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A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT TÉLI KIÁLLÍTÁSÁBÓL. 



TAVASZI JÁTÉK 
REGÉNY. IRTA LAKATOS LÁSZLÓ 

Úgy érezte, hogy fekete kedvét ki kell önteni, 
hangos szóval kell könnyíteni magán. És a lélek 
öntudatlan munkája, a hivatalos násztól való 
belső rettegés féltékenységi rohamot csinált, 
miközben a tisztázatlan gondolatból kimondott 
szó lett. 

— Maga nem fog neki í rn i . . . nem tűröm... 
nem engedem, — szólt Henrik, és most már 
komolyan féltékeny volt. 

A leány nem is felelt, de Henrik azérf to¬ 
vább tüzelte magát: 

- Maga az én menyasszonyom . . . és nem 
tűröm, hogy másnak írjon... nem engedem... 
ez csúnya játék és erkölcstelen is . . . 

A leány, a ki nem is akart a bírónak irni és 
.a ki Henriktől valami szelíd tilalmat várt, a 
dühös ^szavakra bántódottan ugrott fel: 

- És én irni fogok neki, Henrik! . . . 
- Nem fog . . . hiszen én nem engedem . . . 

De most már Anna is belelovalta magát a 
játékba: 

— Azért is irni fogok neki . . . 
- Azért is ? . . . Miért ? . . . 
- Azért is, mert anya így akarja, azért is, 

mert Kálmán gyermekkori pajtásom és azért 
is, mert maga ilyen gorombán szólt rám. 

Henrik ajka elfehéredett. 
— Ha ír neki Anna, ha egyetlen szót mer 

annak az embernek irni, akkor soha többé 
nem beszélek magával. 

- Akkor hát ez volt az utolsó szava, — pat¬ 
togott a leány. 

- Maga mindig rossz és csúnya volt hoz¬ 
zám. — szólt Henrik és a hangja könnyesen 
reszketett. 

A leány elfehéredett, az ajkába harapott, egy 
szót sem szólt és távozott. 

Ez kora délután történt és lefekvésig nem 
békültek ki. Henrik haragjában az utczákat 
mérte, Anna a szobájában a szülei elől rejtőz¬ 
ködve sirt. A férfi, a ki összeszólalkozásuk előtt 
attól ijedt meg, hogy ha Anna riem ir, akkor 
minden hirtelen jut dűlőre, azért fuldoklóit, 
mert a leány mégis ir. Annának, a ki boldo¬ 
gan remélte, hogy Henrik eltiltja attól, hogy 
a bírónak irjon, most azért folytak'a könnyei, 
mert Henrik szerelmes t féltésben csakugyan 
megkötötte a kezé t . . . És aludni tértek volna 
a nélkül, hogy kibékültek volna egymással. 
Még csak jó éjszakát se kívántak egymásnak 
szóval. . . Végül mégis a férfi lágyult eL Este 
kilencz óra felé sárga levélpapiroson ezt az 
üzenetet küldte át az inassal Annának. 

- Jó éjszakát. . . Haragszik Anna, nagyon 
haragszik, ugy-e nem? . . . Jó éjszakát . . . 

Anna a levélpapír másik üres lapját letépte 
és czernzával arra irta a választ. 

- Nem irok neki . . . Nem haragszom . . . 
Jó éjszakát. . . jó éjszakát. . . jó éjszakát... 

Másnap reggel gyengén egymás karjaiba hull¬ 
tak és Henrik bűnbánóan csókolta Anna hom¬ 
lokát és kezét. Henrik most már boldog volt, 
hogy Anna nem irt a birónak és már eszébe 
sem volt, hogy az elmaradó levél hamarosan 
végét fogja csengetni a játéknak 

És miért is gondolt volna erre ? Hiszen An¬ 
nát igazán, leiekből szerette. A magáévá akarta 
tenni, feleségül akarta venni és voltak órái, a 
mikor azt hitte, hogy előbb küld golyót az 
agyába, mintsem hogy tűrje, hogy az a másik 
ölelje Annát a hitvesi szobában . . . Szerelme 
teljes volt és összhangot vitt leikébe. Hitte, 
hogy életének ez az igazi nagy szerelme és ezt 
a szerelmet vinni, élni, teljesíteni, ez az ő éle¬ 
tének nagy küldetése, egyetlen elhivatottsága... 
Érezte, hogy ez az, a mire eddig sorvasztó vá¬ 
gyak közepette sok önmegtartóztatással van 
és hogy végzetének napjai most teljesednek be 
rajta . . . E haragos duzzogás után nem volt 
több folt szerelmük napján . . . 

. . . Szeptember hónap elején voltak. Szent 

Mihály havának — a hogyan a régiek nevez¬ 
ték - - gyümölcsös illata a levegőt zamattal 
töltötte meg. Most nyílt az őszirózsa, a nap¬ 
fényben ökörnyál úszkált, szorgalmas vinczel-
lérek a szőlő érett fürtjeit most szedték nagy 
kosarakba. Bőség és megelégedés látszott ural¬ 
kodni mindenütt. Faluról hazatért barnapiros 
arczú gyermekek pihent fővel és a hosszú tu-
nyaság után dolgozni vágyó agyvelőnek mohó 
érdeklődésével lapoztak új iskoláskönyveikben, 
a korai est sejtelmessé tette a lelket, az esti 
harmat és a levegőnek nedves élessége az ide¬ 
geket és az érzékeket szólította munkába . . . 
Nyár és ősz szerelmes reszketésben ölelkezett 
egymással és két évszak minden dús kincsét 
öntötte az emberek elé, a kik már sok vágya¬ 
kozással készülődtek a téli, városi életre. 

Ez áldott hónapnak egyik első napján Hen¬ 
rik és Anna a Margitszigeten sétálgattak . . . 
Este volt, gyalog mentek át a hídon Budára... 
A korán meggyújtott utczai lámpák fénye vil¬ 
lanyossá tették Henrik lelkét. A télre gondolt 
és arra, hogy dolgozni fog. Tele volt kedvvel 
és észre sem vette, hogy Anna egész délután 
szótalan és kedvetlen volt. 

- Mihelyt az első hideg napok lesznek, 
hasábfával befűttetek - - mondta, - - és dol¬ 
gozni fogok . . . Befejezem a darabomat. . . 

Anna nem felelt. 
— Befejezem a darabomat, Anna! — ismé¬ 

telte Henrik szinte lelkesülten. 
- Henrik . . . holnap délulán megérkezik a 

bíró . . . válaszért jön . . . 
Henrik megütődött. 

- Megérkezik? — kérdezte, mintha az előbb 
nem értette volna. 

- Igen, — szólt Anna és végleges feleletet 
várt. 

Henrik a fénylő lámpákat nézte, a nyüzsgő-
mozgó embereket. Nagy színházi sikerre gon¬ 
dolt, a mit most a darabjától várt. 

- El fogjuk küldeni, — mondta vidám ha¬ 
tározottsággal. - - Elküldjük azt az embert 
örökre. 

Azután — a mit eddig sosem tett meg, -
nyilt utczán karonfogta a leányt. Anna boldo¬ 
gan, melegen dörgölte karját a Henrikéhez. 
Arcza a bizakodástól sugárzott és nem értette 
meg, hogy egész délután miért nem akartak 
kijönni száján a szorongó szavak, a melyekkel 
a másiknak az érkezését akarta Henrikkel tu¬ 
datni. 

XVII. 
A biró restelkedésben főve, értetlenül bámult 

maga elé, a mikor Anna az izgalomtól halotti 
fehéren kimondta a végső szót: 

- Nem lehetek a maga felesége . . . Kál¬ 
mán . . . nem lehetek... gondolkoztam rajta.. . 
bocsásson meg, nem lehetek! . . . 

A leány azután nem annyira belső sugallat¬ 
ból, mint inkább regényolvasmányai emlékei¬ 
nek engedelmeskedve, még ezt mondta: 

- Azért nagyon kedvelem magát, Kálmán... 
nagyrabecsülöm, mint férfit. . . és köszönöm, 
hogy ennyi bizalommal volt. hozzám . . . 

- Gondolja meg a dolgot . . . gondolja meg 
kérem, Anna . . . 

- Jobban már nem lehet. . . egész nyáron 
gondolkoztam rajta . . . nem lehet. . . 

Most egymással szemközt ültek szótlanul. 
A biró nagy kerek fejét lehorgasztotta. Nem 
sirt belül, nem azt érezte, hogy mint férfi meg¬ 
bukott, elesett, csak azt érezte, hogy az életé¬ 
nek valamelyik számítása nem sikerült és az 
ő hibáján kívül nem sikerült. Ugyanazt érezte, 
a mit érzett volna, ha a hivatalában megkerül¬ 
ték volna az előléptetésnél, bár hogy szor¬ 
galmas és a kötelességtudó volt. . . Mit vétett 
ő a leány ellen, miben hibázott és mit fog 
mondani odahaza? 

Anna tűrhetetlennek találta a csendet, de 
képtelen volt arra, hogy megszólaljon. Belül 
remegett. Azt érezte most, a mit kisleány korá¬ 
ban az iskolában érzett, ha nem készítette el 
a házi feladatai. Most is nem tette meg, a mit 
ráparancsoltak, a mit felülről határoztak meg 
az élete számára. De azután Henrikre gondolt 
és a belső vaczogása megszűnt. Konokság és 
dacz lépett a helyébe és harczi kedvet érzett 
magában. Most gyűlölte a kerek fejű bírót és 
vele együtt a lakást, a hol nevelkedett, a régi 
bútorokat, a sok mosástól fakó függönyöket, a 
szobának évtizedek óta ásító sarkait, a szűk 
levegőt, mindent. Szerette volna a bútorokat a 
bíróval együtt kihajigálni innen . . . 

- És a szülők ? — kérdezte a biró határo¬ 
zatlanul. 

Kívülről, a konyhából edénycsörömpölés hal¬ 
latszott. A cselédek most mosogatták az ebéd¬ 
től piszkos tányérokat és poharakat, a ferde 
fogú villákat és a tompa, csorba pengéjű kése¬ 
ket, az ütődéses kanalakat. 

- A szülők? — mondta Anna és újra va-
czogott, — ők nem tudnak róla. A magam el¬ 
határozásából beszélek . . . 

A biró ezt nagy elégtételnek vette. A szülők 
még sem árulták el őt. 

Később, búesúzáskor mégis meg kellett mon¬ 
dani a dolgot, a szülőknek is. Apa úgy vette 
tudomásul a dolgot, mintha szélütés érte volna, 
anya a szomszéd szobába ment, nehogy a leánya 
előtt kelljen sirnia. De azért ők sem szóltak 
egy rossz szót sem. A tanácsos kötelességének 
tartotta, hogy a bírótól bocsánatot kérjen. Anya 
csak ennyit mondott: 

- Nem kényszerítjük a leányunkat... Tud¬ 
juk, hogy a szerencséjét mulasztja el, de nem 
tehetünk róla. . . Nem is tudjuk, miért tette. . . 

- Még fiatal. . . csak tizennyolcz éves múlt 
és nem akar férjhez menni, — mondta a taná¬ 
csos, a ki minden dolgot meg tudott magya¬ 
rázni magának és másoknak és a ki azt hitte, 
hogy a teremtésben nincsen rejtély a szá¬ 
mára : . . 

Kálmán egy perczig azt hitte, hogy további 
gondolkozási időt ad a leánynak, felajánlja, 
hogy mag egy esztendeig vár rá. De nyomban 
úgy érezte, hogy ez túlságos megalázkodás 
volna a számára és már arra gondolt, hogy 
otthon, a városkájában eljegyzi a patikus leá¬ 
nyát, a ki kék szalagot hord a hajában és a 
ki anyjától is két házat fog örökölni. Már ré¬ 
gebben észrevette, hogy szívesen hozzá adnák 
a leányt. Csak a kezét kell érte kinyújtania 
és — neki feleség kell. Ő nem rimánkodik. 

- Az ember ne kívánkozzék olyan szekérre, 
a melyik úgy sem veszi fel. — Ezzel a falusi 
filozofémával vigasztalta magát a biró belülről. 
Azután nem túlságosan sok megaláztatási ér¬ 
zéssel elutazott. 

A szülők nem faggatták Annát. Apa kitalálta, 
hogy a leány még fiatal és ezért nem akar férj¬ 
hez menni és anya ebbe belenyugodott. Gon¬ 
dolatban már azzal is vigasztalta magát, hogy 
még jobb is, ha a leány nem vidékre megy 
férjhez. Itthon marad közöttük és itthon fog 
férjet találni. . . Bizonyosan Isten akarta így. 

Azért nem volt hiány példálózgatásokban és 
anya hirtelen sok fiatalkori barátnőjére emlé¬ 
kezett vissza, a ki szintén szép volt, mint Anna, 
de válogatós és utoljára is pártában maradt, 
míg a csúnyább és szegényebb leányok férjhez 
mentek . . . 

A tanácsos félhangosan ezt mondta : 
- Én, ha fiatal ember volnék, nem nősül¬ 

nék . . . Nem kellene nekem a mai finnyás leá¬ 
nyok közül e£y sem . . . Azok úgy sem tudják, 
mit akarnak i 

Azután, mintha valami bánat érte volna 
őket, megindultán összeölelkeztek a feleséggel. 
Anna kiosont Henrikhez. (Folytatása kö«tk«ik.) 
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EGY EMBER A KÖDBŐL 
ELBESZÉLÉS. IRTA SZŐLLŐSI ZSIGMOND. 

Nyirkos novemberi est. A váczi-utcza kor¬ 
zójának már vége volt, az üzletek óriási vil¬ 
logó tűzszemeire ráborult a lebocsátott redő¬ 
nyök szürke héja. A háztömegek vastag, fojtó 
ködbe merültek és ebben a hideg, ellenséges 
párában megsápadtan, sárgán fuldokoltak a 
villamos ivlámpák gömbjei. Az utczán, a köd¬ 
tenger fenékén kevés ember: az is mind siet 
haza. 

A . Gizella-tér sarkán összeütköztünk. 
Pardon! 
• Az alak, a ki nekem vágódott, nem viszo¬ 
nozza a bocsánatkéróst, hanem megáll és végig¬ 
mér a tekintetével. Magas, sovány, de széles 
csontu férfi, a fején leromlott és zsiros szélű 
kemény kalap, a vállán hosszú, de vékony, 
gyűrött gallér goromba lódén szövetből. Be¬ 
esett, vizes, véreres szeme először ellenségesen 
mered rám, azután kíváncsian mustrál. Egy¬ 
szerre aztán csöndesen mondja: 

- Szervusz . . . 
Magam se tudom, hogyan kerül a kezem 

csontos, hideg ujjai közé. Erősen, szinte gör¬ 
csösen szorítja és tovább mustrál. És a rekedt, 
kopott hangján megint megszólal: 

- Te vagy ugy-e ? A Csuhi ? . . . 
Megrettenve nézek a furcsa, szánalmas alakra, 

a kit a ködtenger vetett ki magából. 
Csuhi. . . 
Csakugyan engem szólítottak így valamikor, 

ezelőtt vagy huszonöt esztendővel a társaim 
egy kunsági gimnáziumban, a hol abban az 
időben egy osztályban sose volt több diák 
tizenötnél-húsznál és mindenik kapott a többi¬ 
től még egy nevet azonkívül, a mit hazulról 
hozott magával. Csak négyosztályu volt az a 
gimnázium, tehát tizennégy esztendős voltam, 
mikor ezt a nevemet utoljára hallottam. 

Csuhi. . . 
Mintha egy bányalámpást adott volna a ke¬ 

zembe ez a szó, a mely megvilágítsa az el-
sülyedt idők tárnáit. És a lámpás, a mint most 
már föllobbant kíváncsisággal néztem a jöve¬ 
vény sápadt, gyűrött, kusza arczába, valóban 
világított. Az eltorzult, összetolódott meg szét¬ 
esett vonások törmelékhalmából egy pillanatra 
csak bár és bár csak tétován, mint egy szo¬ 
rongó sejtés, kikelt egy másik arcz. Egy gyer¬ 
mek friss, vidám, kissé gőgös vagy inkább csak 
hetyke arcza, de annyira más, mint ezé a ko¬ 
pott, megviselt, letaposott emberé, hogy a tor¬ 
komon akadt a szó, mikor a nevét akartam 
kimondani. 

A nevét: az egyetlen nevet, a melyik helyett 
nem adtunk másikat gazdájának. Főképen azért, 
mert úgy is elég különös volt és a mi fülünk¬ 
nek furcsa hangzású. Valérnak hívták, a ho¬ 
gyan senki más fiút az iskolában, sőt'az egész 
kun városban. Nekem különösen furcsa volt 
ez, mert egy nagynénémet, az édesanyámnak 
húgát hívták Valér néninek. De Valérnak a 
nevén kívül más különösségei is voltak, a me¬ 
lyek valamiképen kiemelték közülünk és egy 
bizonyos távolságba állították. Nem annyira 
az, hogy az apja, a törvényszéki elnök az 
egyetlen méltóságos úr volt a városban, ha¬ 
nem más, fontosabb dolgok. Ő volt az egyet¬ 
len közöttünk, a kinek zsebórája volt, az egyet¬ 
len, a ki zongorázni is tudott és a ki még a 
negyedik osztályban is rövid nadrágot, de már 
a másodikban is bőrkeztyűt hordott. 

Ijedten kaptam le a szememet az előttem 
álló emberről és a szivem, mintha jéggel érin¬ 
tették volna, remegett. Az ember halk, de 
szinte fenyegető hangon mondta: 

- Nem ismersz meg? 
Magam is alig hallottam a szavamat, mi¬ 

kor válaszoltam: 
— De . . . 
Elindultunk Én mentem-e vele, ő jött-e ve¬ 

lem, de együtt mentünk a hideg ködben és 
már a Deák-téren voltunk, mikor megszólalt: 

— Hát tudod ugy-e, hogy ki vagyok? . . . 
J ó . . . 

- Tudom. 
Egyszerre megállt és megint azon a különös, 

nyers, éles ejtésü hangon mondta: 

•— Hát így van ez! . . . Furcsa, ugy-e? De 
így van! . 

Magam se tudom: miért, de szinte rémült 
mohósággal siettem ráhagyni, hogy: 

- így-
Bólintott a fejével. 

- No látod! Hát így van! . . . Ez már így 
van! . . . Csudálkozol ugy-e? . . . 

Parancsoló hangon ismételte: 
- Csudálkozol! . . . Ugy-e csodálkozol ? 

Zavartan és még mindig annak a különös 
félelemnek a nyomása alatt feleltem: 

- Hát . . . Persze . . . Igen . . . Mert úgy 
emlékezem, hogy te . . . te katona akartál tán 
lenni. . . 

Hevesen bólogatott a fejével. 
— Az. Voltam is. Az is voltam . . . Más is 

voltam!. . . Katona is voltam . . . Főhadnagy 
voltam ! . . . Helyes! . . . Azóta más is vol¬ 
tam ! . . . Minden voltam! . ... Minden, pajtás, 
minden, a mit gondolhatsz . . . 

- És . . . és most? 
Hirtelen körülnézett. Nem látott, a folyton 

vastagodó ködben .nem is láthatott semmit, 
senkit. Mohó, csaknem támadó mozdulattal 
belémarkolt a karomba és sebesen, lihegve 
mondta: 

- Most. . . Most éhes vagyok Szédülök 
az éhségtől... Ma még nem ettem semmit... 

A hangja rettentően furcsa, olyan vékony 
lett, mint a gyereksirás; én pedig olyasmit 
éreztem, mintha villám csapott volna előttem 
a földbe, oly közel, hogy a lángja megper¬ 
zselte az arczomat. A homlokom tűzbe borult, 
reszkető kézzel, ijedten gomboltam ki a kabá¬ 
tomat és egy papirospénzt vettem ki a tár-
czámból. Nem a legnagyobbat, de nem is a 
legkisebbet. 

Szerettem volna valami mentegető szót mon¬ 
dani, de a nyelvem nem mozdult. Szerencsére 
nem is volt rá szükség. A szikár ujjak mohón 
csaptak rá a bankóra és szinte röpültek vele 
vissza a gallér szárnya mögé. 

Az ember lihegő hangon és mintha magá¬ 
ban beszélne, mondotta: 

- Pénz . . . Alamizsna . . . No, de igy van 
ez . . . 

Levette a zsiros, rósz kalapját és végigtö¬ 
rölte a homlokát. Aztán rám nézett és reked¬ 
ten mondta: 

Hát most már . . . adtál pénzt, hogy 
ehessek . . . hát most már . . . elmégy ugy-e ? . . . 
Hát te persze . . . énvelem persze . . . te énvelem 
egy korcsmába nem jösz . . . Persze. . . ez nem 
lehet . . . 

Bocsáss meg édes jó Istenem, hiszen te úgyis 
tudod, nem jó voltam, csak gyáva, mikor nem 
azt tettem, a mit jobb szerettem volna, hanem 
töredelmesen ismétlem, nem jóságból, hanem 
valami különös gyávaságból ezt feleltem, hogy: 

- - No de kérlek! . . . Hát miért nem ? 
A kopott ember kétkedőén nézett rám és 

élesen kérdezte: 
— Hát velem jösz? 

- Veled. 
- A vendéglőbe? 

— Igen. 
- Nem . . . nem szégyelled ? 
- Ugyan kérlek! . . . 

Megint mentünk. A kopott ember egy perczig 
hallgatott, aztán hirtelen megállt és újra az 
arczomba nézett: 

— T e ! . . . Tudod még a nevemet ? 
- Persze, hogy tudom. 
- Hát mondd meg! 

Megmondottam. 
Valami átvillámlott az-émber arczán. Valami 

olyanforma, mint a mosoly. Vagy, mint a sírás. 
Vagy, mint az ijedtség. És megint levette a 
zsiros kalapját és megint végigsimította a hom¬ 
lokát és megint azon a furcsa, vékony hangon 
dörmögte: 

- Hát ez az . . . Csakugyan ez az . . . Hát 
ez már így van . . . Te persze sokszor hallod 
a nevedet. . . Persze . . . Látod is . . . nyom¬ 
tatásban is . . . Meg leveleken, a miket kapsz: 
rajta a neved, meg a teljes czímed . . . czím, 

név, foglalkozás, lakás . . . Persze . . . Te kapsz 
levelet minden nap . . . nem is egyet, persze . . . 
Innen is, onnan is . . . Családi.. . hivatalos. . . 
Hát ez már igy van! . . . No! . . . Ez már 
így van . . . 

Végre ott ültünk, - kunt a fulasztó köd-
tengerből — a villamos csillárok erős fényé¬ 
ben, egy fehér asztalkánál a vendéglő egy sar¬ 
kában, előttünk karcsú, magas üvegvázában 
néhány szál mosolygó virág, enyhén csillogó 
porczellán és ezüstnemű. 

Nagyon nehéz volt a szivem: az a különös 
nyomás sehogy se akart lefoszlani róla. Csak 
loppal, oldalvást néztem a barátomat, a ki 
mikor beléptünk a világosságba, az első pil¬ 
lanatban mintha megrettent volna, úgy állt 
meg, mintha vissza akart volna fordulni. De 
mikor leültünk, egy szempillantás alatt csodá¬ 
latosan megváltozott a tekintete. Az arcza ki¬ 
simult, nedves, véreres szemét az örömnek 
valami kimondhatatlanul naiv, gyermeki fé¬ 
nyessége ragyogta be. Az első mozdulata az 
volt, hogy mohón kapott a kenyeres kosár 
után, de ugyanolyan megrettent gyorsasággal 
vissza is tolta. De a keze nem tudott meg¬ 
válni az asztaltól. A sovány, hosszú ujjak hol 
az asztalkendőt bontogatták, hol az evőeszköz¬ 
zel babráltak, hol a poharak vékony, zengő 
falait simogatták remegő, meleg gyöngédség¬ 
gel ; a viszontlátás kéjes boldogságával. 

Odanyujtottam neki az étlapot és ezt mond¬ 
tam: 

- Válassz te. Nekem úgy is mindegy. 
Rám nézett. 

- Neked mindegy ? Nem vagy válogatós ? . . . 
Nem vagy gourmet? 

- Nem. 
Az ember, a ki huszonnégy órája nem evett, 

értetlenül csóválta meg a fejét és halkan 
mondta: 

— Furcsa . . . 
Azután jó tiz perez hosszat tárgyalt a pin-

czérrel. Utasításokat adott és magyarázott neki 
és látszott az arczán, hogy ez öröm neki és 
gyönyörűség. És mikor elkés/ült a magyará¬ 
zattal, elmondatta magának a pinczérrel, meg¬ 
nyugtatásul, hogy jól megértette. És mialatt 
ez a tárgyalás tartott, édes Istenem, én nem 
értem, de így volt: a ködtengernek ez a ki¬ 
vetett, koldus hajótöröttje, mintha átváltozott, 
kiegyenesedett, megfiatalodott sőt - - át is öl¬ 
tözött volna. Legalább nekem úgy sejlett, 
mintha már nem lenne se olyan kopott, se 
olyan le tiport. 

Azután - - vacsoráztunk. Valami nagy étvá¬ 
gyam nem volt, de azt meg kellett állapíta¬ 
nom, hogy a társam kitűnő menüt állított 
össze. A fogások egy melódia puha folytonos¬ 
ságával kapcsolódtak egybe és a társam bol¬ 
dog és kéjes odaadással élvezte ezt a harmó¬ 
niát. És egy árva szót nem ejtettünk . . . 

Ennem mertem beszélni. Mit mondjak neki? 
Mit kérdc/zek tőle? 

Hanem azután - - a társamnak megjött a 
szava. És beszélt - - a politikáról. Szenvedel-
mes dühvei szidta a kormányt, szidta az el¬ 
lenzéket, de különösen a - - szoczialistákat, a 
kik fölforgatnak minden társadalmi rendet. 
Ez bőszítette a legjobban. A társadalmi rend 
fölforgatása. 

Némán, közbeszóláa nélkül hallgattam. 
Egyszerre aztán legyintett a kezével, abba¬ 

hagyta a politizálást. Közelebb hajolt hozzám : 
- Te ugy-e ügyvéd lettél? 

— Az. 
Az arcza megrándult. Egy pillanatig hallga¬ 

tott, aztán csöndesen mondta:. 
- Különben... Az is lehet úri ember!. . . 

Nős vagy? 
- Nem. 

Hosszú szünet A társam elhallgatott és 
félrefordította a fejét. De bizonyára megértette, 
hogy a szemem kérdően néz rá, mert egy idő 
múlva .csöndesen, rekedt hangon, nem reám 
nézve mondotta: 

— Én . . . az is voltam . . . Minden vol¬ 
tam . . . Minden voltam . . . 
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Most az arczomba nézett A tekintetünk ta¬ 
lálkozott és a társam keservesen zihálva, alig 
hallhatóan mondta: 

- A sors . . . 
És abban a pillanatban, a mint ezt a szót 

kimondotta, lángvörös lett az arcza és gyor¬ 
san elfordította a fejét. És a mint ezt a szót, 
ezt a különös szót, ezt a kegyetlen szót, ezt 
a csodálatos szót, a mely dicsőség, a mely 
pusztulás, áldás és szerencsétlenség, biborpa-
lást, koldus rongy, napfény, sötétség és bűnök 
álarcza és minden, a mi élet, a mi öröm és 
a mi katasztrófa, a mint ezt a szót kimon¬ 
dotta, éreztem, hogy én is elszorulok és én 
is félrekapom a fejemet. . . 

Én is éreztem, a társamnak is éreznie kel¬ 
lett, hogy most már több szó, több magyará¬ 
zat nem következhetik. Szótalanul ültünk, csak 
azt vettem észre, hogy a társam szorgalma¬ 
sabban kezdi töltögetni a poharát. 

Az órára pillantottam. Tizet mutatott. 
- Bocsáss meg, barátom, de nekem men¬ 

nem kell. . . Szinház után találkozóm van 
egy társasággal. . . 

Ha nem lett volna igaz, nem mertem volna 
mondani, de csakugyan így volt. 

A társam élénken bólingatott a fejével. 
- Ha dolgod van, a világért el ne mu¬ 

laszd . . . A világért se! . . . így is nagyon 
hálás vagyok neked, hogy . . . hogy volt sze¬ 

rencsém . . . Hogy még emlékszel a nevemre... 
Nagyon . . . nagyon kellemes volt. . . 

Csöngettem. A pinczér megjelent. Kihúztam 
a tárczámat. 

Ebben a pillanatban a társam hosszú, vé¬ 
kony ujjai átfogták és visszaszorították a ke¬ 
zemet. És ziháló és rekedten akadozó hangon 
mondta: 

— Nem . . . Ezt nem engedhetem . . . Nem. 
Te az én kedvemért jöttél most ide . . . Én 
hívtalak! Nem . . . Nem engedem ! . . . 
Majd én . . . Én . . . 

És mialatt beszélt, folyton a szemembe né¬ 
zett és a haűgjában és a tekintetében könyör-
gés, parancs és fenyegetés volt, úgy, hogy én 
ellenkezés nélkül, meghökkenve tettem vissza 
a tárczámat, mialatt a kopott ember zsebéből 
az asztalra röpült az a bankó, a mit az imént 
én adtam neki. 

Szédülve és mozdulatlanul néztem, hogy ki¬ 
fizeti a vacsorámat és koronás borravalókat 
osztogat a pinczéreknek. 

A kezét nyújtotta: 
- No menj, pajtás, ha dolgod van . 

még maradok egy kicsit. . 
nak!. . . Még megiszom egy kis üveggel eb¬ 
ből a vörösből ... . Én ráérek . . . 

Az ajtóból visszanéztem. A kopott ember 
hátradőlt a széken és behunyt szemmel szívta 
a szivarját. 

Kiléptem a ködtengerbe. 

Én 
Engem nem vár-

NÁSZÚT. 
A fiatal pár útra kel, 
— Pazar, előkelő hotel. 

Az új asszonyon csipke, prém, 
De milyen halvány a szegény. 

Eagyogva válik ki a páholy, 
Sötétzöld-bársony távlatából. 

— Szinház után intim szalon, 
Habzó ital az asztalon. 

Sok idegen, pompás virág, 
- Függöny rejti a muzsikát. 

Fásult közöny mindenik arczon, 
Uppmann-füst. Földig hajló gar9on. 

S ezért! . . . A drága hotelért, 
A hol oly pompás az ebéd. 

A zöld-bársonyos páholyért, 
A tündöklő gyémántokért, 

Eladta gyönyörű szerelmét, 
A mosolyát, az esküjét. 

S ezért, ezért 
Talán épen e pillanatban 
Szorítja szívéhez riadtan 
Egy ifjú a revolverét. 

Farkas Imre. 

l. Az ünnepi szónok. — 2. Az emléktábla a templom falán. — 3. A templom, a melyben a szultán szive el van temetve. — 4. Gróf Festetics Budolf mauzóleuma. 

II. SZULEJMÁN SZULTÁN EMLÉKTÁBLÁJÁNAK LELEPLEZÉSE TURBÉKON, SZIGETVÁR MELLETT. — Jelfy Gyula fölvételei. 

1. A vár főkapuja. — 2. A Zrinyi-emlék Szigetvár főterén. — 3. Török torony a várudvaron. — 4. Vártorony a főkapu mellett. — 5. A vár oldalkapuja, melyen 
át a lőpor-raktárhoz lehetett jutni. — 6. Vizi-malom, mely egykor lőpor-malom volt. 

A SZIGETVÁRI ERŐSSÉG MAI ÁLLAPOTÁBAN. — Jelfy Gyula fölvételei 
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KRÚDY GYULA: «Zoltánka»; a Magyar Színházban. 

Novellista sikerének tetőpontján fordult Krúdy 
Gyula a drámához s kísérletét nagy érdeklődés¬ 
sel és rokonszenvvel várta mindenki, mert Krúdy 
népszerűsége - - ritka eset - - egyaránt kiter¬ 
jed az írókra és a közönségre. A várakozásba — 
részünkről legalább — megvalljuk, némi aggo¬ 
dalom is vegyült. Krúdy a novellairó nem igen 
árult el olyan vonásokat, melyek a drámára 
predesztinálják. Legfőbb ereje hangjában, elő¬ 
adásmódjának borongós melancholiájában, en¬ 
nek a melancholikus hangnak férfiasán meg¬ 
hatott, lágy, szívhez szóló és mégis erővel tel¬ 
jes zengésében van s ezt a hangot a szin-
padon, egy sereg színészen keresztül, alig lehet 
megszólaltatni. Krúdy művészete rendkívül köz¬ 
vetlen, szinte magától, önkénytelenül folyó, 
majdnem öntudatlan, mindenesetre teljesen 
számítás nélkül való, - - a színpadi előadás 
pedig erősen közvetett dolog, a drámához nagy 
öntudatosság és sok számítás kell. Krúdynál 
a közvetlenségből folyik munkájának laza, vé¬ 
letlenszerű struktúrája, a mely a pongyola¬ 
ságig is tud terjedni s a szerkezet szigorú¬ 
sága, a belső forma erős körvonalazottsága 
nélkül alig képzelhető el hatásos színdarab, 
így tehát sejtettük előre, hogy Krúdy darabja 
okvetlenül fog adni finom és kedves dolgokat, 
nemes illatú virágokat az irodalmi értőknek, 
érdekes irodalmi munka lesz, de aligha fog 
tudni a színpadon megelevenedni. A darab el¬ 
olvasása sem változtatott ezen : olvasva a darab 
túlnyomó része igen szép, meleg és finomsá¬ 
gokkal teli, de inkább szép novellának hat, 
mint drámának. Nem kívánja a színpadot s 
nem kényszeríti az olvasót, - - mint az igazi 
színpadi művek szokták, -— hogy az olvasot¬ 
takat képzeletben színpadra vetítse. 

A dolog mégis szerencsésebben végződött, 
mint vártuk. A közönség jobbnak és meg¬ 
értőbbnek bizonyult, mint a milyennek tar¬ 
tottuk, s a darab is, legalább egyes részeiben, 
meg tudott elevenedni: fel tudta kelteni a 
maga hangulatát. Hiába, a mi igazi iró kezé¬ 
ből való, ha tökéletlen és töredékes is, ha nem 
tud is teljesen meggyőzni, mégis érdekes ma¬ 
rad, a mi érték van benne, az napfényre kél, 
ha törmelékben van is. A Zoltánka minden¬ 
esetre tökéletlen darab, egyenetlen, ingadozó, 
kanyargós folyású, a maga síkjából mindun¬ 
talan kitérő, egészében egyáltalán nem hatá¬ 
sos és mégis szívesen gondolunk rá vissza, 
mert kaptunk belőle egy pár szép részletet és 
mert egy kedves és megnyerő egyéniséggel 
társalkodtunk lelkileg, mialatt a színpadon tör¬ 
ténőkre figyeltünk. 

A témának is megvoltak a szczillái és cha-
ribdisei. Petőfi családjának története időben 
és érzésben még elég közel van hozzánk 
arra, hogy ne érezzük teljesen történelminek 
s teljes elfogulatlansággal nézhessük. Vannak 
ebben a történetben mozzanatok, melyeket ké¬ 
nyeseknek érzünk, melyekhez csak gyöngéd 
kézzel szabad hozzányúlni, mert az erősebb 
érintés is durvaság-számba mehet Krúdy épen 
azzal mutatta meg, mily gyöngéd lélek, hogy 
nem kerülte el ezeket a kényes mozzanatokat, 
úgy vitte őket színpadra, a hogy valameny-
nyiünk tudatában élnek és mégis el tudta ke¬ 
rülni a kényességnek minden látszatát Cso¬ 
dáljuk, hogy egy-két kritikus társunk mégis 
megütődött rajta, holott mi épen annak a 
gyöngédségnek és főleg annak a megértésnek 
örültünk, a melylyel alakjait elénk vezeti. 

A legtöbb kényes mozzanat a darab fő női 
szereplőjében halmozódik össze. Júlia - - ma¬ 
radjunk a szerző névjelzésénél, mely a veze¬ 
tékneveket elkerüli, — nem az az erős karak¬ 
terű, lemondani tudó asszony, a kinek egy 
nagy ember özvegyét el szeretnők képzelni. 
Nem született tragédia hősnőjének, sem arra 
nem született, hogy mint a hindu asszonyok, 
legalább lelkileg máglyára menjen holt férje 
után. Egyszerű, mindennapi teremtés, élni 
vágyó, kaczér, könnyelmű, végtelenül hiú és 
végtelenül fogékony a férfiak iránt. Olyan asz-

szouy, a milyen ezrivcl él mindenütt, a nél¬ 
kül, hogy szigorú ítéletet provokálna maga 
ellen. Helyzete, az hogy egy nagy embernek 
lett a felesége, olyan kötelességeket ró rá, 
melyekre nem képes, de súlyukat maga is érzi, 
nyugtalan, örökös izgalomban és lelki kettős¬ 
ségben él miatta, a nélkül, hogy máskép 
tudna élni és cselekedni, mint a hogy lényé¬ 
nek fizikai és morális törvényei kívánják. Férje 
dicsőségéből csak a szemrehányást érzi, anyai 
kötelességteljesítésre nem képes, mint a hogy 
egyáltalán nem képes semmiféle kötelesség¬ 
teljesítésre. Érzi a parancsot, de nem tud neki 
engedelmeskedni, csak arra való neki, hogy 
örökké zavarttá legyen tőle a lelke. "Nyugtalan 
és boldogtalan, holott a nyugalomra és bol¬ 
dogságra szomjazik, - - egész tragikuma ab¬ 
ban van, hogy egy nagy emberrel került szo¬ 
ros kapcsolatba s nincs benne egy szikra sem 
a nagyság szelleméből. Ez a jellemrajz meg¬ 
felel annak az ítéletnek, melyet tudtunkkal a 
kortársak közvéleménye alkotott Júliáról s a 
melynek alapján az első idők felszisszenése 
után bizonyos megértő és sajnálkozó elnézés¬ 
sel voltak iránta. Krúdy rajzának finomságát 
és megértését mutatja az is, hogy Júliában 
igen jól meg tudja láttatni azokat a vonáso¬ 
kat, melyeket kora vitt át bele: a George 
Sand-i romantikát, a biedermeyer-kor lágy, 
hisztérikus érzelmességót s Júlia alakjában — 
nyilván egész öntudatlanul - - a múlt század 
negyvenes-ötvenes éveinek egy igen érdekes és 
igen gyakran előforduló asszonyi típusát al¬ 
kotta meg. Szerencséje az írónak az is, hogy 
a kitűnően beállított alakhoz minden tekin¬ 
tetben hozzávaló színésznőt talált: Cs. Aczél 
Ilona ifjúi szépsége, női lágysága, beszédének, 
mozgásának színe és kifejező képessége még 
soha, semmiféle szerepében., nem érvényesült . 
annyira, mint ebben. Nagy megértéssel ját¬ 
szotta el szerepét, nemcsak kihozott mindent, 
a mi a szerepben van, hanem a magáéval is 
kiegészítette és - - a mi fő - - egószszé, élő 
alakká tudta tenni. 

Mint Júliának, a többi alakoknak a rajzá¬ 
ban is a valósághoz, a mindenki előtt isme¬ 
retes adatokhoz és vonásokhoz tartotta magát 
az iró, de már a többi alakokat nem tudta 
olyan jól megeleveníteni, mint Júliát s ez an¬ 
nál nagyobb baj, mert Júlia csak a darab első 
felében, az előjátékban és az első felvonásban 
kerül a színpadra s ő nélküle a darab, mely 
addig be tudta tölteni legalább többnyire a 
színpadot, erősen összeesik. Zoltánt sok szere¬ 
tettel és megértéssel tárgyalja az iró: apja 
iránti rajongását, tehetetlen vergődését, belső 
ziláltságát, a költői és hősies pózok alól ki¬ 
törő gyermekes és köznapi természetét, után¬ 
zását. Jaj a nagy ember fiának, ha apjának 
nem a tehetségét, csak a hírességét örökli s 
ebből kötelességet érez magában arra, hogy 
szintén nagy emberré váljék. Torz figura lesz 
belőle, vagy sajnálatraméltó, önmagával hasz¬ 
talanul vívódó fantaszta s bele kell valami-
képen pusztulnia abba a szerepbe, melyet ma¬ 
gára vállalt. Zoltán bohémeskedéee, színészi 
és költői erőlködése, anyjával és egész család¬ 
jával való perlekedése, szilaj nekiiramodásai 
és kényszerű megjuhászodásai mögött valami 
tehetetlen, sivár szomorúság van, a melyet 
Krúdy jól meg tud éreztetni s talán még job¬ 
ban meg tudtuk volna érezni, ha Törzs, ez a 
különben nagyon intelligens és gazdag ado¬ 
mányokkal megáldott színész, nem játszotta 
volna olyan elmosódottan, ha jobban kiemelte 
volna a lényeges vonásokat. 

Az előjátékban és az első felvonásban ér¬ 
deklődésünk teljesen a darab mellett szólott. 
Itt életet és valóságot láttunk, ha egyenetle¬ 
nül, itt-ott ügyetlenkedve és primitivül is, de 
művészi eszközökkel megvalósítva. Júlia pesti 
élete, affektált érzelmessége, dilettánsos iro-
dalmárkodása, kaczérkodása önmagával és a 
közelébe kerülő férfiakkal, nyugtalankodása 
férje emléke miatt, - - egész asszonyi, hisz¬ 

terikus tudattalansága érdekes volt, szép volt. 
Később, tizenöt év múlva, az első felvonás¬ 
ban folytatódott ez a hatás: ereznünk kellett, 
hogy anya és fia, a kik itt szembe kerülnek, 
természettől fogva, lényük ellentétességéből ki¬ 
folyólag, idegenek kell hogy legyenek egymás 
iránt Az apja emlékében felolvadó, szertelen, 
a szilaj bohémet játszó, az úrias, előkelő élet¬ 
től irtózó fiú és a férjéről megfeledkezett, pil¬ 
lanatnak élő, pillangó lelkű, saját szépségében 
és élvezeteiben elmerülő anya - - lehetetlen, 
hogy megértsék egymást s ebben a lehetet¬ 
lenségben legalább is enyhül az Ítélet, a me¬ 
lyet Júliának Zoltánnal szemben való nem 
épen anyai viselkedése támaszt. Diszkrétnek 
és igaznak hat a felvonás egyetlen veszedel¬ 
mes jelenete: mikor Zoltán elragadtatva anyja 
szépségétől, a vállára hajlik és megcsókolja, -
a kiben van megértés és nem köti mindenhez 
mindjárt a legrútabb asszocziácziókat, az lehe¬ 
tetlenség, hogy megütődni valót találjon ebben 
a fellobbanásban, a mely nem jelent semmi 
többet, mint hogy a szépség hatása iránt ér¬ 
zékeny fiúban az anyja szépsége hirtelen fel-
lobbantja a szunnyadó szeretetet, mely egy 
önkénytelen és természetes mozdulatban feje¬ 
ződik ki. A vándorszínészekkel való jelenet, a 
kiket Zoltán felhoz a bálba távozott anyja 
lakásába s megvendégel, szintén kedves és 
azokkal a melancholikus mozzanatokkal, me¬ 
lyeket bele tud hozni, feledteti az egésznek 
olcsóságát. Sajnáljuk, hogy a két vándor¬ 
színész további szereplésében ez az olcsóság 
már semmivel sincs leplezve. 

A darabnak tovább is ezen a nyomon, az 
anya és fiú konfliktusa nyomán kellene ha¬ 
ladnia, csakhogy sajnos, kisiklik a maga vá¬ 
gányából. A második felvonás, a gödöllői, em-

^lény.,. .mát. üresnek érzik, mintha az iró ki¬ 
fogyott volna mondanivalójából. Az egész nem 
más, mint néhány bohókás jelenet, olcsó fo¬ 
gásokkal tarkítva s nem jellemez semmit, 
mint Zoltán rajongását apja iránt és szinte 
komikus utánzói tehetetlenségét Zoltán kirán¬ 
dulása a gödöllői erdőbe Piczivel, a kis pol-
gárlánynyal, az útjukba került kálomista pap¬ 
pal való beszélgetés apjáról, - - ez az egész 
felvonás. A czigányasszony, a kit egykor a 
nagy költő szerelmével tüntetett ki s a ki 
jövendőmondás ürügyén kezetcsókol a költő 
fiának, kicsit hajánál fogva van odavonszolva. 
A legalsó nép hódolatát akarja jellemezni a 
nép nagy költője iránt ? Ennek kissé sovány. 
Csak épen egy hatásos jelenetet akart sze¬ 
rezni? Annak nem elég hatásos. 

Itt érezzük legjobban a darab szervi hibá¬ 
ját : a szervetlenséget. Krúdynak novellisztikus 
dolgai is gyakran szervetlenebbek, mint a 
mennyire lényének önkénytelensége és köz¬ 
vetlensége megkívánná. A keze lágy és hanyag 
szorítású, mikor témáihoz hozzányúl. Erről 
már irtunk egyszer, mikor figyelmeztettünk az 
iró konczentrálatlanságára. Színdarabban ez 
még nagyobb veszedelem; széjjeleső írónak 
széjjel esik a műve is s ez a színpadon egy¬ 
szerre, magától konstatálódik. 

Az utolsó felvonás Zoltán haldoklása és 
halála. A doktor bácsi, szinészpajtásai vigasz¬ 
talják utolsó óráján, a doktor bácsi okos sze¬ 
retettel, a komédiások bohó komédiázással s 
a kis Piczi karjai közt hunyja le a szemét. 
Anyja mái- csak halálában látja viszont. Ez a 
felvonás jó volna, ha a feldolgozás olcsósága 
nem rontana rajta; - - sajnáltuk, hogy a ki 
olyan finom megérzésnek adta jeleit a darab 
elején, annyira elejti önmagát többi részeiben. 

Erősebben hangsúlyoztuk a darab hiányait, 
mint szerettük volna, de azt hiszszük, Krúdy 
színpadi pályája még csak most kezdődik s 
azt szeretnők, hogy ezután emelkedő irányban 
haladjon tovább. Darabjára szívesen gondo¬ 
lunk vissza így is, — az idei színházi saisou-
nak sok silánysága és sivársága után jól esett 
ennek a darabnak tagadhatatlan szépségeit 
látni. Schöpflin Aladár. 
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A NEMZETI SZÍNHÁZ ELŐSZÖR. — Vadász Miklós rajza. 
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Papp Sándor: Strausz Adolf arczképe. 

TÉLI KIÁLLÍTÁS A MŰCSARNOKBAN. 
A Magyar Képzőművészek ezidei téli ki¬ 

állítása, szokatlanul gazdag. A 17 kiállítási 
termet immár annyira megtölti a magyar mű¬ 
vészek alkotása is, hogy nem szorulunk kül¬ 
földi atrakcziókra. Ez az első kiállítás a me¬ 
lyen a művészek külön csoportokra szakadva, 
állítanak ki. A szabad művészet csoportja a 
modern irányok híveit egyesíti magába; a 
független művészek művészi irányojí régibb: 
nyomdokain haladó 'mestereit vette-be Csoport¬ 
jába. Ezen kivül vannak csoporton kívüliek, 
a kik ma még nem választották meg jövendő mű¬ 
vészet-politikai hitvallásukat; a rendezés alatt, 
sorshúzás után jutottak be vendégek gyanánt, 
hol az egyik, hol a másik csoportba. 

A kiállítás kiváló alkotásokban igen gazdag. 
Szerencsés ország, a hol annyi új tehetség 
kerül évente fölszinre. 

Adjuk át az ünnepélyes pálma-ágat az öre¬ 
geknek, a kik a mai modern irányzatok között 
is mindenkor tiszteletreméltó mesterei marad¬ 
tak a hazai képzőművészetünknek. Benczúr 
Gyula három elsőrangú művét állította ki; 
az egyik köztük az elhunyt gróf Zichy Nán¬ 
dort ábrázolja s Benczúr mester legremekebb 
munkái közé tartozik. Horovitz Lipót Bécs¬ 
ben elő mesterünk, három művével nem 
öregségét, hanem örök fiatalságát bizonyítja. 
«Női arczképe» csodás szép alkotás, minden 
művészi tudások valóságos gyűjteménye. Ta¬ 
vasz lehelete árad Szinnyei-Merse Pál két 
tájképéből, a mely nemrég még a müncheni 
kiállítást gazdagította. «A sárosi táj» czímű 
művével méltán kiérdemli azt az általános 

Vastagh GézA : Baromfi-csoport. 

bámulatot, melylyel művésztársai kitüntetik. 
Ő a «színek Petőfijei) id. Vastagh György 
alig pár hété múlt 80 éves és «Víg boldogság* 
czímű művén igazolja frisseségét és soha nem 
lankadó művészi tudását. Kacziány Ödön, a 
ki nagy elismerésre méltóan rendezte a füg¬ 
getlen művészek csoportját, «Eger vár égésen 
jczímű nagyszabású művén, egy olyan nehéz 
szinbeli hatás megoldásába fogott, a mely nem 
mindenkinek sikerül. Brilliáns technikával ol¬ 
dotta meg a lángok színharmóniáját, a mely 
egy sokat tudó és gondolkozó művész nagy 
tudását bizonyítja. Kitűnő nyomokon halad 
leánya Kacziány Adrienne, a kinek csendélete, 
művészi haladásáról tanúskodik. Besztercze-
bánya szorgalmas művésze Skutezky Döme, 
két műben folytatja réz- és vaskovácsok éle¬ 
téből merített műveinek sorozatát. Kitűnő 
rajzoló és festő egyaránt Jendrássik Jenő 
ecsetje is fetezab#dur-~ez •aitaöommttr' tt-gyer*r 
mek-arczképek nehéz munkája alól és egy 
kisebb életképben bizonyítja rendkívül finom 
szinérzékét. «Emese álma» czímű műve egyike 
legsikerültebb alkotásainak. Szlányi Lajos több 
kitűnő tájképpel gazdagítja a kiállítást, mely¬ 
nek azon részét, melyben a szabad művészek 
csoportja van egyesítve, rendkívüli változatos¬ 
sággal ő maga rendezte. «Margithíd pesti ol¬ 
dalán czímű műve muzeális alkotás; ((Erdő¬ 
részlet őszszel D czímű műve pedig a budai 
hegyek egyik részletét örökíti meg mesteri 
színgazdagsággal. Tornai Gyula jeles orientalista 
festő, megint egy nagyobbszabású művel gaz¬ 
dagítja kiállításunkat. «A Csoda-madár» moz¬ 
galmas kép, a mely egyesíti a mester művészi 
tudását és nagy orientális tudását is. A ha¬ 

sonlóság és egyszerűség ' nagy mestere Stetka 
Gyula, a ki Bársony János orvostanár pom¬ 
pás arczképével gyarapítja művészi hírne¬ 
vét. A hangulatok mestere Spányi Béla, még 
nehéz betegségében is olyan .közvetlen tol-
mácsolója a természet bájainak; hogy ((Erdő¬ 
részlet)) czímű műve előtt meghatva kell 
megállani. Rokoniélek hozzá a hangulatok 
visszaadásában Kezdi Kovács László, a kinek 
«Este van» czímű" műve, a hold feljötte han¬ 
gulatát kiváló tudással örökíti meg. Balló 
Ede Petz Samut ábrázoló művében most is 
elsőrangú művészi alkotást állít ki. Poll Hugó 
«Crevette-halászok» czímű műve a pastell-
festésnek egy kis mesterműve; rajzban, szín¬ 
ben egyaránt kitűnő alkotás. Eógi idők jeles 
művésze Roskovics Ignácz, a ki «Janó» czímű 
kisebb alkotásával,"' megint újabb elisme¬ 
rést szerez művészetének. Báró Mednyánszky 
.László minden mtívébén oly nagy mestere a 
hangulatoknak, hogy ebben,, utánzói még csak 
nyomába sem léphetnek. Pörge Gergely egy¬ 
szerű vonásokkal és színekkel tudja az «Új¬ 
pesti vásár» mozgalmas ,életét megörökíteni. 
Túry Gyula egyaránt kitűnő figurális és tájkép 
festő «Lanzenkircheni orgonistái), valamint er¬ 
dei tájképei egyaránt tanúbizonyságai sokol¬ 
dalú tehetségének. Juszkó Béla keleti útjáról 
((Márvány-tenger partján» czímű műve tanús¬ 
kodik. Szingazdag alkotás, a mely érvényre 
juttatja a kelet kapujának összes szinpompáit. 
Márton Perencz fiatal székely festő ezúttal 
«Fairtás Csikországban» czímű művén, tehet¬ 
sége fejlődésében megint egy nagyot ugrott; 
kívánónk, hogy visszavonult jeles elődjének, 
Gyárfás Jenőnek, méltó utódja legyen. 

fe\ -
Juszkó Béla: Márvány-tenger. Poll Hugó: Crevette-halászok. 

Kézdi Kovács László : Este van. Moldvai Krajna János: A bor. 

Moldován Béla: Sebők Zsigmond arczképe. 

Roskovics Ignácz: Janó. Márton Ferencz: Erdőirtás Csíkországban. 

Horovitz Lipót: Leány-arczkép. 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT TÉLI KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 



Báró Mednyánszky László: Vízpartja. 

Benczúr Gyula: Gróf Zichy Nándor arczképe. 

Túry Gyula: Lanzenkircheni orgonista. 
Kacziány Ödön : Egervár ostroma. 
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Szinyei-Merse Pál: Sárosi táj. 

Skutezky Döme: Munkában. 

Fülöp: Báró Forster Gyula arczképe. 

Tornai Gyula: A csoda-madár. 

K. Spányi Béla: Erdőrészlet. Szlányi Lajos: A Margithid pesti oldala. 
Balló Ede: Petz Samu arczképe. 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI Stetka Gyula: Bársony János arczképe. 
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A NEPÁLORSZÁGI MAGAROK. 
A gurkák. — Beszélgetés magár katonákkal. — Egy 
indiai tndós a magarokról. — Rokontörzsek a Hima¬ 

lájában. — Bokonszavak bongesztté. 

Kalkutta egyik legfestőibb pontján, a «Mai-
dán» (sétahely, síkság) szobrai között ott dísze¬ 
leg Viktória királynő jól sikerült bronz kép¬ 
mása. Bennünket nem annyira a szobor érde¬ 
kel, mint inkább a talapzaton lévő dombormű, 
mely két vitézlő gorkáli katonát ábrázol. Nem 
is annyira dísz gyanánt rakta oda a művész 
e reliefeket, hanem szimbolizálta velük azt, 
hogy ők az indiai angol hadsereg magva, veleje. 
Kitűnő katonák, hűséges angol pártiak; két ki¬ 
tüntetés mutatja, hogy őket többre becsülik, 
dupla zsoldot húznak és kivételképen a nepáli 
«kardácsa» (kés, kard) ott lóg a baloldalukon, 
a mi nincs összhangzásban a modern fegyver¬ 
zettel. A gorkálik Nepálország egyik törzsét 
képezik, nevük mint gyűjtőnév szerepel az an¬ 
golok előtt, mert a gorkáli, vagy gurkák alatt 
értik azon hegyi törzseket, a kik angol zsold¬ 
ban állanak. A gurkák sorai között figyelemre 
méltók különösen a vitézlő magarák, kik ka¬ 
tonai élet tekintetében túltesznek a gurkákon 
is, mivel már sok évszázad óta vitézkednek, 
mig a gurkák származása újabb keletű lévén, 
később kezdenek szerepelni. 

A kalkuttai királynapok alatt volt alkalmam 
beszélgetni magár katonákkal, a kik örökös 
mosolygás közt adták le naiv feleleteiket. Észre¬ 
vettem, hogy szégyenlik nyelvüket, erővel gur-
káknak mondották magukat, a mellett bizal-
matlankodtak; nem tudták elképzelni, miért 
érdeklődik irányukban egy európai. Komolyan 
tudtukra adtam, hogy én is magár vagyok. 
Ezt különösen tréfának vették. Egyetmást meg¬ 
tudtam Babér Shán Shere Dzsang Szing Bahá-
durtól, ki elmondotta a magarok életmódját 
és nyújtott elegendő felvilágosítást, sőt szeren¬ 
csés véletlen folytán néhány jóhangzású falu 
nevét is leadta: Eapszód, Bikmátor, Márkó. 
Ne essünk azonban túlzásba a nepálországí 
magarokkal való közvetlen rokonságot illető¬ 
leg. A mai magarok a rokonsági kötelék ép 
oly fokán állanak, mint a többi Himalája-béli 
ugorok, avagy az északi rokon népecskék, tu¬ 
ráni töredékek. Mivel a jjepálországi magarok 
eredete-'Indiába nyúlik vissza, tehát a magár 
(moger, megér, madjar, mogurit, madzsar) nem¬ 
zetség épen azért érdemel nagyobb figyelmet, 
mint a többi Himalájabeli rokontörzsek, ők 
azon indiai magár törzszsel hozhatók össze¬ 
köttetésbe, kik az indo-szkitákkal, a fehér¬ 
hunokkal egyesülve kerekedtek fel új hazát 
keresni Európa felé. 

Kitérek még arra, hogy a magár név válto¬ 
zatai Indiában megvannak és a mogurit-töizs 
a hunzáknál mint legelső osztály szerepelt az 
ősidőkben, mely törzsből királyok származtak. 
Munshi Shanker Singh igy adja elő könyvé¬ 
ben a magaroknak Nepálba való felszármazá¬ 
sát : «Jaja Déva Malla idejében, a mikor ez 
Lalitpatán és Kantipur felett uralkodott, to¬ 
vábbá Ananda Malla és Baktipur fölött a Sáka-
időszak 814-ik évében a Nepál-Sambat 9-ik 
számítása szerint, a Sravanasudi 7-ik napján 
Mánya Déva Rádzsa jött be seregével a déli 
Karnatka vidékéről. Csapataik között voltak 
néváriak, Bramaputra-vidéki csetri-k és ácsá¬ 
rok . . . 

. . .- Ezen időben Jaja Déva Mallat szolgá¬ 
latában volt egy magár is, a kit hivatalából el¬ 
bocsátottak és haza ment. Otthon elbeszélte, 
hogy Nepálban vannak házak aranyfedéllel és 
tetővel. Erre a hírre Mokunda Séna Rádzsa 
hatalmas sereggél tört be nyugat felől és el¬ 
foglalta Nepált. . . Evvel a rádzsával a magár 
és kass-törzs tört be Nepálba. Ez emberek itt 
nagy bűnöket követtek el és Pasupati-isten-
ség déli feje (Agoramurti) kimutatta rettenetes 
fogait és egy istennőt Mahamarit, küldötte 
reájuk, M egy fél hónapon belül Mukunda 
Séna seregét megsemmisítette. A rádzsah meg¬ 
menekült ugyan, Devigátban azonban halálát 
lelte. Ezen időtől kezdve vándorolnak be a 
magarok. 

. . . A nép hozzászokott a jövevények ételei¬ 
hez a «sinki»-hez és a hakuva-rizshez. A kar-
natagi rádzsák .üt generáczión át uralkodtak. 
A család kihalása után nem volt rádzsa Nepál¬ 

ban . . . » A magarok három nemzetségre osz¬ 
lanak : Tápa, Rána és Alaja. A Tápa-nemzet-
ség családjai közül néhány: Csűrni, Qjelvmg, 
Marszjangdi, Szindzsáli, Keli, Mászki stb. A 
Rána-nemzetségből: Kjapcsáki, Dukcsáki, Pa-
lami, Bhuzál, Gyangmi, Guti, Szárú stb. Az 
Alaja-nemzetségből: Gonda, Dura, Kaptári, 
Méng, Lámi-csánya, Pacsain, Gácsa stb. A tá^ 
pák rátsputoknak nevezik magukat, tehát össze¬ 
vág azon adattal, hogy Indiából származtak 
fel Nepálba, bár a mai magarokkal egy ráts-
put nem fog étkezni és nem ismeri el egy 
kasztból valónak. A magarok külseje elárulja 
a mongol típust. Öt láb magasságúak, széles 
mellkassal, kis szemekkel, kiálló arczcsontok-
kal, rika bajusz nagy szájjal és bizonyos jó-
akaratú mosolygás jellemzi őket. Eredeti fog¬ 
lalkozásuk a baromtenyésztés volt és nagyon 
kevés földmívelés. Különös szokásuk, hogy 
nem egy tömegben, hanem szétszórtan laknak. 
Az utazó találhat egy magár, egy dári, dun-
vári, egy névári és ismét egy magár falut. 
Természetesen igy nyelvük ki fog halni, a 
melyhez járul az is, hogy a férfiak angol ka¬ 
tonai szolgálatban állanak. Ok pedig, ha lehet 
gurkáknak mondják magukat. A fővárosban 
nagyon óvatosak és vigyáznak arra, hogy fa¬ 
lusi szokásaikat el ne árulják. Maguk közt 
magárul beszélnek csak. A magár nyelv tibeti 
és hindi-hatást árul el, itt-ott arab és perzsa 
szavakkal keverten. Ez utóbbiak azonban csak 
az urdu-nyelv folytán jutottak a magár nyelvbe. 
Bemutatok egynéhány magár szót. melyek nyel¬ 
vünkben is föltalálhatók: 

Arim = őröm, kényelem; bogna =:• kanna, 
(bognár); bokra = fa kérge, (bokor); Murke = 
ököl, (marok); Szár = virág, (szár); Csecsü = szép, 
(csecse); Dakcsü = szövő, (takács); Csipke = ki¬ 
sajtolni, (csipni, csipkedni); Dairbru = kisdob, 

(domború); katke = összekötni, (kötni); mungke = 
fáradozni, (munkálkodni); Asz = az; Isze = ez ; 
Üsze — az ; alá = ide oda, (alá, alatt); kacsa = 
csirke, (kacsa); Lappá = kar, (lapoczka); Szárus =• 
szárcsa, (vizi madár). ^ 

Tradicziókban híres helyek: Csabahill, Déva-
patán, Navasagar, Csobu. A hegyi patak vagy 
zuhatagoknál lévő akadályokat csekvijának (csö¬ 
kevény) vagy csángónak nevezi. Érdekes még 
Balanilkent helység, a Dunavölgye, Suljan-
tar, Bik (erdőség) továbbá még néhány szó: 
karok = hivatal, (karok); patvari = ügyvéd; 
Subás, egyes kerületek kormányzója: apai rész-
rőli nagyanya: badsu; sógorasszony: tsund-
sabula; testvér : thó (tót) fi, Béla, csupange = 
csókolni, (czuppan); okádni = okai stb. 

A kasztok közül a magár mellett a csitri, 
ácsár, minka, kanka és yawr-kasztok említen¬ 
dők. Főembereiket turgur néven illetik. A pap¬ 
jaikat gurusoknak (kuruzsló) hívják. Nepálban 
találjuk a Jumila nevű népet és hasonnevű 
földet. Emlékezetünkbe hozza ez a finn Jutnál 
istenneveket és a Jumi ősi lappnevet, sőt Ti¬ 
betben találhatunk Jumila nevű városra is. A 
hegyi barlangokat Uralnak hívják. 

Sajnos, hogy úgy -a nepálországi, magarok, 
mint a többi nepáli törzsek és kölépugorok 
ismeretlenek előttünk, habár őstörténetünk, 
továbbá a finn-ugor rokonság szélesebb meg¬ 
világítása szempontjából (kikhez még sokkal 
közelebb állanak) kívánatos volna a beható 
tanulmányozás. Tóth Jenő* 

* Tóth Jenő festőművész hazánkfia, ki több évet 
töltött Keletindiában s ott művészi tanulmányain kí¬ 
vül néprajai megfigyeléseket is tett, már előbb is 
küldött nekünk néhány közleményt a keletindiai ma¬ 
gyar hasonlóságokról. Ez a czikke is érdekes adato¬ 
kat nyújt egy velünk rokonnak vélhető ij/diai nép¬ 
törzsről. 

ŐSI SÍREMLÉK NEPÁLBAN. 

l, Nepáli hegylakók. — 2. Schillong Kas törzsbeliek. — 3. Gyalung nepáli vezetők. — 4. Előkelőbb hivatalnokok Darzsilingből. — 5. Budhista imádkozógép. 
6. Házépítés Schillongban. — 7. Nepáli asszonyok. 

N E P Á L - O R S Z Á G I M A G A R O K . —Tóth Jenő felvételei. 
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A MI URUNK. 
Regény. (Folytatág.) 

Irta GRAZIA DELEDDA. 

Sebastiana már megszokta az e fajta prédi-
kálásokat és legtöbbször már oda sem figyelt, 
vagy legalább is soha, egy szóval sem felelt 
rajuk, az anyai pofonoktól való félelmében. 

Valamelyest közönyösen engedte át magát 
sorsának és már meg is feledkezett arról, hogy 
valamikor kényelmes életről és uraskodásról 
álmodott. Nem is annyira az urától, mint in¬ 
kább az anyjától való félelmében állhatatosán 
«nem»-mel felelt egykori gazdájának óvatos és 
titkos ajánlalaira. Most is tisztában volt a hely¬ 
zettel : a vállalkozó csak azért kedvezett Predu 
Mária Dejanának, mert azt remélte, hogy ezzel 
őt is meglágyítja. De még csak eszébe sem 
jutott anyjának megmondani, hogy ő — a 
maestra - - minden fúrfangossága mellett is 
még csak nem is sejti Perro jóindulatának 
igazi okát. Miért izgassa föl hiába? Miért for¬ 
ralja föl a vérét épen ezen az örömmel teljes 
estén ? 

Mialatt a maestra folytatta prédikálását, ko¬ 
moly, mozdulatlan arczczal, kezét a kötényén 
nyugtatva, úgy állváii a holdfényben feketén és 
imponálóan, mint valami őskori bálvány, addig 
Sebastiana utat engedett álmainak és szárnyat 
adott tervelgetéseinek, a nélkül, hogy ő maga 
is tudta volna, hogy voltaképen mit is akar, 
mire is vágyódik és az új keszkenőjére, vagy a 
régi lyukas czipőjére épen olyan jól eső érzéssel 
gondolt, mint a beálló jobb napokra, vagy Ma-
rieléne növekedő szerencséjére. 

A prédikácziójában önelégülten végre elhall¬ 
gatott a maestra és néhány pillanat múlva már 
bement földszinti szobájába, a mely a konyhába 
nyílott és lefeküdt. Sebastiana kint maradt és 
az urát várta. Nem volt álmos és ezernyi gon¬ 
dolat karikázott az agyában, hullámzott, szét-
foszlott, egybeolvadt, mint felhők az égen, a 
melyek egymást kergetik. 

Meleg és borús volt az este és a hold, a 
melynek zöldes udvara volt, hol megjelent, hol 
eltűnt a felhők között, a melyek fehér fátyol¬ 
göngyölegekhez hasonlítottak. Minden csöndes, 
volt és félhomályos és Sebastiana egykori gaz¬ 
dájára gondolt, azokra a jószagú szappankákra, 
a miket tőle kapott és azokra az utazásokra, a 
melyeket vele szeretett volna megtenni. És nem 
is fájt neki, hogy minden álma szétfoszlott és 
mintha csak az anyját hallaná még most is, 
megvallotta magának, hogy bizony nagyon 
könnyelmű teremtés volt akkortájt, a mikor 
megengedte, hogy olyan éltes és más nőnél 
lekötött férfi legyeskedjék körülötte, a milyen a 
vállalkozó. Haraggal gondolt most rá, mert 
nem akarta pártfogolni Predu Mária Dejanat 
és az urának sem tudta megbocsájtani, hogy 
annyi kellemetlenséget okozott neki, ha mind¬ 
járt akaratlanul is. Az ő szemében könnyelmű 
és gyönge ember volt az ura, a mi azonban 
nem akadályozta meg őt abban, hogy szeresse. 
Nem mutatkozott ugyan sohasem valami na¬ 
gyon szenvedélyesnek iránta, a ki pedig mély¬ 
ségesen szerette és olyan ártatlannak látta, 
annyira bizott benne, hogy a maestra ellenőr¬ 
zése nélkül annyiszor megcsalhatta volna, a 
hányszor csak akarja és a férje még sem vett 
volna soha, semmit észre. De ő nem akarta 
megcsalni, már azért sem, mert úgy érezte, 
hogy akkor mindennek vége volna számára, 
ha milliókat is ajándékozna neki a vállalkozó, 
nem fogadná el, mert nem tudná, hogy mihez 
kezdjen vele. 

Lassú, egyforma lépések zaja hallatszott föl 
és egy édeskés, fáradt hang fölrázta gondola¬ 
taiból. 

- Dejana ? 
Talpra ugrott és a rácsos kapuhoz futott. 
— Nincs itthon, Brúnó! De talán már néhány 

perez múlva hazajön. Nem jönnél be, Brúnó ? 
A férfi belépett. 
Sebastiana a konyhába akarta vezetni, ott 

lámpát gyújtani és itallal megkínálni, de Áldó 
Brúnó eszébe juttatta, hogy ő nem iszik szeszes 
italt és hogy megakadályozza, hogy a nő mégis 
csak bemenj én és széket hozzon, megragadta a 
kezét és erősén megszorította. 

— És az anyád? 
— Már lefeküdt. Vele akarsz beszélni? 

Vilmos svéd herczeg, a svéd király második fia, nejé¬ 
vel Mária orosz nagyherczegnővel, kitől kopenhágai 

hírek szerint válni készül. 

- Nem, az uraddal. Már bizonyosan el¬ 
mondta nektek a jó hirt. 

— Miféle jó hirt? 
- Oh, Istenem, ne tetesd magad! — mondta 

a férfi és leült a lépcsőre. - - Én meg azért 
jöttem, megmondani neki, hogy holnap már 
kilencz órakor legyen Perronál tiz helyett. 

Sebastiana mozdulatlanul állt előtte és nem 
tudta, beszéljen-e, vagy hallgasson. Végre meg¬ 
kérdezte : 

- Te azt hiszed, hogy bizonyos a dolog? 
Lorenzo tehát igazán elmegy? 

— Kétségtelenül. 
— Haza megy ? 

- Nem hinném. Én szerintem: nem. Én azt 
hiszem, hogy sokkal messzebbre megy. 

- Azt hallottam, hogy barát akar lenni. 
— Nem csodálkoznék rajta! mondta Áldó 

Brúnó nyugodtan és elrévedezve. — Már most 
is egyre csak imádkozik . . . és iszik . . . 

- Hahaha ! Ezzel azt akarod mondani, hogy 
a barátok iszákosak ? Mondd csak — leült ő is 
a lépcsőre, a férfi mellé — és hogy van a fele¬ 
séged ? Láttam legutóbb: milyen sovány! Hát 
te nem adsz neki enni? 

Egyszerre jókedvű és eleven lett. Úgy tűnt 
föl előtte, mintha Áldó Brúnó mélabúsan és 
gyöngéden nézne rá, akárcsak . . . akkor! De 
talán tévedett, mert a férfi egyáltalán nem lát¬ 
szott elfogódottnak, bármilyen közel is érezte 
őt magához, olyan fiatalosan, élénken és szinte 
kihivóan. 

- Az én feleségem egészséges - - mondta 
ugyanolyan hangon a férfi, a mint az imént 
beszélt. - - Csak túlságosan sokat dolgozik. 
Nagyon is sokat dolgozik, igen! 

• Te pedig ne hagyd, hogy annyit dol¬ 
gozzon ! 

- Mit csináljak? Én nem vagyok otthon. 
De meg aztán, ha valamit szólok ezért, mind¬ 
járt azt mondja: hát te nem dolgozol sokat? 

Sebastiana tapsolni kezdett: 
- Furcsa egy história! Ösmertem egy házas¬ 

párt, a kik azért veszekedtek, mert mindaketten 
naplopók, semmittevők voltak. Ti pedig épen 
azért veszekedtek . . . 

— Nem, mi sohasem veszekszünk! Nem is 
érünk rá! 

- Tudjuk, Brúnó! Ti sokkal jobban szereti¬ 
tek egymást, semhogy meg ne férnétek . . . 

- Oh, Istenem, a hitestársak mindég szere¬ 
tik egymást! Te és Predu Mária Dejana, ti 
talán nem szeretitek egymást? 

- Oh, a bolondulásig! - - mondta Sebas¬ 
tiana tréfás gúnynyal. 

- És mindig megfér az anyáddal? 
— Annyira, hogy sokszor úgy látszik, mintha 

a felesége volna! Én meg az ő lányuk! Ők 
komandéroznak, én meg engedelmeskedem. 

— Jól teszik. Te még úgyis olyan fiatal vagy! 

Sebastiana fölkaczagott és a levegőbe nézett. 
A hold megvilágította arczát és márványnyakát. 
De Áldó Brúnó nem nevetett az ő bizalmassá¬ 
gain : mindent, a mit mondott, komolyan vett 
és nagy komolysága, meg nyugalma, a mely 
egyszerű volt és mégis más, mint a maestráé, 
nagyon tetszett Sebastianának. Most már ő is 
komoly lett. . . 

- Fiatal! Egyszer voltam. Most! Egy férjes 
asszony többé már nem fiatal. Oh, oh! Emlék¬ 
szel még arra a reggelre, a mikor te a hegyre 
mentél föl, én meg lementem a kúthoz ? Miféle 
badarságokat mondtam én neked akkor! És te 
bizonyosan azt gondoltad magadban: milyen 
bolond is ez a Sebastiana! 

- Nem emlékszem. 
— Persze, tudom már. Marielénere gondoltál 

és azt kérdezted tőlem, hogy van-e sok pénze. 
— Én azt kérdeztem volna ? 
A férfi levette fejéről szürke, ócska kalap¬ 

ját, a mely beárnyékolta arczát és a keze között 
tartván, kiszélesítgette, majd meg ki-ki simo¬ 
gatta. A nő pedig nyugodt és sápadt arczát 
nézte, a melyet megvilágított a hold és a sze¬ 
mét, a mely olykor úgy föl-fölcsillant, majd 
meg elkomorodott, mint az égbolt ezen az éj¬ 
szakán. 

- Én tisztán emlékszem valamennyi kér¬ 
désedre, a melyekkel előálltai azon a reggelen. 
Már akkor is Marielénere gondoltál Brúnó és 
én eltaláltam ezt. 

- Könnyű volt eltalálnod! 
- A mikor az első este lejöttél, mialatt mi 

a gazdát vártuk, emlékezz csak vissza, Marie-
léne kiküldött, hogy terítsek meg . . . 

- Mondd csak - - szólt közbe a férfi, — 
igaz az, hogy Zoseppedda el akarja adni a 
házát ? 

Mind a ketten a kert végében lévő új ház 
felé néztek és Sebastiana elmesélt egy hosszú 
históriát. A ház tulajdonosai ifjú, tehetős, pa¬ 
raszti házaspár, nem voltak megelégedve az 
építkezéssel, a melyet nagyon is úriasnak talál¬ 
tak magukhoz, a kiknek inkább földszintes 
szobák, fészer és főleg kert lett volna való; és 
mert a maestra Saju nem volt hajlandó áten¬ 
gedni az övét, így hát azok el akarták adni a 
házat. 

Áldó Brúnó fölállt. 
- Megyek és megnézem. 

Mialatt pedig a férfi a fal felé távozott, • a 
mely a kertet a kis udvartól elválasztotta és 
átnézve azt számolgatta magában, hogy hány 
lakószobája is lehet az új háznak, azalatt Se¬ 
bastiana kinyújtotta a kezét és lágyan, gyöngé¬ 
den megczirógatta a kalapot, a mit a férfi ott¬ 
hagyott a lépcsőn. 

Valami különöset, valami édes mérget érzett 
ereibe szívódni és visszaemlékezett arra, hogy 
Áldó Brúnó megérkezésének estéjén szinte már 
átölelte s arra gondolt, hogy a nélkül a bo¬ 
lond kaland nélkül, a mely azután történt, ta¬ 
lán belé is szeretett volna és feleségül is vette 
volna. Idegen férfi volt, az igaz, de ő — Sebas¬ 
tiana — mégis valami fajrokonsági vonzalmat 
érzett iránta. Ez az ember nem ölte meg a 
mostohaapját és ennek az embernek nem vol¬ 
tak bűnei; és mélabús ajka nem volt pálinka-
szagú, mint a Predu Mária Dejana szája. Ez 
az ember bizonyosan nem engedné meg, hogy 
az anyósa úgy bánjon az ő feleségével, mint 
valami rossz gyerekkel. . . De ez az ember 
szerette a pénzt: máskülönben nem vette volna 
el feleségül Marielénet. . . 

És most Sebastiana megvetőleg a földre dobta 
a kalapot, mert mély, tompa harag fogta el 
mindig, valahányszor csak vetélytársnőjének 
szerencséjére gondolt. 

A mikor Áldó Brúnó visszajött, hangosan 
így szólt hozzá: 

- Igen, ez a ház nektek való volna, ha igaz 
az, hogy korcsmát akartok nyitni. 

- Ki mondta ezt neked ? — kérdezte a férfi 
kissé meglepődve. 

- Lorenzo mondta Predunak. A kertet azon¬ 
ban nem adjuk el. Zoseppeddáéknak sem adtuk 
el, nektek még kevésbé. 

- A mi pénzünk épen olyan jó, mint a 
Zoseppeddáé — felelte Áldó Brúnó és lehajolt, 
hogy fölvegye a kalapját. És Sebastiana most 
észra vette, hogy a férfi egy szegfűt tépett le a 
kertben és azt a gomblakába tűzte, íme, megint 
valami, a mire Predu Mária Dejana sohasem 
gondolt volna, hogy megtegye. 

^HBHHH 

— Igen, igen, nektek sok pénzetek van, de 
azért a kertet mégsem adjuk el. Legföljebb, ha 
ott akartok eltemetkezni. 

Áldó Brúnó fölvette a kalapot, a fejébe vágta 
és lenézett a nőre szomorú szemével. 

-^A Moro özvegye is így beszélt az erdejé¬ 
ről. És mégis ideadta! 

— A Moro özvegye, az Moro özvegye, az én 
anyám pedig Saju özvegye - - mondta a nő 
megszokott tréfás hangján. - - Ezt megmond¬ 
hatod a gazdádnak is! 

- Mi köze ehhez a gazdánknak ? Egyébként 
fölösleges is erről szót fecsérelni, mert én még 
csak nem is gondoltam arra, hogy megvegyük, 
sem a házat, sem pedig a kertet. Hallod-e, jó 
sokáig elmarad Predu Mária Dejana. Nekem 
már mennem kell. 

- El akarsz menni? Hát akkor majd meg¬ 
mondom neki én. Fél tízkor? 

- Nem, kilenczkor. Ne felejtsd el, drágám. 
Jóéczczftkát. 

- Jóóczczakát. Tiszteitetem sokszor Marie¬ 
lénet. 

Kezet fogtak és a férfi elment, lassan, nyu¬ 
godtan, mint a hogy jött. 

Sebastiana ott maradt a lépcsőkön, a hold 
változó fényénél. És a mint az égen, az ő lel¬ 
kében is bizonytalan és különös árnyak és fé¬ 
nyek váltogatták föl egymást. A férfi azt mondta 
neki (i drágám» és szegfűt tűzött a gomblyukába 
és nem sértődött meg az ő rossznyelvü incsel-
kedésein. Áldó Brúnó nyugalma és önuralma 
fölöttébb tetszett neki és ugyanakkor izgatta 
is. Nem ez volt az első eset, hogy házasságuk 
után találkoztak és a férfi mindig ilyennek 
mutatta magát: hidegnek és kimértnek. De 
ő - - Sebastiana - - most érezte csak először, 
hogy talán kissé nagyon is tetszik neki Áldó 
Brúnó. 

Mivel pedig Predu Mária Dejana még min¬ 
dig nem jött, most fölment a lépcsőkön és ki¬ 
nyitotta a kis ajtócskát, a mely a fa-folyosóra 
nyílott. 

A hold előbukkant most két felhő között, a 
melyek olyanok voltak, mint hatalmas, egy¬ 
másra törni készülő kecsJcebakok. És a hold 
megvilágította a széles, tiszta szobát, fehér 
ágyával és négy olajnyomatú képével a falon. 
Olyan volt ez • a szoba, mint valami prókátor 
feleségéé — legalább a maestra ezt szokta mon¬ 
dani — és nem hiányzott belőle a mosdó sem, 
a mosdótállal és korsóval és a fiókos szek¬ 
rényen két üveglábú gyertyatartó csillogott. 
A négy olajnyomatú képről érzékiesen és me¬ 
részen négy nő mosolygott alá, valamennyien 
különböző világrészből valók. Az egyik cserkesz 
nő volt, nyakán olyan füzérrel, a milyent mos-
siu Perro ajándékozott a szolgálólányainak. 
A másik párisi nő volt. A harmadik amerikai 
nő, fején férfisapkával és a negyedik egy barna 
bőrű mór nő volt. a ki, bár az orra nagyon 
pisze volt, mégis nagyon, de nagyon szépnek 
tetszett. 

De mégis Sebastiana volt a legszebb e szép¬ 
ségek között is. 

A CZEGLÉDI GŐZMALOM ÉGÉSE. 

Predu Mária Dejana csak jó későre jött haza, 
de Sebastiana még nem aludt és elmesélte 
Áldó Brúnó látogatását. 

A férfi hallgatta, közben pedig a sötétségben 
levetköződött és nem felelt. Végre lefeküdt ő 
is és nyugodtan csak annyit mondott: 

— Jól van, hát kilenczkor. Megmondtad az 
anyádnak. 

- Nem — kiáltotta Sebastiana és csodálko¬ 
zott a férje nagy nyugalmán. — De megértet¬ 
ted, a mit mondtam? Meg akarja venni a Zo-
soppeddáék házát és talán a mi kertünket is 
akarja. 

- Akarja! Akarja! Ha akarja, az még nem 
jelent annyit, hogy tudja is ! 

- Igen, igen — folytatta a nő izgatottan. — 
Én valami rosszra gondolok azonban . . . Attól 
tartok, hogy ugyanis Perro akarja a mi kertün¬ 
ket, kauczió gyanánt és azt reméli, hogy egy 
napon megveszi egészen, hogy Marielénenek 
ajándékozza . . . 

De Predu Mária, a ki fáradt volt és álmos, 
álmos hangon így szólt: 

- Oh, erre még csak ne is gondolj. De én 
nem is hiszem, hogy mossiu Perronak ilyen 
szándékai lehetnének és ha mégis volnának, 
hát majd ki verem én azokat őkelme fejéből! 

Sebastiana fölnevetett (egy szó is elég volt, 
hogy nevetésre birja) és édesen csengő hangján 
azt kérdezte: 

- Antonio Moionál voltál? Mit mond az 
erdő dolgában ? 

- Azt reméli e, hogy a nagyanyja legalább 
is száz scudot fog neki adni, mert utóvégre 
mégis csak ő volt az, a ki rábírta, hogy eladja 
az erdőt. De a vén banya eldugta a pénzt és 
azt mondja, hogy miután rákényszerítették az 
erdő eladására, hát egy fillért sem ad elő a 
pénzéből és mindent az egyházra fog hagyo¬ 
mányozni, hogy miséket mondjanak érte az ő 
lelkiüdvösségéért, így aztán most Antonio Moro 
dühöng a papokra és azt mondja, hogy az 
unokahugai titkos viszonyt folytatnak egyné¬ 
mely tisztelendő atyával. . . Neveket is emlí¬ 
tett . . . 

Sebastiana figyelmesen hallgatta és a sötét¬ 
ben tágra meresztette a szemét. Az e fajta sze¬ 
relmi históriák, tiltott és veszedelmes viszo¬ 
nyok, mind tetszettek neki. 

- Oh, én is hallottam már erről! - - ha-
zudta. — Igen, igen, hallottam. Egyébként az 
anyám nem szereti, ha rosszakat beszélnek a 
papokról. De hát kik azok? Rosszabbak nálunk! 
Igaz, hogy Lorenzo barát akar lenni ? És van-e 
rosszabb ember nála? Te magad mesélted, hogy 
rosszakat beszél felőlem . . . 

— Most aludjunk — mondta a férfi és meg¬ 
szorította Sebastiana egyik karját, mintha ezzel 
akarná lecsendesíteni. - - Holnap reggel . . . 
holnap reggel. . . 

Álmos volt, boldog volt és nem szerette, ha 
Sebastiana fölidézett bizonyos emlékeket . . . 
Elaludt, a felesége karját szorongatva, Sebas¬ 
tiana pedig folytatta álmodozását és «bűnös gon¬ 
dolkozásait*. A papok... Antonio Moro unoka-

húgai . . . Lorenzo, Marieléne . . . a szegfű . . . 
a szürke kalap . . . Brúnó . . . a szeme . . . az 
ajka . . . 

És elaludt, Áldó Brúnóra gondolva. 
* 

Áldó Brúnó pedig ő reá gondolt, a mikor 
lassú lépésekkel haza igyekezett, zia Chillina 
.háza felé. Ő meg a felesége még mindig ott 
lakott az anyókánál, a ki nemcsak megengedte, 
hogy az ő konyhájában főzzenek, de még -
Marieléne hatása alatt - - más albérlőket is 
fogadott, még pedig két diákot és egy törvény¬ 
széki segédtisztet. Brúnó fölöttébb tisztelte a 
feleségét, mert éjjel-nappal dolgozott és mert 
nemcsak hogy sikerült neki az öreg háziasz-
szonyt kibékíteni, hanem szövetségesévé is tette 
az irigy és rossznyelvű szomszédasszonyokkal 
szemben. 

(Folytatása következik.) 

Székely Bertalan 
Album. 

M\.arácáonyi ajándékul minden elő¬ 
fizetőnknek — újévkor belépő új elő¬ 
fizetőinknek ió pompáá kivitelű 
albumot adunk nagy feátömnvéá&ünk, 

Székely Bertalan müveiből 
a művész tíz festményének 
művészi kivitelű színes másolatával 
Gerö Ödön szövegével, 

Ez album leáz a nagy mester müvé-
ózetének eláő öáázefoglalááa. á egyúttal 
párját ritkító képgyűjtemény, mara¬ 
dandó diíKe minden cáalád könyv¬ 
tárának. A 

Székely-Album 
karácáonyi vámunkkal egy időben fog 
megjelenni, előfizetőinknek ingyen 
küldjük meg. Újévkor belépő új elő¬ 
fizetőinknek iá. 

oA Vaááinapi Ujóág 
kiadóhivatala. 

Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 
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IBODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Tündérlaki lányok. Heltai Jenőnek sűrűn je¬ 

lennek meg most könyvei ; az iró nagy népszerű¬ 
ségének jele az, ha a kiadók ennyire kapnak rajta. 
S tagadhatatlanul ez az irónk ma népszerűbb, mint 
valaha. Népszerűségét megmagyarázza az, hogy 
mig körülötte az egész irodalom mind komorabb 
és rosszkedvűbb lett, addig ő megőrizte egykori 
vidámságát, fiatalos frisseségét, ötletességét. Csak 
egy kicsit bölcsebb lett, nyugodtabb, megértőbb 
és halkabb a mosolya, távolabbról nézi a dolgokat, 
ezért kisebbeknek, jelentéktelenebbeknek is érzi 
őket. Játékos kedve azonban nem változott, ma 
is még el tud játszani mindennel, az emberekkel, 
a világgal, önmagával, a maga munkájával is ját¬ 
szik, talán néha nagyobb mértékben is játszik, 
mint a hogy okvetlenül kellene. Nem gyermek 
módjára, oktalanul játszik, hanem a mindenen 
túl levő, megokosodott ember módjára, a ki rájött, 
hogy nem érdemes a dolgokat nagyon komolyan 
venni, mulatni kell rajtuk, nem kell nagyon kö¬ 
zel menni az élethez, kellő távolságra kell maradni 
tó'le s akkor mindjárt könnyebben érthetővé és 
elviselhetővé vauk. Fiatal emberek, a kiknek irigy¬ 
lésre méltó erejük, de egyúttal megbocsátható hi¬ 
bájuk is, hogy mindent nagyonis komolyan vesz¬ 
nek, beleszámítva önmagukat is és ugyanezt kö¬ 
vetelik másoktól, - - talán megütó'dnek az ilyen 
játékos kedven, pedig ez is művészi kvalitás, ép 
úgy, a hogy a csipke is, lehet műalkotás. A sakk¬ 
játék is, ha nagyon tragikusan fogjuk fel, czél-
talan energiapazarlás és mégis részben épen czél-
talanságánál fogva, van benne szépség és szellemi 
érték. Az irodalom sokkal szélesebb terület, mint 
a mekkorára némelyek korlátozni akarják, erősen 
beletartozik az olyan apró ötletekkel játszadozó 
tréfálkozás is, mint a milyet Heltai munkájában 
látunk. Fiatalemberek, a kik csak zokogó sirás vagy 
harsány kaczagás formájában reagálnak az életre, 
fel sem bírják fogni, mennyi minden lehet egy 
okos mosolyban s milyen varázsa lehet már csak 
ritkaságánál fogva is. Szépen mosolyogni a leg¬ 
kevesebb ember tud, éhez nem elég a nyers jó¬ 
kedv, éhez sok bölcseség, a világ fölébe emelke¬ 
dés, belső harmónia kell. Heltaiban, ha azt kér¬ 
dik, mi benne az érték, a mosolyára kell rámutatni, 
ehhez ő jobban ért, mint nálunk bárki más. Olyan 
ember szól hozzánk az ő Írásaiból, a ki megbékült 
a világgal, nem vitázik vele, elfogadja úgy, a hogy 
van s úgy akar rajta mulatni, a hogy lehet. 
Epikureizmus. Az epikureizmus is életfilozófia és 
pedig több mélység van benne, mint a mennyit 

' mutat, mert hiányzik belőle minden nagyképűség. 
Csak a rosszul látók tévesztik össze a léhasággal, 
a melytől távolabb áll, mint a nagyhangú bölcsel¬ 
kedés. És még valami: többek közt azon múlik 
az iró, hogy van-e saját, felismerhető hangja és 
mennyire az övé a hang, mennyire értékes az az 
ember, a kire vall. Holtainak pedig minden írása, 
még a mit a legkönnyedebb tollal irt, az is Hel-
taira vall, félreismerhetetlenül, az ő saját hangja 
és pedig olyan embernek a hangja, a ki szerény¬ 
ségével, szeretetreméltóságával, okosságával, mér¬ 
sékletével, jól temperált Ízlésével és kellemes feon-
homiájával megnyeri rokűnseenvünket. Vagy nem 
élvezet egy okos, nyiltfejű, derült életfelfogású 
emberrel egy órát ártatlan, játszi csevegésben el-
tültení? Neki is vannak kelletlenebb és frissebb 
órái, de mindig ugyanaz az ember marad. Kedves 
tulajdonságai újabban megjelent munkái közül 
talán sehol sem érvényesülnek oly teljesen, mint 
A Tündérlaki leányok czímfí új novellás könyvé¬ 
ben. Eevelácziókat, vagy új igazságokat, a lelket 
felrázó élményeket nem ad ez a könyv sem, ezt 
nem is arrogálja magának, de megvan az a ma¬ 
napság ritka tulajdonsága, hogy nem igér többet, 
mint a mennyit ad. Színes, tarka tűzijátéka az 
ötleteknek, a melyeken elszórakózhatik, a ki nagy-
zolás nélkül vidámságra és iróniára fogékonyán for¬ 
dul hozzá. A könyvet ajánlja egyszerű ízlésű, fi¬ 
nom kiállítása is : Mihály Lili rajzolt hozzá czím-
lapot és néhány apró könyvdíszt, a könyv tartal¬ 
mához illő ízléssel. 

A tömegek lélektana. Az a megismerés, hogy 
az emberi tömegeknek külön egyénisége és külön 
psychologiája van, a mely másféle törvényeket 
és jelenségeket mutat, mint a tömegeket alkotó 
egyes emberek külön-külön lelki élete — egyike 
a modern szocziologiai tudomány legfontosabb 
felfedezéseinek. Hatása kiterjed nemcsak a tár¬ 
sadalmi tudományokra, hanem a politikára és a 
történetírásra is s mind a kettőnek egészen új 
szempontokat ad. Egyes históriai tömegjelensége¬ 
ket csak így tudunk megérteni és megmagyarázni 
s általában a történelem, mint az emberi töme¬ 
gek története, egészen más értelmezést nyer. Ugyan¬ 
így van a politikában is. Ennek az új és rendkí¬ 
vül fontos tudományos problémának legkitűnőbb 
összefoglalása s egyúttal az első rendszeres kísér¬ 
let megoldására Le Bon könyve a tömegek lélek¬ 
tanáról ; a legolvasottabb és legnagyobb hatású 
tudományos könyvek egyike a mai irodalomban, 
a melyre lépten-nyomon hivatkoznak, a melyet 
idézve találunk mindenütt, a hol a fölvetett kér¬ 
dést érintik. Már régebben élénken nyilvánult az 

óhajtás, hogy e könyv, mely nemcsak franczia, 
hanem más nyelvű kiadásokban is rendkívül sok 
olvasót nyert meg, magyarul is meglegyen s iro¬ 
dalmunk nyeresége most az a magyar kiadása, 
mely a Franklin-Társulat Kultúra és tudomány 
vállalatában megjelent. A fordítást dr. Ballá Antal 
végezte, nagy gonddal és hozzáértéssel, a mi ebben 
az esetben a szokottnál is fontosabb, mert Le 
Bon könyve irói forma, az előadás vonzó ereje 
és a dialektika élessége dolgában is a legkiválóbb 
könyvek közé tartozik. 

A «Fauna sikerének lélektana czíminel Firios 
Ferencz egy füzetet adott ki, a mely psychologiai 
alapon igyekszik kimutatni, hogy miért aratott a 
múlt évben a Faun czimű angol színdarab olyaa 
nagy sikert a budapesti köaönség előtt. A tény 
maga, a melyből kiindul, nem valami jelentékeny 
s mikor a füzet szerzője nagy drámatörténetí és 
psychologiai apparátussal nyúl hozzá, úgy tetszik, 
mintha túlságosan nagy ágyúval lövöldözne igen 
kicsi verebekre. Kelleténél jobban egyetemesíti is 
a Faun sikerét, a mely tudtunkkal specziális bu¬ 
dapesti siker, másutt, a hol ezt a lényegében jelen¬ 
téktelen darabot előadták,, sehol sem volt akkom. 
A füzetben azért sok érdekes van. A drámára vo¬ 
natkozó fejtegetéseiben és a színpadi siker psycho-
logiájára vonatkozó' megfigyeléseiben nem egy ér¬ 
dekes megjegyzést találunk, kivált azokban, a mi¬ 
ket az önfelismerésről mint a szinpadi hatás 
psychologiai fó'tényezőjéről mond. Vitázni lehet 
vele, de a szempontjai egy gondolkodó ember szem¬ 
pontjai. 

A «Jó Pajtás," Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, november 23-iki 
számába Benedek Elek és Endrödi Béla írtak 
verset, V. Sípos Ida elbeszélést, Sebők Zsigmond 
folytatja Dönnögö úr utazását a cserkészfiúkkal 
tutajon, Steinhofer Károly czikket irt az esernyő¬ 
ről, Lakatos László érdekes elbeszélést a balkáni 
háborúról, Zsiga bácsi kedves mókát, Dánielné 
Lengyel Laura folytatja regényét. A kis krónika 
rovat apróságai, a rejtvények, szerkesztői üzenetek 
egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A t Jó Paj¬ 
tás t-i a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 üli., félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal 
(IV. kér. Egyetem-utcza 4.). 

Új könyvek. 
A Tündérlaki leányok. Elbeszélések, irta Heltai 

Jenő. Budapest, Franklin-Társulat; ára 3 korona. 
A tömegek lélektana. Irta Gustave Le Bon. Fór-
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f*Bér,Tag7iiinMb«B: crtpon, lapoim*>, eh Ínét, l 
ottonin, metulln itb. moimellne 130-em. i iélei , 
méterje K. l.M-ttt kezdve, bársony ruháknak, 
éi blmoknak, pite, kábítóknak ét kíptnyeknek, 

valamint blúzok T»rr»tlan éa ruhák v»lódi i váj ci 

KALODONT Fog - Krém 
s szájvíz 

himziíaael b»tiat, -erapíu, éa aeiyembon. 
ci akii keieikedett siolid aelyemaiö-Mi sio aeyemai-

Tetet árulunk, kSz.ttlenUI maginvevOknek, pótta-
vámmtnteaen a házhoz. (Dupla leTélbílTeg.) keltaéj. éi ni 

Schweizer és Társa, Luzern U 23(Siájcz) 

Rendkívül szórakoztató játék 
gyermekek és felnőttek részére. 
Elragadó újdonság. 

Falusi házak és nyaralók fölépítésére szolgáló 
HORGONY. EPITOSZEKRENYEK. 

Kapható az ország összes játéküzleteiben. 
Ingyen él bérmentve küldjük az 1514. sz. színes ábrákat is tartal¬ 
múd jubileumi árjegyzékünket, ha a jegyzék számát közli velünk. 
Richter F. Ad. és Tsai, Wien XIII., valamint nagybani eláruiltái: 
A T H Z N A E U M R.-T. E I S L E R - O S Z T A L Y A 

Budapest, VII., Miksa-utcza 8. 

Orr- alakító! 
«zello» orthop. készülék, mellyel minden nem szép orrforma szava¬ 
tosság mellett alakítható. (Csonthibák nem.) 50,000 darab használat¬ 
ban. (Megrendelések fejedelmektől.) A készüléket vámmentesen szál¬ 
lítjuk és a postadíjjal együtt. 3'90 koronába kerül, jobb és élesen 
beállítható K 6'60, kaucsukkal K 8"90. íjjel viselhető. — Orr-
speczialista-orvosok által ajánlva. (13 szabadalom.) Homlokráncz-simitó 
K 4-20. L. M. Baginski, speczialista Berlin 276. W. 67. Winterfeldstr. 34. 

kina bora vassal 
Hy^ienikus kiállítás 19O6. £eff magas abban 
kitűnt Erősttőszer gyengélkedők, vérsze¬ 
gények és lábbadozók számára. Étvágy¬ 
gerjesztő, Ideg-erSsitő és vérjavitó szer. 
Kitűnő íz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

I. Serravallo, cs. és kir. ndv. száll. Trieste-Barcola. 
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üve¬ 
gekben kor. 2'60, literes üvegekben kor. 4'80. 

ESCOCZIPÖK" ELSŐRENDŰK! 
Angol varrott fekete, barna, lakk újdonságok. 

RAKTÁRAKS D e u t s c h A n t a l IV''keri Kecskeméti-utcza 

Egységárak: * legjobb 12-50 kor. 
A legelegánsabb I6-5O i 

19. sz., IV. kér., Kossuth Lajos-utcza 2. sz., VII. kér., Erzsébet-kBrut 36. sz. 
Telefon : 44—57. - - Árjegyzék ingyen és bérmentve. t«•»•••»>»>»•••» 
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dította dr. Ballá Antal. Budapest, Franklin-Társu¬ 
lat ; (Kultúra és tudomány.) ára 2 korona. 

A Faun sikerének lélektana. Irta Firtos Ferencz, 
Budapest, Németh József könyvkereskedése; ára 
2 korona, 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : MELCZEE GÍZA 

kamarás, volt országgyűlési képviselő, 54 éves 
korában Miskolczon. - - BÁNDY GÍÖRGT Szolnok-
dobokamegye alispánja, a ÜL osztályú vaskorona¬ 
rend lovagja. — KATONA IONÁCZ a budapesti ügy¬ 
védi karnak egyik régi jeles tagja, 67 éves korá¬ 
ban Budapesten. • Csikszentmártoni BOCHKOB 
MIHÁLY nyűg. kúriai biró, a Lipót-rend lovagja, 67 
éves korában Marosvásárhelyen. — Dr. POHL JÓ¬ 
ZSEF nyűg. székesfővárosi kerületi orvos, 66 éves 
korában Budapesten. — Lázári dr. NAGY GÍŐRGY 
Krassószörénymegye aljegyzője Lúgoson. — GRI-
GÁB BÓBEBT illavai fegyintézeti igazgató, 59 éves 
korában Pozsonyban. — HBECZEGH GÉZA köz- és 
váltóügyvéd, 68 éves korában Orosházán. — JAUSZ 
VILMOS, a soproni evangélikus teológia tanára, 48 
éves korában Sopronban. — Hatmansdorfi HATFA-
LDDY MÓR nyűg. főszolgabíró, 77 éves korában 
Hidalmáson. — Dr. Csernátony-CSEH SÁNDOR föld¬ 
birtokos, 54 éves korában Hójjasfalván. — Ballai-
KRÉMEB LAJOS, a szamosvölgyi vasút középponti 
főpénztárosa, 53 éves korában Désen. — GBOÁK 
SÁNDOR, 50 éves korában Nyíregyházán. •— SCHMIDT 
KÁROLY Kóbert, 74 éves korában Késmárkon. — 
SZEPESSY TITUSZ könyvkereskedő, 40 éves korában 
Nagybecskereken. — Hosszmaszói NAGY KÁROLY, 
54 éves korában Lúgoson. — BOKOR GYÖRGY nyűg. 
kántortanító, 66 éves korában. — TRŐSTEB SÁNDOR 
a kassa-oderbergi vasút ellenőre, 42 éves korában. — 
FÜRST.SÁNDOB nyűg. postamester, 90 éves korában 
Szentkirály sz abadj án. 

Özv. WLASZLOVITS JÓZSEFNE, szül. Seefranz Te¬ 
réz, 87 éves korában Stószon. - Özv. ó-tordai 
GYULAI LÁSZLÓNÉ szül. ilenczfalvi és keőszeghi Hor¬ 
váth Eóza, 80 éves korában Kolozsvárott. — Özv. 
Podhorányi PODHOHÁNYI BÁLINTNÉ szül. iharosbe-
rényi Somogyi Kornélia, 75 éves korában Eper¬ 
jesen. - - Özv. KALENDA ÁBMINNÉ, szül. Davidek 
Teréz, 73 éves korában Nagyváradon. — Felsőku-
bini és deménfalvi Özv. KUBINYI GYÖHGYNÉ, szüL 
Hanzély Ilona. — ALBRECHT JÁNOSNE szül. Vaszary 
Mariska, 29 éves korában Pozsonyban. •— NAGY 
FEEENCZNÉ szüL WEÍSZ Paula fővárosi tanítónő 
Budapesten. 

EGYVELEG. 
*A Franklin-Társulat nyomdai szakszemély¬ 

zete által igazgatójuk, örményesi Hirsch Lipót 
nevére — ötven éves nyonidászságának jubeliuma 
alkalmából — örök időre létesített 4200 koronás 
alapítvány kamatait, melyek minden évben Lipót¬ 
napján kerülnek szétosztásra, ez évben hat intézet-
beli rokkant nyomdász élvezte. 

* Anglia kereskedelmi hajóraja egymagában 
majdnem akkora, mint egész Európa kereskedelmi 
hajórajai együtt, hozzávéve még az Egyesült-Álla¬ 
mok hajóraját is. 

1. . . . d*-ds 
2. Bdl-hl 

1. •_ t. sz. 
2. Ve3~a5 (t) stb. 

V '/ 

jótékony hátánál van a táj mennyiségén és minőségére. A le) 
gyarapodás 33—50%. A csaoaemök súlyban rendszerint gyarapod¬ 
nak és kitűnően fejlődnek. A .Qalegol. kellemes ilü, minden fo¬ 
lyadékban könnyen oldódó ezer és egy tégely 20 napra elegend". 
Ara 3 korona. Ára 3 korona. 
Fülerakat Fragner B. gyógyszertára Prág III. Neruda-itcza sarok. 
Lerakat Magyarországon Torok József gyógysz. Budapest, Kiitily-u. 
Ahol nem kapható, a szétküldés postán a pénz elöiftes beküldése 
ntán történik. Egy tégely E 3'20, két tégely K 6'72 

három < E 972, négy < E 1-2'—Ix'rmentve 

SAKKJÁTÉK. 
2876. száma feladvány Székely Jenőtől, Győr. 

SÖTÉT. 

d e f 
VILÍOOB. 

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Ge.jt 
József és Stark Vilmos. — A 'Budapesti Sakk-kört. — 
A • Budapesti III. kér. Sakk-kör, t — Ludányi Antal — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Oottléb István (Budapeit) 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fokért). — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbaner Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlátzló). — A t Győri 
Sakk-kön. — Székely Jenő. — Mészey József (GySr). — 
A tZborói Tarlóskor*. — A • Kalocsai Katholikut Kört. -
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzái-
újlak). — A tDwnafSLávári Egyenlőtégi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A • Lribícti Gazdalági Kaainót (Leibiei). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — 'Csenftri 
Kaszinót (Cieitger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rez§6 (Temeirékái). — Budai Sakkozó Tánaidg (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpat) 

Szerkesztői üzenetek. 
Czigány história. Az effajta czigány-romantika ak¬ 

kor is kissé csinált volt, mikor divatban volt, ma 
már ósdi ÍR. 

Várok a míg. Gondolsz-e még. stb. Nagyon közép¬ 
szerű versek, csak némi verseiéül rutin van bennük 
s csnpa közhely. 

Lakodalom. Emlékezet, stb. Nem költő irta ezeket 
a verseket, nőt aligha is lesz valaha költő, a ki irta. 

Délután. Fuvola. Az előbbit a közlendők közé so¬ 
roztuk, csak türelmet kérünk, mert nagyon el vagyunk 
halmozva. 

Naphoz. Zavaros és mégis gondolattalan versek, 
melyekkel nem érdemes foglalkozni. 

Életem. Néha megkapnak benne a biblikus izű 
képek, — de nem alakul ki belőlük erős, organikus 
egész. 

KÉPTALÁNY. 

Világos indái és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2870. számú feladvány megfejtése Jespersen F,-tol. 
Világot, a. Sötét. 

1. — . . . . . . ValxcS 
Világot. Sutét. 

Vc2-c3! d4>cíi 
. 

2. Bd l - d7 stb. 
.. 

2. Bd1—hl 

A «Vasárnapi Újság» 43-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A régi jó táblctbirák. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy FAI. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

Steckenpferd 
lílíomtejszappan 

BEBGMANN * CO. gyártmánya TETSCHEK a. E. 
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélkü¬ 
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Oyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatazer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann iManerat liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

Lohr Mária 
• (K ONFUSZ) 

A főváros elsS és 
legrégibb csipke-
tisztító, vegytisz-
titd és kelmefestő 
gyári intézete. 

Gy 
VII . 

éa főü'zlet : 

Baross- u. 85-
Telefon:Jőzsef2-37-

Fiókok: I I . kér., 
Fd-utcza 27. sz. 
IV. kér,, Eskü-út 
6. sz. IV., Kecs-
keméti-utcza 14. 
V., Harminczad-
utcza 4. sz. .VI', 
Teréz-körut 39. 
VI., Andrássy-út 
16. sz. VIII. kér., 
Jozsef-körút 2. 

kiváló bor- és 
lithiumös 

gyógyforrás 
vese- fs hólyagbajoknái, köszvénynél, czukorbetegségnél, vOrhenynél, emésztési és 
lélegz/,-si szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyu víz. 

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

Á p A O T Sziriye-Lipóczi Salvatorforrú-vállalat, 
A Ü U O l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

LUHir*RZSEBET 
• Kitűnő izü, igen 
Üdítő ásványvíz bor, 
cocnac és czitrom-
savval vegyítve. • 

! G Y Ó G Y F O R R Á S 
Orvosi szaktekintélyektől leg¬ 
melegebben ajánlvagyomorbán-
talmak,étvágytalanság, gyomor¬ 
égés, köhögés, vérszegénység, 
tüdőbaj B rérköpések eseteiben. 

MEGRENDELHETŐ: SCHÖNBOBN BÜCHHEIM GBÓF. 
uradalmi ásványvizeinek bériőségénél, SZOLYVA 

MINDEN HÁZTARTÁSBAN NÉLKÜLÖZHETETLEN A 
32 arany éremmel és a legfelső elismeréssel kitüntetett, 

VILÁGHÍRŰ „ S C H Ö B E R L - Á G Y " 

TÉLÍ GYÓGYHELY. 
TÉLI SPORT = 

REMEK TÉLÍ KLÍMA. 
im BOBPflLYfl.KORCSOlYflPflU/I 

Téli idény.-
DECEMBER- MflRCZJUS 
Prospektust Küld 

R A N D H O T E L ÍG/KGATÓSAOfl. 

AZ ÚJ 
„BERSON* 

ijel 210 cm. hosszú, kényelmes rnganyos-ágy. lappal elegáns szék. 

Használatban 184.000 darab. S íC^ri ír .^ 1 

S c h ö b e r l R ó b e r t ndv, száll, cs, és kir,szab,gyára áliaí 
• • Kizárólag: Budapest, Harisbazár. • • 

Mivel ujabban többféle silány ntán rá tó t kosnak forgalomba, felkérem 
a t. közönséget, hogy ilyeneket táját erdekében utasítson vissza. 

Árjegyzék bérmentve. — Ugyanitt szabadalmazott ágygyá alakítható dívá¬ 
nyok, székek betegek restére, sodronyágyak és diszes diványpárnák kaphatók. 

+ ASSZONYOK 4 
zavaroknál, ha már mlndenl 
megpróbáltak eredménytelenül, 
ugv hozassák meg az orvosok¬ 
tól elismert, fényesen bevált 
szert Meglepő eredmény. Sza¬ 
vatolt ártalmatlan. Naponta 
hálairatok. I. erősségű M. 4'50, 

l II erősségű M. 6-50. — Diszkrét 
vámmentes szétküldés utánvét¬ 
tel. Laboratórium F. Quttche 673. 
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100 gyertyafény erís, óránkénti világításra 3—5 
fillérbe kerül, nincs kanócza, bárhová viheti 
ét temml köriilmén)ek között ftl nem robbtnhtt 

ÁLLANDÚ KIÁLLÍTÁS 
megtekintheti, minden vételkotelezettiía nélkül 

Wiktorin és Társa Bpest, 
TÚL kerület, Báron-ntcn L nim. 

Árjegyzék Ingyen és bérinwitv*. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

l monarchia legnagyobb kocsii-aktára. Árjegyzék ingyen. 

Csak a hölgyeket érdekli ! 
Első' magyar női egészségügyi 

éstestápolási cikkekszaküzlete 

irm pun i 
KMll. l l 

B|""' |v- K ° r < " " -
(Br.Szapáry-udvar.) 

A ozég saját gyártmányú ét külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők K összes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zők és melltartók eptermetünk részére, 
valamint klegyenlittifüzők ferde növésQek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötók. 
Egyenestaitdk. Hygienikus havibajkötők! 
flummiharlsnyák. A legkiválóbb franczia 
és amerikai női óvszer különlegeiségek : 
Új ! Autó Vagina! Spray. ÚJ ! Irrigáto-
rok, tildék, viUmint ai tísizei betegipi-
lási ozikkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árai 

M 

ŐRIZZE MEG FIATALOS 
SZÉPSÉGÉT 

a hírneves bőrgyógyász 

profes, dr, MARSCHALKO 
egy. orvos-tanár eljárása szerint, 

tudományos alapon, 

Kérje «Az ésszerű 
bőrápolásról" :: 
szóló könyvet díj¬ 
talanul, a »Juven-
tus- laboratórium 
szétküldési főrak¬ 
tárából, Kolozs¬ 
vár. Posta-fiók 3O 

DELI ii 
Lunch, 

Diner, 

" éttermei 
Budapest, Duna-corso. 

Sonper — á 3—4 korona. 
CSEMEGE ÜZLETE £ J S ± ? B Í 2 £ 5 ME6N™-alatt újonnan berendezve ' 
Az összes csemege-különlegességek, gyümölcsök, valamint bel- és kül¬ 
földi borok, likőrök, cognacok és pecsgőborok dús raktára. Lakodalmak 
bankettek, estélyek és bálokra kisebb és nagyobb helyiségek rendel¬ 
kezésre állanak. Házonkiviili rendelések mint eddig, hideg és meleg 
ételek tálanként a legjobb kivitelben pontosan házhoz szállíttatnak. 

• American Bar • hideg' buffet. 
Naponta dé lu tán koncer t . # DELI, tulajdonos. 

Mehet beszerezni 

TiifogáslalanminóségO 

.Soványíttf 
A nem graziosus és 

kényelmetlen kövér¬ 
ség, elhéjasodfts elleni 
küzdelemben, ha a 

csípőt és basát karc¬ 
súbbá tenni,az idomok, 
(vonalak) szépségét 
megőrizni akarjuk, 

teljes bizalommal hasz¬ 
nálhatjuk. 

Dr DESCHAMP 
JODHYRINE-ját. 

Ez egyike azon ritka 
és megbízható sová-
nyitő szereknek, mely 
az egészségre teljesen 
ártalmatlan ; korhá¬ 
zakban jó eredmén¬ 
nyel használják és 

számos orvos rendeli, 
eladása a vegyelemzés alapján a világ majdnem 
minden országában engedélyezve van. 

Használata egyszerű, mert semmiféle életrend 
megváltoztatást nem igényel. 
Kapható a legtöbb gyógyszertárban. Ara ló.-korona. 
GTÁK : Pária. Laboratoire DUBOIS. 7, Rue Jadin. 

.. . 

VI., Kiraly-ulcza 
TORÖÍ JOISKÍ gyógyszertára, Budapest, 

12 és Andrássy-ut 26 sz. 

nyfákat 
Sima gyökeres és ottoM 

SZÖLÖVE5SZÖKET. 
Árjegyzéket ingyen küldenek) 

FI5CHER«T* 
faiskolák és szölőolrványlelepek 

MEGJELENT 
a 

katonai puska a 
mcHényzsebbeii 

9mm48sFrommer 
Baby-pisztoly 

nagy kaliberű, hat-
lövetü mellény¬ 
zsebbe való fegyver 
katonai puskazá-
Vánattal, a Fegy¬ 
ver- és Gépgyár 
K.-T., Budapest, 
gyártmánya. Kap¬ 
ható minden jobb 

fegyver-kereskedésben. 

RENDELÉSNÉL 

SZÍVESKEDJÉK 

LAPUNKRA 

HIVATKOZNI 

Alapítva 1865. évben 

Heckenast 
Gusztáv 
zongoratermet 
Budapest, csakis 

Gizella-tér 2. szám. 

Telefon. 
Ibach-zongorák 
egyedfili képviselete. 

l BACH-zongorát játszanak és ajánlanak: Backhaus, 

Djhnány, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

Egész lapos Remontoir doublé-
arany gavallérora 7 korona. 

A valódi aranyóra megtévesztésig hű utánzása. Gyönyörű szép, 
kézzel vésett nfrrófedéllel finoman mintázva. Préselt arabs-
jegyű fémszámlappal és másodperczmutatóval. Pontosan sza¬ 
bályozott és szavatolt pontos járású valódi své j :zi szerkezet¬ 
tel. Eredeti jótállási nyi latkozat 3 évi a jó járásért s az 
aranyutánzat tartósságáért. Ara 7 korona (portó 70 fillér). 

Utánvét mellett szállítja: JÁKOB KOKIG. WIEN, 
III 230. Löweng-asse 37 a. oragyári nagy raktára. 

NUTH KAROLY 
Oe. ée kir. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, VE kér.. Garay-utcza 10. 
Központi TÍZ-, lé£-és gőzfűtések, légszesz és riiYezetékek, csatornízások, 
szellőztetések, szivttlyuk, íizerőmfivi emelőgépek stb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

az új rendszer. folytonéqok 
fütéjl siJknu terén éveken 

<t tjrlolt tjnulmányoíJsok 
kimaaiiló eredménye 

Egészségi szempontból 

legkitűnőbb rendszer. 

Eredeti blrtonjjgl subilyióval 

Oiikiamléiek ét robbanijok 
klijrva. Fortuna 

Bingeisen Testvérek cégnél 

•MYARHON EL80, LEBNAQYOB8 ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ORAOZLETC. 

OIJAJCEKSZEREK 10-évi jótállással 

RÉSZLETFIZETÉSRE 
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Döntsön 
a naíytózonséí!!! 
Helyik lobi)?? 

Mint a czipőkrémfogyasztó közönség 
jól tudja, létezik : 

«Mágnás» czipőkrém és 
«Kürti» czipőkrém. 
A Mágnás czipőkrém gyárosa [Herczeg 

Géza úr arról értesült, hogy 'az Elsner 
Eezső és Társa r.-t. a saját Kürti czipő-
krémjét — mint a legjobb czipőkrémet -
kínálja a vevőknek. 

Egy napon a két czipőkrém-gyáros 
véletlenül egy fülkében utazva, elhatá¬ 
rozták, hogy azok között, akik leghelye¬ 
sebben megokadatolják, melyik a jobb, 
a Mágnás-e, vagy a Kürti czipőkrém, a 
következő értékes tárgyakat osztják szét: 

1. Egy hat személyre szóló evőeszközt 
(Bachruch A. üdv. ékszerésztől). 

2. Egy brilliáns gyűrűt (Latzkó Test¬ 
vérek udvari ékszerészektől). 

3. Egy női aranyórát (Lechner József 
udvari óraraktárából). 

4. Egy férfi aranyórát (Lechner József 
udvari óraraktárából). 

5. Egy arany karkötőt (Latzkó Test¬ 
vérek udvari ékszerészektől). 

6. Egy hat személyre szóló porczellán 
szervizt (Fischer Emil májolikagyárostól). 

A kérdés az, melyik jobb ? 
A Mágnás-e vagy a Kürti czipőkrém ? 
Akik a választ legjobban tudják meg-

okadatolni, azok a fentnevezett ajándékok 
egyikét ingyen kapják meg. 

Mindenütt kérjék a Mágnás és Kürti 
czipőkrémet, hogy elhasználása után pon¬ 
tos véleményt adhassanak és ezen véle¬ 
ményt kérjük a pontos czim megadásá¬ 
val az alán ti czéghez megírni: 

Herczeg Géza gyáros, csász. és kir. 
üdv. szállító, Budapest, V., Nádor-utcza 
6. szám. 

A Mágnás és Kürti czipőkrém 30 fillé¬ 
res dobozban mindenütt kapható. 

bőrbutoripar 
Bőrbutor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwe8-n. 7.8z. 

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

J 

*$> ^ 
exs 
N 

-cc Szépségnek varázsát 

Ifjúságnak báját, 

Leheli orczádra 

Brázay Najádja. 

Ára l korona. 

Kapható mindenütt és 

BRÁZAY KÁLMÁN 
Budapest, VIII., Baross-utcza 43. 

czégnél 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 

detlen emésztés és 

gyomorgyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 

a gyomorterheléstöl. 

Egy üveg ára 3 kor. 2O fill. 

Kapható: 

minden gyógytárban 

valamint 

Rozsnyay Mátyás 
Arad, Szabadság-tér 8. 

Aranyérem, Wien 1912. 

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK 
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az 

EVATOH-TABLETTÁK 
által. Kérje az orvosi véleménygyüjteméiiyt. Minta 
K 4.20, V« karton K 10., egész karton K 18. után¬ 
véttel vagy az ősszeg előzetes beküldése ellenében : 

St. Márkus Apótheke, Wien, Hauptgtrasse 13O 
Fölerakat.. Hunnia-gyógyszertár Budapest, VII. kér. 
Erzsébet-körűt 56. sz. — Dr. Flesch Emil gyógyszer 
tára, Byür. — Kapható minden gyógyszertárban 

belok, hut7holjr»g i különösen 
hurutoB bántalmainal igen jó 

t»»u még akkor is, ha r éné iek eaete forog fenn. 

Meg rendelhető: EDESKUTT L.-nil Budapeetan 
te a forrás kezelöségénél Munkácson. 

Modern művészi 
laKberendezéseK 

u. m. háló-.ebédlő-, úri szalon berendezések 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig 

Patyi Testvérek 
bútoráruházában, Budapest, 
Yll l . kcr., Rákóczi-út 7. sz. 

Legjobb beszerzési forrás! 
Kész ágyak 

jó cseh ágytollbólü 

Siirüezáln Tör. nankingba (inlett) töltve, egy 
dunyha 180X120 cm. 2 párnaTal, mindegyik 
80X60 cm. új, puha, tartós tollal K 16'—. 
Félpehely K 20'—. Pehely K í*'—. Dunyha 
egyedül K 10'—, l i '—, 14'— és 16'—. Fej-
páraa egyedül K 3'—, 3'50 éa 4'—. Kétszer, 

dunyhm ÍOOX140 cm. K 13'—, 
14-50, 17-50 éa 21'—. Ehhez fej-
pám» ÍIOX70 em. K 4'50, 5'40 éa 
5-60. Öt ke. azürke toll E 9'40, 
jobb K 12— K 16-ig. Félíehér 
K 17'—. Öt kg. nj, Jó, fehér, por¬ 
mentes ágytol l E 24'—. Hófehér 
K 30-- , jobb E 36'—. ]>gftno-
mabb uradalmi foszt. E 45*—. Öt 

kg. fosztatlan élő Hbákríl K 26'— és E 30'—. Fehér pehely, nagypelybü 
K 5-—, Jobb E 6'—. Finom melleaztett pehely E 6'50 Vs kg.-kint. 
Szürke pehely '/J kg. E 2'50 és 3'—. Szétküldés bérmenUe utinTétW. 
Becaeréles pontadijmegtéritéa ellenében. S l g m n n d L e d e r e r , Ja.no-
• • wl tz a. Ang-el N r 145 . be i K l a t t a n , Bohmen . * » 

Kotorok, sajtolok 
homok- és kavicsmosógépek, betonür-

| tömb- és falazótéglagyártó - gépek, tető-

cserépgyártó - gépek, fonnák: lépcsőfo¬ 

kok, csövek, oszlopok stb. gyártására. — | 

Asbestpalagyárak 

gépies berendezései 

L.CM. ásványfestékek 

Dr.GasparY&Co,§épéYáraMarkransiadt,Leipzié mellett 
Kérjük 
gyárunkat 
meglátogatni. 

228. sz. 
árj egriek 

ingjen. 
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4 8 . SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) H 0 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, NOVEMBER 30 . 
Szerkesztőségi iroda: TV. Yármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek: 1 

Egészévre _ _ 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre _ _ 

9O korona. 
10 korona. 

5 korona. 

A cVi%fcn}ni*á>-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a "postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Esyatsm-ntci* t űz. 

HERCZEG LICHTENSTEIN JÁSOSNÉ GRÓF ANDRÁSSY MARICZA ÁTVEZETI A TÁRSASÁGOT A MEGÁRADT TOPLYA FOLYÓN. 

A P A R N Ó - T E R E B E S I F A L K A V A D Á S Z A T O K . — Balogh Rudolf felvétele. 


