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a támlájára könyökölve suttogó hangon kez= 
dett beszélni a vitaegylet ügyeiről. Lewisham 
alig hallgatott rá és röviden felelgetett. Mi 
köze van neki ezekhez a gyerekségekhez ? 
Végül Smithers leforrázva távozott és a be= 
járatnál Parksonnal találkozott össze. Parkson, 
mellékesen megjegyezve, a kínos jelenet óta 
nem beszélt Lewishammal. Nagy kört írt le 
az asztal vége felé s elkerülve a helyet, a hol 
Lewisham ült, nyílt módon és méltó kifeje= 
zéssel jelezte, hogy nem veszi észre Lewis= 
hámnak bántó jelenlétét. 

Lewisham két irányban ku ta to t t . Valami 
módot akart felfedezni, hogy saját működé= 
sével anyagilag növelje a heti egy guienát és 
meg akarta ismerni a gépíró«üzlet piaczi vi= 
szonyait. Saját személyét illetőleg volt egy 
homályos gondolata, melyről azonban fokoza= 
tosan letett, hogy márczius folyamán taní= 
tást vállaljon valamelyik esti iskolában. Hir= 
telén haláleseteket kivéve azonban esti iskolák 
Londonban szeptembertől a legközelebbi júli= 
usig nem szokták változtatni a személyzetü= 
ket. A magánórák adása is erősen csábította, 
de megfogható alkalom nem kínálkozott. A 
számára kínálkozó lehetőségekről nagyon ifjúi 
módon gondolkozott, máskülönben nem töl= 
tö t te volna az idejét azzal, hogy a melbournei 
egyetem egyik megüresedett fizikai tanszékére 
vonatkozó pályázati feltételeket jegyezgesse le. 
Feljegyezte egy szocizális kérdésekkel foglal= 
kozó folyóirat megüresedett szerkesztői állását 
is. Nem gondolta volna ugyan, hogy valaha 
ilyen munkában legyen része, de hátha a ki= 
adó másként gondolkozik. Szerepelt azonkívül 
még egy üresedésben levő múzeumi őri állás 
az etoni kollégiumban. 

(Folytatása következik.) 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Ámen. 

IRODALOM É S MŰVÉSZET. 
A koronelli dóm. Turcsányi Elek fényes kiállí

tásban adta ki könyvét, a mely tudtunkkal az első. 
Versek vannak benne és lírai aláfestésű novellák, egy 
kevéssé termékeny, de mindig bensőséges és mű
vészi szellem őszinte, áhítatos és finom érintke
zései a körülötte viharosan sodródó élettel, mely
nek diszharmonikus árja elől melancholikusan be
vonul önmagába, figyeli a, saját lelkének reagálá
sát az ablakán át beszűrődő lármára, a saját 
belsejéből felzengő titkos hangokra, azokra a ké
pekre és képzetekre, a melyek az idegrendszer rej
telmes játéka révén az ember gondolataiban színt 
játszanak, különös módon kapcsolódnak és elvál
nak s lassú és izgalmas gomolygás után formákat 
öltenek. Turcsányinak nincs egy szava, a mely ne 
volna hiteles, belső élményből előtörő, nincs egy 
sem, a mely kikiabálna halk, temperált és meg
hitt hangköréből, ez a költő hű önmagához és 
művészetéhez. Kissé szűk körre szorítkozó költé
szet ez, nagy mélységekre sem száll alá, a virágai 
télikertben nőttek s ezért a színeik bágyadtak. 
De igazi színek, a költő sohasem pótolja őket 
festékkel, könnyei valódi könnyek, gyönyörei 
sem színpadiak és a gesztusa mindig közvetlen, 
belülről jött, igaz. Mégis valódi költő s a szívét 
adja cserébe a jóindulatú érdeklődésért annak, a 
ki olvassa. A könyv rendkívüli művészi díszszel 
van kiállítva, papirja, nyomása, szedése fényűző, 
Gara Arnold rézkarczai és fametszetű iniciáléi, 
melyek a szöveget díszítik, ennek a finom kezű 
és hamisítatlan ösztönű művésznek legjobb grafi
kai alkotásai közé tartoznak. 

Magyar lírikusok. Vörösmarty, Komjáthy Jenő, 
Ady Endre és Harsányi Kálmán arczképét pró
bálja megrajzolni Alszeghy Zsolt Magyar lírikusok 
czímű könyvében. Elég gazdag apparátussal fog 
feladatába. Sok adatszerű ismerete van a XIX. szá
zad magyar és külföldi lírájáról s ezeket az isme
reteit asszocziácziók útján szívesen értékesíti fej
tegetéseiben olyankor is, a mikor az asszocziáczió 
nem föltétlenül indokolt és inkább csak az író 
igyekezete arra, hogy ismereteinek föltárásával 
fokozza hitelét az olvasó előtt. Igyekszik, külö
nösen mikor még ma is aktuális írókról és iro
dalmi kérdésekről szól, az objektivitás,körén belül 
maradni, a mi nagyjából annyit jelent, hogy az 
irodalmi dolgokat irodalmi szempontból tárgyalja, 
nem kever Ítéleteibe idegen, különösen politikai 
szempontokat. Ez ugyan negativ érdem, de a mai 

viszonyok között mégis érdem. Sok megjegyzése 
és megállapítása megállja a helyét, mikor kevésbbé 
jelentékeny dolgokról van szó, de az arczkép-
kompoziczióban nincs elég fejlett érzéke a lénye
ges és jellemző vonások iránt, ezért képeiből nem 
alakul ki kontúr, a mely a sok részletet össze
fogná és reliefjük sincs, a mely rajzának megadná 
a dimenziók szemléletességét. Vörösmartyiól szóló 
tanulmánya alig mond lényeges dolgot olyat, a 
mit mások jobban ne mondtak volna s a többi 
költők magvát sem birja megfogni. Talán még 
Harsányi Kálmánhoz járt legközelebb, itt azonban 
értékelése ingadozik : a szándék köti le a figyel
mét és elhanyagolja a megvalósítás — tehát a 
fődolog — kritikai értékelését. Általában inkább 
az anyagát bírálja a költőnek, a mondanivalóik 
minéműségét, a világról való fogalmaikat és a 
világhoz való viszonyukat, a mi minden kritiká
ban elsőrendűen fontos szempont, de a tulajdon-
képeni művészi, sőt a psychologiai szempontokat 
is csaknem figyelmen kívül hagyja, vagy ha föl
veszi fejtegetései körébe, akkor csak jelentéktelen 
általánosságokat tud róluk mondani. Ez az egy
oldalúság egyrészt súlyos zavarokat okoz a me-
gyarázás és elemzés körül, másrészt meg elárulja 
gyökeres fogyatkozását: a művészi beleélésre való 
képesség hiányát. A mint másoknál nem érzi 
eléggé a kifejezés döntő fontosságát, maga sem 
mestere a kritikai kifejezésnek, nehezen, kerül
getve, és sokszor mellé találva tudja csak kimon
dani éppen azokat a mondanivalóit, a melyek 
tömör és erőteljes formulázásban kapnának súlyt 
és mélységet és a stílje csak grammatikailag kor
rekt, logikailag sokszor bukdácsoló, lélektani hát
tere, a mely a kritikus egyéniségét árulná el, alig 
van. Az irodalom iránti becsületes szeretete azon
ban még hibáiban is rokonszenvessé teszi köny
vét, kritikai irodalmunk sivárságában az ilyen 
könyvnek is örülni kell. 

SAKKJÁTÉK. 
3185. számu feladvány Scheel J.-től, Slemdal. 
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Világos indyl és a második lépésre mattot ad. 

HALÁLOZÁSOK. 
Báró Kiirthy Lajos, a háború alatti közélelme

zési hivatal volt elnöke, az elmúlt évtizedek po
litikai és közigazgatási életének kiváló munkása, 
hirtelen meghalt szeptember 10-én Budapesten, 
67 éves korában. A vármegyénél kezdte pályáját 
s vármegyei ember maradt pályája legnagyobb 
részén, mint Zólyom-, Komárom- és Barsmegyék fő
ispánja. Hű embere volt Tisza Kálmánnak s ké
sőbb Tisza Istvánnak, mint képviselő mindig az 
ő politikájukat támogatta. Mint kitűnő adminisz
tratív munkaerőt nevezték ki a közélelmezési hi
vatal elnökévé s ezt a tisztét nehéz időkben ki
tűnően látta el. A kommün bukása után meg
alakította a Nemzeti Középpártot s annak ügy
vezető elnöke lett. Váratlan halála általános rész
vétet keltett. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Doma-
hidi Domahiiy István szatmármegyei nagybirtokos 
és volt országgyűlési képviselő 85 éves korában, 
Szatmáron. — Berecskai Szűcs Jenő, Fejérvármegye 
nyűg. alispánja 69 éves korában, Székesfehérvá
ron. — Nemes Sza'ay Miklós ny. honvédszáza
dos, székesfehérvári városi bizottsági tag 66 éves 
korában, Székesfehérváron. — Thirring Béla kúriai 
biró 62 éves korában, Budapesten. — Záüory Sán
dor dr., a gleichenbergi fürdő 40 éven át volt 
orvosa, a régi időben Fáy Andrásnak, Török Pál 
püspöknek s a nagy Mikszáthnak orvosa,_ Buda
pesten. — Beöthy Pál v. b. t. t., a képviselőház 
volt elnöke, mezőpeterdi birtokán. — Békési Géza 
dr., a m. kir. népjóléti minisztérium helyettes 
államtitkára 56 éves korában, Budapesten. — He
gyeshalmi Fischer Elemér nyűg. kir. műszaki fő
tanácsos 41 éves korában, Budapesten. —Győrffy 
Károly fővárosi számtanácsos 47 éves korában, 
Budapesten. — Tóth Pál bogyiszlói református 

lelkész 41 éves korában. — Éder Hugó dr., kir. 
járásbiró, Budapesten. — Scherer Károly százados 
36 éves korában, Budapesten. — Tury Tibor fő
hadnagy, Budapesten. 

Ozv. Kézmárszky Brunóné szül. lipóczi Keczer 
Teréz — Szepesvármegye egykori nagynevű fő
ügyészének özvegye — 76 éves korában Lőcsén. — 
Csécsi Nagy Erzsébet ismert nevű költőnő, Ara
don. — Özv.'Matavovszky Károlyné, szül. Heyszl 
Berta 86 éves korában, Kunhegyesen. — Me:ey 
Jstoánné, szül. Rusz Julianna, Budapesten. 

K É P T A L Á N Y . 

A ^Vasárnapi Ujság» 1921. évi 15-dik számá
ban megjelent képtalány megfejtése: Álló vizben 
lakik a béka. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : H O I T S Y PÁT,. 
Szerkesztőségi i r oda : IV., Vármegye-u tcza 11. 

Lapkiadó tu la jdonos: Frankl in-Társula t IV. ,Egyetem-u . 4 . 

PALINKAFOZOXJSTOK 
zsírolvasztó- és mosóüstök vörösrézből. 

Vermorel-rendszerű szőlő
permetezők. Szénkénegezők. 

Permetező alkatrészek 
eumraiból és sárgarézből. 
Szőlőzúzók és prések. Ku-
koriczamorzsolók és darálók. 
Répavágók és szecskavágók. 

Rézgáliez, raffla, S Z O N T Á G H P Á L 
kénpor, rézkénpor és 
kénlap raktárról azon
nal kapható : 

réz- é s s z e r s z á m g y á r 
B u d a p e s t , I X . , Ü l l ö i - ú t 1 9 . sz. 

K PI PT1 1 BUDAPEST, IV. kerület, 
11L L L 11 J» Koronaherczeg-ntcza 17. 

Gyárt legtökéletesebb kivitelben: műlábakat, mű-
kezeket, sérvkötőket, haskötőket, gummigSrctér-
harisnyákat stb. Dús választék az összes beteg
ápolási gummiárukban és műszerekben. 
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0 PAJTÁS 
B E N E D E K E L E K 
GYERMEKUJSÁGA 

a szive t-lelket nemesítő törté
netek, mesék, versek, isineret-
gazdagíló olvasmányok való

ságos kincsesháza. 

Rendes munkatársai: Váradi 
Antal, Vargha Gyula, Lampérth 
Géza, Auar Gyula, Feleld Sándor, 
Miháluffgné Fái Lenke, Berényi 

Lászlóné, Tábori Kornél, Kozma Imre, Csa-
nády Sándor, Székely Nándor, Jókay Lajos stb. 

Állandóan közöl a régi nagy magyar és ide
gen költőktől a gyermekifjúságnak való költe
ményeket. 

A JÓ PAJTÁS-t a Franklin-Társulat (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4.) adja ki. 

Előfizetési ára negyedévre 25 korona. 
Egyes szám ára öt korona. Mutatványszámé t 

kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. 

Hirdetések felvétetnek 

BLOCKNER I. 
hirdető-irodájában, 

Budapest, IV., Semmelw eis-u. 4 

Franklin.Társulai nyomdája. (Budapest, Egyetem>utcza 4.) 

19. SZÁM. 1921. (68. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P A L . BUDAPEST. OKTÓBER HÓ II). 
Szerkesztőségi iroda: IV . V á r m e g y e - u t c z a 11. 
Kiadóhivatal: I V . E g y e t e m - u t c z a 4. 

Előfizetési ára: az okt.—deczemberi évnegyedre 60 korona. 
Megjelenik havonta kétszer. — Egyes szám ára \1 korona. 

Külföldi előfizetésekhez a p o s t a i l a g m e g 
á l l ap í to t t vi teldí j is c sa to l andó . 

TENYÉSZÁLLATOK MEGTEKINTÉSE. 

A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTŐK BONYHÁDI VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL. 
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MAGYAR ILIÁSZ 
REGÉNY A VÉGEKRŐL. - JRTA RÁKOSI VIKTOR. (Fo, . f . 

— A drámai jelenet azzal fejeződött be, 
hogy a missz szobájába száguldott és vigasz= 
ért a zongorájához menekült. Hát tudjátok 
a missz sok mindenféléhez ért, de zongorázni 
nem tud. Ha játszik, nekem mindig úgy tet= 
szik, hogy nem a húrok zenéjét hallom, ha= 
nem a kemény ujjai által döngetett billen= 
tyűk jajkiáltásait segítség után. A Sakingeni 
Trombitást játszotta, azt a nagy áriát, Isten 
veled, gyönyörnek sok lett volna. No, ha ez a 
szerencsétlen trombitás úgy énekelte a búcsú= 
dalát, mint a hogy a missz játszotta, akkor 
a nép meghatottság helyett bizonyosan fütty= 
szóval kisérte . . . 

Most már mindnyájan nevettünk, még 
Barna is, a ki gyorsan magához tért és mo= 
solygó arczczal fordult felénk, mondván : 

No fiam, Libor, annyit mondhatok, hogy 
jó barátnak elég perfid vagy. Valósággal kár= 
örömet érzesz az én szerencsétlenségemen. 

— Persze, hogy érzek, mikor látom, hogy 
a ménkű, mely engem annyi ideig kerü!ge= 
tett, végre beléd csapott. Neked könnyű meg= 
szabadulni tó'le, de nekem a kastélyban örökké 
a nyakamon ült. 

Itt a fecsegő legény megállt, egy darabig 
gondolkozott, aztán folytatta : 

— Hopp, most jut eszembe, hogy mielőtt 
elváltunk,Klárika mégis említett. Ezt mondta: 
Képzelem azt a szegény Uzonyit, mint jó 
izlésű embert mennyire bántja ez a dolog. 
Csudálom, hogy mégis vállalkozik erre a ké= 
tes értékű mulatságra, vagyis hogy eljön ve= 
lünk egyáltalán autózni. 

Barna úgy látszik megijedt, hogy bármi 
üresek voltait is Krantznak a fecsegései, vé= 
gül mégis kiesik erőltetett flegmájából és va= 
lamivel elárulja magát. Azért hát hirtelen 
fejébe nyomta süvegét és minden szó nélkül 
ott hagyott minket a faképnél. 

. . . Nagy izgalmat keltett a faluban, hogy 
a hatalmas messzelátó, mely a kastély tor= 
nyából állandóan az ég felé volt szegezve, 
most egyszerre megváltoztatta irányát és 
egyenesen annak a pontnak fordult neki, a 
hol a Sztregováról kivezető út a nagy or= 
szágútba beleolvad. Tudvalevő', hogy ezt a 
mennyei gukkert a parasztok közül .sokan 
ágyúnak tartották és ezek erre az irányváU 
toztatásra így kiáltottak fel: Áhá, tehát a 
méltóságos úr ellenséget vár, még pedig az 
országút felől. Fokozta a nép izgatottságát, 
hogy Barna száz napszámost fogadott és ar= 
ról a magas dombról, mely a falut domi= 
nálta, eltakaríttatta a havat és rendes hadi 
sánczárokkal ásatta körül. Sámson úr lázas 
buzgalommal nyüzsgött a munkások között 
és mindig talált magának dolgot. Barna ki= 
tűnő pszichológusnak bizonyult, az öreg báró 
lelki izgalmai láthatólag lecsillapultak, mi= 
helyt ezek az apró foglalkozások egész nap= 
ját betöltötték. 

A vármegyében villámgyorsasággal terjedt 
el a hír, hogy Sztregován Sámson úr kas= 
télyában valami nagy dologra készülnek. Alig 
múlt nap, hogy más községekből is háboru= 
viselt emberek ne jelentkeztek volna, a kik 
abban a reményben jöttek, hogy itt folytat= 
hatják éveken át megszokott kalandos kato= 
naéletüket. Sámson úr ezeket gondosan lis= 
tába vette és megígérte nekik, hogy a mint 
szüksége lesz rájuk, rögtön értesíti őket. Még 
a főszolgabíró is jónak látta látogatást tenni 
és komoly képpel tudakozódni az öreg bá= 
rónál, hogy mi igaz a vármegyében szál!in= 
gózó hírekből. Sámson úr csak annyit felelt 
neki, hogy ő mást nem tesz, mint hogy fel= 
készül a fenyegető' veszedelmek ellen, a fő= 
szolgabíró úr pedig"nyugodtan alhatik, mert 
ő, báró Sztregovay Sámson elég hatalmas úr 
ahhoz, hogy maga cl tudja viselni a fe'e!ős= 

séget tetteiért és így abból nem lehet baja 
senkinek, még a rendért felelős főbírónak se. 
Ezzel az ügy hivatalos része el volt intézve. 

Sámson úr eleinte maga intézte ezeknek a 
jelentkezőknek az ügyeit, de azután megunta 
a végtelen bó'beszédűségüket és nagyobb ré= 
szűknek hárijánoskodását és engem tett meg 
a toborzó bizottság elnökévé. Az volt az uta= 
sítása, hogy csak a komoly és használható* 
nak látszó elemeket bocsássam elébe, a töb= 
bieket pedig utasítsam el. A két Sztregova 
népével szemben az öreg báró egyelőre tel= 
jesen elutasítólag viselkedett. Ezek úgyis meg 
fogják kóstolni a veszedelmet, mely őket itt 
közvetetlenebbül fenyegeti. Só't azt is kihir= 
dette a két faluban, hogy a ki félti család= 
ját, feleségét, gyermekeit, azok jelentkezze= 
nek nála, ő a védtelen perszónákat messzebb 
fekvő helyeken, talán az alföldi birtokain 
biztonságba fogja helyezni. 

Egy napon Barna a kertem mögött lévő 
szérűskertben egy csomó munkással megle= 
hetős terjedelmű szabad teret csináltatott, 
abból a czélból, hogy ott repüló'géppel is le 
lehessen szállni. Most tudtam csak meg, hogy 
ő ezzel a repülő masinával is foglalkozik, sőt 
egy mérnök barátjával, Vér Györgygyei új 
fajta motort is csinált, mely kisebb terjede= 
lem mellett nagyobb hajtóerőt tud kifejteni, 
a mi eró's fejlődést mutat a repülőgépek tör= 
ténetében. Egy fiók=műhelyt is állított fel a 
házamnál, melynek berendezését egy teher= 
autón ő maga hozta Budapestről. Istenem, 
Istenem! Mi fog még itt velünk történni? 
Sóhajtoztak Pifkó mama és az én szegény 
feleségem, a kik már félni kezdtek a napról= 
napra nagyobb méreteket öltő felfordulástól. 
Igazuk is volt a jámbor lelkeknek, ezer éven 
át nem történt semmi Sztregován és most 
egyszerre úgy fest, mintha a világ közepe 
akarna lenni. 

Ezekben a napokban történt, hogy egy vá= 
ratlan látogató lepett meg, a ki nem volt 
más mint Gyetkó, Patek Balázsnak a spicz= 
lije, a kinek viszont mi voltunk az espion= 
jai. A látogatás igen pikáns és szórakoztató 
volt rám nézve a szituácziónál fogva, mert 
én tudtam, hogy ő spiczli és minek köszön= 
hetem becses megjelenését, ellenben neki sej= 
telme se volt arról, hogy belelátok a vesé= 
jébe, vagyis a kártyáiba. A vén róka nagyon 
ravaszul fogott feladatához, úgy látszik, a 
másik, a még vénebb róka, alaposan kitaní= 
totta. Azt hallotta, hogy a főtanító úrnak 
van még kukoriczája bőven, mivel pedig az 
ő tengerije fogytán van, arra kérné a főta= 
nító urat, hogy adjon el neki egy kicsit, mert 
két disznajának a hizlalását máskép nem 
tudja befejezni. Erről csevegtünk egy dara= 
big, azután Gyetkó uram szépen áttért arra, 
hogy ugyebár mostanában nagyon sok a dol= 
gom, mert hiszen idegen emberek napróU 
napra egymás kezébe adogatják a kilincset. 
Soha ennyi ismeretlen nem fordult meg Sztre= 
gován . . . mit keresnek itt ezek az alakok, 
a kik eddig azt se tudták, hogy Sztregova 
a világon van ? 

— Hja lelkem Gyetkó uram, — feleltem, 
lehetőleg ostoba képet vágva beszédemhez, — 
nagy a felfordulás és a nyomorúság az or= 
szagban, melynek egy részét a szomszéd á!la= 
mok elfoglalták és ezekről a helyekről a la= 
kosok most más helyre menekülnek munkát 
keresni. Aztán hallotta a hírét a mi szeren= 
esetlen belső forradalmunknak, a kommuniz= 
musnak, a vörösuralomnak, hát bizony ezek 
is sok embert -kilódítottak csöndes fészkéből. 
Hát persze ezek az emberek elsősorban a 
paphoz és a tanítóhoz köszöntenek be, hogy 
fölvilágosítást nyerjenek a falubeli állapo= 
tokról. 

De hát mit keresnek Sámson méltósá= 
gos úrnál, — veté közbe Gyetkó. 

— M i t ? Hát alamizsnát. Pénzt csak ott 
kaphatnak. 

De én azt hallom, hogy Sámson úr már 
egy csomót föl is fogadott közülök, legkivált 
a katonák közül. 

— Errő! bizony én édes keveset tudok, 
nem tartozom a nagy úrnak a bizalmasai 
közé. De egy cseppet se csudálkoznám, ha 
úgy volna. Hiszen Sámson bárónak a leg= 
több féltenivalója van a kommunizmustól és 
érthető, ha egy hadsereget szervez birtokai* 
nak védelmére. Vagy tán ölbetett kézzel 
várja, hogy kirakják a kastélyából ! 

— Bizony pedig ilyesmit emlegetnek a fa= 
luban. 

— Azt elhiszem, hiszen dologtalan, kapa= 
kaszakerülő emberek minden községben van* 
nak, a kik ezekben a zavaros időkben össze* 
bújnak a kocsmában és sötét terveket ková= 
csolnak. Pedig ugyan Sámson úr ellen semmi 
kifogásuk nem lehet, mert mutasson nekem 
Gyetkó uram csak egyetlen egy szegény em= 
bért, a kit ő meg nem hallgatott és föl nem 
segített volna. A mi pedig azt illeti, hogy ő 
katonákat fogad fel, hát mondja édes Gyetkó 
uram, maga, a kit mindnyájan okos embernek 
ismerünk, ugyan mit csinálna, ha a házára 
meg a földjére idegenek akarnák rátenni a 
kezüket ? 

Látni kellett volna, hogy aljas hizelgé* 
seimre Gyetkó barátom hogy kihúzta magát. 
Büszkén nézett körül és láttam rajta, hogy 
csak azon sajnálkozik, hogy senki sem hallja 
a főtanító úr elismerő nyilatkozatát. Végre 
ezt mormogta : 

— Hát persze, persze, én is csak olyas= 
formát tennék, mint ő, de hát én szegény 
ember vagyok, énnekem a kommunizmus 
nem fáj. 

Megint megkentem egy kis hájjal, mondván: 
— Nono, ne húzza magát annyira össze, 

nem olyan kicsi maga, van ott mit aprítani 
a tejbe. 

A vén paraszt hálásan nézett rám és mor= 
mogott valamit, de nem tudom, hogy mit. 
Valami olyasféle lehetett, hogy hát igaz, éhen 
nem halunk, de a készből nem élhetünk meg 
és ha nem dolgoznánk szakadatlanul, ugyan= 
csak felkopnék az állunk. Még egy darabig 
csevegtünk közömbös dolgokról és egy fél* 
órai látogatás után, a nélkül, hogy a kuko* 
riczát újra szóba hozta volna, eltávozott. 

Pár nap múlva óriási szenzáczió zavarta 
fel a két Sztregova nyugalmát. A két falu 
fölött egy repülőgép jelent meg, egy darabig 
ide=oda czirkált, végre egyenesen az én há= 
zamnak tartott és leszállt a szérűskertben az 
előre elkészített helyen. A gépből egy kato= 
nai pilóta és egy czivil ember szálltak ki, az 
utóbbi rögtön bemutatkozott nekünk, a kik 
a földre érés pillanatában a félfaluval már 
ott voltunk. (Barna a kastélyban volt.) Vér 
György volt, műegyetemi asszisztens, gépész* 
mérnök és Barna öcsém legjobb barátja. 
Barna sokat beszélt róla, de azt nem árulta 
el, hogy milyen külsejű. Pedig nagyon furcsa 
és feltűnő alak volt. Kurta lábakon hataU 
mas törzs és óriási fej, bozontos hajjal és 
mellétverő szakállal. Himlőhelyes arcz és egy 
szürke szempár, melyből csak úgy sugárzott 
az intelligenczia. 

— Ügy nézz rám komé, — kezdte a fur* 
csa alak a legbizalmasabb hangon, — hogy 
én is székely vagyok, még pedig udvarhely3 

széki és a háromszéki Pattantyús família ré= 
vén atyafiságot tartunk veletek. Tudom, hogy 
itt mi készül és Barna hívására eljöttem egy 
kicsit segíteni. És pedig a magunk gépén 
jöttem el, a melyet ketten csináltunk Bnr= 
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nával . . . Csak három nap múlva akartam 
jönni, de tegnap este azt a hírt kaptam, 
hogy a kormány a Műegyetem gépeit lefog* 
lalja és engem berendelnek valamelyik nép= 
biztos mellé fiakkerosnak, az én drágalátos 
kis masinámmal . . . No fiaim, abból nem 
esztek, üssön belétek a baloldali szapora is= 
tennyila . . . Szépen kipuczoltuk, elkészítet= 
tük' a mi kis légi paripánkat az én Zimmer= 
mann barátommal, aztán fölültünk rá és 
most itt vagyunk . . . Mondja csak Zimmer= 
mann, mi a rekord ? 

— Két és fél óra, — szólt a pilóta, a ki 
meglehetős hallgatag embernek látszott. 

— Hallod ezt Uzonyi András ? És ilyen 
gépet hagyjak én elkommunikálni? mint a 
hogy a viczeházmesterem mondja. Ezt a kis 
remekművet hagyjam ott, melyen annyit tör= 
tem a Barna fejét és Barna az én fejemet ? . . . 
Hohó emberek, közel ne menjetek ahhoz a 
masinához, mert azt szelídített ménkűvel hajt
juk, mint a töf=töf kocsit és ha ez a ménkű 
átugrik beléd, olyan vékonyra lapít, mint a 
palacsinta. 

E fenyegetésre a tömeg rémülten hátrált. 
— Most pedig komé, a gépet toljuk be 

ebbe az üres félszerbe, mely látom, ebből a 
czélból készült és aztán drága nagysádkám 
kérünk egy kis ennivalót és egypár csésze 
forró teát, mert bizony megdermedtünk egy 
kicsikét. Ugy=e Zim jól fog esni ? 

A hadi pilóta rábicezentette az igent és 
megindultunk a ház felé. A nép izgatott ki* 
váncsisággal tolongott nyomunkban, de tisz* 
teletteljes távolságban tartotta magát ezek= 
tői az emberektől, a kik fantasztikus állat= 
bőr= és szőrruháikban ördögöknek látszottak 
és mégis az égből szállottak alá. 

Már az első félórában kiösmertem, hogy 
miféle alakok kerültek a házamba. Két töké* 
letes ellentét. Vér Györgynek folyton járt a 
szája, Zimmermann pedig ki se nyitotta a 
száját. Zim (a mire a fiuk megrövídették, 
mert a nevét hosszúnak találták) intelligens 
szerelőmunkás volt, a ki a két ifjú tudós 
mellett dolgozott. Öcsém és Vér annyira meg* 
szokták hallgatagságát, hogy már el tudták 
őt dirigálni kéz* és fejmozdulatokkal, gri= 
maszokkal és vállvonogatásokkal. 

Nagyon okos_ gondolat volt Barna öcsém* 
tői Vér Györgyöt idehozni, mert Sámson úr 
rögtön megkedvelte a tréfás modorú vidám 
ficzkót, a ki olyan pompásan el tudott csú= 
folódni az emberekkel, a nélkül, hogy ezen 
bárki megsértődött volna. Az öreg báró Vér= 
ben, minden furcsasága ellenére, megösmerte 
az értékes embert és munkást és valósággal 
úszott a boldogságban, hogy ilyen nagyszerű 
emberek veszik körül, mint Barna és György, 
A repülőgép is nagyon érdekelte és eIfog= 
lalta, másnap már föl is ült rá és György 
vezetése alatt egy kis utazást tett a falu 
fölött, harmadnap pedig fölszólította Zim* 
mermannt, hogy avassa be őt a gépvezetés 
titkaiba. 

Vajda M. Pál fevétele. 

RAFFAY SÁNDOR EV. PÜSPÖK, A KI MOST ÜNNE
PELTE PAPSÁGÁNAK 30 ÉVES JUBILEUMÁT. 

Barna, Sámson úr sürgetésére, a kastél y= 
ban is rendezett be magának egy kis műhelyt 
és laboratóriumot. Mindez az új dolog egé= 
szén megifjította az aggastyánt, a ki egy 
ötven éves férfit megszégyenítő ruganyosság= 
gal járt=kelt és tett=vett. Közben öcsém a 
háborút viselt emberekből kiválogatta a mes* 
terembereket és az ügyesebb munkásokat, és 
telefonépítéshez fogott a kastély és az én 
lakásom között. Ennek a munkának a veze= 
tését aztán Vér vette át. A Vág mellett a 
hricsói hegyen levő váromladékot is rendbe 
szedték egy kicsit és Barna ott egy obszer= 
vatóriumot rendezett be, melyben állandó 
őrség tanyázott és nagy messzelátókon ke= 
resztül figyelte a nyugati vidék összes útjait. 
Szóval a két Sztregován mozgalmas élet ural= 
kodott és Sámson úr boldog és nyugodt volt, 
mert meg volt győződve róla, hogy mindez 
a védelem szent ügyét szolgálja. Megjegy* 
zem, hogy Jób báró ez idő szerint nem tar* 
tózkodott Sztregován és így Sámson úr jó* 
kedvét az ő sötét alakja sem ronthatta. 

Mindenről értesülhettem, mindenről tudó* 
mást vehettem, csak egyről nem, a mi pedig 
legjobban érdekelt, hogy vájjon Barna és 
Klárika szoktak=e találkozni, hészélgetnek=e 
egymással és mit beszélgetnek ? Öcsémet nem 
mertem persze megkérdezni, ő meg dehogy 
szólt volna egy szót is. E tekintetben javult 
egy kicsit a helyzet Vér György megérkezé* 
sével. Barna az agyafúrt góbét, a kit már na= 
gyón nehezen várt és kitörő örömmel foga= 

dott, mindjárt másnap fölvitte a kastélyba 
bemutatni. Megjegyzem, hogy mi már ekkorra 
oly bizalmasak voltunk vele, mintha már 
évek óta köztünk lakott volna. A kastély* 
béli első látogatása előtt a feleségem figye!= 
meztette is, hogy csak csípje ki magát taka= 
rosan, mert az úri lakban szép leányok 
vannak 

— Hogy én a legjobb barátomnak, Barna* 
nak konkurencziát csináljak? Soha! —sza* 
vált komikus páthosszal a góbé, — külön* 
ben ne nevessenek, hanem tudják meg, hogy 
az érdekesen csúf férfiaknak sokkal nagyobb" 
a szerencséjük a nők körül, mint a szép ar= 
czú embereknek. A színházaknál például a 
rút komikus majdnem mindig kiüti a nye= 
regből a hó'sszerelmest. . 

Az első látogatásból csak vacsorára tértek 
haza, mert persze Sámson báró ott tartotta 
őket ebédre. No de most aztán megindult 
György úr kerepelője és részletesen beszá= 
mólt benyomásairól. Ezekben a főszerep Klá* 
rikának jutott, a kinek csodás szépsége előtt 
teljesen lerakta a fegyvert. A kis tündér úgy 
látszik nagyon kedves volt a kurtalábu tu= 
dóshoz, a ki annyira ment elragadtatásában, 
hogy még azt is megbánta, hogy reggel nem 
fogadta el feleségemnek abbeli tanácsát, hogy 
legalább a rettenetes szakállát nyirbálja meg 
egy kicsit. 

— Hogy én hozzányúljak egyetlen apai 
örökségemhez ? — szónokolt reggel a szé= 
kely, — tudja=e nagysádkám, hogy két év 
óta olló nem érintette ezt a családi erek= 
lyét? Nem született még meg az a lány, a 
kiért én egy szálat kihúznék ebből a becses 
ereklyéből. 

— Nono, — felelte vissza az én asszony= 
kám, — én meg attól félek, hogy már az a 
lány is megszületett, a ki majd marokkal 
fogja kitépni a szakállát. 

— Biz Isten, — vallotta be este a góbé, — 
ennek a Tündér Ilonának még ezt a szakálU 
tépést is megengedném. 

Barna öcsém, nagy örömömre, egészen nyu* 
godtan állotta ezeket az. áradozásokat és ar= 
czának egyetlen izma sem rándult meg, hogy 
elárulja érzelmeit. Ugy látszik, már hozzá= 
szokott ehhez az állapothoz. Épen vacsorá= 
nál ültünk és öcsém buzgón evett. A góbé 
egy darabig figyelmesen nézte, azután így 
kiáltott: 

— Igazán szép fiu vagyl Barna, azt meg 
kell adni. Első ízben történik velem, hogy 
szeretnék veled pofografiát cserélni. Igazán 
taplószivű fráternek kell lenned, ha most 
sem fogsz tüzet. 

— Ezt roszúl mondtad, vén Nemere, — 
felelt Barna egészen nyugodt hangon, — 
épen ez bizonyítja, hogy húsból van a szi= 
vem, mert ha taplóból volna, akkor már bi= 
zonyosan tüzet fogott volna. 

(Folytatása következik.) 

A MEGÉRKEZETT GYERMEKEK KIVONULNAK A PÁLYAUDVARRÓL. A SZÜLŐK ÖRÖME. 

A HOLLANDIÁBÓL VISSZATÉRT MAGYAR GYERMEKEK FOGADÁSA A KELETI PÁLYAUDVARON. 
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A B O N Y H Á D I T E N Y É S Z Á L L A T = D Í J A Z Á S R Ó L . 

S Z A R K A P É T E R E S E T E . 
Elbeszélés. — Irta Csűrös Zoltán. 

Szarka Péter szabómester volt. Czingár 
termetű, horpadt mellű, vékony ábrázatú 
egyéniség volt ó' kegyelme, hegyes, rövidke 
szakállt viselt s ámbár még fiatal sorban le«= 
vőnek tekintet te magát, a sok varrástól a 
szemére máris pápaszemüveg került. Reggel* 
tői napestig görnyedett a zakatoló varrógépe 
mellett s két legényével együt t buzgón dol= 
gozott a rendeléseken. M e r t a czéhbecsülete 
fennen szárnyalt . A városkában őt t a r to t t ák 
a legelső mesternek és módos parasztok, finy* 
nyás Ízlésű úrfiak, tekintélyes hivatalnokok, 
no meg a katontisztek is, az ő műhelyét ke* 
restek előszeretettel. Kezdett megtollasodni 
Szarka uram. 

Ha járt=kelt a városban, az utczán, a sétaté= 
ren, nyilvános helyeken körültekintve, Szarka 
Péter szivét büszkeség és öröm fogta el. Mer t 
lépten=nyomon lá tha t ta mozgó embertársain 
keze művészete csinálmányait , az elegáns ru= 
hákat , kabátokat , mik mintegy délczegebbé, 
fiatalabbá, mutatósabbá te t ték a gazdájukat . 
Nem kicsi dolog kijavítani, hol miben a ter= 
mészét kontárkodot t , el tüntetni a növés egye= 
netlenségeit, pokós emberből karcsú legényt, 
hajlott öregből deli ifjút varázsolni. Péter 
jólesően hümgete t t . Csodálatosan nagyszerű* 
nek találta a maga hivatását . Az igazi szabó* 
művész mint ő, valóban szobrász, fiatalító 
orvos egyszemélyben. Hej, hány szerelmes 
embert ju t t a to t t , segített ő a jólszabott ru= 
háival tündöklő diadalhoz. És elelmélkedvén 
a dolgok ilyen állásán, néha, a mint kaczagó, 
gőgicséló' gyereket pil lantott meg maga előtt, 
különös megjegyzéseket mormolt maga elé. 

— Lám, lám, te is nekem köszönheted, 
Szarka Péter bácsinak, hogy élvezheted a 
mai napon a jó kis napsugárkát ! 

És hazamenve, újult erővel fogta meg a 
munka nyelét, akarom mondani a tű t s a 
czérnát. Vidáman, halkan fütyürészgetett . 
A fáradságot nem igen vette észre magán, 
mert, mint vérbeli művész, ki az egekből 
kapta az ihletet, az alkotás gyönyörűségének 
és lázának ha tása alat t állott . Sokszor elme= 
rengett barátságos, csillagos estén, kiülve a kis 
műhely e lé : 

Milyen nádszál legényt csinálok majd ab= 
ból a kövér lókupeczből. Nyers anyagnak 
tek in te t te az emberi termeteket , mikép a 
szobrász az agyagot. Ugy kell lenni, a ter= 
mészét csak félig végezte el a maga műve= 
léteit . Anyagot te remte t t csak a művész keze 
alá, a ki azt tökéletesebbre megformálja. 

így élt Szarka uram és sokáig nem zavar ta 

semmi az életét. A háztar tás gondjait Zsuzsa 
néni lát ta el, egy távoli öreg nőrokon s ki= 
vüle Péter más nőszemélylyel nem is érint= 
kezett. Részben nagyon is elfoglalta idejét a 
túlontúl sok sürgős megrendelés, részben az 
utczán is inkább nézegette a ruházat irányá= 
ban a férfinépséget, mint a csacska, bolon= 
dos kis asszonykákat. így há t jámbor életet 
élt és lelkét nem dúlta föl sokáig semmi 
szenvedély. 

* 
Egy szép napon szemközt a Szarka u ram 

műhelyével, a hentesüzlet gazdát cserélt. A 
régi gazda — vén ficzkó volt már nagyon — 
meghalt s a boltot új ember vet te meg. Tag* 
baszakadt , szélesvállú, egészséges, pozsgás 
arczu fiatal hentesmester járt=kelt a .pompás 
piros, lilás, skarlátvörös húsok között , ba= 
rátságos mosolygással szolgálva ki a vevő* 
közönséget. 

Szarka Péter csakhamar ismeretségbe ke* 
rült vele. Napszál l takor szívesen eldiskurál= 
ga t t ak kettesben, mert hogy mindket ten 
asszony nélkül voltak, egyivásúak, a har* 
mincz és negyven év között . Persze, min= 
denki főkép a maga mesterségével hozako= 
dot t , de a mellett a politikára is té rü l t a 
beszéd sora. 

Egyszer a déli órákban Szarka épen bent* 
idó'zött a hentesboltban. Zsuzsa néni gyön* 
gélkedett s így ő maga nézett át ebédhús 
i rányában. 

— Mindjár t szomszéd uram, mindjárt , 
mindjár t . 

Min tha szellő suhogna, virág susogna, nap= 
fény csapódnék be, valami üde légáramlatot 
érez a két férfi maga körül. 

Gyönyörű kis lány áll kosarával a hús= 
kimérő fatönk előtt . A járása muzsika, a 
nézése tüzes szendeség, a hangja, mint az 
erdei madárka , a termete , mint egy vadvi= 
rág. Nézi, nézi Péter s a szive valami fur= 
csat dobban. A dobbanás a torkáig hatol . 
Aztán forróság járja át az ereit, a szeme 
tágra nyílik, a keze megremeg. 

A kis fruska fizetett és ellejtett, mint egy 
valósággá vált tündérálom. 

— Fékomadta , — p a t t a n t o t t a kezével a 
hentes — de helyre jószág! 

Péter nem felelt, de a lelkét nyugtalan 
szomorúság fogta el. 

Hazament . Ot thon nem ment a munka se= 
hogy. Dolog helyett mélázgatot t . Az édes 
tekintetű leánykára gondolt szüntelen s bi= 
zonytalan gyötrő érzések között hányódva, 
hirtelen üresnek és czéltalannak találta a 
maga életét. 

Másnap a hentes elujságolta. 

— Szomszéduram, ma is megfordult az üz= 
letemben az a szép leány. Persze, beszélgeti 
tem vele, t réfálkoztam, ő meg csak egyre 
kaczagott . 

És megfordul a hentesnél a kis lány nap* 
nap u tán . Szarka csak a műhelye ablakából 
lesi, látja, hogy azok o t t ket ten, úgy tűnik 
fel, nagyon is kezdik megérteni e g y m á s t . . . 
mosolygások . . . hosszú kézszorítások. 

Péter állandóan ot t lebzselt ezután a hen= 
tes nyakán . 0 is megpróbálta fölvenni az 
ostromot, de egy=két beszélgetés a kis frus= 
kával elég volt, hogy tudja, hányadán lehet. 
Persze, persze, könnyű is a választás kettő* 
jük között . A hentesmester nagy, eró's, dél= 
czeg, egészséges, ő meg inczifinczi, koravén. 

Attól kezdve nem járogato t t át többe t . 
Viszont beáll í tot t a vetélytársa. 

— Ruha kéne nekem, szomszéd uram, szép, 
igazi muta tós ruha. Tudja , közeledik a ma= 
jális, az tán meg a szép kis lány is ot t lesz, 
perzse, vele tánczolok. Há t csak sürgős a 
dolog nagyon. Fáintos ruha legyen. 

Péter reszkető kézzel vet t mértéket , a hen= 
tes pedig bugyborékoló nevetéssel távozot t . 
Péter nyugtalanul járkált fel s alá és a szi* 
vében eddig ismeretlen viharok tombol tak. 
Megcsinálja=e a r u h á t ? Épen ő csinálja meg, 
hogy a másik abban páváskodjék, kevély= 
kedjék ? Ej , úgy fogja megcsinálni, hogy 
mindenki kiröhögi majd azt a más ika t ! De 
hát a szabói hírneve, becsülete ? 

Álmatlanul henteregte végig az éjszakát. 
Reggel eltökélte magá t . Nekiül t a munka* 
hoz és sebesen dolgozott. Két nap múlva el= 
készült a hentes ruhájával . 

A nadrág lötyögős volt, a kabá t szűk és 
mindenekfölöt t rövid. A majálison csakugyan 
mindenki mula to t t a hentesmesteren. De meg= 
tudván , hogy Szarka uram műve az éktele= 
nül furcsa ruha, nagyon csodálkoztak ra j ta . 

— Ugy látszik, már ő is elfelejtette a var= 
rás tudományt . 

A kis lány a majálison mással tánczolt és 
faképnél hagyta a hentest , a ki paprikavörös 
lett a dühtől és megesküdött , hogy mérge* 
zett húst ad ezután Szarka Péternek. 

Szarka Péter , a ki szintén jelen volt az 
erdei mulatságon, könnyű szívvel ült egy 
asztal sarkán s míg belemerítet te fejét egy 
hata lmas söröskorsóba, egykedvűen hal lgat ta , 
mint ócsárolják az ő szabói t udományá t . 

— Az ember előbb szerelmes legény, csak 
aztán szabó, — dörmögte és hosszan elme* 
rengett egy olyan ruhán , a mit a maga szá* 
mára fog varrni és holtbiztosán meg fogja 
vele hódítani a kisleányt. 

SZABAD GYAKORLATOK. SÍKFUTÁS STARTJA. 

A D É L P E S T V Á R M E G Y E I T E S T N E V E L Ő BIZOTTSÁG IFJUSÁGI T O R N A V E R S E N Y E K E C S K E M É T E N . 
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MRS. ALEXANDER LAW. M á r k Lajos festménye. 

M Á R K L A J O S F E S T M É N Y E I A M E R I K A I M I L L I Á R D O S N Ő K R Ő L . 

Márk Lajos, kiváló festőművészünk még 
évekkel a háború előtt kiment Amerikába, 
érvényesülést keresni kiváló tehetségének. 
Rövid idő alatt ot t , a messze idegenben is 
nagy hírnévre t e t t szert, különösen mint 
arczképfestő, a leggazdagabb és legelőkelőbb 
amerikai társaság tagjai keresték fel műter= 
mét megrendeléseikkel. Egész sorozatát fes* 
te t te az arczképeknek, a melyek nemcsak 
művészi szépségüknél fogva érdekesek, hanem 
azoknál a személyeknél fogva is, a kiket áb= 
rázolnak s a kik Amerika vezérszerepet ját* 
szó gazdasági vállalatainak élén álló, milliár= 
dókban számítható vagyonú emberek hozzá= 
tartozói. 

A művész, mikor amerikai munkásságáról 
beszélgettünk vele, érdekes dolgokat mon= 
dot t ennek a sajátságos társadalmi körnek 
és általában az amerikai közönségnek a mű= 
vészethez való viszonyáról, Ízléséről s a mű= 
vészszel szemben támasz to t t követelményeiről. 

Az amerikaiak általában véve — mondot ta 
Márk Lajos — eddig nem sokat adtak a mű= 
vészi nevelésre, de mint mindenben, úgy a 
művészethez való viszonyukban is rendkívül 
ta lentumosak. És náluk a ta lentum mindent 
pótol. így pl. az amateur=művészkedést nem 
méltányolják semmilyen formában, habár ze= 
nei igényeiket kielégíti a fonográf is, de ha 
már pénzt adnak ki, akkora világ legnagyobb 
művészeit akarják hallani: Caruso, Sarasate 
s mások Amerikában ara t ták le legnagyobb 
sikereiket. A pénzáldozat nem számít, ha egy 
Rafaelt vagy Rembrandtot akar az amerikai 
szerezni. 

Ha egy művészt ajánlanak neki, vagy rög* 
tön elhatározza magát , hogy megfesteti vele 
az arczképét, vagy soha. A milliárdos ame= 
rikai a legnehezebb modell, öt perczig sem 
tud nyugodtan ülni, elméje roppant arányú 
üzleti vállalataival van elfoglalva, lépten* 
nyomon eszébe jut valami fontos dolog s 
minden két=három perczben telefonon adja 
ki a rendelkezéseit. 

Ha a művész sikert arat , akkor az ame= 
rikai társaság tagjai kézről = kézre adják to= 
vább egymásnak. Az amerikai, ha rendelő 
szándéka van, ellátogat a műterembe, körüL 
néz 3 aztán azonnal a honorárium kérdésére 
tér át . 

— Nemde , ha jól vagyok informálva, az 
ön ára ennyi és ennyi? 

A megbeszélés után még külön üzleti levél 
alakjában értesíti a művészt a formalitások= 

ról, megírja, milyen képet óhajt s minden 
egyéb föltételt felsorol teljesen üzletszerűen, 
külön hangsúlyozza : „félreértések elkerülése 
véget t ." 

Csak akkor becsülik meg a művészt és 
hajlandók vele kivételt tenni, ha sikerei van= 
nak . Ha vásárolják a képeit. Az üzleti si= 
ker ebben a tekintetben is irányadó náluk. 
Ha valaki nem szerep lő— en vogue — mű= 
vész, akkor nincs hozzá bizalmuk, bármilyen 
jó művész egyébként. A művésznek előttük 
csak akkor van értéke, ha financziális sike= 
rei is vannak. A sikert aratot t művésznek 
aztán keresik az ismeretségét, ragaszkodnak 
hozzá, befogadják társaságukba, elviszik a 
klubjukba. 

A milliárdos hölgyek között divat, hogy 
több különböző művészszel is lefestetik ma= 
gukat . így pl. egy dúsgazdag hölgy, Mrs . 
Charles B. Alexander már vagy kilencz=tiz 
festővel festette le magát, köztük olyan ki= 
tűnőkkel mint Sargend, Boldini, La Gaudora , 
mikor nálam arczképét rendelt. 

Az amerikai hölgyek azt szeretik, ha ar= 
czuk és a testük összes szépségei minél hatá= 
sósabban, minél több bájjal és kecsesei és 
minél fiatalabban jelennek meg a vásznon, 
így „succesfoul." Ebből kifolyólag hol ked= 
ves, hol komikus jelenetek játszódnak le. 
Egy ötven év körüli hölgy arczképére ráfes= 
te t tem a szája szöglete alat t azt a bizonyos 
vonást, a mi gyermekeknél is látszani szo* 
kott . Á hölgy hevesen t i l takozott! 0 tudja, 
hogy ez a kellemetlen vonás megvan, de a 
képen nincs rá szükség. 

— De kérem, mondot tam, — e vonás 
egy hatéves gyermeknek is m e g v a n . . . 

— Egy gyermek azt megengedheti magá= 
nak, — de én nem! 

Az amerikai hölgyeknek a régi angol mes* 
terek : Gainsbourough, Hopner, Lawrence s tb . 
az ideáljaik. N e m szeretik az erős színhatá= 
sokat, inkább a tö r t színeket, pasztelltónu= 
s o k a t ; az idősebÉ hölgyek felrakják kincse* 
ke té rő , pazar ékszereiket, a fiatalabbak azon* 
ban nem. Az amerikai társaságbeli hölgyek 
egyébként már fiatalon, 14—15 éves koruk= 
ban kezdik a rizsporozást és festést, ha nem 
is úgy, mint a párisiak. Mikor modellt ülnek, 
nagyon érdeklődnek az európai hölgyek tár* 
sadalmi szokásai iránt, hogyan élnek, öltöz* 
nek, milyenek s tb . A női portrait=nak minél 
nőiesebbnek, a férfi arczképének pedig minél 
férfiasabbnak kell lennie. 

Az amerikai r i tkán műgyűjtő. Többnyire 
fegyvert, agancsot, ki tömött állatokat gyűjt, 
sőt egv=két helyen a legfurcsább ki tömött 
halak és tengeri szörnyek gyűjteményével is 
találkoztam. 

Amerikában nincsenek divatban a nagy 
műkiállítások ; a mi kiállítás van, azt a mű» 
kereskedők rendezik. Minden műkereskedő* 
nek megvan a maga klientelája és legtöbb* 
nyíre ezek tekintik meg a kiállítást. 

Végezetül elmondom egy öreg süket motor* 
eke = gyárossal tör tént esetemet, a kinek a 
lefestése sziszifuszi gyötrelmeimbe került, 
mert a legnagyobb ordítozásaimat sem hal* 
lotta meg. 

Az amerikai milliárdosok mindig sürgetik 
a kép elkészítését, de ezt csináltam a leg* 
gyorsabban. Mikor utoljára volt nálam, any= 
nyira kiordítoztam magam vele, hogy a tor= 
komat kellett t apogatnom, nem történt=e 
valami baja. Mikor hál ' Istennek végre az 
öreg milliomos az ajtóhoz lépett, még u tána 
szól tam: 

— Üdvözlöm a felesége őnagyságát! 
Rémületemre azonban visszalépett és fülé* 

hez téve kezét, kérdezte: 
— Tessék ? 
Mire észretértem és magamon kívül ordí* 

to t t am. 
— Semmi, a szerelő volt i t t ! 
— Tessék ? 
— A szerelő volt i t t ! — ordítoztam ismét 

többször megsemmisülten és kétségbeesve, 
míg végre valóban elment. 

Ezt az arczképét valóban amerikai gyor* 
sasággal festettem meg! Utána két napra 
elvesztettem a hangomat . 

V Á R O S I E M B E R D A L O L . 

I. 
Öszi alkony, városalkony 
Randevúra vár a sarkon ; 
Egáljáról hosszú túra 
Míg eljött e randevúra. 

Réten át jött, sáros is lett, 
Bronz ruhája is kifestett, 
Nincsen rajta czifra holmi, 
Mégis jó belékarolni. 

2. 
Az esti város, ó. be szép, 
Fenn holdfény ömlik szerteszét, 
Lenn villanyár a pára közt 
És földi fénynyel megfüröszt. 

Hölgy jön, ki gyémánttal ragyog, 
Gyúló szemében csillagok, 
0 , mennyi pompa, mennyi fény , . . 
A sarkon koldul egy szegény. 

3. 
A kormos égen áll a nap, 
Felettem tornyok állanak, 
Mellettem házak mennek el, 
A híd a vízen ünnepel. 

A házból nékem menni kell, 
Hídról a vizbe lengek el; 
A tornyok nem zúgnak ezer, 
A dal s a költő véget ér. 

Szegedi Is tván. 

FÁKLYÁK. 
Magyar sikoltás hallszik át a rablott 
Végek felől felénk: Segítsetek! 
A lelkünk szárnyal, ott van véletek, 
Most a karunk kitörték, lehanyatlott. 

Ki gondosan fürkészed át a tarlót 
S a mit találsz — egy-egy kalászfejet 
Meződön itt-ott — azt is fölsxeded : 
A dús rendekbe ne vágnád a sarlód ? 

Mohács miénk marad : s a húszezer 
Elesett hős. — örök gyász és keserv, — 
De még egy harezost keresek a honban: 

Segesvárnál vérzett el. Sírja hol van ? 
Szivünkben fáklyák gyúlnak, néma hantok. 
Hát a ki meg se halt még: odahagynék ? 

Petri Mór 
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N É G Y S Z E R E S J U B I L E U M A F R A N K L I N - T Á R S U L f t T N f t L . 

REINWARTH EMIL. TÉRI SANDOR. HALÁSZ (FISCHER) FÜLÖP. BERGER KAROLY. 

Ritka szép és megható ünnepe volt októ= 
ber i=én a Franklin = Társulatnak : a vállalat 
nyomdájának egyszerre négy derék és mester= 
ségében kitűnő munkása ünnepelte munkás= 
ságának ötven éves jubileumát. A Franklin= 
Társulat igazgatósága, tisztviselő= és munkás= 
személyzete szeretettel üdvözölte a négy jubi= 
lánst, a kiknek pályafutása szép példája a 
becsületes, szorgalmas munkás ember életének 
és a kulturális fontosságú mesterségben való 
hűségnek. Annál a benső viszonynál fogva, a 
mely lapunkat a Franklin*Társulathoz fűzi, a 
jubilánsok mind tettek szolgálatot a ,,Vasár= 
napi Ujság"=na\i is s ezért, meg az irodalom 
és a nyomdászság közötti szoros kapcsolatok* 
nál fogva is, örömmel veszünk részt mi is a 
jubileumi ünnepben : itt közöljük a négy 
jubiláns arczképét és munkásságuknak leírá= 
sát annak a szép kiállítású emlék=füzetnek 
alapján, a melyet a Társulat megbízásából 
a jubilánsok egyik szaktársa, Andai Gyula 
írt és a Franklin=Társulat igen szép kiállítás* 
ban bocsátott közre. 

Legbensőbb viszonyban Reinwarth Emillel 
van a jubilánsok közül a ,, Vasárnapi Újság." 
Közel harmincz év óta ő végzi lapunk tör= 
delésének nehéz, kitűnő szaktudást és Ízlést 
kivánó munkáját. Hogy lapunk ez idő alatt 
szedés, beosztás és belső elrendezés dolgában 
mindig olyan magas színvonalon állott, az 
nagy részben kitűnő mettőrünk, Reinwarth 
Emil erdeme. Az ő szerény, a nyilvánosság= 
tói elzárt munkájának igen sokat köszönhe= 
tünk, mert ő benne mindig készséges, szak= 
értő és mindenképen megbízható munkatársra 
találtunk. Reinwarth Emil i8j8=ban született 
Szabadkán, gyermekkorát kilencz testvérével 
mint. anyátlan árva töltötte e l ; Szabadkán a 
Dobay=féle (később Szabados Sándor) nyom= 
dában tanulta meg a betűszedés mesterségét. 
i8y6=ban került Budapestre és 'csakhamar 
ezután a Franklin=Társulat nyomdájába, a 
hol megszakítás nélkül dolgozik, friss kedv* 
vei és buzgalommal ma is. 

Téri Sándor i85Ó=ban született Baján, 
i8Ó9=ben kezdte tanulni a betűszedést, Jókai 

és Tóth Kálmán élczlapjait, az ,,Üstökös"=t 
és „Bolond Miská<="t szedte és tördelte: ezek 
a régi nagy írók nagyon kedvelték őt. A 
Franklin = Társulat nyomdájában 1882 óta 
működik, megszakítás nélkül, előbb a szedőd 
szekrény előtt, most már évek óta a nyomdai 
irodában. Ifjabb éveiben élénk részt vett a 
nyomdászok egyesületi és társaséletében; jó 
sziveért, derűs modoráért társai igen szeretik. 

Halász (Fischer) Fülöp budapesti szárma* 
zású, i86i=ben született, tíz éves korában 
lett nyomdászinas, több budapesti nyomdá= 
ban dolgozott s most 1889 óta működik meg= 
szakítás nélkül a Franklin = nyomdában, a 
melynek ma is példaadóan derék és megbíz* 
ható embere. 

Berger Károly könyvkötő, szintén Buda* 
pesten született i86o=ban. i87i=ben kezdte a 
mesterséget tanulni, sokat küzdött fiatalkora* 
ban, budapesti és vidéki nyomdai könyvkö* 
tészetekben dolgozott, mig i898=ban a Frank* 
lin=nyomdában ért állandó révbe. 

A KÉPTÁVIRATOZÁS UJ MÓDJA. 
A közönséges távíró feltalálásával csak= 

nem egykorú a képtáviratozás problémája, 
hiszen kezdettől fogva érezték a Morse=rend= 
szerű pont=vonás ábéczé nehézségét és azon= 
nal keresni kezdték annak a lehetó'ségét, hogy 
rendes betűírást s általában tetszés szerinti 
rajzot vagy képet lehessen a villamos áram 
segítségével nagyobb távolságban reprodu= 
kálni. A probléma lényege az volt, hogy a 
fény*energiát elektromos energiává s aztán 
vissza lehessen változtatni, a mi fizikai szem= 
pontból szinte megoldhatatlannak is látszott. 
A fizika semmilyen módszert nem ismert, a 
mivel a fényt más fizikai energiává lehessen 
átalakítani s habár ez elektromos lámpákkal 
sikerült könnyen megcsinálni azt, hogy az 
elektromos energiából fény legyen, fordítva 
sokáig még csak a lehetősége is kétséges volt 
annak, hogy közvetlenül át tudjuk vinni a 
fényjelenségeket elektromos hatásokba. 

A lehetőség akkor merült fel, mikor fel= 
fedezték a szelén különös sajátságát. Ez az 
elem nagyon kevéssé vezeti az elektromos= 
ságot, de ha fény éri, akkor az ellenállása 
csökken s annál jobban vezeti az áramot, 
mennél nagyobb a fény intenzitása. A sze= 
lennek ez a páratlan tulajdonsága lehetővé 
tette tehát, hogy közvetlen kapcsolatot léte= 
síthessünk a fény és az elektromosság között 
s ezzel megszerkeszsziik a képeket reprodu* 
káló telegráfot. Az átviendő' képet apró fény= 
és árnyékpontokká lehet felbontani, mint a 
czinkografiánál s a szelén segítségével pont= 
ról=pontra át lehet vinni az elektromos áram 
közvetítésével a kép egyes elemeit, mikből a 
felvevő' állomáson épúgy rekonstruálódik az 
eredeti kép, mint a hogy a klisé pontjai is 
összeolvadnak a nézó' szeme előtt. 

A szelén felhasználásának azonban két na* 
gyón nagy akadáiya van. Az egyik, hogy 
nagyon nehéz kellően fényérzékenynyé tenni, 
másik, hogy sokáig megmarad minden egyes 

fényimpulzus hatása, vagyis nagyon nagy a 
tehetetlensége. A gyakorlati alkalmazás czél= 
jainak megfelelő megoldást nem is tudtak 
találni, habár számtalan távfotografáló rend= 
szert konstruáltak már s elméletben vala= 
mennyi eléggé szép eredményeket is hozott. 
Ma már összehasonlíthatatlanul érzékenyebb 
szelénczellákat tudnak készíteni, mint tíz év= 
vei ezelőtt s a szelén tehetetlenségét is sike= 
rült a minimumra csökkenteni, de a legjobb 
esetben is nagyon primitív és lassú marad 
az eljárás és szó sem lehet arról, hogy a kép= 
távíró nagyobb tért hódíthasson magának. 

A szelén felfedezése óta a fizikusok telje= 
sen rávetették magukat e különös tulajdon= 
ságának kiaknázására és senki sem gondolt 
arra, hogy más utón próbálja megtalálni a 
probléma megoldását. Ugy látszott, hogy nincs 
más mód a fényárnyalatok áramrezgésekké 
való átalkotására s ez a meggyőződés elte= 
relte a fizikusok figyelmét arról, hogy más 
oldalról próbálják megközelíteni a megoldást. 
Most érkezett hir arról, hogy egy franczia 
fizikus végre mégis elhagyta a szelén alapját 
és kezdettől fogva más módszert választott 
a czél elérésére s E. Be///?=nek ez az új kép= 
távírója első alakjában is ipari alkalmazha= 
tóságot tudott elérni. 

Belin a fényképtechnika egy rég ismert 
faját használja fel, a melynél a kópiák relief= 
szerűen domborodnak ki a papiroson. Ilyen 
reliefszerű kép a gumminycmás és minden 
festékes másolás utján készült kópia, miknél 
a negatívról való átvilágítás után a papiros= 
ról leoldják a festéket azokról a helyekről, 
miket a negatívon át ható fény nem ért. A 
kópiákon a festék csak a sötét helyeken ma= 
rad meg s annál vastagabban, mennél söté= 
tebb a kép illető helye. A reliefszerű dom= 
borodás természetesen olyan alacsony, hogy 
szemmel nem is lehet észrevenni, ha ujjun= 
kat végighúzzuk a képen, megérezzük, hogy 
az nem sima. Belin ilyen kópiát készít a 
továbbítandó képről s azt ráfeszíti egy fonog= 

ráfhengerre. A hengeren finom fonográftű fut 
• végig sűrű csavarvonalban, mint a régi Edi= 

son=féle első fonográfnál, vagy a mai dikta* 
fonóknál, csakhogy a tű nem a tölcsér mem= 
bránjához van erősítve, hanem egy telefoné= 
hoz. Mikor a tű végigszalad a reliefképen, 
hullámmozgást végez és rezgésbe hozza a te= 
lefon membránját. Az eredeti fénykép tehát 
hanggá változik át s mivel a telefon a hang* 
hullámokat elektromos áramingadozásokra 
változtatja át, máris megvan a keresett meg= 
oldás, hogy a fényintenzitás különbségei pon* 
tosan átalakuljanak elektromos áramrezgé* 
sekké. 

A probléma nehezebbik fele meg van oldva. 
A membrán tűje alatt végigfut a korongra 
feszített kép, a tű sűrűn egymás mellett fekvő 
vonalakra bontja s az áramkörben a világos 
és sötét helyeknek megfelelő rezgések jön* 
nek létre. 

A kép felvevése azon fordul meg, hogy a 
telefonrezgéseket ismét fényhatásokká vál= 
toztassuk vissza. Erre a czélra a ma már 
egyre nagyobb alkalmazást találó BlondeU 
féle osczillográf szolgál. Az osczillográf egy 
elektromágnes két sarka közt egymáshoz na= 
gyón közel kifeszített két vékony fémszál, 
mikre apró kis ezüsttükör van erősítve. Ha 
az elektromágnes tekercseiben folyó áram 
erőssége változik, akkor a két fémszál 
mely tulajdonképen egy vezető zárt áram= 
kör — elfordul jobbra vagy balra és a raj= 
tuk levő tükör ezáltal jobbra vagy balra haj* 
Htja el a lámpáról ráeső fénysugarat. A mű* 
szer rendkívül érzékeny, a tükör másodper* 
ezen ként sok ezer rezgést is vissza tud adni, 
tehát a legszaporább hangrezgést is hűen 
tudja kisérni. Ha tehát az osczillográf elektro* 
mágneseibe a telefonáramot vezetjük be, a 
rezgéseket a tükröcske egy ide • oda ugráló 
fénypont képében adja vissza s ezeket a ki* 
lengéseket kell most fényárnyalatokra vá!= 
toztatni. Belin készülékénél a fénypont egy 
olyan ernyőre esik, mely egyik szélén átlát* 
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szó s a másik széle felé fokozatosan átlát* 
szatlanná válik. Az ernyő túlsó oldalán egy 
lencse vetíti rá a fényt egy hengeren forgó 
fényérzékeny papírra, a min a fénypont sűrű 
csavarvonalban szépen reprodukálja a feladó 
hengeren levő fényképet, mit aztán a rendes 
úton kell előhívni és állandósítani. Az egyet* 
len feltétel az, hogy a feladó és felvevő állo= 
más hengere egyforma sebességgel mozogjon, 
a mi már jelentéktelen feladat. 

Belinnek ezt az új rendszerű távfotogra* 
falasát már kipróbálták Paris London-Lyon 
között és hír szerint teljesen bevált, a mi 
hihető is, mert az egész berendezés ismert és 
biztosan működő elemekből áll és semmi ne* 
hézséget sem okoz az sem, hogy a nagyobb 
távolságban gyorsan gyengülő egyenáram he= 
lyett váltakozó áramot használjanak. Egy 
9Xi2=es nagyságú fénykép teljes átvitele alig 
ötpereznyi időt vesz igénybe s az átvitt fény* 
kép olyan folytonos, hogy klisét is lehet róla 
csinálni. Sz. K. 
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Hiszek egy Is tenben, 
Hiszek egy hazában . 
Hiszek egy is teni örök igazságban , 
Hiszek Magyarország fe l támadásában. 

Ámen. 

A herczegprimás és környeze te a d o m i n i k á n u s t e m p l o m b ó l k i jöve t . 

A DOMOKOS-REND HÉTSZÁZ ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPE BUDAPESTEN. 

Az új p ü s p ö k a t e m p l o m b ó l a re formátusok Ráday*utcza i s z é k h á z á b a m e g y . 

RAVASZ LÁSZLÓ DUNAMELLÉKI REF. PÜSPÖK BEIKTATÁSA. 

Déli étkezés után Lewisham kissé elfogódva 
felüzent, hogy Gadownéval óhajtana beszélni. 
Az asszony a legnyájasabb képet mutatva 
nyomban megjelent; semmi sem volt benne 
az angol háziasszonyok szokásos méltatlan* 
kodásából. Nagyon gesztikulált, bőbeszédű 
volt és mindent megértő, de szerencsétlen 
módon két nyelvű s az összes kétes pontok* 
nál németre fordította a beszédet. Lewis* 
hámot természetes udvariassága visszatartotta 
attól, hogy nyomon kövesse őt a két nagy 
nyelvnek a határán keresztül. Majdnem fél* 
óráig tartó barátságos eszmecsere végül hat 
pence engedményre vezetett s mindkét fél 
meg volt elégedve ezzel az eredménynyel. 

Gadowné végig teljesen nyugodt maradt. 
Lewisham úrnak azonban kipirult az arcza, 
a füle kivörösödött, a haja szétzilálódott, de 
a hat pence engedmény panasza jogos voU 
tának az elismerését jelentette. 

— Gadowné próbát tett velünk, — mondta, 
úgyszólván mentegetőzve, Ethelnek. — Fel* 
tétlenül szükséges volt, hogy határozottan 
szembeszálljak vele. Többé nem hiszem, hogy 
kellemetlenségünk legyen . . . 

De a mit a konyhában elhasznált szén* 
ről mond, teljesen jogos. 

Az eset után a fiatal pár a Kensington 
Gardensba ment sétálni és — a tavaszi nap 
oly meleg és kellemes volt — a zenekar 
közelében két hívogató z5ld széken helyet 

A SZERELEM ÉS LEWISHAM ÚR. 
Irta H. G. Wells. 

Regény. (Folytatás.) 
- Fordította Tonelli Sándor. 

A gépíró üzlet kevésbbé változatos volt, de 
sokkalta határozottabb. Akkortájban még a 
félművelt elemeknek dühöngő versenye nem 
nyomta le az ügyet ezer szaván kint a lehe* 
tétlen tíz pencere és a rendes ár egy shilling 
és hat pence volt. Alapul véve, hogy Ethel 
ezer szót írhat egy óra alatt és hogy öt=hat 
órát dolgozhat naponkint, nyilvánvaló volt, 
hogy a háztartási kiadásokhoz való hozzá* 
járulását egyáltalán nem lehetett megvetendő* 
nek tekinteni : esetleg harmincz shilling heten* 
kint. Ez a felfedezés Lewishamot természet* 
szerűleg kedvezően hangolta. Igaz, hogy 
szerzőknek, vagy másoknak a hirdetéseit, a 
kik gépíró=munkát kerestek, nem találta, de 
a helyett úgy látta, hogy gépírók nagy 
számmal hirdetnek a különböző irodalmi folyó= 
iratokban. Világos volt, hogy Ethelnek is hir= 
detni kell. „Tudományos szakkifejezésekben 
teljes gyakorlat", — ezt kell hozzátenni, gon* 
dolta magában Lewisham. A lehetséges alkal* 
mázasoknak egész gyűjteményével, remény* 
teljes hangulatban tért haza. Útközben öt 
shilling ára bélyeget vásárolt. A GELLÉRTHEGYI KÁLVÁRIA FELAVATÁSA. 
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A FIATAL PÁR A TEMPLOM ELŐTT AZ ESKÜVŐ UTÁN. 

Mayer János földmivelésügyi államtitkár Juliska leányának esküvője Szabó Gyula helybeli kántortanítóval Kompolton. 

A KAÁLI LÁNYOK AJÁNDÉKA (KÉT ÓRIÁSI SZŐLŐFÜRT) A MENYASSZONYNAK 
(Mayer János Államtitkár ft-tel jelölve) mögött áll neje, menyasszony leánya é s a vőlegény. 

foglalt, melyekért Lewishamnak utólag két 
pencet kellett fizetni. Azután elmerültek vala* 
mibe, a mit Ethel „komoly megbeszélésnek" 
nevezett. Ethel csodálatos módon megértő' 
volt és kimerítő módon tárgyalta meg a 
helyzetüket. Különös nyomatékkal fejtette ki 
a takarékosság szükségességét a háztartási 
kiadásokban és mélyen sajnálkozott a saját 
tapasztalatlansága felett. Határozatba ment, 
hogy Lewisham egy jó háztartási vezérköny* 
vet szerez be Ethelnek magánhasználatára. 
Odahaza Ghafferyné a háztartást a „Szüksé= 
ges tudnivalók mindenről mindenkinek" orá= 
kulumszerű utasításai alapján vezette, de ezt 
a művet Lewisham tudománytalannak ítélte. 

Ethel úgy vélte, hogy sokat tanulhatna a 
hat pences női folyóiratokból, — a pennys 
folyóiratok ebben az időtájban még nem kez= 
dődtek meg. A bőség idejében sokat vásárolt 
ezekből a kiadványokból, de főleg, mint azt 
most sajnálkozással ismerte be, a kalapdiszí* 
tés és más hasonló hiúságok kedvéért. így 
megint az írógép tolult az előtérbe. Lewis* 
ham kellemetlen hirtelenséggel eszmélt rá, 
hogy anyagi eszközeik felbecsülésénél semmit 
sem irányzott elő" az írógép beszerzésére. Ez 
pedig az általános előirányzat időtartamát 
tizenkét vagy tizenhárom héttel rövidíti meg. 

Az estét nagyszámú levél írásával és 
másolásával, borítékok czímzésével és válasz= 
bélyegek borítékolásával töltötték. Ezek vol= 
tak az optimizmus perczei. 

— Melbourne nagyon szép város — jelen= 
tette ki Lewisham, — és az utazásunk oda 
fényes lehet. 

Hangosan felolvasta a melbournei tanszékre 
való pályázatot, hogy Ethel hallja, hogy írta 
meg. Működésének és sikereinek a felsorolása 
láthatólag nem maradt hatástalanul Ethelre. 

— Sejtelmem se volt róla, hogy a felét 
tudod mindezeknek, — mondotta és némileg 
le volt hangolva viszonylagos műveletlensége 
miatt. Viszont természetes volt, hogy ilyen 
biztatás után az iskolai ügynökségeknek szóló 
levelek a határozott önbizalom hangján 
szövegeződtek meg. 

Az /4f/ie/?aeum=hoz beküldendő gépírási 
apróhirdetés azonban némi zavart idézett elő 
Lewisham lelkiismeretében. Miután az apró* 
hirdetést ő maga szépen és részletesen meg* 
szövegezte, belefoglalta : „tudományos szak* 
kifejezésekben teljes gyakorlat", megtekintette 
a jegyzeteket, melyeket Ethel másolt le a 
számára. Ethel kezeírása még mindig kerek 
és gyerekes volt, a minőnek a whortleyi fa= 
sorban megismerte, de interpunctiójaabizony= 
talanul alkalmazott vesszőkre és gondolat* 
jelekre szorítkozott és nagy volt benne a 
hajlandóság, hogy a mit tökéletlenül tudott 
csak elolvasni, a lehető legkisebb ellenállás= 
nak a törvénye szerint írja le. Az ügyet így 
azzal az elhatározással rázta le, hogy mindén 
írást át fog nézni és ki fog korrigálni, hogy 
Ethel eleget tehessen a vállalt kötelezettsége 
nek. Végeredményben az sem lehet rossz, 
gondolta zárjel között, ha ő maga valami 

biztos tekintélyt olvasgat a mondatok ponto= 
zása és vesszőzése tekintetében. 

Késő estig voltak ezzel a munkával elfog* 
lalva s teljesen megfeledkeztek a másnapi 
növénytani vizsgáról. Kis szobájuk a lobogó 
tűzzel, az égő gázzal és a leeresztett függö= 
nyökkel nagyon kedves és otthonos volt s a 
nagyszámú ajánlkozó levél reménységgel töl= 
tötte el őket. Ethel izgatott volt és lelke= 
sedett, majd egeszén Lewiham mellé jött és 
föléje hajolt, hogy lássa, mit írt. Lewisham 
kérésére előszedte a levélborítékokat a fiókos 
szekrényből. 

— Te igazi S2gítség vagy nekem, — mon* 
dotta Lewisham, hátradőlve a székén. — 
Ügy érSem, hogy mindent meg tudnék tenni 
egy leányért, mint te vagy. 

- Valóban? - kiáltotta Ethel. Való* 
ban! Igazán segítségedre vagyok? 

Lewisham arcza és mozdulata a legtelje= 
s:bb helybenhagyást fejezte ki. Ethel gyen* 
gén elsikította magát örömében, megállt egy 
pillanatra s azután meg nem rendíthető se= 
gítségre való hajlandóságának gyakorlati bizo= 
nyitása gyanánt, kitárt karokkal rohant az 
asztal körül feléje. Csak egy szó röppent el 
az ajkáról: 

— Édesem! 
Lewisham, félig átölelve, szabadon ma= 

radt kezével hátratolta a székét, hogy Ethel 
a térdére ülhetett . . . 

Ki kételkedhetett volna még benne, hogy 
valóban segítség az urának? 

XXV. 
Az első ütközet. 

Lewishamnak az esti és a magántanításra 
irányuló kísérletei lényegükben ideiglenes ter= 
mészetüek voltak. Állandóbb alkalmaztatást 
czélzó pályázatai viszont az aránytalanság 
hibájában szenvedtek. A melbournei tanáriállás 
példának okáért túlhaladta az érdemeit, bizo= 
nyos szempontok pedig kétségessé tették, 
hogy őt és feleségét tárt karokkal fogadják 
az etoni kollégiumban. Végeredményben ezon* 
ban hajlandó volt azt hinni, hogy a south* 
kensingtoni diák az intellektuális sava a 
világnak, a ki méltán válogathat a jó állások 
tömegében, melyek százötven=háromszáz fon= 
tot jelentenek évenkint és lenézheti olyan 
alsóbbrendű vállalatok, mint Oxford, Cam* 
bridge és az irodalmi Észak versenyét. Az 
iskolai ügynökségek azonban, melyeket kö= 
vetkező szombaton felkeresett, nagy mérték= 
ben visszaéltek ezzel a hitével. 

Blendershin úr első segédje az oxford=streeti 
szürke kis irodában olyan leplezetlenül tárta 
fel a helyzetet, hogy Lewisham haragra 
gyulladt. 

— Igazgató=tanítói állás egy alapítványi 
iskolában... miért nem! — mondta Blendershin 
úr első segédje. - Miért nem mindjárt püs* 
pökséget? . . . Mit tetszik szólni, - fordult 
Blendershin úrhoz, a ki tekintélyes szivará= 
ból füstölve lépett be a szobába, - húszon* 

egy éves, nincs semmiféle egyetemi rend* 
fokozata, sportban nincs képesítése, kétévi 
kisegítő=oktatói gyakorlat. . . igazgató=tanítói 
állást akar egy alapítványi iskolában! 

Olyan hangosan beszélt, hogy a feleknek 
az előszobában várakozó csapata mindent 
meghallott. 

~ Kérem, — mondta Lewisham fel= 
hevülve,. — ha ismerném az alkamazási 
viszonyokat, nem fordultam volna önhöz. 

Blendershin egy pillanatig szemügyre vette 
Lewishamot. 

— Milyenek a bizonyítványai? — kér= 
dezte Blendershin úr a segédjétől. 

A segéd felolvasta a különböző „ologiák" 
és „ografiák" jegyzékét. 

— Benlakással ötven font, — mondta 
Blendershin úr határozottan, — ez az, a mire 
ön számíthat. Hatvan a legjobb esetben. 

— Mennyi? - kérdezte Lewisham. 
— Talán nem elég önnek? 
— Kevésnek találom. 
— Benlakással nyolczvan fontért cam= 

bridgei diplomás tanárt kaphatok és még ő 
hálás nekem, — jelentette ki Blendershin úr. 

De én nem akarok benlakással járó 
állást, — vetette ellene Lewisham. 

— Ezidőszerint nagyon kevés állásunk van 
benlakás nélkül, — mondta Blendershin 
úr- — Nagyon kevés. Az állások legnagyobb* 
részt hálóteremfelügyelettel járnak és sétára 
kell vinni a növendékeket. 

— Csak talán nem nős? — vágott hirtelen 
közbe a segéd, miután egy darabig figyelem* 
mel tanulmányozta Lewisham arczát. 

Lewisham szeme a Blendershin úr tekin* 
tétével találkozott. 

— Az vagyok, — felelte. 
A sergéd csodálkozása nem ismert határt. 
— Úristen, de hát akkor mit akar kez* 

deni! — kiálltotta Blendershin úr. — Igaz, 
hogy még kemény munka áll ön előtt. De 
én az ön helyében folytatnám és megszerez= 
ném a diplomámat, ha már olyan közel va= 
gyök hozzá. Úgy egészen másformák lehet* 1 
nének a kilátásai. 

Szünet. 
— A dolog úgy áll, — mondta Lewisham 

lassan, a czipője orrát nézegetve, — hogy 
valamihez fognom kell, míg megszerzem a 
diplomámat. 

A segéd halkan fütyörészett. 
Talán szerezhetünk valami bejáró tani* 

tói állást, — mondta Blendershin elgondol= 
kozva. Olvassa még egyszer fel az íráso* 
kat, Binks. — Figyelmesen hallgatott. 
„Vallástanítást nem vállal." Mi ez? — Egy 
kézmozdulattal félbeszakította az olvasást. 
Ostobaság . . . Ilyen különczködésró'I nem 
lehet szó, vegye tudomásul. Húzza ki . . . 
Egyetlen angol középfokú iskolában nem 
kaphat állást, ha kijelenti, hogy vallástanítást 
nem vállal. Ilyesmi magától értetődik . . . 
Ne is beszéljünk róla . . . Maga nem hisz . • • 
hát ki hisz? Százan és százan vannak ugyan* 
abban a helyzetben mint ön. Tanárok lel* 

19. szám. 1921. 68. évfolyam. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 2r>7 

BOROK, KONZERVEK. SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSÖK. 

A BALATONFÜREDI GYÜMÖLCS*, SZŐLŐ= ÉS BORKIÁLLÍTÁSRÓL. 

készek és más egyebek. Ne is beszéljünk 
róla . . . 

— De ha megkérdeznek? 
— Anglikán egyház. Ebben az országban 

mindenki, a ki nem más felekezetű, az angli= 
kán egyháznak a híve . . . Elég nehéz lesz 
szereznem valamit az ön számára ilyen 
nehézségek nélkül is. 

— De hát ez . . . hazugság, — vélekedett 
Lewisham. 

— Jogi fikczió, — felelte Blendershin úr. — 
Mindenki megérti. Ha ön nem akarja meg* 
érteni, kedves barátom, semmit sem tehetek 
önért. Mehet újságírónak, vagy dokkmunkás* 
nak. Az élettapasztalatai után ítélve, inkább 
dokkmunkásnak. 

Lewisham arcza majd elvörösödött, majd 
pedig fehérre vált. Dúsnak még mindig nem 
nevezhető bajuszát sodorgatta és húzgálta. 

— Kompromisszum . . . értse meg, — 
mondta Blendershin úr, jóakaratúlag néze* 
getve Lewishamot. — Egyszerű kompro* 
misszum. 

Lewisham először került életében annak 
szükségszerűsége elé, hogy hidegvérrel hazud= 
jék. Egyszerre lecsúszott önmegbecsüiésének 
rideg magaslatáról s következő szavai már 
nem voltak őszinték. 

— Nem ígérhetem meg, hogy hazudok, ha 
felvetik előttem a kérdést, — mondta fenn= 
hangon. — N21T1 tehetem. 

— Húzza csak ki, — fordult Blendershin 
a segédhez. — Ilyesmit felesleges emlegetni... 
Azután ön nem említi, hogy tud rajzot 
tanítani. 

— Nem is tudok, — felelte Lewisham. 
— Akkor ki kell adni a rajzmintákat és 

vigyázni kell, hogy ne lássák magát rajzolni, — 
magyarázta Blendershin. — Ez így szokás. 

— De ez nem rajztanítás . . . 
— Az, a mit nálunk rajztanítás alatt érte* 

nek, — mondta Blendershin. Ne mételyezze 
meg az agyát pedagógiai elvekkel. Ezek teszik 
tönkre a fiatal tanárokat . . . írja be: rajz= 
tanítás . . . Azonkívül gyorsírás . . . 

— De kérem, — tiltakozott Lewisham. 
— Gyorsírás, franczia nyelv, könyvelés, 

kereskedelmi földrajz, síkmértan . . . 
— De mindezekhez én nem értek! 
— Mondja kérem, — folytatta Blendershin 

és nyomatékos szünetet tartott a mondata 
közben, — van a nejének, vagy önnek magán= 
vagyona? 

— Nincs, felelte Lewisham. 
— Nos hát akkor . . .? 
Ujabb szünet, újabb erkölcsi zuhanással 

egybekötve, azután a beleütközés egy újabb 
akadályba. 

— De hátha rájönnek? — habozott Le= 
wisham. 

Blendershin mosolygott. 
— Nem a tanítói tudás, hanem a tanítani 

akarás a fontos, vegye tudomásul. Azonfelül 
nem is jönnek rá. Azok az igazgatók, a kik= 
kel mi dolgozunk, semmire se jönnek rá. 
ö k maguk mindezeknek a dolgoknak a tapí* 
tásához nem értenek, következésképen azt 
hiszik, hogy ezeket nem is lehet tanítani. 
Ha nekik pedagógiáról beszél, ők a gyakor* 
lati tapasztalataikról beszélnek. Mindent ki* 
nyomatnak azonban a prospektusaikba és 
azt akarják, hogy minden szerepeljen az óra* 
rendjükön . . . Itt van például a kereskedelmi 
földrajz . . . Mi az : kereskedelmi földrajz? . . . 

Hóbort, tisztára hóbort. Az újságok minden* 
féle ostobaságot összeirkálnak a kereskedelmi 
oktatásról, Devonshire herczeg kap rajta, 
fecseg róla a parlamentben . . . azt mondja, 
hogy maga találta ki . . . nagyon a szivén 
viseli . . . a szü'ők is rákapnak . . . az igaz* 
gatóknak valamit át kell venni belőle s 
következésképen segéderőiknek tanítani kell. 
Ez az egészben a valóság! 

— Ha másként nem lehet . . . — mondta 
Lewisham halkan és nehéz lélekzettel nyomta 
el a szégyenkezését. — Tessék beírni . . . De 
kérem, nem benlakói állás. 

— Rendben van, — hagyta helyben 
Blendershin. — A tudománya talán segít. 
De mondhatom, hogy nehéz. Talán valami 
államilag segélyezett középiskolának lehet 
szüksége. Egyelőre ennyit mondhatok. Hagyja 
itt a czímét . . . 

A segéd valami hangot hallatott, a mi át* 
menetnek tűnt fel a fütyülés és a beszéd 
között. 

— Díj?! 
Blendershin Lewishamra tekintett és két* 

kedőzn intett a fejével. 
— Előjegyzési díj, — mondta a segéd, — 

fél korona. Levelezési díj, előre fizetendő, fél 
korona. 

Lewishamnak azonban bizonyos figyelmez* 
tetés jutott az eszébe, melyet még Dunker* 
leyíől kapott még a whortleyi napok alatt. 
Habozott. 

— Nem, — mondta azután. — Előre nem 
fizetek. Ha kapok v.alamit, fizetem a jutáié* 
kot . . . Ha nem tetszik . . . 

— Mi nem dolgozhatunk hiába, 
rázta a segéd. magya* 

AZ ÁLLAMI FÖLDM1VES ISKOLA KIÁLLÍTÁSA. MATHIÁSZ JÁNOS KIÁLLÍTÁSA. 
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— Nem is szükséges, — mondta Lewis= 
ham. — Az üzlet tiszta . . . 

Londonbanlakik?" kérdezte Blendershin. 
— Igen, — felelte a segéd Lewisham 

helyett. 
— Rendben van, — hagyta helyben 

Blendershin. — A levelezési díjtól ebben az 
esetben eltekinthetünk. Mindenesetre most 
nem vagyunk a szezonban és pillanatnyilag 
sokat remélhet. Néha van csak változás, 
esetleg húsvétkor . . . Másról nem lehet szó... 
Délután.,Van még valaki, Binks? 

... A Máskelyne,SmithésThrumsczégmaga= 
sabb rendű munkát végzett mint Blendershin, 
a kinek az alsóbbosztályú magániskolák és 
a gyengébb fajtájú alapítványi iskolák vol= 
tak a speczialitása. Tényleg, Maskelyne, 
Smith és Tnrums annyira felsőbbrendűek 
voltak, hogy először egyenesen megtagadták, 
hogy Lewishamot könyveikben előjegyzésbe 
vegyek. Lewishamot nagyon is kurtán, egy 
bántó előkelőséggel beszélő és öltözködő fia» 
talember vallatta, kinek szeme a kihallgatás 
tartama alatt majnem odatapadt a Lewisham 
vízhatlan gallérjára. 

— Nehezen a mi esetünk, - jelentette ki 
és egy formulát tolt Lewisham elé, hogy 
töltse ki. — Leginkább felső osztályok és 
előkelő intézetek . . . 

Miközben Lewisham a formulát nagy= 
számú „ologia" és „ografia" felsorolásával 
kitöltötte, egy herczegi megjelenésű ifjú úr 
lépett be és a bántó előkelőségű fiatalembert 
barátságos módon Itöszöntötte. Lewisham az 
írás fölé hajolva is megfigyelte, hogy vetély 
társa a mesterségben hosszú szalonkabátot, 
patent csattos bőrczipőt és élesre vasalt szürke 
nadrágot visel. Ujabb szempontokkal kellett 
bővíteni a versenyről alkotott felfogását. Az 
előke!ő fiatalember egy szemhunyorítással 
Lewisham vízmentes gallérjára irányította az 
újonnan érkezettnek a figyelmét, a ki szem= 
öldökének a rándításával és ajkának alig 
észrevehető félrehúzásával felelt. 

— Választ kaptam attól a castlefordi pasas= 
tói, J mondta az újonnan jött. — Érdemes 
róla komolyan beszélni? 

(Folytatása következik.) 

Csonka Magyarország — nem ország, 
Egész Magyarország — mennyország. 

I R O D A L O M É S M Ű V É S Z E T . 
Furc sa vendég. Nadányi Zoltán versesköny

vét nagy és örvendező meglepetéssel olvastuk vé
gig. Ismertük egy régebbi verskötetét: Kerekerdő 
volt a czíme, kedves, meleg, őszinte versek vol
tak benne, de nem volt igazi súlyuk és a muzsi
kájuknak nem volt megkülönböztető hangja, a mi
ről rá lehetett volna ismerni, hogy itt egy ember 
önmagát énekli. Üj könyvéből, mely Furcsa ven
dég czímmel jelent meg, épen ez cseng ki a legerő
sebben : egy erősen egyéni, mindenki másétól kü
lönböző hang, a melynek gazdag modulácztója 
van s minden ritmusával észrevehetően belegyö
kerezik egy élet szervezetébe, szinte érezni le
het benne, mint a művész éneklésében, a testi 
valóságot, a lélekzetvételt, a vér lüktetését, az 
éneklő személyével való szerves kapcsolatot. Na
dányi Zoltán rátalált önmagára és íme, egyszerre 
megszólal benne az igazi költő gazdag orches-
truma : az élet képei dúsan, színesen tolonganak 
képzelete előtt, a nyelv készségesen odanyújtja 
neki a kifejezésre legalkalmasabb formákat, a gon
dolat tisztán kialakulva, a maga természetes for
májában nyilatkozik meg előtte. Lírai.regisztere 
szélesen tárul fel: a keserű harag, zord bánat, 
gyöngéd ellágyulás, merész lázadás és tehetetlen 
lefokozottság, lihegő érzéki lobogás és finom, sze-
mérmetes hódolás, az élettel való viaskodás és az 
élettől való fájdalmas menekülés hangja egyfor
mán megvan benne. A forma csaknem mindig 
tiszta és teljes, — vair néhány vers a kötetben, 
a mely példája lehetne annak, hogy mint kell 
valamit teljesen, egész hangulati tartalmával együtt 
versbe foglalni a nélkül hogy csak egy szóval is 
többet vagy kevtsebbet -mondana a kelleténél. 
Piros-fehér-zö!d czimü czikluaát szeretnők odaadni 
a bombaszt-irredentizmus versfaragóinak kezébe, — 
megtanulhatnák belőle, hogyan tud bánni az, a ki 
csakugyan költő, a mai magyar kessrűség. lázon
gás, önkinzó vergődés és büszke bizakodás nemes 
anyagával, a mely igazi költőjére vár. 

Dan te Monarchiája . A Dante iránti érdeklő
dé; föllendülésének, melyet a mostani hatszázéves 
évfordu'ó nálunk is előidézett, becses eredménye 

az a most megjelent könyv, a melyben Balanyi 
György kegyesrendi tanár, az ismert történetíró 
lefordította s tartalmas bevezetéssel és jegyzetek
kel ellátva kiadta a nagy költőnek a monarchiá
ról szóló latinnyelvü munkáját. Ez a cím nemcsak 
azért érdekes, mert Dante politikai nézetei van
nak benne lerögzítve, hanem azért is, mert egyik 
legnevezetesebb dokumentuma annak az évszáza
dos haicznak, a mely a középkorban a császárság 
és a pápaság között az elsőbbségért folyt. Ebben 
a harezban Dante ghibellin, vagyis császárság
párti volt s ezért kellett száműzetésbe mennie, 
mikor Firenzében a welfek pártja jutott a győze
lemre. Ghibellin meggyőződését fejti ki a monarchiá
ról szóló könyvében, melyet élete vége felé írt : 
a szkolasztikus filozófia ezidőben szinte kötelező 
érvényű szabályai szerint fejti ki a független 
császárság szükségességét. A munka nemcsak neve
zetes történeti dokumentum, hanem mint írói mű 
is kiválik korából, elvont szillogizmusain is keresz
tülvilágít Dante meggyőződésének heve és nemes 
páthosza. A pápa-pártiak annak idején nagyon 
haragudtak erre a könyvre, a mely nagy szolgá
latot tett a császárság pártjának : polémiákat írtak 
ellene, eretneknek bélyegezték és még kinyomatása 
élőit indexre tették. Hogy mégis nagy volt iránta 
az érdeklődés, annak bizonysága a fennmaradt 
számos képével és több nyomtatott kiadás. Magya
rul most jelenik meg először ; fordításával Balanyi 
György igen komoly és hozzáértő munkát végzett. 
A szép kiállítású könyvet az «Élel» könyvkiadó
vállalat bocsátotta közre. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokon: Maderspach 

Livius bányatanácsos, 82 éves korában Rákos-
ligeten. Fia volt Maderspach Károlynénak, a kit 
a szabadságharcz utáni időben Haynau pribékjei 
megvesszőztek hazafias magatartása miatt. Kiváló 
bányászati szakember volt. a ki e téren jelentős 
irodalmi munkásságot is fejtett ki. Élete vége felé 
Zólyomban lakott, de a csehek részéről magyar 
érzése miatt sok kellemetlenségnek volt kitéve s 
ezért Rákosligetre költözött fiához s itt érte utói 
a halál. — Mayer Károly miniszteri tanácsos, volt 
országgyűlési képviselő, Temes vármegye volt fő
jegyzője 66 éves korában Budapesten. — Kinaesy 
Péter a Sátoraljaújhelyi Függetlenségi Kör dísz-
elnöke Sátoraljaújhelyen — Krausz Gusztáv, ref. 
főgimn. tanár, zeneiskola-tulajdonos 63 éves korá
ban Budapesten. — Perémy Dezső dr., ismert 
fővárosi orvos, 57 éves korában Budapesten. — 
Szilárd Béla, a dorogi kerület nemzetgyűlési kép
viselője a budapesti Vöröskereszt-kórházban. — 
Becse./ Károly dr., Szeged volt országgyűlési kép
viselője és a Szegedi Függetlenségi Párt volt 
elnöke Szegeden. — Molnár Imre dr., pénzügy
miniszteri h. államtitkár, a Magyar Földhitelinté
zet kormánybiztosa, a vaskorona-rend lovagja, 58 
éves korában. — Mengele Antal nyűg. tábor
nok a XVII. helyőrségi kórházban. — Grünfeld 
Zsigmond dr., szeniczei (Nyitra megye) volt járási 
tisztiorvos, 58 éves korában. — Schon Zsigmond 
nyűg. ezredes, számvevőtiszt, Dunaharasztin — 
Szabó Adolf ny. m. kir. erdőigazgató Nagybányán. 
— Voytha Elemér műszaki tüzérszázados és neje, 
Rimanóczy Erzsi hat éves fiacskája, Elemér, Buda
pesten. 

özvegy Gál Lajosné, szül. Riemann Matild 73 
éves korában Budapesten.— Fa'dh Mátyásné, szül. 
Wozinodzky Antónia, körmöczbányai állami főreá!-
ískolai igazgató özvegye, 64 éves korában Buda
pesten. — Főidényi Istvánná szül. Vörös Gabriella 
39 éves korában Pestszentlőrir.czen. Knoblauch Mar
git, az O. K. H. tisztviselőnője, 24 éves korában 
Budapesten. — Auer Juliska 20 éves korában 
Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
3186. szánra feladvány Eah: H.tó'l. Christiauia. 

•taft*. 

KÉPTALANY. 

» ii 0 'i <• f f f h 
TILÁBOH 

re mattot ad. 

A «Vasárnapi Újság* 1921. évi 16-dik számá
ban megjelent képtalány megfejtése: Egymásnak 
teremtett sz vek Lesiess! 

Felelős szerkesztő: H O I T S Y PÁL. 
Szerkesztőségi iroda: IV., Vármegye-utcza 11. 

Lapkiadó tulajdonos: Franklin-Társulat IV.,Egyetem-u. j . 

S*R&* 
GUM.1I5AR0K 
MINŐSÉGE UTOLÉRHETETLEN! 

PÁLINKAFOZOÜSTÖK 
zsírolvasztó- és mosóüstök vörösrézből. 

Ver morei-rendszerű szölö-
permetezök. Szénkénecezök. 

Perme-eső alkatrészek 
cuimnibol és sargarézból. 
SzSlőznzók én prések. Kn-
koricsamortsolok és darálók. 
BétiTifók és szecskaTágolrj 

Réstálict, rmlfla. S Z O N T Á G H P Á L 

ami kapható: B u d a p e s t . I X . , TJ l ló i -út 1 9 . s«. 

H PI FTI I BUDAPEST, IV. kernlet, 
I A L L L I I Ja Koronaherczeg-utcza 17. 

Gyárt legtökéletesebb kivitelben: múláöakat, mú-
kezeket, servkötóket. haskötöket, gummijörcsér-
Ftarisnyákat stb.* Dos -választék az összes betejr-
ápolasi Qummiárukban és műszerekben. 

Ttit.i.iÉ.>a.i.i*.iJt.Lia.kt4.Lia.u4.hit»uf tL^.L la.kia.ia4.ut. 

Ó PAJTÁS 
B E N E D E K E L E K 
GYERMEKŰ JSÁGA 

a szívet-lelket nemesítő törté
netek, mesék, versek, ismeret-
gazdagitó olvasmányok való

ságos kincsesháza 

Rendes munkatársai: Vúradi 
Antal, Vargha Gyula, Lampérlh 
Géza, Avar Gyula, Feleki Sándor, 
Mihály ff y né Fái Lenke, Herényi 

Lászlóné, Tábnri Kornél, Kozma Imre, Csa-
nády Sándor, Székely Nándor, Jókay Lajos slb. 

Állandóan közöl a régi nagy magyar és ide
gen költőktől a gyermekifjúságnak való költe
ményeket. 

A JÓ PAJTÁS-t a Franklin-Társulat tBudapest, 
IV., Egyetem-utca 4.) adja ki. 

Előfizetési ára negyedévre 25 korona. 
Egyes szám ára öt korona. Mutatv nyszárn t 

kívánatra ingyen küld a kiadóim 
> .art >r» »f"sts •rr»wT»m »m 'WV'TW'MH '»W m '*•" w 'w * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Hirdetések fölvétetnek 

BLOCKNER I. 
i i inlelö-h-ortájábaii, 

Budapest, IV., Semmelwels-u. 4 

20. SZÁM. 1921. (68. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L BUDAPEST. OKTÓBER HÓ 1>H. 
"Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. t Előfizetési ára: az okt.—deczemberi évnegyedre 60 korona. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. Megjelenik havonta kétszer. — Egyes szára ára 12 korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
állapított viteldíj is csatolandó. 

AZ EGYETEMI TANÁCS FOGADJA A KORMÁNYZÓT AZ EGYETEM KAPUJA ELŐTT. 

A KOLOZSVÁRI F E R E N C Z JÓZSEF TUDOMÁNY-EGYETEM Ü N N E P É L Y E S MEGNYITÁSA SZEGEDEN. 


