét lapunk utján közölni. Nagyon hálás kö
szönettel várom. Szentendrei előfizető.

403. Kedves olvasótársnőim közül ki tudna tanácsot 
adni, hogy világos (krokó) cipőmet, mellyel vízbe léptem 
és foltos maradt, mivel tudnám kitisztítani? Nagyon örül
nék szives tanácsuknak és nagyon-nagyon hálás volnék.

„Tapasztalatlan."

Vidéki uriasszony a fővárosban való öt hónapi 
tartózkodásra, étkezéssel egybekötött teljes ellátást 
keres uricsaládnál zongorahasználattal. Szives aján
latot kér az összegnek akár az öt hónapra egy összeg
ben, akár havi feltüntetésével „Uricsalád" jeligére 
a kiadóhivatalba.

Üzenetek
389. ..Eé.s-zfó'? előfizető." Édesapjának részben igaza 

van. mert valóban a sonkástésztát nem szokás derelyemet- 
szővel vágni, sem hosszúkás alakúra, csak egyszerűen kés
sel. közepes nagyságú kockákra. Szívélyes üdvözlettel 

„Egy vidéki előfizető."
381. „Dr. B. A.-né. Esztergom." Mélyen tisztelt Asszo

nyom! A legnagyobb örömmel olvastam lapunkban sorait 
s bizony sok, magáról megfeledkezett rövidszoknyás hölgy 
egy jó darabot leengedhetne szoknyájából. De igenis, a mai 
divat az, mely hölgyeink erkölcseiből, e drága gyöngysor
ból. mind több és több gyöngyszemet rabol el szinte észre
vétlenül s aki elveszítette, többé solisem fog rátalálni.

Lelkesedem s helyeslésemet dokumentálni kívánom az
zal. hogy megvalósításához kész vagyok hozzájárulni. Mély 
tisztelettel üdvözlöm.

„Egy vidéki előfizető. Dunavecse.
384. Igen tisztelt Szerkesztő Ur. a „Magyar l’riasz- 

szonyok Lapja4* november 20-iki számában az „Üzenetek44 
között 1). B. A.-né Esztergom, arról érdeklődik, mikép 
lehetne ..ezt a hajmeresztő (?) erkölcstelenséget (??) ki
küszöbölni és a régi erkölcsös (???) mederbe visszaszorí
tani.‘* Én minden elkölcstelenségnek esküdt ellensége, sze
retném hát. tudni, hol és miben rejlik ez a „hajmeresztő 
erkölcstelenség44, hogy azután magam is segíthessek a 
visszaszorításban. Ami a „régi** erkölcsös medret illeti, 
arról is szeretnék közelebbi felvilágosítást. Az ó-kor erkölcsi 
medrét érti-e B. A.-né úrnő, vagy a XVIII. századét? 
Vagy a 70—80-as évekét? Ilin. Hát azok bizony nem sok
ban különböznek, (szerény véleményem szerint) a maiaktól. 
II n’y a de changé que le décor? Talán ez nem tetszik B. 
A.-né úrnőnek? Akkor alighanem nem felel meg az ő 
„Style of Beauty”-jának! Az erkölcsök a kultúra foka, azt 
nem lehet tömörüléssel egyszerre megváltoztatni. Maradok 
Szerkesztő l r őszinte híve

„Régi társaságbeli asszony."
381. Viszonválasz Scheidlné llidy Györgyike nagysá

gos Asszonynak, Celldömölk. Tudatlanságom érzetében 
félve nyúlok a tollhoz. hogy nyilvános polémiába bocsát
kozva. kilépjek az ismeretlenségből, azonban majdnem 
kényszert érzek, hogy Nagyságos Asszony önigazolásának 
tarthatatlanságát egy-két sorban megvilágítsam.

11a igaz Nagyságos Asszonynak az az állítása, hogy 
nem a divat rontja meg az erkölcsöt, akkor az erkölcs 
rontja meg a divatot. A kettő egymástól elválaszthatatlan. 
Éppen ezért a divatot csak annyiban kell figyelembe ven
nünk. hogy ne maradjunk el attól, ami idő szerint általá
nosan elfogadott.

A bibliára és szeretetre való hivatkozása nagyon-na
gyon rosszul van alkalmazva. A szeretet nem csupán meg
bocsátás és megértés Tanít, nevel, megpróbál, büntet, ja
vít. áldozatot kér. lemondást sürget, — a szeretet: harc... 
A szerénység nem akar feltűnni különcségével, nem he
lyezkedik szembe minden különös ok nélkül évszázados 
szokásokkal, hanem lepésrol-lépésre halad a fejlődés fokún 
előre egy nemes cél felé.

Széthúzás, pártoskodás? Ki a széthúzó, pártoskodó, 
az-e, aki elveti, megmosolyogja azt, amit más átélt, aki 
közprédára teszi azt. amit anyái takartak, aki felesleges
nek tartja a pirulást azért, amiért elődei pirultak. Avagy 
talán az, aki tovább marad addig ó-divatu, inig társaival 
meg tudnak szerezni annyi erőt és szépséget, hogy meg- 
sziliét hetik lelkűkből anyáik tradícióit tiszteletben tartó, 
szép, büszke, nemes, előkelő ízlésű sajátos divatjuk.

Végül, szeretnek látni egy élőképsorozatot rövidszok
nyás mamákról, 4—.» gyermekkel megáldva, főzés, takarí
tás. gyermekek iskolába készítése, stb. közben...

I elefay Jolán kain, tisztviselőnő. Szombathely.
395. „I1 iatal asszony.' Bútortisztításra ajánlhatjuk a 

kiválóan bevált: ,,Ras‘* butortisztitó folyadékot, mely be
szerezhető) drogériákban, vagy főelárusitó helyen: Buda
pest, \ I.. dokai-ter 3. A folyadékot használat előtt felráz-
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Széptevés.

Szándékosan irtuk címnek ezt a régies zamatu. 
szót. Ebben az írásban úgyis olyasvalamiről lesz szó, 
amely a mai olvasó előtt már szinte anachronizmus- 
nak tetszik.

Halk, törtfényü sorokat kellene Írnunk, amikben 
finom árnyékok libbennek és szelíden ver egy szív, 
mint egy zenélő óra. Szép szavakat kellene egymás 
mellé illesztenünk, halványsárga láncot morzsolni az 
ujjaink között és kissé meg is hajtani a fejünket. 
Szólni kellene meghitt szobákról, csukott ablaku illatos 
fészkekről, nőkről: halovány porcellánokról, amint 
nesztelenül siklanak a parketten és mosolyognak. Talán 
még aranysárga borokra is kellene gondolni, amelyek 
papir-vékonyra csiszolt pohárban illatoznak, pasztell
színű, fáradt-szirmú rózsákra, amint egy drága hölgy 
keblén fúlnak bele a gyors hervadásba. És vonatokra is 
emlékezhetnénk, amint vontatott füttyel húznak el 
idegen tájak felé, ha nem is ék-alakban, mint a darvak, 
de mint nagy, fekete gyik a mezőn és egy kézfogásra 
is, amely találkozást vagy elválást jelentett, ami vég
eredményben ugyanaz, mert a kezdet mindig vala
mi nek a vége és a vég mindig valaminek a kezdete...

Valamikor, régen, ilyesféle szavakból és érzések
ből állt össze az úgynevezett „széptevésu, amit ma 
közönségesebben : udvarlásnak neveznek. Simogatás sza
vakkal, érzés-bonbonok csomagolása ezüstpapirba, a 
szenvedély lángolása egyetlen átnyújtott rozsa szirmán, 
egyetlen bók, amint illatosán száll el az ajkról, mint 

finom viráglevél, egy meghajlás, amely semmi és talán 
azt is jelenti, hogy „királynőm, meghalok érted!“, — 
ilyen volt valamikor a férfiak, a gavallérok viselkedése. 
Soha nem bántották meg a nőt, mindig igyekeztek a 
kedvében járni. Halk óhajtása parancs volt, amelyet 
feltétlenül teljesíteni kellett. És a nő egyetlen boldog 
mosolya a legnagyobb, jutalom volt, amiért akár meg
halni is érdemes lett volna.

Ennek is vége! . . . A férfiak és nők társalgása 
a mélypontra sülyedt. A régi finomságok kipusztultak, 
a szavak virágcsokra dohányszagu lett (a nőknél is!) 
és hideg, szenvtelen tárgyalásnak lehet nevezni az 
egész beszélgetést, amely tulajdonképen az udvarlást 
volna hivatva pótolni. Mintha menekülni akarnának 
egymás elöl és a sértegetések páncéljával szeretnének 
védekezni: úgy hangzanak társalgásaik. És már any- 
nyira közönségesek lettek, hogy nem is sértődnek meg 
semmin. Hallgassatok meg egy táncestély előtti és alatti 
beszélgetést és rájöttök a szomorú valóságra.

Fiuk, lányok, ne tűrjétek ezt tovább ! Támasszá
tok fel uj életre a régi „széptevés“-t, amely szebbé, 
aranyosabbá fogja varázsolni az életet. A szép szavak, 
a finom meghajlások, a hódolatteljes kézcsókok, a halk, 
diszkrét bókok, ó, ha ezek újra feltámadnak, higyjétek 
el, az élet is szebb lesz. És más lesz az a lány is, 
aki az udvarláson keresztül szánta rá magát arra, hogy 
éltetek örökös párja legyen!
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Betlehem felé . . .
Az ám. Betlehembe kéne menni.
Mint az egykori bölcsek és királyok, kik megrakodtak 

szellemük és javuk alázatos kincseivel, hogy toronyba rak
ják egy kisded előtt.

Betlehembe kéne menni, modern korok modern embere, 
uj csodák gőgös masinisztája és hozzá. nem repülőgéppel és 
nem gyorsvonaton és nem egzaltált és raffinált örömeivel a 
kényelemnek és a haladásnak, mire oly büszkék vagyunk . . . 
hanem csak úgy alázatosan, gyalogosan, vándorbottal a kéz
ben, az Élet végeláthatatlan kopár országutján.

Menni, menni, hajnalban és estében, rőt melegü dél
ben és lialavány alkonyaiban, szorongatva a kézben a Jóság 
és Alázatosság vándorbotját. Az egyetlen igaz támaszt. 
Menni, menni, a vigasztalannak tetsző utón, az örömtelen 
és józan sivatagokon keresztül. Egy szót sem szólani, hogy 
a ruhád lassan rongyos lesz és hol itt, hol ott foszlik le be
lőle egy darabka, mig eltemet a homok és elsöpör a szél.

Hadd rongyolódjék, hadd vesszék hiúságod cifra kön
töse. Maga a hiúságod.

Menni, menni és panasztalanul tűrni, ha verejtéked
ben leolvad homlokodról a vakmerő korona, mit gőggel ma
gad farigcsáltál magadnak és amit tudásnak nevezel.

És elhullajtani szépen útközben ujjaidról a gyűrűket, 
mik az átkozott aranynak zálogai testeden. És iszálcod is 
elrongyolódnék fejed alatt a sivatagbeli éjszakákon és ki
peregne belőle vágyaidnak sok-sok hamis gyöngye.

És elfelejtenéd a mámoros lakomák keserű izét és az 
erdei bogyók és a fák gyümölcsei és a tiszta forrásvizek 
zamatétól olyan lennél újra, mint egy gyerek.

Bársony foteljeid bujasága helyett puha és illatos 
lenne a mohaágy. Márványmedencéd szagos gőzei után jól 
esnék a pirkadó napban megfüródni a csermely kristály vi
zében. Villamos reklámjaid tobzódása után megpihenne sze
med két égi lámpásnak, a lágy napnak és a fehér holdnak 
egyszerű fényében. Autód puha ringatása helyett sebeket 
ütne a messzi ut ezer köve kényes talpadon és ez a fájdalom 
úgy járna át, mint a tisztítótűz és minden elhulló kis vér- 
cseppeddel belefolyna a semmibe telkedből egy gonosz lé
legzet, egy vad tévedés, egy szilaj gyűlölet, egy féktelen 
indulat.

Menni, menni, mig fölragyog előtted a csillag, mely 
ama Kisdedet jelzi.

És akkor megállani és leborulni előtte, úgy rongyosan, 
úgy szegényen, mindenedet, ami eddig életed volt, elhul
latva, úgy véres talppal, úgy elfáradva és elveszítve ma
gadból a hosszú utón mindent, csak azt hagyva meg, ami 
ennyit jelent: Ember.

És ajándékul nem hoztad el neki sem valamelyik remek 
gepedet, sem boszorkánykonyhád valami nagyszerű titkát, 
sem verejtékcsöppektöl és szenvedéstől fénylő aranyhegye
det, sem egethasitó alumínium madaradat, sem az ellensé
geskedéseidben kiontott emberverböl való dicsőségedet . .. 
nem, nem, nem.

Hanem azon a nagy és egyszerű lapulevélen, mellyel a. 
hosszú ut közben verejtékedet törölgetted, átnyújtanád neki 
azt a maréknyi semmit, azt a szerény dobogó ékszert, ami 
mindennél, dé mindennél többet ér, ami autók, gépek, ara
nyak és tudós bűvöletek minden erejénél erősebben és szeb
ben lüktet és minden fényességnél vakítóbban világit.

A szivedet.
Meglásd, a Kisded mosolyogna rád.
Bizony, bizony, Betlehembe kéne menni . . .

Bónyi Adorján.

Szíveskedjék
lapunkat ismerőseinek ajánlani és címeket küldeni, 
hogy lapunk mutatványszámát megküldhessük.

Kézcsók Szerkesztő

Féltékeny nők.
Irta : Szekula Jenő.

Magas, szőke, sovány és sápadt és ijedtarcu ifjú volt. 
Orvosi pályára készült és egy gyalogsági őrnagy özvegyé
nél lakott albérletben a Dembinszky-utcában. Bánatfi Iván
nak hívták. Valahonnan az ózonos levegőjű Trenesénből ke
rült ide és szorgalmasan tanult, a felvidéki ifjak széttep- 
lietetlen szívósságával, — titokban pedig verseket irt, — 
amiket gondosan dugdosott a háziak elöl, mert halálosan 
szerelmes volt lakásadónőjének leányába: Lili kisasszonyba.

Amellett magasröptű vágyai is voltak, hogy a felhők 
fölé emelkedhessek a tudomány és a szerencse szárnyain. 
Hírneves tudós és felfedező szeretett volna lenni, — aki 
kiemelkedik az orvosok szürke tömegéből, — akinek nevét 
hálával és elismeréssel emlegeti a világ, mint Jenuer-ét, 
Sydenham-ét, vagy Pasteur-ét. Ila erre gondolt, kék szeme, 
amely máskor hideg volt, mint a jég, belülről világitó ké
nes fényben égett.

Gyönyörű tavaszi idő volt éppen és az ifjú fölriadva a 
könyveiből, kinyitja az ablakot. A szomszédos emeleti ab
lakból aranyszőke, bolyhos leányfej bukkan ki; növen
dék szinészleányka: Monostori Terkának hívják, jó barát
nője Lili kisasszonynak is. Szélesen rámosolyog az ifjúra, ez 
azonban el van merülve gondolataiba és nem veszi észre a 
kék szemek derűs, meleg üzenetét. Igen, Bánatfi csak a 
hársfát bámulja, amely ott virágzik ablaka alatt. Szemlé
lődő lelke sokáig merengett a virágos ágakon, — úgy nézte 
a terebélyes hársat, mint az eleven lények egyikét, — ame
lyek magukba pecsételve némán hordozzák a világteremtés 
rettentő titkát, mert eleven lelket tulajdonított a fáknak is.

Mely képzettársítás folytán, — nem tudni, — talán a 
virágok illata mámorba borította a lelkét, Bánatfi most 
Lilikére gondol hirtelen.

— Mit szólna az anyja, ha most bemennék hozzájuk és 
megkérném tőle Liliké kezét?

Elsápad a vakmerő gondolatra, llol van még a házas
ságtól! Egyelőre leckeadásból tengeti életét. Az őrnagy né 
talán még le is szidná, ha előhozakodnék a gyermekes terv
vel s a lakást is fölmondaná neki.

Kövér Viktornénak hívták az őrnagynét. Példája és 
mintaképe volt a kincstári nőknek.

Az őrnagy a maga idejében nagy katona volt és kitűnő 
vitéz, — de elesett a ditkovcei ütközetben, mikor vakmerő 
példát mutatva, lóháton vezette gyalogosait az ellenséges 
állások gyilkos tüzének.

— Legalább megvárta volna mig ezredessé kinevezik, 
— sóhajtozott az özvegy, — aki urának hőstettében csak 
vakmerő öngyilkos szándékot látott és a nyugdiját is he
vesei te.

Terebélyes hölgy volt, konok, de alapjában jóságos 
lélek, tiszteletreméltó elvekkel. Bánatfit kedvelte a fiú kék 
Szeme és ijedt tekintete miatt. Leányához szigorú volt, de 
megengedte neki, hogy a rajziskolába járjon s idővel hír
neves festőnő váljon belőle. Bár elszörnyedt, ha a kisasz- 
szonvka borzalmas rajzait hazahozta.

Lili üzen nyolcéves volt. Egy gyermek ártatlansága és 
mohó, majdnem fiús kíváncsiság lobogott ártatlan, tiszta 
tekintetében. A szemének néha meleg és sárgás fénye volt, 
emlékeztetett a macskák szemének a színére, — de azoké- 
nál nyíltabb, őszintébb és tisztább volt a tekintet.

Neki is magasban csapongó vágyai voltak, s majdnem 
ő is olyan szorgalmas volt, mint a fiú. Délelőtt iskolába 
ment. Délután pedig, hogy anyjának gondját megkönv- 
nyitse, hivatalba járt. Alvásra alig maradt ideje. Gondolt-e 
arra, hogy valamikor Bánatfi felesége lesz? Bizonyára igen 
gyakran. Ez valahogy benne volt a levegőben.

Szerelemről sohasem esett közöttük szó, legfeljebb csak 
távoli, tudós és találós és költői képletekben. A fin félénk
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és tartózkodó egyénisége gátat vont fiatal lelkűk lángba- 
borulásának.

Pedig rajongott a leányért, akiben sok oly tulajdon
ság is megvolt, ami belőle hiányzott. Mindenekelőtt volt 
fantáziája, amit a fiú a legjobban irigyelt. Erős és szívós 
koponya volt jnaga is, de nem volt képzelőtehetsége, bár 
érezte, hogy arra is nagy szükség van, ha valaki nagyot és 
halhatatlant kivan alkotni. A leány pedig megcsodálta a 
fiú olthatatlan munkakedvét, tudományszomját ős értelmé
nek átható tisztaságát. Az is tetszett neki, hogy karcsú és 
nyúlánk ifjú, majdnem másfél fejjel magasabb nála.

De most Lili hevesen kopogtat az ajtón. Föl van in
dulva. Ügy ront be, mint a forgószél.

— Képzelje ... a mama.
— Mi történt?
— Megtiltotta, hogy Monostori Terká val barátkozzam.
— Miért?
— Azt mondja, hogy nagyon kacér.

A szinészleány megállóit. Kedvesen farkasszemet néz 
a fiúval. Nagy, telt és fehérbőrű leány volt. Amilyenek 
régi flamand mesterek élettől ragyogó rózsás istennői.

— S maga mit csinál? — kérdi hittető mosollyal az 
ajkán.

— Tanulok.
— Ó . . . maga mindig tanul. Micsoda nagy tudós lesz 

magából.
Percekig tartó csend támad. A szinészkisasszony mo

solyog. Kékfényü szeme tágra mered, mint a virág a nap
sütésben.

— Nem tudja, mikor jönnek haza? — kérdi pajkosam
— Nem.
— Maga olyan sokat tanul és mégsem tud semmit, — 

mondja Terka miméit jókedvvel és kedvesen megbiccentve 
fejét, elsiet.

Bánatfi visszatámolyog a szobájába. Lili haragosan 
veti magát a hintaszékbe. Arca halálsápadt.

A Papnövelde-utcai főzöiskola növendékei munkában.

— Hm ...
— Anyusnak olyan ósdias fölfogása van némely dolog

ban. Igaz, hogy Terus szinésznőnek készül, de mi van 
abban? Tisztességes és jó leány, előkelő családból való. . . 
az apja ügyvéd.

__ Mégis. . . azt hiszem, hogy a kedves mamájának 
van igaza . . . — jelenti ki a fiú óvatosan.

— Micsoda felületes maga is... No... Bánatfi, ezt 
nem hittem volna. Most már azért is barátkozni fogok 
Torkával.

Ebben a pillanatban csöngetnek az előszoba ajtaján. 
Liliké megdöbben.

— Biztosan a Terka. . . Legrosszabbkor jön éppen. Nem 
szeretném, ha a mama patáliát csapna. Menjen ki es 
mondja, hogy nem vagyunk itthon.

A fiú zavarodottan engedelmeskedik.
Csakugyan a szinészleány jött. Nagyon szép és nagyon 

illatos volt. Divatos, bronzszinü selycmkalapja alól inger
lőén csillant elő világos hajának hihetetlen szőkesége.

__ Nincsenek itthon, — hazudta Bánatfi, — s érezte, 
hogy arca fehérre válik, mint a vászon.

— Sokáig elmaradt, — jelenti ki színtelen, fátyolos 
hangon, mig ajka keserű érzésektől megvonaglik.

— Én-e?
Lili ingerülten pattan föl a helyéről.
— Igaza van az anyámnak. Gonosz és ostoba leány ez 

a Terka, amellett botrányosan viselkedik.
Dühösen toppant parányi cipellőjével: szinte reng 

bele a simára vikszelt, tükörfényes padló.
— Nem fogom többé köszönteni az utcán azt a nőt.
Könybeborult szemmel mered az ifjúra.
— S magának is megtiltom, hogy köszönjön neki.

CALDERONIésTSA
LÁTSZERÉSZEK

Budapest, V., Vörösmarty-tér 1.
Látcsövek, szemüvegek, orresiptetök, Zeiss 
és Görz-üvegekkel. Barométerek, hőmérők.
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Többé nem avatkozom bele
i.

A gyomor poéziséhez tartozik, hogy az ember olykor 
kiskorcsmábán, színes abrosz mellett, zöld félliteres üvegek 
és hangosan politizáló kishivatalnokok között vacsorázzon. 
Fütyürésző jókedvvel, fölcsiklandott innyel léptem be hát 
egy kis üllöi-uti vendéglőbe. A dupla gázlámpa fénye nem 
tudott megbirkózni a sűrűn úszkáló szivarfüsttel, amely 
hirtelen megcsipte a szememet, úgy, hogy hunyorogva ke
restem üres asztalt. Amikor igy tapogatózom, mély bari
tonnal köszönt rám valaki:

— Szervusz, — mondja, — hát te hogy kerülsz ide?...
Most látom, hogy az én kedves Boldizsár barátom örült 

meg annyira a jövetelemnek. Tizesztendős kedves cimborám, 
ritkán találkozunk ugyan, de talán azért is szeretjük egy
mást jobban, mint azok a bizonyos összeforrt jóbarátok.

— Szervusz, Boldizsár, — mondom és boldogan rázom 
meg a kezét, külön titkos örvendezéssel azon, hogy társa
ságban töltöm az estét.

Furcsán néz rám, a szeme szögletei körül mintha kér
dés bujkálna. Megelőzöm.

paprikás után nagyot koccint velem és fanyar pátosszal 
mondja:

— A boldog legény életre!
Amikor buzgón fogyasztom a turósmetéltet, újra meg

szólal, karját könyökben, fejét a tenyerén támasztva meg:
— Nem lehetett már kibírni . . .
Hallgatok. Koccintás.
— Hej, az az asszony... öt évi házasság után kellett 

megtudnom, hogy valóságos hárpia... Fehérbőrű, angyal
arcú fenevad . . .

Kerekre tágítom a szemem. Ettől mintha megrémülne.
— Valahogy rosszra ne gondolj, — folytatja szaporán. 

— A hűségében nem szabad kételkedni. Csak éppen élni 
nem lehet vele. Minden apróság miatt napokig tartó civa- 
kodás, zenebona, kölcsönös sértés, sértődés, duzzogás, azután 
szótlanság, keserű lelki háborgás, hogy no, te kezdd el, én
nekem igazam volt, én csak nem kezdhetem. . . ő is büszke, 
ón is az vagyok s úgy ülünk egymás mellett az ebédnél, a 
vacsoránál, mint a megnémult fcgyencek. Most is, kérlek, 
valami egészen jelentéktelen dolog, egy látogatás miatt. . , 
Én azt mondtam . .. Eh, röstellem elmondani, olyan nevet
ségesen kicsinyes az egész.

Török Jánosné és gyermekei, Békéscsaba

— Ilát a feleséged ő nagysága? — kérdem.
Szélesen eregeti a füstöt kis nyírott, bajusszal fedett 

ajkáról és úgy legyint, mint akinek nem kellemes a téma. 
Holló, gondoltam, ezt nem hagyom annyiban. Bár elvem, 
hogy nincs hálátlanabb dolog, mint a felebarátunk családi 
dolgaiba való beleavatkozás, de ezúttal kivételesen más 
álláspontra helyezkedem. Gyöngeszivn ember vagyok, — az 
agglegények szive helyén egy csomó vaj van. — csak nem 
nézhetem közömbösen az én legkedvesebb barátom lelki 
szenvedését. Megfogom a kezét.

— .Boldizsár, — mondom, — előttem csak nincsenek 
titkaid? . . . Boldizsár, te mindig őszinte voltál hozzám . . .

Sóhajt. Mélyen, meggyőződéssel. És uj füstkarikákat 
lövell ki szájából.

Megrendült lélekkel folytatom:
— Boldizsár, te szenvedsz. Ne tagadd! Egyedül talál

talak, kiskorcsmába jársz, a feleségedről hallgatsz. Boldi
zsárom, veled történt valami. Mondj el mindent. Nekem 
elmondhatod, hiszen kipróbált jóbarát vagyok. Emlékszel, 
mikör még vőlegény voltál?...

Barátom pillanatra lehunyta a szemét. Micsoda szivár
ványképek jelenhettek meg előtte! . . .

A pincérrel folytatott alapos vacsora-megbeszélés után 
taktikát változtattam. Legjobb a hallgatás. Ila nyomja va
lami a lelkét, majd megvallja szépen, magától. A csirke-

— Szóval, hajbakaptatok. Vihar egy kanál vízben. És 
te mindjárt otthagytad azt a bájos, okos asszonyt...

Boldizsár fölcsattan:
— Még véded? Fütyülök az olyan bájra, amely min

dennap lefoszlik és ördögábrázatot tár fel. Hogy okos? Hát 
okos asszony az, aki igy bánik az urával, aki . . . vendéglőbe 
kergeti a harapós fogaival, a házsártosságával . . . Azt mon
dod: okos? Én azt mondom: összeférhetetlen. Nem lehet 
vele egy födél alatt maradni.

Lágyan átölelem.
— Boldizsár, édes öregem, belőled a megbántott férfi

fölény beszél. Be gondold meg, az asszonynak is jól esik 
olykor, ha az történik, amit ő akar- Nem muszáj mindig a 
férfinak győzni, nem szabad olyan szörnyen makacsnak 
lenni . . .

— Mit? Még hogy megalázkodjak az előtt a ... — 
pattan föl.

— Azt nem mondom éppen, hogy megalázkodjál. De 
okosan, ravaszul készíts elő egy olyan szituációt, amelyben 
egy asszony azt hiszi, hogy ő a győztes s mikor már jóba 
vagytok, nevetve mond el neki a cselt... így az asszony is 
kibékül, te is fölényben maradsz.

— Szóba sem állok vele, amíg bocsánatot nem kér, — 
harsog Boldizsár és most már szilajon koccint.

Minek folytassam, éjfél után azzal váltunk el egymás
tól, hogy mind a ketten más-más nézeten vagyunk és Boldi
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zsár, akit hazáig kisértem, a kapu előtt dühösen szólt:
— Nem alázkodom meg... és csak merjen mondani 

valamit, amiért nem vacsoráztam otthon! Majd megmuta
tom én neki!

II.

Másnap délben a korzón találkoztam Boldizsárné 
őnagyságával. Mosolyogva fogadta hódolatomat a szép asz- 
szony. Tekintetem detektív módjára küldtem nyomozó-utra, 
amelyet az asszony nyílt kék szemén, az ajkai ivén, az orr- 
cimpácskái szegélyén végzett, de némi vibráló nyugtalan
ságon kivül semmi feltűnőt nem tudott fölfedezni.

— Ha megengedi?... — mondom.
— Ha ideje van... Szívesen! — hangzik az üde 

felelet.

— Higyje meg, jó az ilyen kis extratour. Utána az 
otthon is jobban Ízlik.

— Boldizsárnak most már így sem izük, — szól az 
asszony, de mintha meg akarná büntetni magát a hangos 
gondolkodásért: fehér fogaeskáit mélyen a felső ajak pi
ros húsába mélyeszti.

— Hogyan? — kérdem. — Boldizsár ... A férjek 
férje... A közmondásos jóember.

Az asszony kelletlenül vonja félre a vállát:
— Maguk könnyen osztogatják a címeket. Maguknál 

már az is mintaférj-számba megy, aki éjszakánkint nem 
kószál idegen nőkkel... Szegyeijék magukat!

Elképedek.
— Asszonyom, miért ez a szigor?
— Bosszús vagyok, — biggyeszti ajkát a szép asz-

Magyary Kreibig Hugó és neje

— Hol van Boldizsár? — kérdeztem természetesen 
hangs u 1 yozássa 1.

— Biztosan a törvényszékén tárgyal. Különben nem 
tudom. (Hirtelen változott hangon): Hát maga hogy van? 
Olyan ritkán mutatkozik. Talán bizony elkerül?

Udvari askodom. Megint visszatérek Boldizsárra. ,
__ Boldizsárral is ritkán találkozom. Tudja ón afféle 

csatangoló fráter vagyok, ő meg ideális férj, otthonülő, 
majdnem azt mondtam ...

A szép asszonynak megrándul az ajka.
— Sohasem szoktak kint vacsorázni? — kérdem.

— Én nem, de az uramnak néha dolga van és cl kell 
mennie ...

__ Tegnap este egy kiskorcsmábán találkoztam vele... 
kimenője volt. . . — kedelyeskedem.

Az asszony hirtelen megrebbenti a szeme bársonyos 
ernyöcskéjét. , . , .

__ Találkoztak? — kérdezi, de oly hangon, mint ahogy 
azt mondják: hogy van?

szony, majd hirtelen mosoly sugárzik a szeme körül, — 
de magára nem haragszom.

— Szóval ... — kapom meg a szót, — másra harag
szik. Szóval, Boldizsárra haragszik. Nekem csak megmond
hatja, nekem, aki a maguk leghűségesebb barátja vagyok. 
S bár elvem, hogy nincs hálátlanabb dolog, mint a fele
barátunk dolgaiba való Leleavatkozás, engedje meg. hogy 
ezúttal más álláspontra helyezkedjem. Kedves Boldizsár- 
néin, ajándékozzon meg a teljes őszinteségével, higyje meg, 
szereiéiből teszem, nem léha kíváncsiságból . . . nem tudom 
látni, hogy maguk szenvednek .. .

Az asszony árnyékolt arccal fordul felém:
— Én nem szenvedek.
— Jó, jó, de Boldizsár szenved.
— Úgy?! — s rám néz, diadalmasan mélyesztve ar

comba tekintetét, melyben öröm, harag és elégtétel táncolva 
fényiéit. — Ug.v! 11 át szenved?... Csak szenvedjen!

Kérlelem.
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— Ne legyen olyan harag-tartó ... ne bántsa azt a de
rék fiút. . . Hiszen olyan semmiség az egész.

— Semmiség?... Ha az ember azt mondja: édes Bol- 
dizsárkám, ma délután föltétlenül el kell menni és BolJi- 
zsárkám az édes, azt mondja: nem fogunk elmenni és én 
azt mondom: de muszáj, mert már várnak és ő csak azért 
sem akar ... és aztán megsért, hát ez semmiség?

— Higyje meg, neki nagyon fáj. Az este is olyan 
szomorú volt.

— Csak legyen is! Vezekeljen! Tanulja meg, hogy 
nem lehet egy asszonnyal igy bánni. Majd megmutatom 
neki! ... És maga ne védelmezze öt. Nem érdemli meg. 
Boldizsár egy gonosztevő! Érti? Közönséges gonosztevő.

— De, asszonyom . . .
— Ne tiltakozzon... Különben is csak magának mon

dom, mint jó barátnak.

III.

Harmadnap a törvényszéken találkozom Boldizsárral. 
Arcomon a résziét kifejezésével sietek hozzá.

—- Nos, — kérdem, mit csinál a feleséged, az a 
hárpia?

Boldizsár ajka szinte kékre válik, lángba borul az arca 
és indulatosan szól:

— Hallod, ezt igazán kikérem magamnak! . . . Hogy 
merészelsz a feleségemről ilyen hangon beszélni!

— De, kérlek ... — hebegek. — A feleséged . . .
— És ne mondd, hogy a „feleséged." Neked ő „nagy

ságos."
Fújt egyet és elloholt.
Délután benéztem a cukrászboltba. Megpillantottam 

Boldizsárnét. örvendezéssel sietek felé. Az asszony hidegen 
biccent a fejével.

— Hogy van, nagyságos asszonyom? — kérdem kissé 
zavartan.

— Köszönöm... — szól és buzgón emeli fitos
orrocskája alá a csokoládé-csészét, mintha ott sem lennék.

„Sclection“ c. divatlapból.
Kapható ROSENBERG FRIGYES CÉGNÉL

IV., SEMMELWEIS-U. 7.

— És Boldizsár, a gonosztevő?
Gyorsan leteszi a csészét és összeráncolt szemöldökkel 

szól rám:
— Megtiltom, hogy a férjemről ilyen hangon be

széljen! . . .
Udvariasan meghajoltam és távozás közben szentül 

megfogadtam, hogy ezentúl még kivételesen sem avatkozom 
bele házastársak dolgaiba. A hálátlanok! Mindig kibékül
nek az ember háta mögött. Dr. Molnár Jenő.

Komédia
Kedves Barátom!

Vájjon elgondolkoztál-e, ha pillanatra fölrémlett ben
ned, azon a furcsa, izgató jelenségen: miért van az, hogy az 
egy csoportba verődött embereknek egészen más az érze
lemvilága, a hangulati megnyilvánulása, mint az egyes 
emberekéi Teszem azt: színházban ülsz, nézed az előtted 
pergő játékot, drámát vagy vigjátékot és érzed, hogy nem 
izoláltan ülsz abban a szinházban, hanem belekapcsolód ol 
egy előtted ismeretlen tömeg: a közönség lelkűiétébe, ideg
hálózatába, valósággal része vagy egy kollektív agynak, 
egy kollektív szívnek. Más szóval: nem.a te magad agya 
gondolkodik, nem a te magad szive dobog, hanem együtt 
gondolkodói és együtt érzel azzal a sok-sok egyeddel, akik
nek külön-külön épp úgy megvan az értelmes agyuk és a 
lüktető szivük, mint te neked, de ott a szinházban mintha 
egy láthatatlan tömegrendező titkos jeladására egyszerre, 
egy ütemre dolgozna az agy, meg a szív. Ugy-e, érdekes, 
különös, szinte megfejthetetlen. A tömeglélek kutatói sok 
mindent összeírlak erről a. témáról és odakonkludáltak, 
hogy a tömeglélek egészen más, mint az egyén lelke, hogy a 
tömeglélek felelőtlen, az egyén lelke felelős, amiből logiku
san levonható, hogy a tömegnek nincs, az egyénnek pedig 
van lelkiismerete.

Hányszor, de hányszor pirul el a gondolkodó ember, 
ha egymagában van és eszébe jut. milyen ostobákat mon
dott vagy milyen helytelenül viselked.it akkor, amikor 
nem volt egyedül, amikor egy tömeg alkotóeleme volt. 
Hányszor, de hányszor alkotunk más véleményt magunk
ban emberekről, dolgokról, helyzetekről, viszonyokról, 
holott mikor század- vagy ezredmagunkkal Ítélkeztünk 
fölöttük, egészen máskép alkottuk meg Ítéletünket. Teszem 
azt: megvásárolsz egy könyvet, mondjuk: színdarabot és 
otthon, karosszékedben kényelmesen hátradőlve, cigaretta 
bodrozó füstje mellett, végigolvasod. Amit az Író közölni 
akar veled, azt te a magad hangtalan hangján olvasod, min
den figyelmed belefogódzik az alakok jellemzésébe, az elöl
ted kibontakozó cselekménybe, amely — mint minden jó 
irodalmi mű — emberek sorsát kell, hogy mutassa. És ha 
egy találó mondásra bukkansz, megállsz, elgondolkodol, 
judiciumod mérlegére veted, vagy ha egy mélyen járó böl- 
cseség kerül a szemed elé, újra elolvasod, szinte betanulod.

viselked.it
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hotjy el ne feledd, hogy az élet hasonló körülményei közt 
hasznát vehesd. A jelentéktelen dolgok fölött olvasás köz
ben oly könnyedén suhansz el, mint sirály a tajtékos hul
lámokon és érdekes: sokszor olyan szavakat, helyzeteket és 
jeleneteket találsz mellékesnek, amik a színpadon erősen 
megmarkolnák a figyelmedet. Csak egy példa: tegyük fel, 
hogy abban a színdarabban ezt a rövid párbeszédet ol
vasod :

„Alfréd: És maga képes lenne itthagyni engem?
Olga (hallgat, révedezve kinéz az ablakon).
Alfréd: És elfelejti, hogy akkor... elfelejti, hogy azon 

az estén ... igen .. . azt mondta nekem . ..
Olga (könnyű sóhajjal): Istenem...
Alfréd: ...és belőlem kitört minden, minden, fájla

lom és boldogság, együgyüség és bölcsesség és minden eb
ben a szóbon torlódott fel: szeretem, szeretem!"

Kedves Barátom, magad épp oly avatottan Ítélheted 
meg, mint jómagam., vagy bármelyik olvasott olvasód, hogy 
ez a kis párbeszéd bizony nem ostromolja az eget. Afféle 
szabályos, kicsit cikornyás, végeredményben semmitmondó 
irodalmi frázis. De most jön a szinpad és az ő mágikus 
lencséjével felnagyítja az egyszerű szavakat s olyan zengést 
ad nekik, hogy magad is, szkeptikus lélek, csodálkozva, de 
hivő hittel engeded át magadat a hatásnak. Mert Alfréd 
megjelenik előtted és látsz egy husból-vérből való szerelmes 
férfit és Olga is megjelenik előtted és látsz egy gyönyörű 
leányt vagy asszonyt, aki álmodozva vagy kerekre nyílt 
szemekkel, szenvedő arccal, pihegő kebellel hallgatja a val
lomást, szóval: az érzésvilág rejtett kamrájának ajtaja fel
pattan és te látod a szerelmes, vergődő férfit s látod a ta
nácstalan, habozó, valami okból nehéz helyzetbe sodort 
nőt. Ami az előbb csak holt betű volt, most eleven valóság
ként ostromol, ami az. előbb mint szürke frázis a szempillá
dat se rezzentette meg, most mint az életnek egy idegros
tokkal átfuttatott darabja, él és vonaglik előtted. íme, a 
hatás különbözősége, aszerint, hogy otthon, egyedül olvasod 
vagy pedig a színházban sokadmagaddal nézed és hallgatod 
az irodalmi müvet.

Hogy miért beszéltem olyan sokat erről a témáról? 
Azért, mert mindazt az Ízlésbeli furcsaságot és tökéletlen-

„Selection** cimü divatlapból 
Kapható: ROSENBERG FRIGYES CÉGNÉL 

IV., SEMMELWEIS-U. 7.

Az idei saisonban a legelőkelőbb a

BAEDER Narcisse classique
Parföm, Púder, Eau de Co- 

logne, Eau de toilette, 
Pipereszappan

séget, mindazt az esztétikai elferdülést és nyomorúságot, 
ami a színházakban sokszor meghökkenti és utálattal tölti 
el az embert, erre a kérdésre kell visszavezetni. A raffinált 
szerző épp úgy tudja, mint az üzleti érdekeit féltő szint 
igazgató és a tömeghatásokra vadászó színész, hogy a kö
zönségnek külön lelke, külön agya, külön Ízlése van és 
hogy ez a lélek, ez az agy, ez az Ízlés nem ugyanaz, ami az 
irodalmi olvasmányok fölött Ítélkezik. Engedd meg, hogy 
egy egészen modern, de egyúttal klasszikus példát tár
jak eléd.

Molnár Ferenc, aki számtalanszor megmutatta, hogy a 
vígjáték- és bohózat-irás terén nemcsak itt minálunk. de 
— a francia mestereket is ideszámítva — az egész világon 
verhetetlen, túl a negyvenedik esztendején, a dráma komo
lyabb feladatai felé fordult és néhány olyan alkotással 
lepte meg az irodalom barátait, amelyek a mindennapi 
szórakoztatás csillogó fegyverzete helyett az életlátás ko
mor vértezetében jelentkeztek. No és mi történt? A pesti 
közönség elfordult ezektől a művektől, sőt elejtette magát 
a bálványozott kedvencet, Molnár Ferencet is. Sok évi 
viaskodás után most visszatért az iró az elhagyott, kényel
mes útra, amely az ő számára a siker országút ja és a „Já
ték a kastélyban" cimü, tagadhatatlanul ördöngősen nagy
szerű víg játékával a közönség szájaizét szolgálta ki. És 
megvan a tomboló lelkesedés, a viharos kacagás, a száz elő
adást jelentő .diadal. Kinek van hát igaza.? A szerzőnek és 
a szinigazgatónak-e, aki a gyorsan kiverekedhető, pillanat
nyilag mutatkozó hatást keresi vagy a csöndesen elvonult 
olvasónak, aki mélyebb értékeket keres? Azt hiszem, minda- 
kettőnek, csakhogy a legnagyobb ritkaság, hogy a két fél. 
.szempontjai olyan eredményben találkozzanak, amely aztán 
irodalmilag és szinpadilag is kielégít.

Most pedig törd a fejed Te is, akinek vagyok baráti 
hűséggel

Eugenius.
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Székely Beáta kóródi András Gedeon

iíj. Jókai Ihász Lajos Komarneczky Egon
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Magyar nagyasszonyok
A behavazott utak nagyasszonya

180J}. februarius liavanak első napjaiban közönséges 
parasztszekér állott meg a debrői kúria előtt.

' Eszter, látogatóink érkeztek ... Vájjon mit akar
nak? szólt Vajkay Péter a feleségéhez és ment ajtót 
nyitni.

Áz egyik látogató bekiáltott a kerítésen:
— Nemes Vajkay uram portáját keressük!

Jó helyen kereskednek. Én vagyok.
A látogatók lekapták sapkájukat.

Debreceni kollégiumi diákok vagyunk.
Vajkay Péter parolázott velük, aztán bevezette őket 

a házba.
— Kegyelmetek Debrecenből jöttek? ... Nem kis do

log az télviz idején és pláne ilyen hóban. Addig tehát egy 
szót se szóljanak, amig valami eledelt nem vettek maguk
hoz és néhány kancsó borral nem restituálták testük el
vesz tett hőmennyiségét!

*
Amikor aztán a diákok elmondták, hogy mi járatban 

vannak: egyszerre nagyon szomorú lett Vajkay Péter arca. 
A felesége, Eszter, pedig keservesen zokogni kezdett és fáj
dalmában leborult az asztalra.

Mert bizony a diákok azzal a szomorú híradással jöt
tek, hogy súlyos betegen fekszik a debreceni kollégiumban 
Vajkay István, a debrői kúria gazdájának nagydiák fia. És 
hogy nagyon óhajtaná a szüleit látni, mert fontos mon
danivalói lennének.

Eszter asszony mindent megértett és fájdalmában 
összeszorult anyai szive:

Vajkay Péter ekként határozott:
— Heggel indulok, a fiukkal... Te, Eszter, itthon 

maradsz. .. Nem való neked az ilyen hosszú út, télviz 
idején . . .

Az asszony kérlelni próbálta:
— Vigyen engem is magával, kigyeim ed . .. Látni aka

rom egyetlen fiamat!
Vajkay azonban komoran leszegte a fejét:
— Te itthon maradsz! ...
Aztán pihenni tértek . . .*
Eszter ezen az éjszakán nem tudott aludni.
A fiára gondolt, az ő nagybeteg diákfiára, aki lázasan 

várja az anyai kéz jóságos simogatásat. És az ura nem 
akarja magával vinni, mert félti a hosszú ut fáradalmaitól.

Kétségbeesett elszántság gyűlt ki Eszter szemében.
— Mégis ott leszek! ... El kell mennem a fiamhoz! Az 

én nagy beteg, drága kis fiamhoz! . ..
Észrevétlenül felöltözött.
Magára vette báránybőr bekecsét és nesztelenül ki

surrant a házból. Erősnek, hatalmasnak érezte magát: ő, a 
gyönge asszony, akinek erejét végtelenül felfokozta az 
anyai szeretet. .. ,

Amikor kifordult az országúira, nagyon a szeme köze 
vágott a szél, meg a hó.

Megtántorodott. Vissza akart térni.
De aztán mégis csak folytatta az útat, a, havas teli 

éjszakában, tovább-tovább, előre: nagybeteg diákfia beteg
ágya felé ... • 7 ' '

Amikor másnap a szerencsétlen Vajkay Peter. a dia
kokkal Debrecen felé ment a szekéren: az országút szélén 
ráakadt Eszter asszony félig behavazott testére.

Letérdelt a hóba és zokogva rábornlt. Eszter teste mar 
egészen hideg volt.

Aztán a diákok segítségével beemelte a halott asszonyt 
a szekérbe és úgy folytatták tovább az utat.

— Úgy érzem, hogy kettős temetés lesz, fiuk! .. .A 
feleségem és a fiam temetése! — zokogott fel Vajkay Pé
terben a fájdalom. .

A diákok pedig szomorúan lehajtottak fejüket, mert 
tudták, hogy a debreceni kollégium aulájában már kiterítve 
fekszik Vajkay István, az ö drága jó diákpajtásuk ...

Egy újságíró naplójából
(A magyar ember és a bécsi szelet)

Miről lehet megismerni külföldön az idegenben járó 
magyar embert? A legtöbbször arról, hogy akármelyik or
szág akármilyen vendéglőjében bécsi szeletet rendel. Bécsi 
szelet ebédre, bécsi szelet vacsorára, harminc nap alatt 
hatvan bécsi szelet: ime, ez a külföldön senyvedő magyar 
gyomrok bevételi summázata.

Magyarázata a dolognak, hogy a világon talán egy 
náció sincsen, amelyik jobban irtóznék az idegen izektől, 
mint a magyar, a tojásos prézlivel borított bornyuszelet 
pedig olyan mindenütt föltalálható internacionális eledel, 
ami még a legjobban hasonlít az otthon megszokott rán
tott szelethez. Igaz, hogy kényesebb magyar gyomrok ezen 
is nehézményezik a vaj izét. Ezek még a legkülönfélébb 
neveken tálalt bécsi szeleteket sem tudják bevenni. Is-

Gerlóczy Gedeon és leánya, Glória Veves
felvétele

mertem embereket, akik, amig a határon túl jártak, nem 
ettek mást, csak sonkát, tojást és sajtot. És ismerek olya
nokat is, akik azért nem mennek a külföldre, mert a son- 
kás-tojásos-sajtos menüt egyhangúnak találják, az idegen 
konyhát pedig egyáltalában nem tudják bevenni.

Megvallom, én a magam részéről soha sem értettem 
meg ezeket az embereket. Azt hiszem, mindezek a túlzá
sok és kényeskedések csak a tulfinnyásságból származnak. 
Hiszen tovább is van a dolog: olyan embereket is isme
rek, akik semmit sem tudnak megenni a feleségük főztjén 
kívül. És ismerek egy asszonyt, — az igaz, hogy Önagy- 
sága egyébként is kelekótya egy kicsit, — aki otthon, vágy
idegenben, vendégségben, vagy étteremben a világért sem 
enne mást, csak paprikáscsirkét és cukros süteményt. 
(Nana! Kedves egy komám, ebből a csavarmenetes 
mondatból valahol vihar lesz! ? Szerk.) Az ízek konzer
vativizmusában tehát azoknak a csoportja, akik már 
megeszik a külföldön sütött bécsi szeletet, már bizo
nyos bátor lendületet jelent. Megvallom, én egyformán 
sajnálom mindannyiukat, akik ilyen túlzásba viszik a 
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gyomruk óvatosságát. Mert az utazásnak az örömei kö
zött nem utolsó dolog a változatos ízek kiélvezése. Ehhez 
pedig nem kell más, csak maga-magunknak egy kis neve
lése, az ízérzék konzervativizmusának a leküzdése és tuda
tos elfogadása annak a ténynek, hogy én sem halok meg 
attól az ételtől, amiben egy másik ember örömét találja. 
Ezen az áron utazás alkalmával a gyomrunknak gyötrődé
sek helyett sok élvezetben lehet része.

Én például sok honfitársammal ellentétben, bejelen
tem azt a véleményemet, hogy nagyon jónak, nagyon Ízle
tesnek és változatosnak találom az olasz konyhát. A kis 
osztériákban és trattoriákban vajjal és olajjal elkészített 
ételeket. A mi magyarjaink főképpen az olajtól félnek, 
holott éppen az olaj nagyon finom és különösen kellemes 
izt kölcsönöz a benne kisült halaknak, húsoknak, a vele 
elkészített salátáknak és zöld főzelékféléknek. Hányán 
tudják azt minálunk, hogy a funghi in ólio, az olajjal ki
sütött gomba, hidegen is, melegen is egyike a legjobb éte
leknek? Azután a kakastaréj és csirkemáj olajban kisütve! 
A különböző szószos húsok, a nyúl sáfránnyal ízesítve; a

„LUX-szalon" eredeti modellje
IV., Váci-utca 11/b

„caprette alla cacciatere": ez a finom paradicsomos lére 
eresztett ízes bárányhus. Vagy aki a különböző „pasta -kát 
szereti és elmegy Rómában Cavalliere Alfredonak a ven
déglőjébe, akiről a rege azt állítja, hogy azért lett „lovag“, 
mert művészien tudja elkészíteni a „tagliatelli“-t, ezt az 
araszos hosszúra vagdalt gyúrt tésztaszalagokból álló nem
zeti eledelt. Látni kell a lovagot, amikor egy-egy kedves 
vendégét megtiszteli azzal, hogy ő maga készíti el aszta
lánál a gőzölögve párolgó kifőtt tésztát. Hogyan kapja elő 
a mindig készen álló kanalat és villát abból a kabátzsebé
ből, ahol a borbély az ollóját, közönséges halandó pedig a 
zsebkendőjét tartja, hogyan sülyeszti a tészta közé a nyers 
vajdarabot, hogyan szórja meg az egészet parmezánnal, ho
gyan kavarja, rázza, szitálja a kanál és a villa között a 
tagliatellit, addig, amig a vaj és a sajt tökéletesen elke
veredett rajta.

Én sajnálom azokat is, akik Marseillesben jártak, de 
nem merték megkóstolni, a híres bouillabaisse-t. Ezt a ne
mes hallevest, amelyik olyan jó, hogy majdnem vetély- 
társa a mi halpaprikásunknak. Az egyik korcsmáros, aki
nél különösen jó volt a bouillabaisse. megmagyarázta ne
kem, hogy annak az elkészítése nem is olyan egyszerű do
log. Tudni kell azt, hogy milyen fajtájú halak teszik a 
legizletesebbó, nem szabad fukarkodni és minél többfélét 
kell belőlük összevásárolni. Apró, szálkás halakat is, mert, 
ez adja a jó ízt, jó nagyokat is, mert a kényes Ízlésű ember 
nem fogja megenni a szálkás halat. Tudni kell azután, 
mennyi rákot adjanak hozzá, mert ez a francia halleves 
egyben kitűnő rákleves is és a külön tálon pirosló liomar 
mellett éppen ez a rákíz a bouillabaissenek egyik legfőbb 
előnye és öröme.

Sajnálom azokat is, akik a spanyol konyha különleges 
és érdekes étel-kreációit, meg nem Ízlelték. Spanyolország
ban a gastronómiai fölfedező ut még érdekesebb, mint 
például Olaszországban, mert a spanyolok még több külön
leges tengeri csigát, férget, pókot, vakmerőén összeháza
sított húst, gyökeret, növénylevelet esznek, mint az ola
szok. Zsírozó juk úgyszólván kizárólag az olaj. Vajat csak 
nagyon ritkán használnak. Két hús, vagy hal és hús kö
zött rendszerint növényi ételekkel tartanak pihenőt: zsír
ban kipiritott, hajával együtt föl vagdalt tök, leforrázott 
zeller, puhára főzött vöröshagyma vagy rebarbara-gyökér 
szerepelnek ilyen formán a műsoron. Sok halat esznek, az
után szárnyast és birkahúst. A spanyol konyhának egyéb
ként a legjellegzetesebb ize: a fokhagyma. Idehaza a világ
ból kiüldöznek a fokhagymával. Ott úgy ettem az olajban 
kisült hal hátán végig rakott fokhagymaszeleteket, mint 
itthon a kenyeret. És nem haltam meg tőle. Nos, azután a 
német konyha . . .

Nem. Ez az egyetlen konyha, amiről ne beszéljünk. 
Mert ha csak emlegetjük, elszomorodom. Németországban 
tehernek és súlyos kötelességnek érzem az engedd meske- 
<lest szemben azzal a szabállyal, amelyet kötelező törvényül 
fogadtam el, hogy minden országban szigorúan ragasz
kodjam az illető ország konyhájához.

Benda Jenő.

Divattudósitás
Közli: Lux-szalon, Budapest, IV., Vácí-u. 11/b.

Vannak napok, mikor a hőmérő még eléri a 20° O.-t 
s az ember alig tűri magán a felöltőt, ugyanakkor a höl
gyek már bundában jönnek ki a korzóra, délután pedig 
rendületlenül járják a charlestont; az első meghívókat 
„egy seand vidi“-re is régen szétküldtük már, a jour-élet 
javában folyik, akár a legnagyobb télben. A divat, feltar- 
1 ózhatnilanul rohan a maga útján.

Azt hinné az ember, hogy a mai rövid, fiatalos, 
leányos divatnak nem is lehetnek változatai, pedig meg
számlálhatatlan azon modellek száma, amely mind más és 
más és végeredményben mégis ugyanaz, illetve a mostani 
divat szülöttje.
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Két rendkívül bájos és divatos estélyi ruhát muta
tunk be kedves olvasóinknak, mind a kettő gcorgetteból ké
szült, az egyik duplarojtos alsórésszel, a rojtok kézzel 
vannak csomózva és lasséból készültek, színük egyezik az 
anyag színével, a derék bő és bugyossan esik az övre, az öv 
baloldalán nagy virágcsokor. A másik modell strass és 
rockey-gyönggyel hímzett, alsórésze pedig saját anyagból 
húzott fodrokból van Ízlésesen összeállítva.

Felhívom a mélyen tisztelt olvasók szives figyelmét 
divatszalonomnak jelen számában megjelent hirdetésére 
azzal, hogy az abban jelzett árak és kedvezmények csakis 
e lap előfizetői részére érvényesek.

HUMOR

Itt a mikulás!
Szereplők:

JANI KA 10 éves.
PALIKA 8 éves.

(Szín: a külváros. Téli délelőtt. A földszintes ház ab
lakából kikönyököl Janika. Éppen arrafelé tart iskola
társa: Palika. Üdvrivalgással üdvözlik egymást).

PALIKA: Szerbusz!
JANIKA: Szerbusz, te hólyag.
PALIKA: Micsoda? Hólyag? No várj, majd kapsz 'a 

tanító úrtól, megmondalak . ..
JANIKA (vállat von): Üsse kő!
PALIKA: Üt majd a tanító ur, de nem a kő. Meg

mondalak, ne félj, látom, nem is vagy beteg, kutyabajod. 
Igazolatlanul mulasztani, majd lesz neked.

JANIKA: Fából vaskarika!
PALIKA: Két napja nem jársz iskolába, feléje se 

szagolsz. . .
JANIKA (hencegve): Bizony feléje se szagolok. Puk

kadj meg.
PALIKA: És miért nem szagolsz feléje?
JANIKA: Mert nem szagolok. Azért.
PALIKA: Azért?
JANIKA: Igen. Mikulás bácsi nem engedett.
PALIKA: (csodálkozik): Mikulás bácsi?
JANIKA: Az hát. Legalább annyi hasznom van be

lőle. És te kaptál valamit?
PALIKA: Semmit.
JANIKA: Miért nem tetted ki a cipődet az ablakba! 

Látod, én kitettem.
PALIKA: És kaptál Mikulást?
JANIKA: Kaptam újévig szünetet.
PALIKA: Azt kaptad?
JANIKA: Bizony, azt kaptam. Újévig feléje se nézek 

az iskolának.
PALIKA: És ezt a Mikulásnak köszönheted?
JANIKA: Csakis!
PALIKA: Ejnye, nem értelek.
JANIKA: Pedig világos. Este kitettem az ablakba a 

cipőmet, az egyetlen pár jó cipőmet...
PALIKA: És?
JANIKA: És reggelre képzeld...
PALIKA: Mi volt benne?
JANIKA: Szünet újévig.
PALIKA: Az volt benne?
JANIKA: Az volt benne, igen, mert, ellopták. Reg

gelre hűlt, helye volt egyetlen pár cipőmnek.. . Újévig nem 
kapok újat és mezítláb csak nem járhatok iskolába . . .

PALIKA (fejét vakarja): A kutyafáját, miért nem 
tettoin én is a cipőt az ablakba? VI MI.

Csöndes műtermekből
A’. Fodor Olga

Különös szenzációval szolgált a Nemzeti Szalon ta
vaszi tárlata. A szenzáció néhány festmény volt: egy asz- 
szony alkotása. A hozzáértők, de a laikusok is nagy lel
kesedéssel vették körül ezt a néhány képet és hosszú 
perceken keresztül bámulták és nézegették. Hamarosan 
akadt vevőjük is. A kiállítás másnapján már három képen 
lógott a megvételt jelző cédula.

Már akkor felkerestük N. Fodor Olga asszonyt, aki 
egyetlen nap alatt, első bemutatkozásakor már a festő 
hírességek és értékek sorába került. Egy csendes, halk- 
szavú szép asszonyt találtunk, aki szerényen meg akart 
szökni kérdezősködéseink elől. De aztán mégis csak be
szélni kezdett:

— Az életem? ... A művészet. Nem bírom a lármát, 
a tülekedést. Nem értek a reklámhoz. Vagy észrevesznek, 
vagy nem, de én a viselkedésemmel nem akarom magamra

N. Fodor Olga : Önarckép

irányítani a figyelmet. Festömüvésznö vagyok és a — mü
veimben élek. Ha érnek valamit: előbb-utóbb úgyis észre
veszik. Ha nem: hiába minden erőlködés és minden ön
reklám.

— Nem szabad ilyen szerénynek lennie, művésznő! — 
mondjuk csöndesen.

— Ó, ne higyjék, hogy nincsenek vágyaim és nincse
nek igényeim. Előre akarok jutni, mindig magasabbra, 
fölfelé: a tiszta művészet ormaira. Tanulok és dolgozom.

A napokban felkerestük a művésznőt Király-utcai mű
termében. A falak tele félig kész, vagy már befejezett 
alkotásokkal. Itt egy csendélet mosolyog felénk, amott 
egy csodás összhangba fogott tájkép. Egy brilliáns akt 
dalolja felénk a test művészi szépségeit, egy másik keret
ből pedig egy nagyszerű emberlátással elkészített portrait 
néz reánk. És kompozíciók, amelyek témája csak a legna
gyobb művészek tehetségéhez méltó.

N. Fodor Olga mosolyogva fogad:
-— Szívesen látok mindenkit, aki munkáim iránt ér

deklődik. Itt élem az én igazi életemet, ebben a műterem
ben. Úgy látszik, észrevették. Annyi portrait-megrendelést 
kapok, hogy alig győzöm.

— Irány? Iskola? — faggatjuk.
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— Semmi: csak a legtisztább művészet, Rudnay Gyula 
tanítványa voltam. Ö tanitott meg a művészet örök, min
den iránytól független értékeire.

Azzal a jóleső őrzéssel hagytuk el a műtermet, hogy 
egy harmonikus lelkű asszonymüvész szentélyéből távo
zunk. Mert ilyen tökéletes alkotások csak harmonikus le
iekből születhetnek.

A művésznő két festményének, az „Önarckép"-nek és 
a „Bűnbánó Magdolna"-nak reprodukcióját ebben a szá
munkban közöljük. És ezzel átadjuk a művésznőt a magyar 
uriasszonyok nagy nyilvánosságának. Mert az igazi értékek 
akkor is felszínre kerülnek, ha alkotójuk csöndesen, sze
rényen félrehuzódik a nyilvánosság és művészi vásár tüle
kedésétől.

„LUX"-szalon eredeti modellje
IV., Váci-utca 11,b.

PAPLANT, MATRACOT, ben és a legolcsóbban' készít'
GÖBBÖS GÁBOR paplanosmester

BUDAPEST, I. kerület, Koronaőr-utca 8. szám. Krisztina-tér mellett.

Kézimunka
Rovatvezető, tervező és szállitó Gottlieb Gyula, iparművész 
IV., Petőfi Sándor (volt Koronaherceg) u. 17. II. em.

Telefon : J. 156—22.

Igen ízléses és amellett könnyű kivitelű ágyteritő raj
zát mutatjuk be mélyen tisztelt olvasóinknak. Az ágyteritő 
330/220 nagyságban van tervezve, finom tussora, opál- 
batistra vagy nyersselyemre, könnyű madeirahimzéssel, hú
zott fodrokkal, madeiraszéllel.

Tussorra előrajzolva, fodrokkal együtt . . 900.000 K
Teljesen készen és mosva................................ 1,650.000 „
Nyersselyemre rajzolva ................................ 1,800.000 ,,
Teljesen készen nyersselyem anyagból . . . 2,550.000 „
Opálbatisztra rajzolva..................................... 600.000 ,,
Opálbatisztból teljesen készen..................... 1,350.000 „
Szúrt sablonja..................................................... 120.000 „
Szekrénycsikk, finom batisztra előrajzolva, angol madeira 

és madeirahimzéssel 128/18 cm. I. minta, előrajzolva 
5 darab ........................................................... 110.000 „

Ugyanez teljesen készen 5 darab .... 600.000 „
II. minta finom batisztra előrajzolva 5 darab 110.000 ,.
Ugyanez teljesen készen 5 darab .... 500.000 „
Szúrt sablonja külön-külön...... 20.000 „

Megrendelhetők: Gottlieb Gyula iparművésznél, IV., 
Petőfi Sándor-utca 17., II. em.
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90 ÉVES CÉG ZELENKAI R. L. 90 ÉVES CÉG

BUDAPEST, IV., SZERVITA-TÉR 6.
FESÜ-, KEFE-, ÉS FINOM ACÉL-ÁRÚ KERESKEDŐ ÁRAJÁNLATA.

A „Magyar Uriasszonyok Lapja44 előfizetői részére

Mikulási-, karácsonyi- és újévi ajándékok

n
30—35.000 K-ig

150-170.000
Manikűr szerszámok fehér csont nyéllel... 
Manikűr-készlet kartonon, szines nyéllel 
Manikűr-készlet kartonon, aranyozott vagy 

ezüst .................................. ............
Manikűr-készlet dobozban, szines nyéllel 
Legújabb divatu retikül- és zsebmanikür- 

készletek moire, galalith v. fémtokban
Úti manikűr-készletek összehajtható bőr

tokban ................................................
Bőr ollók egyenes, hajlított és görbe hegy

gyei, legfinomabb acélból .................
Köröm ollók egyenes, hajlított és görbe 

hegygyei, legfinomabb acélból... ... ...
Hímző ollók, legfinomabb acélból...... . ...
Női ollók szabás-varráshoz, légiin, acélból 
Acél köröm-reszelők, legfinomabb acélból 
Hajsűtö lámpák nikkelezve, légiin, kiállítás 
Haj sütő vasak „ „ ,,
Hajhálók selyemből és hajból minden színben 
Fogkefék csont nyéllel, legjobb francia

gyártmány .......... ................. 25—30-
Fogkefék celluloid nyéllel............  15—20-
„Grüneberg“ fogkefék .......  ... ... 15—20-
Fehér celluloid fogkefe-tartó tok ............

»

160—180.000
100—600.000

60—125.000
120—200.000

30—75.000
30-75.000
25-50.000
28—65.000
10-25.000 

45-150.000
35—65.000
20-30.000

V

r

D

szappan-tartó doboz minden 
formában ..................

pudertartó-doboz ............
fésű- és kefetartó dobozok 120—200.000 
nyeles tükrök................. 45—350.000

15—65.000
30-80.000

r

r

D

n 

n
«

r
n

U
»
n
n

Felier celluloid zsebtükrök ...
„ „ borotva tükör
„ „ toalett tükör... ..

Irlandi fehér szaru bontó fésű............
Szőke ökör-szaru bontó fésű ... ... ...
Teknöc utánzatu ökör-szaru bontó fésű
Ugyanezek, nyeles bontó fésűk............
Fehér celluloid bontó fésűk .................

D
n
DSzaru
DSzaru

10-40.000 K-ig
40—180.000
45—400.000
40—90.000
20-80.000
40—80.000

60—110.000
35—75.000
50—90.000
25—50.000
40—60.000
25—50.000
25—50.000

33

D 
r

„ nyeles bontó fésű........
galalith bontó fésű ... .............

„ nyeles bontó fésű........
és celluloid választó fésűk.......
„ „ sűrű fésűk ... ... ...
és celluloid zsebfésük, különböző

színekben .......................... ...........
Fehér és teknöc utánzatu nyeles hajkefék

,, ,, „ f » iéifi „
Palisander, ében- és olajfa nyeles „

„ „ » „ férfi „
Ruhakefék fenti anyagokból ............
Fésű-készletek csinos dobozban............
Hajtük, oldal- és konty-fésük, csattok a legjobb kivitel

ben és legolcsóbb árakon.
Legújabb divatu eredeti francia hajdísz-fésük arannyal, 
ezüsttel, strassal, áttört díszítéssel, minden formában és 

minden elképzelhető árakon.
No. 4711 kölnivíz és szappan. « „Odol“-szájvíz és fogkrém.

Legjobb púderpamacsok.
E lapra hivatkozók ló’/o árengedményben részesülnek.
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Fészek, Otthon, Családi tűzhely
— Előadások házasulandók részére — ✓

(Harmadik előadás.)

Ifjú hölgyeim és uraim!

A múlt héten, nemde, mai előadásom tárgyául annak 
a megbeszélését jeleztem, hogy milyen, azaz mekkora legyen 
a tervezett fészek? Rövidesen rátérek erre, előbb azonban 
még pótolnom kell valamit, ami legutolsó előadásomból ki
maradt.

Feltűnhetett Önöknek, hogy a fészekrakás helyét ille
tőleg csak a budapesti viszonyokat tartottam szem előtt, a 
vidékről egészen hallgattam. Ez nem azért történt, mert 
tán fitymálom a vidéket s ezért mellőzöm. Áldott magyar 
vidék, a nem.et örök életének hatalmas regenerátora, te! 
Aki téged lebecsül, nem érdemli meg a ragyogó magyar 
fővárost sem! Nem foglalkoztam a helykeresés kérdésénél 
külön a vidékkel, mert ott, a falu vagy a kis város szükebb 
méreteit tekintve, amúgy is minden körülbelül együtt van, 
ami a fészek helyének kérdésére tartozik. Kéznél van a sok 
zöld és a jó levegő, a hivatal egy ugrásnyira és ha a mama 
is a városban lakik, hát ő, a jó mama is mindig kéznél van. 
A vidékre vonatkozólag, csak egyetlen tanácsot adhatok: ne 
legyen a fészek ott, ahol zöldül, azaz burjánzik a legvesze
delmesebb dudva: a pletyka. Vörösmarthy, ez a magyar 
poéta-óriás, azt mondja: ábrándozás az élet megrontója. 
Nos, a pletyka is az, sőt még ennél is több: mcginérgezője 
az egészséges életnek. Az ábrándozás elvégre csak az 
egyénre gyakorolja kedvezőtlen hatását, álmodozóvá, erély
telenné, minden erősebb elhatározástól huzodozóvá teszi, 
mig a pletyka sokszor egész társadalmi rétegek, olykor 
helységek békés életét dúlja fel.

Hála Istennek: az igazi magyar ember nem pletykás, 
mert veleszületett becsületessége és úri természete nem en
gedi meg, hogy mások háta mögött azok dolgairól akár a 
valóságnak megfelelően, akár hallott és továbbadott tódi- 
tásokkal beszéljen s igy a pletykára történt kitérésem in
kább akadémikus jellegűnek méltóztassanak tekinteni.

No, de Önök nemde, arra kiváncsiak, hogy mekkora 
legyen a tervezett fészek?

Ilát, a legtöbb házasulandónál ez eminenter pénzügyi 
kérdés s ezért a feleletet erre a kérdésre csakis az er
szényre és a jövedelemre való figyelemmel lehet megadni.

A madárnak se konyha, se más mellékhelyiség nem 
Kell; egy hálószoba, ennyi az egész. S a hálószoba: gyerek
szoba is egyúttal. De hát az emberrel hogy vagyunk?

Schiller német költő meggyőződéssel azt mondja: Rauin 
ist in dér kleinsten Hütte für ein glücklich Liebespaar. 
Magyarul, prózában: Boldog szerelmeseknek elég tágas a 
legkisebb kunyhó is. Nos, elvont értelemben igazságot ad
hatunk a germán poétának, de ha a reális életet nézzük, 
mégis szűknek fog bizonyulni az a kis hunyhó.

A régi latin klasszikusok által megénekelt aranykor
ban, az aurea aetasban, elférhetett Baucis és Philemon 
akár egy kunyhóban akkor is, ha Baucis, mondjuk egy 
kúriai biró leánya és Philemon miniszteri osztályfőnök 
volt. De ma, mikor társadalmi életet élnek az emberek és 
a pozició, amit a társadalomban elfoglalnak, bizonyos kül
sőségek figyelembevételére kötelezi őket; ma már nem lehet 
a kunyhó-rendszer híve az uj pár még akkor sem, ha akkora 
szerelem fűzi is össze, mint annak idején Herot és Lean
dert fűzte.

Tehát a társadalmi állás szabja meg, hogy mekkora le
gyen a fészek, de erre a szabványra viszont féket kényszerit 
az erszény állapota és a jövedelem nagysága. Gazdag em
berek akár társadalmi állásukon felül is tervezhetik jö
vendő otthonukat, legfölebb, ha vagyonuk nagy cs társa
dalmi állásuk vagy jelentéktelen, vagy semmilyen, azt fog
ják rájuk mondani, hogy proccok; de a kiszámított jöve
delmű ember, a tisztviselő például, vagy az, akinek jöve
delme bizonyos maximális és minimális határok között mo

zog, mint például az orvosé, ügyvédé, ha csak annak a ve
szélynek nem akarja magát kitenni, hogy vagyoni egyen
súlya felbillen, mindig csak a jövedelméhez mérten ter
vezheti jövendő otthonát. Vagyis: nyújtózkodni kell addig, 
ameddig a takaró ér és szem előtt kell tartani a németek 
bölcs mondását: Lieber eng und wohl, als weli und weit, 
inkább szűkén és jól, mint tágasan, de gondokkal küzködve.

Nem én mondom, nemzetgazdászok mondják, hogy 
ki-ki csak akkora otthont rendezhet be magának, amelynek 
évi bére nem több, mint az egész évi jövedelme húsz szá
zaléka. Ha tehát a menyasszony, mondjuk, évi hatezer 
aranykorona apanázst kap szüleitől és a vőlegény fixfizetése 
vagy közepes jövedelme évi tizenkétezer aranykorona, ami 
tizennyolcezer korona összesen, akkor olyan lakást bérel
jen az uj pár, amelynek évi egész bére, járulékokkal

A „Selection" c. divatlapból.
Kapható ROSENBERG FRIGYES CÉGNÉL

IV., SEMMELWEIS-U. 7.
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együtt, 3ö00 aranykorona. Bizonyos apróbb túllépések 
vagy kisebb innenmaradások persze megengedhetök, de a 
norma ez legyen: húsz százalék. Akkor — egyebekben is 
alkalmazott okos ökonómia mellett, tetszenek tudni, ezalatt 
mit értek, — a vagyoni egyensúly nem fog felbillenni soha.

Ilyen liusz százalékos otthon körülbelül minden társa
dalmi állású embernek meg is felel. Járásbiró évi jöve
delme, lakbérrel együtt, átlag hatezer aranykorona. Mond
juk, hogy csak öt. Ennek húsz százalékáért, ezer arany
koronáért kap Budapesten három, vidéken akár négyszobás 
lakást, ami társadalmi állásával arányban van és ha járás
biró helyett miniszteri tanácsost veszünk, az arány 
ugyanaz. Nőgy-ötszobás otthonra telik a jövedelem húsz 
százalékából és azt hiszem, nem fognak megsértődni a mél- 
tóságos miniszteri tanácsos urak, ha azt mondom, hogy 
ilyen négy-ötszobás otthonban elég jól reprezentálhatnak 
mint méltóságos urak is.

Példáim, megvallom, nem igen stílszerűek, nem igen 
vágnak ebbe a keretbe, mert a miniszteri tanácsos urak, de 
még a járásbiró urak is többnyire már nős emberek; inkább 
főhadnagyokat és körjegyző nemzetgyűlési képviselőket 
kellett volna, hogy említsek. De ha már úgy van, hogy 
exempla docent, hogy példákból tanul az ember, akkor 
mindegy, hogy államtitkárokkal példálózunk vagy pedig 
fogalmazókkal és fiatal törvényszéki jegyzőkkel.

Következnék most a fészeknek miként való berende
zése, de erről majd csak a legközelebbi számban. Bocsána
tukat kérve, hogy ma száraz voltam és számokkal meg per
centekkel traktáltam Önöket és kellemes viszontlátást re
mélve, elbúcsúzom Önöktől . .. üdv!

Fáradt e vagy 
ideges Ön??
A legújabb orvosi kutatások során kiderült, hogy a leggazdagabb étrend 
mellett is elvesztheti szervezete a in un ka bírását, tetterejét, ha nem 
visz táplálékába elegendő mennyiségű vitaminokat, melyek a főzéssel 
elpusztulnak. Ahhoz, hogy az idegek, melyek az emberi test minden 
szervének működését irányítják, egyensúlyba jöjjenek és a test összes ki
választó mirigyei kifogástalanul működjenek, vitaminokat kell nyúj
tani a szervezetnek. Ezeket a vitaminokat a legkönnyebben emészt

hető formában és pompás 5-féle (jsemegeizben tartalmazzalak £} £$

vita mintápszer.
...... Kérdezze meg orvosát! =

Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.

Karácsonyfa legendája
Meséli a jó gyermekeknek: Emmy néni

Mikor a kis Jézuska olyan kiesi volt, mint amilyenek 
most ti vagytok, nem szerette a pajkos gyermekeket, ha
nem elment az erdőre, mezőre, a rétre, beszélgetett a boga
rakkal, játszott a virágokkal, kergetőzött a pillangókkal.

Egyszer, amint kergeti a pillangót, kiért az erdő szé
lére és mit lát? Látja, hogy egy fenyőfácskát kidöntött a 
szélvihar, szép zöld ruhája sárgulni kezdett, gyökerei szá
razon égnek meredtek, beteg volt a fenyőfácska. A kis 
Jézuska megsajnálta, kezecskéjével gödröt kapart, bele
nyomta a gyökereit jó erősen, hogy a szélvihar többé ki ne 
téphesse. Azután hazaszaladt és hozott egy bögre vizet és 
megöntözte a fenyőfácskát. Attól a naptól kezdve a fenyő
fácska mindennap kapott egy bögre vizet a kis Jézuskától 
és ettől nemcsak hogy meggyógyult, hanem szép terebélyes 
ágai nőttek, úgy, hogy a kis Jézuska a fenyőfa ágai alá 
bujt, hogy a nap ne égesse és itt beszélgetett a bogarakkal 
és a méhecskével.

Egyszer csak nem jött el a kis Jézuska egy nap, két 
nap, sok-sok napig. Arra repül a méhecske és kérdezi a 
fenyőfácskát:

— Fenyőfácska, nem láttad a kis Jézuskát?
— Bizony, nem láttam, — felelte a fenyőfa, — pedig 

szeretném őt felköszönteni, holnap lesz a születésnapja, 
szeretnék neki egy zöld galyacskát adni, amiért meggyó
gyított.

— Én tudom, merre lakik a kis Jézuska, — mondta a 
méhecske és azzal elröpült. Nemsokára visszajött nagyon 
szomorúan.

— Nos, csak nincs valami baj? — kérdezi a fenyő
fácska.

— De bizony, nagy baj van, — mondta a méhecske. — 
A kis Jézuska betegen fekszik ágyacskájában, láztól piros 
az arca, az édesanyja ott ül az ágya mellett és szomorkodik.

Tanakodtak, beszélgettek, mit csináljanak, hogy kö
szöntsék fel a kis Jézuskát?

•— Tudod mit méhecske, — mondta a fenyő, — 
eszembe jutott valami, este, ha leszáll a gyöngyharmat, 
megmosdom gyöngyharmatban, felveszem a legszebb ün
neplő ruhámat, elmegyek és felköszöntöm a kis Jézuskát.

— Jó lesz, jó lesz, — örvendezett a méhecske és elre
pült, hogy elvigye a nagy újságot a virágos rétnek, a gyü
mölcsös kertnek.

És mivel esteledett, a fenyőfa megmosdott gyöngyhar
matban, felvette a legszebb ünneplő ruháját és elindult. 
Amint a virágos rétre ért, a mezei virágok, az illatos 
ibolya, gyöngyvirág, már messziről integettek feléje és igy 
kiáltottak:

— Állj meg, tudjuk hová mész, hadd küldjünk mi is 
illatos virágunkból a kis Jézuskának, amiért annyit ját
szott velünk!

Azzal tele szórták illatos ibolyával, gyöngyvirággal. 
Olyan szép és illatos lett a fenyőfácska, mint husvétkor a 
kis leányok, mikor a kis fiuk meglocsolják őket. Tovább 
ment a fenyőfácska, mig egyszer csak a gyümölcsöskertbe 
ért. A piros almafa, amint meglátta, igy kiáltott fel:

— Állj az ágaim alá, tele vagyok jó érett gyümölccsel, 
hadd küldjék a kis Jézuskának belőle.

A fenyőfácska odaállt, megrázta magát az almafa, 
hullt a sok piros alma, tele lett vele a fenyőfa. A narancsfa, 
a fügefa, a szentjánoskenyérfa, a datolyafa, a cukorbokor, 
a csokoládéfa, mind-mind teleszórták a fenyőfácskát a sok 
mindenféle jóval, úgy, hogy földig értek az ágai és alig 
birt menni. Mivel sötét este lett a szentjánosbogárkák meg- 
gyujtották lámpácskáikat és világították az utat, hogy a 
fenyőfácska el ne tévedjen. Amint szép lassan mendegél- 
nek, egyszerre csak nagy fényesség támad az égen, felnéz
nek, hát uramfia, két gyönyörű angyal szállt le az égből, 
az aranyhajuk a földet söpörte. így szólították meg a 
fenyőt:
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— Hová mégysz fenyőfácska ilyen, szépen feldíszítve?
— Hát nem tudjátok, — felelte a fenyő büszkén, — 

hogy holnap lesz a kis Jézuska születésnapja, elmegyek és 
f elköszön töm!

— De bizony tudjuk, — felelték a kis angyalok. — 
Minket is azért küldött a jó Isten, hogy szép énekünkkel 
meggyógyítsuk a kis Jézuskát.

Azután nyisz, nyisz, levágták az aranyhajukat, tele
szórták vele a fenyöfácskát, hadd csillogjon, ragyogjon. 
Éppen tovább akartak indulni, amikor nagysietve, lelken
dezve repül utánuk a méhecske.

— Álljatok meg, kérlek szépen, én is küldök valamit 
a Jézuskának.

Kis viaszgyertyácskákat csinált, amiket a kis angyalok 
mindjárt felraktak a fenyőfára és meggyujtottak. No, de 
most ragyogott, csillogott a fenyőfa, úgy, hogy a napba le
hetett nézni, de rá nem. És mivel már odaértek, ahol a kis 
Jézus lakott, halkan megkopogtatták az ablakot, erre ki
nyílt az ablak és a kis angyalok berepültek. A csillogó 
fenyőfát letették, a földre, kiterjesztették a szárnyukat és 
bizonyosan ezt a dalt énekelték: „Mennyből az angyal." 
Kis Jézuska meghallotta az angyali éneket, felébredt, fel
ült az ágyacskájában, meglátta a ragyogó fenyőfát, azt 
hitte, álmodik. De bizony, nem álom volt, hanem igaz való
ság. El kezdett tapsikolni örömében és egy-kettőre meg
gyógyult.

Később, mikor megnőtt és visszament lakni az édes
apjához, a jó Istenhez az égbe, eszébe jutott, hogy milyen 
nagyon örült, mikor kis gyerek volt és a születésnapján, 
karácsonykor kapott egy szép ragyogó fenyőfát. Azóta ő 
is küld a jó gyermekeknek minden évben a születésnap
ján ilyen szépen feldíszített fenyőfát és mert karácsonykor 
küldi, karácsonyfának hívjuk. Legyetek jók, hogy nektek 
is küldjön!

Az iskola és a szülői nevelés 
együttműködése

Sokszor hallani ezt a megjegyzést: Addig volt jó a 
gyermekem, mig iskolába nem járt! Gondolkodtam rajta, 
van-e komoly alapja ennek a kijelentésnek, s arra a meg
győződésre jutottam, hogy némileg van! Ne értsenek félre 
az igen tisztelt pedagógusok, én nem hibáztatom az iskolát, 
amikor elismerem, hogy igazuk lehet azoknak a szülőknek, 
akik gyermeküket megváltozva találják az iskola hatása 
alatt.

Amig a gyermek csak a családi körben mozog, szabadon 
esapong a gondolata, kénye-kedve szerint rendszertelenül 
játszadozik s egyéb cselekedeténél is többnyire az ő akarata 
teljesül. Mikor az iskolába jut, megütődve látja, hogy ott 
minden máskép van: úgy kell tennie, ahogy a tanítója 
akarja, folytonosan csak más akaratának kell alárendelnie 
magát. Az a gyermek, akit kiskorában már engedelmes
ségre, rendszeres foglalkozásra szoktattak, nem ütközik 
meg ezen; de a máskép nevelt gyermekből, akaratának a 
korlátozása nem várt hatásokat válthat ki. Mintegy kihozza 
a sodrából, tudta és akarata nélkül is nyugtalan, türelmet
len, engedetlen lesz! Azért az iskolai nevelés eleinte nem 
áll egyébből, mint fegyelmezésből és figyelemre szokta- 
1 ásbó].

Az a szülő, aki nem szoktatta gyermekét már az iskola 
előtt rendre, kötelességtudásra, szomorúan fogja tapasz
talni, hogy ha iskolába jár, még engedetlenebb lesz. Mert 
az iskolába az emberiség minden rétegéből kerül anyag, s 
ha a gyermek a családi körből nem hozza magával a fe
gyelmezettség legparányibb érzését sem, ug.v szívja ma
gába a többi gyermek esetleges rossz tulajdonságait, mint 
a kiszáradt szivacs a vizet! Otthon azután szomorúan fog
ják mondogatni, hogy bizony, sokkal rosszabb, mióta az is
kolába jár! Ugyanakkor a szülő nem gondol arra, hogy 
talán ö is követett el mulasztást s ezért nem okolható az 
iskola és az iskolai nevelés.

Sok szülő azt hiszi, helyesen cselekszik, ha magán
tanulásra fogja a gyermekét. Nem mondom, van előnye 
is, de több a hátránya. Előnye, hogy megóvja a gyermek
betegségek egy részétől, hátránya, hogy igen egyoldalúvá 
teszi a gyermeket. Ha okos a gyermek, akkor könnyen el- 
bizakodottá lesz s ha egyszer mégis a többi közzé jut, érzi 
az állandó foglalkoztatás hiányát. Ha gyengébb tehetség, 
félénk, néha esetlenné válik, mert nein szokta meg a ha
sonlókorú gyermekek társaságát, nem tud különbséget 
tenni maga ős a többiek között. Nem őrzi, hogy többet vagy 
kevesebbet tud-e, mint a társai, nincs ami serkentse, fel
ébressze benne a tudnivágyást. Adott esetekben gyámolta
lan, s ez későbbi életére is kihatással lesz. Helyesebb, ha 
gyermektársai között tanul; igaz, hogy igy sok rossz tulaj
donságot szed magába, de korán kifejlődik benne a szim- 
pátliia, Ítélőképesség, törekvés, akarat. A szülő kötelessége 
a hibáiról leszoktatni, ezt senki se várja csak az iskolától!

Az iskolai nevelés nem lehet oly egyéni, nem foglal
kozhat egy gyermekkel sokat a többiek rovására ott, ahol 
50—60 gyermek is várja a foglalkoztatást. Az iskola álta
lános, rendszeres nevelést ad, korlátok közé szorítja a 
gyermeket, rászoktatja a türelmes, kitartó munkára, meg
tanítja figyelmét és gondolatait csoportosítani. A szülő ér
deke, hogy segítsen az iskolai nevelés munkájában, ha erre 
elegendő tudása van s ha anyagi és családi körülményei 
megfelelők, kötelessége is.

Egy iskolás gyermek, már érzi is a hiányát, ha otthon 
is nem foglalkoznak vele. Megkívánja, hogy érdeklődjön a 
szülő a dolgai iránt. Ami az iskolában történik, amit ott 
látott, hallott, komolyan kell vennünk! Ha megőrzi,' hogy 
kimosolyogjuk, lekicsinyeljük, vagy semmibe vesszük, soha 
bizalommal nem lesz hozzánk! Kívánjuk meg, hogy szá
moljon be a leckéjével, ellenőrizzük a feladatait s azoknak 
pontos elvégzését. így rájövünk arra is, hogy helyesen őr- 
tette-e meg, amit az iskolában hallott. Tanítsuk tiszteletre, 
szeretetre tanítója iránt; helytelenül cselekszik az a szülő, 
aki a gyermek előtt lebeesmórli a tanítót, még ha abban 
tényleg hibát fedezett is fel! Hogyan engedelmeskedjék 
a gyermek egy olyan egyénnek, akit mi se sokra be
csülünk?!

Séták alkalmával hívjuk fel a gyermek figyelmét nö
vények, állatok természeti tüneményekre, szóval olyan tár
gyakra és dolgokra, melyekkel tapasztalatait gyarapíthatja.

Az ilyen módon nevelt gyermek mindig figyelemmel 
hallgatja a tanítóját, mert hozzá szokott ahhoz, hogy is
meretlen, érdekes dolgokat hallhat. Szivvel-lélekkel, a 
győrinek iránti szeretettel, igen sokat könnyithetünk a 
tanító munkáján, hogy annál jobb és sikeresebb legyen a 
gyermekünk nevelése. Mindeddig a középosztály gyerme
kéről beszéltem. Sajnos, a nép gyermeke nem jut el odáig, 
hogy a mindennapi falatért küzdő szülei törődhessenek a 
nevelésével. De az a szülő, akinek tudása és anyagi hely
zete megengedi, kell, hogy legszentebb kötelességének tartsa 
a gyermeke nevelését, vagy legalább is a nevelésében való 
közreműködést.

I obias Laszlone, műépítész neje, Szeged.

A legszebb 

női kalap 
különlegességek.

© 
Állandó 

dús raktár. 
Jutányos ár !

©

Mme ELEK
Budapest, 

IV, Párisi-utca 1.
Váci-utca sarok.
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Magyar Uriasszonyok Lapja Kiadóhivatalának B n d ap e s t.
Nagyon megörültem a küldött „Hóvirág" mosópornak, mert már régen szándékom g 

| volt egy próbacsomagot kérni, de mindig halogattam. Igen kedves, hogy eltalálták gon- g 
| dolatomat s megelőztek a teljesítéssel. Eddig azért nem Írtam s köszöntem meg kedves g 
| figyelmüket, mert megakartam győződni, a „Hóvirág" mosóporral eszközölt mosás ered- g 
| ményéről, hogy arról tapasztalataimat közöljem Önökkel, akik annyi szeretettel viseltetnek g 
| előfizetőik iránt. A „Hóvirág" mosóporral utasítás szerint történt a mosás és a már be g 
| is vasalt ruha oly csodásán hófehér, hogy én ezután állandóan fogom használni, sőt már g 
| egy negyedévre való mennyiséget be is szereztem.

Kérem, fogadják ismételt köszönetemet s hálám kifejezéséül karácsonyi meglepő- g 
g fésül én is fogok két uj előfizetőt bejelenteni. Üdvözlettel
g Vámospércs, 1926. XII/2. EGRY JENÖNÉ g
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiliiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiimiF.

Egy kis társasági 
pletyka

Halló ... halló .. . Nagysá
gos Asszonyom, komolyan mon
dom, haragszom Magára . . . 
Hát hallott már valaki olyant, 
hogy mikor én a legnagyobb 
szeretettel kitálalom Maga előtt 
a legérdekesebb pletykát, nem 
akarja elhinni, hogy az igaz. 
Csak nem gondolja, hogy én 
találtam ki azt a kis családi 
perpatvart ? ! Hát, kérem szé
pen először is elárulom, hogy 
az eset a Nagymező-utcai Tivoli

másodszor pedig annak a feltii-mozi előtt játszódott le,
nőén szép szőke nőnek nemcsak a kalapját tépték le, hanem 
a bundáját is megráncigálták. Különben, úgy hallom, 
hogy még most is borogatja önagysága a fején a daganatot, 
amit az a bizonyos eltörött ernyő okozott. Na, de most 
nem ezt akartam elmesélni, hanem, egy másik, szintén ér
dekes történetet, ami ugyancsak pofonról szól, de nem ilyen 
összeállításban. Tanári vacsorára voltam hivatalos tegnap 
este s ott hallottam ezt az apróságot, amit egyik öreg pro
fesszor mesélt el komoly pedagógus barátainak.

— Első gimnázista koromban, — mondotta az öreg ur 
— egy reggel, mikor az iskolába mentem, kis tejeskocsit 
láttam az iskola előtt állani. A kocsiba szamár volt befogva 
s három gyermek éppen javában bosszantotta a csacsi!., 
mely türelmét vesztve, rugdalózni kezdett. Persze, egy- 
pár tejeskanna lett az áldozat. A kocsis éppen abban a pil
lanatban lépett ki a kapun s mérgében engem, aki legköze
lebb voltam hozzá, de a szamárhoz nem nyúltam, pofon
vágott. Bőgve rohantam be az iskolába, hogy panaszt te
gyek az igazgatónak. Amint a lépcsőn felszaladok, neki
rohanok a fejemmel az egyik tanárnak.

— Nem tudsz vigyázni, te csirkefogó?! — kiáltotta a 
professzor és — pofon vágott.

Most már persze még inkább siettem az igazgatóhoz. 
Bőgve álltam előtte.

— Kérem szépen, igazgató ur, — mondottam akadozva 
— az osztályfőnök ur ... pofonvágott... pedig én... pe
dig... semmit sem csináltam a szamárnak...

Természetesen rögtön megkaptam, a harmadik pofont, 
is. Ezt aztán sohasem tudtam elfelejteni. 8 ezért van az, 
hogy huszonöt esztendei tanárságom ideje alatt soha egy 
ujjal sem nyúltam egyik tanítványomhoz sem. Igaz, hogy 
hajdan a gyerekek is — jobbak voltak.

A személyi hírek közül — ne ijedjen meg. nem kép
viselőjelöltekről szólnak — el kell mondanom egy párat: 
Thurn-Taxis hercegné, József főherceg nővére, Regens- 
burgból Budapestre érkezeit József főherceg családjának 

látogatására. — Boér Elek dr. nyugalmazott egyetemi ta
nárt, akii a románok üldözlek el Kolozsvárról, a közigazga
tási bírósághoz itélőbirává nevezték ki. — Rettegi Moldo- 
ványi Sándor követségi tanácsos megkapta a spanyol 
katholikus Izábella-rend középkeresztjét a csillagokkal es 
a, lengyel Polonia Restituta-rend középkeresztjét a csilla
gokkal. — Gyulay Zoltán dr., a szegedi Ferenc József- 
ludományegyetemen magántanár lett a. matematikai és 
természettudományi karon. — Az Angol Katholikus Diák
szövetség meghívta az Országos Magyar Katholikus Fő
iskolai Diákszövetség két tagját. A magyar megbízottak 
januárban meglátogatták Londont, Oxfordot, Cam- 
bridge-et, Glasgow-t és a többi angol egyetemi várost.

Hymen-hirem is akad: Khuen-Héderváry Sándor gróf 
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter és alsóeöri 
Farkas Anna házasságot leötöttelc. — nedecei és dunalábal- 
lani Nedeezley Szilárd feleségül vette Vinkovich Arankát. 
— egyházasberzsenyi Berzsenyi Adóm dr. és felsögécl. 
garamszegi Gérzy Laura házasságot kötöttek.

A hangversenyszezon eseményei gyors egymásutánban 
következnek be. A Zeneművészeti Főiskolán sokan tapsol
lak Engel Ivánnak, a komoly, nagytudásu zongoraművész
nek. Kisebb sikere volt az ifjú amerikai zong órásnak, 
Bosenfield Borisnak, aki ma már csodagyermeknek idős, 
művésznek pedig fiatal. — Hatalmas sikere volt Ada Sári
nak, a milánói Srala koloratur primadonnájának. — Jan 
kiepura ária- és dalestje a hangversenyszezon egyik kima
gasló eseménye. — De ugyanolyan határtalan érdeklődés 
előzi meg Claude Forr ere, a nagy francia iró felolvasó
estjét is.

A báli idényt a Hópehely-esték nyitották meg. Az 
idén a Hópehely-estékkel párhuzamosan a Tearózsa-esté- 
lyeket is megtartják. Az estélyek fővédnökségét József fő
herceg és József Ferenc főherceg vállalták el. — A jogá
szok „V erbőczy", „Bercsényi" és „Kurucok" törzse a 
Jogász-esték rendezését megkezdte. — A Tiszti Kaszinó 
egyelőre öt estét tervez. Ezek közül az első a. Sylvester- 
estély lesz. A Tiszti Kaszinó-báli 1927. január 15-én tart
ják meg. — Ugyanakkora tervezik a Medikus-bált is. — 
A katholikus-bál rendezősége elhatározta, hogy az idei bált 
1927. évi február 12-én rendezi meg a Vigadóban. Egyelőre 
más bálihirem nincsen.

Addig is, jó mulatóst kívánok.
Kézcsók!

ÁLLATKERESKEDÉS
Budapest, IV., Kaplony-u. 1. sz. alatt

újból megnyílt.
Éneklő- és díszmadarak, papagájok, majmok, egyéb emlő
sök. Kalitkák és mindennemű eleség félék. :: Szobaaquariu- 
mok berendezve vagy berendezés nélkül. :: Díszhalak, vízi
növények.

Tulajdonos; Ilosvai Lajos Károly
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RT, Tel.: 982-85. |

Mit főzzek?
December 11. Szombat: Kenyérleves kolbásszal, 

sajtosmetélt, gyümölcs. Vacsora: Aprólék rizzsel, uborka, 
gyümölcs.

December 12. Vasárnap: Ragout.leves, pulykape
csenye, sült burgonya, vegyes saláta, csókoládékrémtorta, 
gyümölcs. Vacsora: Hideg sült, vegyes kompót, sajt, gesz
tenye.

December 13. Hétfő: Gombaleves, töltött felsál, kala- 
rábéfőzelék, rizsfelfujt málnaizzel. Vacsora: Virstli tor
mával és mustárral, gyümölcs.

December 14. Kedd: Húsleves csurgatott tésztával, 
főtt hús, paradicsommártás, gombás-rizs körítéssel, káposz
tás- és almásrétes. Vacsora: Tea, serté náj-pástétom, sajt, 
alma.

December 15. Szerda: Bableves csiuetkével. vagdalt
pecsenye, parajfőzelék, linzi-tészta. Vacsora: Friss hurka 
sütve, ecetes uborka, gyümölcs.

December 16. Csütörtök: Borjucsontleves tejfellel, töl
tött káposzta, női szeszély. Vacsora: Füstölt karaj mele
gen tormával, gyümölcs.

December 17. Péntek: Halikraleves, szardellás hal, 
burgonyakörités, almáspité. Vacsora: Tea, vaj, lágy tojás, 
gesztenye, alma.

December 18. Szombat: Zöldségleves, sült nyulgerinc 
tejfellel, burgonyaköritéssel, bukta. Vacsora: Velővel töl
tött palacsinta kirántva, sajt, alma.

December 19. Vasárnap: Kaesaaprólékleves borsóka- 
tósztával, pirított máj gombaköritéssel, sült kacsa burgo
nyával, ecetes uborka és paprika, gesztenyepüré. Vacsora: 
Hideg hús tartármártással, sajt, vegyes befőtt.

December 20. Hétfő: Gulyásleves, darametélt, gyü
mölcs. Vacsora: Friss kolbász sülve párolt káposztával, 
gyümölcs.

II. ORSZ. RECEPTVERSENY.
Karácsonyi tészták

Karácsonyi mákos- és dióspatkó. 21 deka lisztet. 14 
deka vajat, U/2 deka cukrot és kevés sót deszkán kézzel 
Összedörzsölünk, a tészta közepébe mélyedést csinálunk, 
abba langyos tejben feloldott egy deka élesztőt teszünk, 
összegyúrjuk, vigyázva, hogy kemény ne legyen, majd 16 
darabra osztjuk, a darabokat kerekekre formáljuk és tojás- 
dad alakban papirvékonyságra kinyújtjuk és az előre elké
szített töltelékkel megtöltjük.

Diótöltelék: 38 deka diót finomra megtörünk és mo
zsárban tejjel összedörzsöljük, 28 deka cukrot, kevés citrom
héjjal, vaníliával és tejjel feloldunk és a dióval összeke
verve a tésztát megtöltjük.

Máktöltelék- Félliter finomra őrlött mákot összeke
verünk ’l deka'cukorral, fahéjjal és citromszaggal, kevés 
tejjel a tűzön felmelcgitjük, aztán hülni hagyjuk. Ezen 
töltelékből egv evőkanálnyit egy-egy tésztadarabra késsél 
felkenünk és a tésztát patkóalakra formáljuk. Az egészet 
tojással bekenjük és % óra múlva megsütjük

Dr. Horváth Andorne, Budapest.
Finom csokoládészelet. 4 egész tojást 19 deka cukor

ral jól elkeverünk, adunk hozzá 15 deka csokoládét, 4 deka 
mozsárban tört mandulát és 7 deka lisztet. Egy kisebb 
tepsit vajjal kikenünk, liszttel behintjük, a masszát be.e- 
töltjük s ha megsült, azon melegen szeletekre vágjuk.

Enyedi Antalne, Budapest.
Erzsiké diósszelet. 4 tojássárgáját. 14 deka porcukor

ral egv evőkanál vízzel, ugyanannyi citromlével, 2 szelet 
reszelt'csokoládéval, 7 deka liszttel jól elkeverünk. Adunk 
bee végül 15 deka darabos diót. Kikent és lisztezett tepsibe 

öntjük és lassan megsütjük. Ha kihűlt, szeletekre végjük. 
Kárpáthy Gusztáváé, Magyarszerdahely.

Fehér-fekete. Három szelet csokoládét félliter tejben 
felolvasztunk és hülni hagyjuk. Hat tojás sárgáját 6 kávés
kanál cukorral eldörzsölünk, hozzátöltjük a tejhez és foly
tonosan. kavarva felforraljuk. Ekkor a tűzről elvesszük és 
kevés vízben feloldott 5 lap zselatint teszünk bele, jól el
keverjük, majd formába öntjük és jégre tesszük. Tálalás
kor tálba borítjuk, köröskörül tejszínből vert habot te
szünk és piskótával díszítve, adjuk fel.

Naszádos Károlyné, Sárszentlőrinc.
Máktorta. 5 tojás sárgáját, 20 deka cukorral jól elke

verünk, hozzáadunk 22 deka mákot, 6 deka tisztított és 
hosszúkásra vágott mandulát, 6 deka mazsolát, 1 evőkanál 
mézet, 1 evőkanál zsírt és 5 tojás fehérjének a habját. Az 
egészet összekeverem, kikent tortaformába öntöm és las
san megsütöm. Kis gazdasszony, Murányi-utca.

Isclili fánk. 30 dg. zsir, 30 dg. liszt, 16 dg. cukor, 16 
dg. darált dió, jól összegyúrni, félujjnyi vastagra kinyúj
tani, pogácsa formára kiszakítani és sütni. Sütés után 
Ízzel bekenni és kettőt összeragasztani. Csokoládéguszt ké
szíteni, fánkot belemártani. T. S. ügyvéd neje.

Faág-torta. 5 tojássárgáját 8 deka cukorral habosra 
kavarunk, aztán hozzáadunk 10 deka darált diót és az 5 
tojás kemény habját, gyors tűznél megsütni, baracklekvár
ral megkenve, mint a rolátot felgöngyölni és hülni hagyni. 
Mig kihűl, a következő krémet készítsük el. 12 deka vajat 
2 kanál cukorral habosra kavarunk, aztán hozzáadunk egy 
egész tojást felverve csöppenként, 2 szelet sütőben kevés 
kávéval megpuhitott csokoládét és rumot Ízlés szerint. Ha 
a tészta egészen kihűl, közepén srégen kettévágjuk és úgy, 
mint egy faág, összeillesztjük és a krémmel bevonjuk. Ha 
a krémet már egyenletesen elosztottuk a tortára, villával 
megbarázdázzuk és reszelt csokoládéval meghintpük. Tála
lásig hideg helyen hagyjuk, hogy a krém megfagyjon.

Zámbó Lajosné, Szeged.
Jégtorta. 6 tojás sárgáját 25 deka cukorral jól elka

varni habosra 8 deka liszttel és 6 tojás habjával. Maid 
tortaformába tenni és megsütni. Utána két részre vágni és 
a következő krémmel tölteni. 20 deka cukrozott gyümöl
csöt apró darabkákra vágni s leönteni 2—3 evőkanál 
finom, jóizü rummal. A cukrozott gyümölcsöt, miután rum
mal leöntöttük, letakarva 2—3 órán át állni hagyjuk. 
Majd készítünk egy vanília-krémet 2 tojásból, ha kihűlt, 
öntsük a rumozott, cukrozott gyümölcsre, kavarjuk jól 
össze. Azután 3 deci tejszint kemény habnak kell felverni, 
kissé megcukrozni, a cukrozott gyümölcsre önteni és új
ból az egészet összekavarni. Most a tortának az egyik részét 
egy mély lábasba tenni, arra rá 2 ujjnyi a krémet, azután 
a másik részét a tortának rátenni és újból vastagon a 
krémet, az egészet jól lenyomni, jégre tenni és jól fagyasz
tani. A lábas jóval magasabb legyen, mint a torta.

Kulifay Pálné, Kecskemét.

GYERMEKEK ÉS NŐK ÖRÖME A

Gyártja :

Dr. BAYER
és Tsa.

BUDAPEST, IX.

Ha ártalmatlan, de megbízható hatással soványodni 
akar, vegyen be néhány hétig esténkint 1 szem PURGO-t, 

vagy 1/-2 szem PURGO CSOKOLÁDÉ-t.
= Kérjen a szerkesztőség utján Ingyen mintát. —
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Háztartás
Bánáti leves. Két 

liter vízhez 2 gyönge 
karalábét és egy sár
garépát veszünk. Apró 
kockákra vágjuk és a 
viz forrása közben bele
tesszük és puhára főz
zük. Világos rántást 
készítünk és finomra 
vágott zöld petrezsely
met, egy késhegynyi 
édes paprikát, ízlés 
szerinti sót teszünk 
bele és feleresztjük. 
25 deka sertéshúst 
megdarálunk és két

zsemlyét megáztatva, egy tojást, kevés sót és borsot adunk 
hozzá, jól összevegyitjük és kis gombócokat formálunk be
lőle, vízbe mártjuk és azután a forrásban levő levesbe bele
főzzük. 11a a gombóc megfőtt, két deci tejfölt adunk bele 
s igy adjuk fel.

Vagdalt libamáj, (előétel). A libamáj ereit és gyökere/1 
ki kell kaparni, úgy, hogy a máj teljesen szét legyen törve 
és összevagdalva. Egy májhoz másfél zsemlyét tejben jól 
megáztatunk, jól kicsavarjuk, hogy egy csöpp nedvesség 
se legyen benne. A zsemlyét tésztává gyúrjuk s azután a 
májjal jól összekeverjük. Teszünk bele egy nyers tojást, 
késhegynyi törött borsot, sót, egy cikk fokhagymát finoman 
apróra vágva, jól összegyúrjuk, aj)ró pogácsákat formá
lunk belőle s nagyon forró zsírban hirtelen kisütjük.

Fatányéros. (Erdélyi étel). Rövid disznókarajt ve
szünk, szeletekben kiverjük és megsózzuk. Máz nélküli 
palacsintasütőt zsir nélkül ügyesen megforrósitunk és a 
szeleteket belerakjuk és azokat villával ide-oda húzogatjuk, 
inig szép pirosra megsülnek és csak azután fordítjuk meg 
a másik oldalára és. azt is megsütjük. Saját zsírjára kisüt
jük, melyhez utoljára egy kanál vizet töltünk, hogy egy kis 
leve Jegyen. Kovászos uborkát adunk hozzá.

Borjucomb szardellával. Egy szép darab borjufelsáit 
veszünk, körűikéiül egy kg.-ot, megmossuk, kissé besóz
zuk. Pecsenyesütőben zsírral szép lassan sütjük, ha puha, 
- darab tisztított és kiszálkázott linómra megvagdalt 
szardellát kenünk rá késsel és 3 percig még a sütőbe tesz- 
sziik. közben a husi megforgatjuk, hogy a szardella min
denütt erje. 1 öltünk- hozzá két deci tejlelt s egyszeri fel- 
torralás után a tűzről levesszük, hogy a tejföl ne váljon 
vajjá s a husi kérészibe végva, szép vékony szeletekre 
felszeljük, a mártást rátöltjük.

Csuka fűszeresen. A csukát megtisztítjuk, megsózzuk 
es hátával felfelé fordítva, tepsibe tesszük, öntsünk rá két 
deci ecetet, tegyünk bele egy babérlevelei, négy-öt szem 
szegfűszeget, .15—20 szem borsot, egy fej vöröshagymát 
felvágva, 10 deka tisztított mandulái, 10 deka mazsolát és 
végül 3 kanál kissé pirított mézet. A halat igy elkészítve 
sütőbe tesszük és egy félóráig sütjük, levővel többször 
locsolgatjuk. Tálalás előtt szeletekbe vágjuk és ismét 
összerakjuk, mintha egészben volna. Levéből a mazsolát ki
szedjük és a halat beszórjuk vele. A levébe leszünk egy 
deka fehér zselatint, szilán átszűrjük a hal alá. Pár óráig 
hideg helyre tesszük, hogy megkocsonyásodjon. Azonban 
melegen is feladhatjuk.

Karácsonyi cukros apróságok
Kávékrém-cukor. Félliter jó friss habtejszint, 5 deka 

vajat, félkiló cukrot, egy fél rúd vaníliát és egy csésze na
gyon jó erős feketekávét tegyünk főni s folytonos kava- 
rás mellett addig főzzük, mig a szaloncukornál szokott 
dörzsölést próbánál grizesedni kezd. Ekkor levesszük és 
tányéron cldörzsöljük, mint a szaloncukrot, végül kisujjnyi 
vékonyra ellapitjuk és még melegen a kés fokával koc
kákra elosztjuk. IIa kihűlt, a késsel jelzett, vonalakon szét
tördeljük és viaszos papírba csomagoljuk.

Töltött csokoládé-cukorka. 21 deka vaníliás porcukrot, 
4 egész tojást a tűzön fövő viz fölött addig kavarjuk, mig 
megsürüsödik. Ekkor a tűzről leveszők és tovább kavarjuk. 
Ha hűlni kezd, adunk hozzá 14 deka puhított csokoládét, 
10 deka friss vajat és 14 deka darált diót vagy mogyorót 
s mindezzel jól kikeverjük. Hideg helyre tesszük s ha kissé 
megkeményelett, golyókat vagy más alakokat formálhatunk 
belőle, azután villával csokoládémázba mártogatjuk. A mázt 
következőképpen készítjük: Sűrű cukorszirupot készítünk 
és ha forr, reszelt, csokoládét teszünk bele, a golyókat 
belemartjuk és tálra téve megszűri tjük.

Mogyoró-krém. Fél liter tejbe 15 deka kissé pörkölt, 
őrölt mogyorói adunk s ha ize jól kifőtt, szitán áttörjük. 
Négy tojás sárgájából és 6 kanál cukorból a szokott módon 
krémet főzünk folyton keverve, ha kihűli, fél deci vízben 
felolvasztott 4 lap zselatin és végül 4 deci tejszinből ké
szített habot adunk hozzá. Formába tesszük és jégre állít
juk, hogy megkocsonyásodjék.

Cukrozott gyümölcs-parfait. öt deci tejszinből készült 
habba teszünk 5 kanál cukorport, 13 darab piskótát és kis 
kockákra vágóit vegyes cukrozott gyümölcsöt, 2 kanál 
mar.asquinót vagy bármely más ízt. Mielőtt az anyagot for
mába tennénk, 5 szelet zselatint egy kevés vízben felol
dunk, hozzá keverjük és jégen tartjuk két órát.

Kávé-cukorka. Huszonöt deka fehér cukrot vízbe már
tunk és 3 evőkanál nagyon erős feketekávéval, 3 dg. 
krumplicukorral addig főzzük, mig fonalas lesz. Ekkor ke
veset kiveszünk belőle és egy porcéilántálon addig kavar
juk, mig össze nem áll. Ila esetleg még híg volna, akkor 
tovább főzzük, ha pedig sűrű, úgy vizet öntünk hozzá és 
kevéssé még főzzük. Végül kiöntjük, megkeményedésig 
ujjnyi vastagon keverjük, tetszés szerinti darabokra vág
juk és ha megszikkadt, selyem papírba csomagoljuk.

Csokoládé-cukorka. Ugyanúgy készül, mint a kávé-cu
korka, csak kávé helyeit G deka csokoládét teszünk bele. 
Darabos diót is tehetünk közé.

Ananász-cukorkák. 28 deka cukrot 1 deci vízzel a 
golyópróbáig megfőzünk és kőlapra öntjük. Ha a cukor 
kissé kihűlt, főzőkanállal még jól összekavarjuk, aztán 
addig keverjük, inig meg nem kéményedéit, ekkor befed
jük, egynéhány percig igy hagyjuk s azután kézzel jól át
dolgozzuk. Ezen tömeg felét a tűzön egy evőkanál ananász
nedvvel összekavarjuk addig, mig meg nem melegedett, 
azután még hidegen is tovább kavarjuk. Ha. a tömeg ke- 
ményedni kezd, kis papirtokba töltjük, kézzel lelapitjuk és 
ha egészen kihűlt, kis darabokra metszők, melyeket szí
nes papírba göngyölítünk. A szalontömeg másik feléből 
más cukorkákat lehet készíteni.
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Nagy- és kismosáshoz legjobb a

HÓVIRÁG
önműködő mosóanyag, mert szappan, vagy bármely más 
szer alkalmazása nélkül csak kifözéssel minden ruhát 

önmaga hófehérre mos.
Gyártja: Albatros rt. (Lessive Phénix alapítása) Budapest, V., Nádor-utca 6. 

Tessék szerkesztőségünk utján ingyenes mintacsomagot kérni.

Színházi levél
Nagyságos Asszonyom,

végre a sok színházi zűrzavar közepette megértünk egy 
olyan furcsaságot is. amilyen, azt hiszem, a világ egyetlen
nációjánál sem fordulhatna, elő: Budapesten egy külföldi 
társulat idegen nyelven mutatta be egy magyar szerző da
rabját. Mert azt meg tudom érteni, hogy például Molnár 
Ferenc ragaszkodik ahhoz, hogy Becsben legyen előbb a. 
premierje s csak azután Pesten, hiszen a bécsi bukást még 
fel lehet tüntetni itthon — nem a legpontosabb fordítás
sal — olyan kisebbfajta sikernek, azonban a, pesti bukásról 
egy pillanat (dalt értesül az egész világ színházi ügynök
sége s akkor fuccs még Pécsnek is, — de hogy Leopoldine 
Konstantin németül mulasson be egy magyar darabot itt 
a. magyar fővárosban, s éppen egy olyan befolyásos szer
zőét, mint Iíatvany Lili, ez már több annál, amit az én 
kicsi véges eszem fel tud, fogni . . . De hát akár értem, akár 
nem, a- csoda megtörtént s a premier az első csodát meg
háromszorozta. Három lett egyből. Hogy mi volt az első, 
azt már elmondtam. A második: a darab. A szerző, ez a hó
di tóan szép asszony, aki már két darabbal szerepelt a- pesti 
színpadokon s eddig, mint egy kedves, ötletes, örökké szi
porkázó. az életet egy kényelmes páholyból figyelő, de min 
denekfölőtt mint egy bájos dilettáns mutatkozott be, most 
a. gyönyörű estélyi ruhákban és jól szabott frakkokban 
élő embereket s nem rideg ruhafogasokat állított elénk. 
Alakjai most nem a divatlapokból léptek ki, mint szürke 
papír figurák. hanem igaz emberi érzések hevítik őket, aki
ket nemcsak megmosolyogni, de szeretni, vagy gyűlölni is 
lehel. Ez pedig akkora siker, amekkorára még az olyan 
sikerekhez szokott szép asszony is büszke lehet, mint Hat
vány Lili. A darab címe: A szerelmi párbaj. És ez mindent 
megmond. Két szerető szív, egy férfi és egy nő áll egymás
sal szemben, mindegyik a győzelmet kívánja a 'másik fölött. 
Végül mind a Letten a porondon maradnak s igazságot 
szolgáltat az életnek a harmadik, a gyermek, aki legyőzi a 
férfit, és a nőt is. Nagyságos Asszonyom, az előbb üzt ír
tam, hogy három csoda volt. Nos, hát a harmadik: a Leo
poldine Konstantin alakítása. Az ö produkciójára csak egy 
jelző talál: tökéletes.

És megtörtént a nagy esemény is, melyről hónapok óta 
szóltak és szálltak a kis hírek: meg volt a Magyar Színház 
bemutatója, előadták Molnár Ferenc háromfelvonásos anek
dotáját. És a rosszmájnak, akik már a halálharangot akar
ták meghúzni, vagy a sikertelenséggel küzlcödő szerzők, 
akik már szinte előre érezték a bukás szelét, húzódjanak 
csak vissza odúikba, mert az elmúlt ót esztendő sorozatos 
Molnár-bukásai most nem szaporodtak eggyel, hanem a régi 
nagysikerű Molnár-darabokhoz csatlakozott egy újabb. -4 
Játék a kastélyban döntő sikert aratott.

Molnár Ferenc a színpad brilliáns zsonglőrje, uj darab
jában megmutatta a legnagyobbat: semmiből irt darabot. 
Témája elenyészően kevés, kiindulási pontja szellemesen 
abszurd. így aztán ráér kénye-kedve szerint tréfálkozni. 

A folytonos nevetés közben csak később vesszük észre, hogy 
a tréfának mi is részesei vagyunk, szereplők vagyunk a 
szereplők mellett s Molnár Ferenc kedves, szórakoztató 
kalauzolásával könnyen eljutunk a görbe tükrökig, ame
lyekben csufondáros torzításokkal láthatjuk meg hibáinkat. 
A darabon érezzük a. tervszerűséget és kiszámitottságot, 
de azt is érezzük, hogy a szerző játszik a tervszerűséggel s 
a. kiszámítottsággal is. Szinte iskolapéldáját mutatja be an
nak. hogyan kell darabot írni.

A régi Molnár Ferenc szellemessége, tudása, kedves
sége és ötletessége csillog ezen a. kis, rémekbe készült dara
bon és a premieren aratott fölényesen nagy siker fényesen 
mutatta meg a. Játék a kastélyban világkörüli utjának első 
komoly állomását. Békebeli értelemben vett döntő siker 
volt.

Nagyságos Asszonyom, nyugodtan merem ajánlani, 
hogy nézze meg ezt a darabot.

Kezeit csókolja Kadarka.

specialista

Telefon: T. 135—70.

BUDAPEST,
V., HARMINCAD- UCCA 3.

a
Magyar Uriasszonyok Lapja tisztelt elő
fizetői részére a lapra való hivatkozással 

tetemes árkedvezmény 1
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Napóleon
— Regény. —

Irta: Buchwald Andor

XV.
Kicsi gyermek voltam még, mesélte az élköszönés előtt 

mellé állóknak, mikor elvesztettem szegényt, aki különben bete
ges volt, gyógyulni jött velem ide. De a szervezete már nem 
birt megküzdeni a tüdőbajjal. Itt halt meg s én nem láttam 
őt, sem sírját, csak most, hogy az olasz fogságból kiszabadulva 
ide húzott, vonzott valami! Rendbe hoztam a sirt s most 
néha felkeresem. Talán már régen hazamentem volna, 
ha nincs itt ez a sirhalom! Nem tehetek róla, hogy e rideg 
földhöz, e szegény temetőhöz jobban ragaszkodom, mint az 
élőkhöz s mint más őhozzá! Neki sem volt senkije kívülem. 
Nekem sincs senkim kívüle!

S e szavakkal, — mintha valami rejteni valója lett volna 
— meghajtva mayát a kedves ismerősök előtt hirtelen útnak 
indult.

Még pár lépésről visszakiáltott: Gyurika Isten véle!...
*

Napóleon a beálló alkonyat homályában gyorsan eltűnt 
szemeik előtt.

Mindhárman szavainak hatása alatt állottak s némán 
mentek át a parkon szállásuk félé.

Egyszerre megállóit Rónayné s gondolatait önkénytelen 
mondta el hangosan:

— Ennek a fiatal embernek titka van előttünk.
— Talán 0 nem is titkolja a dolgot s szava csak mireánk 

gyakorolnak oly meglepetést.
— S mi az a meglepetés ?
— En nem tudom — adta elő Blanka, mikor már a hotel 

folyosóján lakásuk, felé tartottak, — de minden szava, minden 
mondása azt a gondolatot ébreszti bennem, hogy ez a kedves, 
szegény s most oly beteges hadnagy

— Nos —
— Hogy ő Kormosnak — a nevelt mostoha fia.
— Csak nem gondolod Blankám, talán szólt neked ?
— Nem, de valami úgy nyugtalanít most engem, hisz 

észreveheted, nem voltam közömbös a szemében, — és ha már 
meg kell mondanom, én is, —- igen, én is szeretem öt!

Ebben a pillanatban szállásuk ajtaja kinyílt s Kormos 
professzor magas alakja állt előttük.

— Jó estét, hölgyeim. — kedves Gyurika!
Blanka halkan felsikoltott:
— Mi az, valami baja van, kedves gyermekem? — 

kérdé a tanár és gyengéden, mintegy a segítségére sietve, 
átfogta Blankát és maga mellett a szobába vezette.

A villanyt, felgyújtották s Blanka egy fotelbe eresz
kedett.

— Nincs semmi bajom, tanár ur, csak idegesebb va
gyok, mint bármikor voltam. De halljunk csak hirt otthon
ról, mikor érkezett?

— Igen, igen, beszéljen, — sürgeté Rónayné is, — 
mit csinál az én gézengúz uracskám? Remélem, most már 
mindnyájan pakolunk.

— Megyünk haza apukához, — kiabált Gyurika is na
gyokat ugrálva.

— Ugyebár, vacsora előtt vagyunk még, — kérdé 
most Kormos a türelmetlenkedőket.

— Nos, akkor ne legyenek sem türelmetlenek, sem ner- 
vosusok, a vacsorát, én már megrendeltem, tegyék meg az 
elöl.-, szilieteket s majd a vacsora alatt és után kellemesen 
fogjuk elcsevegni a pletykákat.

— Apropos, legelső sorban gratulálok, kedves Blanka, 
magának.

— Ugyan és mihez? — kérdé az elmélyedt Blanka ma
gái gondolataiból mintegy kiszabadítva,

- Az ön volt vőlegényéhez, kedves tanítványomhoz.
— Mi van vele?
- II irnruer ur kész ember s ha a pályázatok eldöntői 

is úgy akarják, nemsokára mini konkurrensem fogja a be

tegeit. szisztémám szerint áltatni, biztatni, míg csak meg 
nem gyógyulnak, vagy rá nem unnak keserű orvosságánál 
együtt.

Blanka felugrott és szinte örömmel, melegséggel is
mételte:

— Igazán, Wimmer már doktor? Mégis csak derék, 
jóravaló, igyekvő ember.

— Ezt nem is vontuk kétségbe, kedves Blanka.
— Nem, nem, sőt ön biztosan behunyta a szemét a szi

gorlaton, de tudja, örülök neki, hisz úgyis annyit vesztett 
szegény!?

— Neki annyit kellett vesztenie, amennyit én nyertem, 
— mondta jókedvűen Kormos. — No, ez igaz! De most már 
indulhatunk, ugy-e bár?

*
Napóleon izgatottan ért a kis megszokott vendéglője 

elé. Az „Adria" ablakain barátságos fény sugárzott ki az 
esthomályba. Sietve nyitott be s alig ült le az ablakhoz, a 
levélke után nyúlt. Barátai közül még senki sem volt benn 
a vendéglőben; a kicsi, megszokott szobában egyedül ült az 
asztalnál, csak a szomszéd helyiségben pipázgatott egy-két 
szegény vendég.

Napóleon olvasta a. sorokat és mintha villámütés érte 
volna ott cikázva közelében, úgy érezte magát a Kormos ne
vének megpillantásakor. A levél kiesett kezéből s csak né
zett maga elé .. .

— Parancsol valamit, — kérdés másodszor is egy is
mert hang, a vendéglős fiatal, kiszolgálásban jártas leánya, 
Mária.

— Nem, semmit, Mária . . . azaz, hozzon egy kis bort, 
egy fél liter . . . egy litert!

Még sokáig gondolkodott, a levél szavai, az utóirat: „a 
ciklámenek erdeje várja magát velem . . ." barátja. Kor
mos . .. zsongtak fülében, agyában. Tehát a barátja: nem 
■jegyese, de már a kedvese . .. az tartja itt s jár utána . . . 
Ott fenn Pesten, a csendes utca, a. fényűzéssel tele lakás

Palotától 
kunyhóig 

egyaránt ismerik és használják évtizedek óta a 
páratlan hatású

DIANA
sósborszeszt

melyet a közvélemény a legerősebb és a leg
jobb háziszer gyanánt emleget.

A valódi Diana sósborszesz 
mindenféle hülésből eredő szagga
tásoknál, csúzos, köszvényes bán- 
talmaknál és idegfájdalmaknál 
fájdalomcsillapító hatású. 
Megerőltetésből származó kime
rültségnél, testi és szellemi fáradt
ságnál frissitő. Élénkíti a 
vérkeringést, fokozza a ki
tartást, viszaadja a testi 
erőt és szellemi frlsseséget, 
növeli az ellenállóképessé

get. 
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csendes magányában ott a jól ismert, meghitt szobákban 
nem is hiányozhatik a nő ruganyos járása puha szőnye
geken, mosolya a csendes félhomályban.

Blankát szemelte ki a sors, hogy pótolja a nőt, az ő 
beteges, korán elhunyt anyját. Öt dobta a végzet nevelő
apja lábaihoz, karjaiba. Utálattal, gyűlölettel gondolt e 
percben K ormosra, keze ökölbe szorult s talán megüti, ha 
itt van, ha egymásra bukkannak.

Pedig talán nincs oka sem rá. Bántotta őt valaha, saj
nált tőle valamit, mostoha apja volt ö neki? Nem nevel
tette-e gonddal, szeretettel?

ö önkéntelenül futotta át gondolata ifjúsága éveit. 
Mindene, mire szükségé volt, megvolt. Kormos szigorú, de 
jó apja volt. S mikor, mint felsőosztályos diák, kezdő ke
zekkel a mostohája Íróasztalára, annak egy kartonmappá
jára rajzolta Kormos kemény vonásait. Kormos mosolyogva 
rótta meg a csínyért, de komolyan biztatta rajzolásra:

— Fiam, magából még lehet valami, nem sajnálom, ha 
leképezése kerül is egy kis költségbe, de óva intem a művé
szek rossz hajlamaitól. Erre sohasem áldoznék, különben 
legyen csak dilettáns, maga beteges is s nem valami bohém
életre született.

S akkortól fogva még jobban megvolt mindene.
S ő mégsem szerette sohasem a mostohaapjái.
A jóságát puhaságnak, a szívélyességét üzleti, de soha

sem megvalósított alakoskodásnak minősítette. Sejtve, elő- 
érzettcl bírva betegsége felől, önkénytelen az erős, egészsé
ges embert is gyűlölte benne. Elveik mindenről eltérőek 
voltak ... A háborúról volt. szó. Apja a nyugalmat, a csen
des továbbtanulást ajánlotta, valami megyei hivatalba 
akarta bejuttatni; izzó, nyugtalan lelke a harcot áhítozta 
s mikor olvasta, hogy mindenkinek a Kárpátoknál a helye, 
gúnyosan kérdezte: — Most már csak elmegy, aki a bőrét 
nem félti? ...

. . . Azok el is mentek, csak akit a puha karok ingerlő 
fehérsége tart otthon s hiv maga után, aki azt Írja a szere
tőjének: ..Nem mehetek, klinika, munka tart lekötve', 
azok otthon maradtak a jelennek élve, a férfinevet bito
rolva. S ezek, ezek a győztesek az életben! Ezeknek áll a 
világ! Ezeké a vagyon; a világ hódolata, a legszebbek sze
relme . . .

. . . .S nekem, miért mondja ugyanakkor nekem ugyanaz 
a leány: Büszke vagyok az ön érzelmeire! Hogy ugrasson? 
Hát hazugság már itt minden körülöttünk? A szenvedő, 
kínlódó lélek áltatása? . . .

..Igyunk . . . Igyatok fiuk!! Nohát igyunk!" Csak ez a 
jelszó járta ezen az estén az Adria csendes kis szobájában.

A fiuk jól mulattak, bent pattogott a tűz, finom füst
felhő takarta őket. . . Színes képek, mámoros gondolatok 
keltek agyukban és ha bejött Mária, megsimogatták fekete 
haját, megölelték karcsú derekát:

— Kit szeretsz Mária, kérdezte hol az egyik, hol a má
sik a leányt.

— Magát, — magát, — magát, — mondta az, mind
egyikre bökve egyet ujjával, — senkit, — senkit, — ka
cagta. nevette a szót s kitáncolt a szobából. . . Aztán elcsen
desedtek; nagy volt már a füst körülöttük, Napóleon kö
högni kezdett. Felugrott s mindnyájuk bámulatára rohant 
kifelé.

— Mária után megy, súgtak össze barátai.
De ismét visszatért; egy üveg bort vett magához s az 

ajtóból visszafordulva elköszönt:
— Isten veletek, fiuk!
A szél süvített, egy-egy csillag kibújt a felhők közül...
. . . Napóleon visszanézett a csőszkunyhóba és átölelte 

a. cseresznyefát . .. Feje zúgott, szive lázasan vert.. . kö
högött . . . bámulta a homályt, melyből még ki-kibontaho- 
zott egy-két kép előtte... Most a márványsirkövet látta 
édesanyja sírján... a sírkő mögött sok-sok ibolya.

Az ibolyák, a sötétkék ibolyák; sötét, fekete szemek... 
égő kis lámpások az alabástrom arcon, melyet fekete haj 
koronáz . . .

De áltatás, hazugság ennek ajkán is a szó ... Jobbját 
halántékához emeli . ■. Most harangoznak hajnali imára 
Lovrana kis templomában ... Itt is, ott is, mindenütt ha
rangszó! ... A harangozó fenn hintázik a kötélen, Novaccó 
legszebb leánya most szalad föl hozzá s ott a harangok zú
gása közt a legény lepillant rája... A leány segítségét 
kéri, ments meg! ... Aztán otthagyja őket, egyiket testben, 
másikat lélekben összetörve .. . Blanka hívta Kormost, az 
ő apját. Világos, ő is segítségét, megmentöt hivott, várt.

• . . Előle menekülnek, előle, a karjai, az ölelő karjai, a 
csókoló, lázas beteg . . . szederjes ajkai elöl. Mindenki fut 
előle, de szánalomból senki sem mondja csak áltatja . . . Be
teg test, beteg szív, ezt a sorsot mérte rá a végzet . . .

Ennél bizony jobb lett volna a Doberdón meghalni!... 
De nincs még késő, csak erő, csak akarat kell.

8 még egyszer magához ölelte az aranysárga italt. Nem 
érezte izét, csak illatát.

... A Blanka feje volt a vásznon, kicsi szája mosolyog. 
Az ajka ugyanaz a szín, mint a korall a nyakán . . . fehér, 
gömbölyű nyakán . . .

■ . . Ha csókolhatnám, ha én örökké csókolhatnám! . . .
Felemelte jobbját, hideg acél, de forrón szorítja, mint 

az üveget . .. s odaszoritja homlokához, mintha így szorí
taná a száját ö hozzá . . . oda, ö hozzá .. .

Lassan összeesve érzi, hogy forrón szivárog valami az 
arcán s aztán egyszerre elbújtak a csillagok . . .

*

Délelőtt 11 óra volt másnap, mikor Blanka belépett 
Bónayné hálószobájába. Sokáig pihentek, a professzor nem 
engedte őket este későig pihenni térni s izgatottan hall
gatta a nők elbeszélését Napóleon históriáiról. Blanka 
őszintén és szórakozva mondta el rövid ismeretségük tör
ténetét. Kormos megdöbbent, mikor hallotta, hogy fát vél
ték felismerni a fiatal tisztben, de nem akarta, nem tudta 
azt elhinni. Egyébként mosolyogva jegyezte meg:

— A tisztecskének nem volt rossz ízlése s ha csak az 
ő udvarlása ad okot az aggodalomra, úgy megnyugtatha
tom: nem az első, kinek ő udvarolt, nem is az utosó s ma
gának, kedves Blanka, — számíthat rá, — lesznek hódolói 
otthon is. Talán nem is fog bántani ez, hisz erre csak büszke 
leszek. Természetesen csak distingvált urak bókjaira vagyok 
berendezkedve.

De hogy ö a fogadott fiam volna, nem, ezt igazán nem 
hinném. Igaz, hogy feleségem itt van eltemetve s fiunkról, 
akit különben apjáról Tornai Gézának hívnak, csak annyit 
tudok, hogy olasz fogságban van s a különböző helyeken 
számára letett pár ezer koronát már elköltötte, mást mit- 
sem tudok róla; de nem hiszem, nem gondolom, hogy a sors 
ilyen játékot űzne, különben kimegyek a temetőbe s mi
előtt elutaznánk, érdeklődni fogok Napóleon után.

Sokáig pihentek, másnap estére volt kitűzve a gyors
vonattal az indulás.

Blanka az utolsó éjszaka magányos, álmatlanul eltöl
tött csendjében akart búcsúzni kedvesétől. Nyugtalan éj
szakáját Kormos hideg, fölényes szavai még keservesebbé 
tették. Úgy látszik, — gondolta végig a hallott szavakat, 
— szerelem, vonzalom nélkül is el akar venni. Talán, hogy 
hiúságának kielégítője legyek. Nem vagyok elég őszinte, 
sem nem tudom megmondani neki: nem, nem és ezerszer 
nem! S viszont nem tudom rászánni magam, hogy kényez
tetett úrnője legyek szerelem nélkül, boldogság nélkül.
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SZÖRMEBUNDÁK óriási választékban, legfinomabb kivitelben, szolid, olcsó 
árban CSERY Gyula szücsmesternél, Budapest, IV., 
Papnövelde-utca 3. Telefon : J. 124—37. Alapitva 1884.

Kisirt szemeteket állt Rónayné előtt és mintegy taná
csát, segítségét kérte.

Blankát nemcsak a férfiak szerették meg; Rónayné is 
szerette a szépsége mellett is egyszerű, őszinte barátnőt.

Megértették egymást. A kis Gyurikát a szobaasszony 
gondjaira bízva, sietve hagyták el a szállodát. Búcsúzni 
mentek a fiatal tiszt ismert, kedvelt helye felé, sietve, 
szinte szaladva, hogy mielőbb otthon lehessenek és hogy ag
godalmukon. annak Indokolatlan voltán mosolyogjanak. 
Nem a szokott utón, a vén cseresznyefa felé vették ufjókat, 
hanem a meredekebb szerpentinen, a tenger felől kapasz
kodtak felfelé. Itt fele idő alatt értek a kunyhóhoz.

Rónayné Blankái előre bocsájtva. maga a kunyhó előtt 
állt meg.

Az ajtó nyitva volt, az olasz csősz eltűnt valamerre. 
Blanka a függöny előtt megállva, szívdobogásától csak el
fojtott hangon, szinte érthetetlenül tudott szólni:

— Itthon van, szabad?
De semmi választ nem kapott. Ekkor Blanka elvonta 

a. függönyt s első pillantása képére esett, de az állvány 
alatt hosszú fekete ravatalon, minden disz, minden virág 
nélkül Napóleont, látta maga előtt . . .

Blanka egy sikoltással, talán maga sem tudta hogyan 
ugrott be a kunyhó közepére s olt leroskadt a sápadt fej 
előtt, mely titkaival, érzelmeivel és szenvedéseivel örökre 
elhallgatott.

Blanka lassan feleszmélt áz első ájulás érzéstélenségé- 
ből. Könnyei utat találva, szavai is megindultak s mintha 
vallomását most akarnál a, halott kezébe tenni sorsával, 
folyt csendes, fájdalmas beszéde:

— Miért is voltam olyan esztelen, olyan szívtelen hoz
zád. te drága, te édes!-... Igazad volt, de én voltam a meg
öli) igazságod! . . .

Nem hittem neked, nem hallgattam a szivemre, csak 
az eszem, a buta eszem beszélt a te szerető sziveddel . . .

Hál elmentét, itthagytál.. . Hamarabb elmentél, mint 
én itthagy táluk! Napóleon! .. .

Elmentél az édesanyádhoz! A rózsák, az ibolyák kert
jébe! Ki ültet ibolyát a. Te drága, sírodra,? .. . Én, én ülte
tek minden tavasszal és nyáron, hogy tudjad, hogy meg
erezd, hogy szerettelek .. . szerettelek .. . S tovább zokogott. 
Rónayné és Kormos ott hallgatták szófián a, függöny mö
gött és nem háborgatták őt .. .

Aztán jött az olasz a faluból barátaival a koporsóval 
es megtették az előkészületeket a csendes szegényes teme
téshez.

Kormos most megtörtén, szinte ismeretlen hangon 
fordult a pici szobát betöltő néma emberekhez:

— yl hajolt a mi haló ltunk, mi fogjuk eltemetni.
Aztán magához intve a csőszt, fia. hü gondozóját. vele 

beszelte meg a temetés gondjait és teendőit.

*

zl?i2/a és fia, sírja ott díszelegnek a, lovranói temetőben 
jó pár éve, közel egymáshoz. A sírokat rózsák, ibolyák és 
ciprusok díszítik. Hosszú idő óta ez évben van ismét láto
gatójuk. egy fiatal asszony, akit csendes részvéttel, jóaka
rattal hallgat a férje, amint kart karba fűzve, ott állanak 
a sir előtt.

- Aztán ne haragudjék, apó, amiért őszinte voltam 
mindig magához. Kormos végtelen jósága sem tudott arra, 
bírni, hogy ennek a szegény Napóleonnak volt otthonába 
be tudtam volna lépni, hogy ott bánatomat a jóléttel 
feledtetve, az édesanyja, örökébe lépjek. Minden emlék 
csak növelte volna a bánatomat, a boldogtalanságunkat.

— Szerettem azt a fiatal, kedves, szegény kis hadna
gyot. Nyugodjék békében! Én most már szivemmel, telkem
mel a magáé vagyok. Ugy-e, nem haragszik, édes uram? . . .

Wimmer magához szorította, a feleségét s annyit 
mondott:

— Hisz mi szeretjük egymást, ugy-e. Blanka? Nos, hát 
miért, lennék féltékeny a múltra, erre a. szegény halottra. 
Egy felhő volt, az a maga egén . . . ugy-e, csak egy felhő? 
— nyugtatta meg magái a csendes, jó Wimmer doktor . . .

*
Dr. Kormos professzor szalonjában a régi festőállvá

nyon áll Blanka képe, fogadott fia festménye. A tanár sok
szor, lehet mondani: mindig, megáll e kép előtt, amikor 
csak dolga van a. szobában s elhalad előtte. TI a, betegei nem 
zaklatják, akkor a legtöbb idejét itt e képpel szemben ülve, 
olvasással tölti. Olvasmányát le-letéve, sokszor nézi a fehér 
arc hü vonásait a sötét szemekkel, fekete hajkoszoruval . .. 
S eltűnődve a múlton és jelenen, úgy érzi, ez a kép a leg
nagyobb kincse. Élők, holtak mind távol álltak tőle .. . S 
boldog, hogy legalább így láthatja Ól napról-napra, szem- 
I ől-szem be.

— Vége. —

Egy szó ..
Régen volt. Egy szó, mely elröppen tova, 

jóvátenni nem lehel soha . . .

Megbánta rég, sok könnyes éjszakán.
Aki kimondta, — könnyelműn talán. -

Eh várom őt, — ö vár tán engemet . . .
S az évek lassan tovább peryenek.

Egy röpke szó . . . , mely gyorsan tova száll;
Fullánkja mégis éget,, egyre fáj . . .

Felejteném . . ., de nem tudom soha . . .
Régen volt . . . Egy szó, mely elröppen tova.

Priickler János.
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mentesen bemutatja a Siemens-Reininger-Veifa magyarországi telepe’. 
Budapest, VI., Andrássv-ut 28. sz.

JÁTÉKKERESKEDÉS
és babaklinika a „Hófehérkéhez"

BUDAPEST, IV., EGYETEM-U. 1.
.Játékujdonságok nagy választékban. 

Nyomatott a Bethlen Gálmr Írod, és Nyomdai R.-T.-nál, Budapest. Nap-u. 13. — Műszaki igazgató: Urbányi István.
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zuk, egy puha ruhát megnedvesitüuk vele és igy a bútort 
jól bedörzsöljük, azután száraz ruhával utána törüljük.

Szívélyes üdvözlettel a Szeri;.
„Celldömölki előfizetőnek." Barna malátasör receptje. 

15 deka pörkölt, őrölt árpakávét 12 liter vízzel egy óráig 
forrni hagyunk, I 1A deka komló hozzáadása után ismét egy 
órát forraljuk. A tüztöl elvéve, egy liter folyadékot kive
szünk belőle és 25 deka cukrot benne feloldunk. Ha a cukor 
1 eloldódott, egy csészével kiveszünk belőle és ebben fel
oldunk 3 deka élesztőt, a többit visszatölti ük. Az élesztős 
folyadékot 24 órán át erjedni hagyjuk, a habját leszedjük 
s a tiszta folyodékot a nagymennyiséghez hozzáöntjük. Az 
egészet egy ritka szövésű ruhán átszűrjük, üvegekbe tölt
jük, légmentesen ledugaszoljuk, legjobb patentzárral ellá
tott üvegekbe tölteni. 14 nap múlva lehet fogyasztani. 
Nyolc, nyolc és félliter sört nyerünk belőle.

Horváth Terus, Kaid.
..Budapesti előfizető." Egyik kedves előfizetőnk ajánlja 

a következő könyvek megvételét: „Vendéglátás^, irta: 
Tutsek Anna, „Az Uriasszony”. irta: Gömbösné Galamb 
Margit. Üdvözlettel Szerk.

Őszinte hálával és köszönettel nyugtázzuk alább fel
sorolt kedves olvasóink szives pártfogását és lapunknak 
ismerőseik körében való ajánlását, valamint a küldött 
címeket. Viszonzásul Ígérjük, hogy sok-sok kedves mon
danivalóinkkal igyekezni fogunk az ünnepek lélekemelő, 
aranyos hangulatához lapunkkal is hozzájárulni.

Hálás köszönetünket nyilvánítjuk Hottovay Frigyesné, 
Volantik Zoltánné, Hoyer Rezsőné, Horváth Sándorné, 
llosfay Zsigmondné, Sperlágh Zoltánné, Bánóczi Gyu- 
láné, Krausz József né, Özv. Órám Ferencné, Sterbetz 
József né, Tóth József né, Andics Jánosné, özv. Pongrácz 
Antalné, Szabó István né, Dr. Kenyeres Gyuláné, özv. 
Csukás Istvánné, eőrszigeti és felsőeőri Zarka Zoltánné. 
Mérey Lajosné úrasszonyoknak és Huszár Erzsébet. 
Szaucsek Írónké, Kató Mária, Vida Ilona, Kisantal Ró- 
zsika, Andics Mimiké. Faragó Eszter, Csalié Erzsi. Zsiray 
Terézia és Kovács Margit urleányoknak.

Szívélyes üdvözlettel és kézcsókkal a Szerk.
388. N.-né Kőbánya. A szemölcs eltüntetésére egy igen 

egyszerű mezei növényből kiszűrődő nedvet ajánlhatok, 
mely köznyelven „kutyatej** elnevezéssel ismeretes. Ezen 
nedvvel a szemölcsöt be kell kenni és rajta megszáradni 
hagyni. Ezt párszor megismételni és a szemölcs elszárad. 
Természetesen csak tavasszal vagy a nyár folyamán lehet 
használni, mert ilyenkor ezen növény már elszáradt. Szí
vélyes üdvözlettel egy „kécskei" előfizető.

..Egy kiváncsi előfizető." Puliszka: Egy közepes nagy
ságú fazékba körülbelül 1 liter vizet és egy kevés sót te
szünk. Mikor jól forr a viz, a balkézzel lassacskán belead
juk a kukoricalisztet, a jobbkézzel pedig állandóan kever
jük, hogy ne legyen csomós. A pépnek nem szabad tűi 
sűrűnek, sem pedig túl hígnak lennie és állandó keverés 
mellett jól meg kell főzni. Akkor egy lábasba meglehetős 
sok zsírt teszünk, a puliszkából kanalanként beleadunk, a 
kanállal szépen elsimítjuk, azután egy sor jó juhturót (ha 
nincs, hát reszelt emmenthálit, vagy fél emmentháiiLj te
szünk, azután ismét puliszkát és igy tovább. A tetejére 
puliszka jön és megint zsir. A sütőben megsütjiik, az olda
lain jó ropogósnak kell lennie. Nehezen lehet kibor ita d. 
ezért inkább a lábasban tálaljuk. Ha csak főtt puliszkát 
akarunk, akkor a fenti módon megfőzzük és hideg tejjel 
felszolgáljuk. Lehet, mártáshoz is adni.

Tárkonyos becsinált. Ez a leves legizletesebb fiatal 
bárányhusból, de ha ezt nem kapni, lehet borjúhús ril 
(eleje) is készíteni. A húst puhára főzzük, kevés zöldséget, 
sárgarépát és petrezselymet is teszünk hozzá. Azután a le
szűrt levesbe beletesszük az apróra vagdalt tárkonyt és 
hagymát, kevés lisztet vízzel hígítva beleeresztünk, hogy 
sűrűbb legyen. Ha jól forr, a húst ismét visszatesszük, a 
levest ecettel savanyítjuk s kevés cukrot is teszünk bele. 
Tálalás előtt egy tojást tejfellel jól leverve, szintén teszi! ik 
bele. Szívélyes üdvözöl éttel

erdélyi asszony. Győr.

0| |0

Előfizetőink ingyenes hirdetései:
Páratlanul olcsón világ márkás zongorák, 

pianinók, részletfizetésre. Javítás, hangolás, 
kölcsönzés: Élűül zongoratermeiben, And- 
rássy-ut 75.

Elfogadok egy 2—3 éves kisleányt szeretetteljes 
gondozásra, nevelésre, rendes havidijért. Egészséges, 
igazi otthont nyer. Cim a kiadóhivatalban.

Családi okok miatt visszamaradt, iparművész ál
tal tervezett uriszoba és ebédlő, előállítási áron alul 
eladó. Fehér Károly műbútorasztalos, Újpest. Ar- 
pád-ut 99. Telefon: L. 960—01.

Intelligens hölgy, ki két kis gyermek éjszakai és 
nappali gondozását (egyik 9 hónapos, a másik két és 
féléves), főzés és takarításban való segédkezést vál
lalja, elhelyezkedést nyerhet. Segítségére van egy 
mindenes cseléd s egy nappali gyermekleány. Jó bá
násmódban részesül. Fizetési és egyéb igényeit levél
ben kérem. Dr. vitéz Gööz Lajos ügyvéd, Putnok.

Finom fehérnemű varrónő 50.000 koronáért há
zakhoz megy, vidékre is. Nagy Gizella. Budapest, 
Vili.. Vig-utca 22.

Középkorú intelligens nő éves bizonyítvánnyal, 
1927. január 1-ére házvezetőnői vagy anyahelyettesi 
állást keres. A háztartás minden ágában, felső- és 
fehérnemüvarrásban perfekt. Gazdaság kezeléséhez 
ért. Az Alföldre vagy a Balaton mellé szívesen 
menne. Munkakör és fizetés megjelölésével szives 
megkeresést kér ..Vidéki" jeligére kiadóba.

Jó családból való urileány, ki a háztartásban jár
tas, elmenne házikisasszonynak, hol családtagnak te
kintenék. Megkeresést ..Csendes otthon" jeligére kér.

Perfekt német levelező és könyvelő, francia tu
dással. kereskedelmi érettségivel, közgazdasági egye
temet végzi, keres délelőtti elfoglaltságot irodában 
vagy üzletben. Cim a kiadóhivatalban ..Budapest" 
jelige alatt

Keresek szerény igényű, müveit és szorgalmas 
fiatal nőt. aki mint házikisasszony a főzésen és var
ráson kívül a háztartás minden ágában jártas és azt 
önállóan vezetni tudja. Bezzegh Pálné. mérnök neje. 
Cegléd. Műhely-u. 9. sz.

Már rég figyelem lapunk eme rovatát, hogy 
mennyi megértéssel foglalkoznak kedves asszonytár
saim egymás ügyeivel. Ez a megértő szeretet, bár 
minden nőben megvan, mégis e lap hasábjain sokkal 
jobban megnyilvánul, mint általában az ismerősök 
körében. Abban a reményben, hogy az én megértő 
soraim is megértésre találnak, fordulok lapunk ked
ves olvasóihoz. Vidéki nagyközségben lakom férjem
mel és leányommal. Mindketten idős, gyengélkedő 
emberek vagyunk s még életemben szeretném leányo
mat egy komoly becsületes úriember feleségének 
tudni. Tudom, hogy a hibát én követtem el és akkor, 
mikor öreges kényelemszeretetből a társaságtól visz- 
szavon ultam. Így neki, a fiatalabbnak nem volt al
kalma az ismerkedésre. Most pedig a hivatal nagyon 
leköti. Ugyanis leányom állami hivatalnok. 5,500.000 
fizetése van. Szeretnék hozzá benősiteni egy feltétlen 
intelligens, 32—45 éves nyugdíjas tisztviselő úriem
bert, aki helyette vezetné hivatalát és szerető segítő
társa lenne az életben. Leányom jó gazdasszonv, ko
moly gondolkozást!. szolid urileány. Olyan, mint a 
mi korunkban voltak a leányok. Szépen berendezett 
4 szobás uriházamban lakhatnának, mert mi máshova 
költözködnénk. Ha van kedves asszonytársaim rokon
ságában ilyen megfelelő úriember, tudassák ..Egy 
vidéki asszony!ársuk"-kai kiadóhivatalba küldött le
vél utján. _
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