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Viszonteladóknak!

Modern gáz- és villamos-

CSILLÁROK,
FÓZŐK, FŰTŐK,
* * VASALÓK.
Gáz- és villamos izzótestek.
Gazolin- és acetylen czikkek.

Tekintse meg" miQtaternieinket

hiszen min¬
denki tudja
már.iiogya.

Altalános Gázizzófény r.-t.

mm

íímlapest, VII., Vörösmarty-utc/a 5. sz.
Telefon: József 16-14., 16-15., 39-42.

CíVLDERONI ÉS TÁRSA
D] rendszerű szem- B u d a p e s t , V . , G i z e l l a • t é r 1. (Haas palota),
üvegek és orrcsiptetők, legújabb Zeiss
Punctal és Busch
isokrystar üvcgekkel.melyek azr efjész
láttéren eg3 enletesen élesen rajzolt
(anastygmatikus) ::
képet adnak. Zeiss
Katral-üvegek hályofjoperáltaknak. Zeiss Distal- (lavcsoves) papaszem,
magasfoku rövidlátóknak. Lupék és nagyitóüvcgek gyengelátóknak. Védőüvegek szürke, Fienzal, Kudhos, Euixantos, Hallauer, Hygat, Schott
nehéz flint, Schott sárga fljnt és Zeiss Umbral-üvegekkel. Bifocalis-üyegek. Lorgnettek, platina, arany, double, e/üst, zománcz, gyöngyház, aczéloxyd és'teknősbéka foglalatban. Színházi, tábori, vadász és versenylátcsö¬
vek. Barométerek. Hőmérők. Fényképészeli készülékek. Árjegyzék ingyen.
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MERCUR
váltóüzleti részvénytársaság,
ii

Budapest,

HIRDETMÉNY.
Az 1912 márczius havában tartott rendes közgyűlés, valamint az igazgatóságnak adott felhatalmazás alapján

a „Mercur" váltóüzleti részvénytársaság alaptőkéje 20,000 darab
egyenként 200 korona, összesen 4 millió korona névértékű, bemu¬
tatóra szóló részvény kibocsájtása ntján 6.000,000 koronáról
10.000,000 koronára emeltetik fel.
Az újonnan kibocsátandó részvények 1914. évi január hó 1. napjától kezdődőleg ugyanazon
jogosítanak, mint az eddig forgalomban levő régi részvények.

osztalékra

A régi részvényeseknek 10.CCO darab egyenkint 200 korona névértékű „Mercnr" váltóüzleti részvény¬
társasági részvényre az elővételi jog darabonként 250 koronáért ezennel felajánltatik, mely vételárból a befizetés
napjától 1914. évi jannár hó l-ig folyó 5 °n kamat a befizetés alkalmával téritettni fog.
A régi részvényeseket az alábbi feltételek mellett, minden birtokukban levő három részvény után az
elővételi jog egy új 200 korona névértékű részvénye illeti meg.
Részvénytöredékek figyelembe nem vétetnek és ennélfogva háromnál kevesebb részvény alapján elő¬
vételi jog nem gyakorolható. - - Az elővételi jog

1913. évi szeptember hó 22-iki napjától kezdve 1913. évi szeptember hó 30-ik napjáig bezárólag
a szokásos üzleti órákban gyakorolható az alábbi helyeken:
•
a „Merkúr- váltóüzleti részvénytársaság főpénztáránál (Budapest, V., Fürdő-utcza 3 >
annak fiókjainál Pozsonyban és Szabadkán,
a K. k. priv. Bank- u. Wechselstnben Actien Gesellschaft „Merenr" Wien főpénztáránál (I., Wollzeile 1.)

Az elővételi jog gyakorlása alkalmával a régi részvények szelvényivek nélkül, megfelelő számieqvzék kíséretében
mutatandok be és ugyancsak ezen alkalommal minden átveendő új 200 korona névértékű részvény után 250 korona
fizetendő mely utóbbi összeg után a befizetés napjától 1914. évi január l-ig számítandó 5 % kamat téritettni fogA Deniutatanao reszvenveket n hpie entpm HP vn kövpfto^A vói.o^^]ri,r.i. ^T7iA„xi_i-í &AVU
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időn belül nem gyakorolja, ezen jogát elveszti.
Budapest, 1913 szeptember havában.

i

„Mercnr" váltóüzleti részvénytársaság*

nkliD-Társnlat nyomdája, Budapest, 17., Egyetem-ntcza 4.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

TAVASZI JÁTÉK
REGÉNY. IRTA LAKATOS LÁSZLÓ

Gyötrelmes éa kínos állapot volt ez és Hen¬
rik úgy érezte, mintha kénytelen házasságban
élne Firenzével és annak művészetével. Ked¬
vetlen volt, étvágytalan, amúgy is sovány arcza
lefogyott és reggelenként, ha fölkelt, hogy a
képtárakban kényszersétára induljon, olyan fá¬
radtnak, annyira lötepertnek érezte magát, hogy
gyakran azt hitte, közel az óra, a mikor vég¬
kimerülésben fog elpusztulni.
Hetek múltak így és Henrik ez idő alatt nem
akart haza gondolni. Itt-ott lefekvés előtt igye¬
kezett lelkének redői közül a halott Stefánia
emlékét előszólitani. De Stefánia nem jött és
Henrik mentői inkább erőltette, annál kevésbé
tudott rá emlékezni. Sőt voltak perczei, a mi¬
kor drága halottjának már az arczára sem tu¬
dott emlékezni. A leány arcza épen úgy szétfoszlott, eloszlott Henrik emlékezetében, a mint
hogy az eloszlott, felbomlott a sírban is. Néha
azután egészen világosan látta maga előtt Ste¬
fániát, sőt a hangját is hallani vélte. De ez
csak pillanatig tartott és olyankor következett
be, a mikor Henrik nem is igen vágyott a ha¬
lott leány emlékére. Stefánia olyankor bukkant
fel teljes és éles pontossággal a Henrik szeme
előtt, a mikor a boldogtalan férfi a sok önkínzástól és hosszas egyedülléttől, attól, hogy he¬
teken át minden komolyabb emberi érintkezés
nélkül élt, néhány perczig valósággal tébolyodott volt. . . Melaniera, a szinészkisasszonyra
is gondolt néha. Ez olyankor történt, ha estén¬
kint a múzeumoktól elgyötörtén az utczákon
vánszorgott. Ilyenkor néha betévedt a népes és
fényes Via Calzaiuoliba és Henrik, a ki épen
a sok ember miatt nem szerette Firenzének
ezt az egyetlen eleven utczáját, mégis el-elfeledkezett benne. A mint fáradtan botorkált,
olykor-olykor szeme mégis megakadt egy lakk¬
topánon, fekete selyemharisnyában rejtőző finom
bokán, szelíd, de mégis ingerlő nyakon. A fiatal
embernek ilyenkor néha agyába szökött a vér,
érzéki képeket látott maga előtt, a torkát szá¬
raznak érezte és egy pillanatig Melaniera gon¬
dolt. De mindannyiszor nyomban restelte is
a dolgot és még gondolatban is folytatta azt a
tiszta, aszkétikus életmódot, a melyben, a mióta
Pestről elkerült, szinte daczos örömet lelt. . .
Ágotára kétszer gondolt Egyszer, a mikor
képeslapon minden jelentőségnólküli szavakkal
üdvözölte őt és máskor a Pittiben, a mikor egy
Madonna-kép előtt állt. A kép a korai toscanai
iskolának egyik ösmeretlen mesterétől való volt
és inkább a különös színezés volt érdekes,
mintsem a művészi értéke tökéletes . . . A Ma¬
donna szája vékony volt és szomorúan lemondó.
Épen olyan, mint Ágotáé azon a nyári estén,
a mikor Henrik őt és a férjét a Lánczhídon át
kisérte Budáról. Henrik sokáig nézte a képet
és hirtelen arra eszmélt, hogy a Madonna-kép
nemcsak szájban, de szemben is hasonlít Ágo¬
tára. Ágotának a szép szeméből szenvedő jóság
ömlött ki és ezt Henrik itt állapította meg elő¬
ször, Firenzében, a Palazzo Pittiben, a toscanai
primitívek egyik ösmeretlen mesterének nem
is egészen jelentékeny Madonna-képe előtt.
Talán már a nyolczadik hete volt távol Hen¬
rik, a mikor egyik éjszaka furcsa és különös
dolog érte őt. Egy óra lehetett, Henrik épen
nem régen aludt el, amidőn hirtelen zajra föl¬
ébredt. A zaj a szomszéd szobából, a melyet a
száló papirvékonyságú fala választott el az
övétől, érkezett, majd a folyosó is hangos lett;
gyors, izgatott futkározás. lelkendező, aggodal¬
mas szavak foszlányai hallatszottak be onnan.
Henrik ügyelt. A zaj néha perczekre meg¬
szűnt, majd tijra elölről kezdődött és Henriket
határozottan érdekelte. Bár rendszerint tartózlíodó ember volt, Firenzében pedig egyenesen

emberkerülő módon élt, most leküzdhetlen kí¬
váncsiság töltötte el. A heteken át tartott ma¬
gányos élet, a mely alatt Henrik épen csak
hogy a pinczérekkel, a szálló portásával és a
múzeumok és a templomok őreivel váltott kö¬
zömbös szavakar, ez az életmód vagy mi más
tette, hogy Henrik, a ki alapjában az életnek
bódult, titkus szerelmese volt, most hirtelen
olthatatlan vágyat érzett az iránt, hogy ő is
részt vegyen mindabban, a mi odakint törté¬
nik, ő is szeretett volna a többiekkel, az ösmeretlenekkel futkározni, velők beszélni, velők
aggódni és úgy érezte, hogyha továbbra is a
szobában, a szállóban belekre bérelt, négy fal
között marad, megfúl, mint a hogyan valami¬
kor egy rab magától a börtön levegőjétől meg¬
halt. (Henrik ezt a történetet régen olvasta va¬
lamelyik újság hirei között és most hirtelen
eszébe jutott. A rab története hátulról az agyába
tolakodott.)
Fölkelt, felöltözött, kiment.
A mint a folyosóra ért, látta, hogy egy pinczér és egy szobaleány papot vezetnek a szom¬
széd szobába. Henrik nyomban mindent meg¬
értett. Csatlakozott az idegen menethez, azzal
együtt lépte át az idegen szoba küszöbét és az
őszinte bánat az ő fejét is (nem, csakis az ő
fejét!) a föld felé húzta, a mikor a pap, a ki
már későn érkezett, megáldotta az immár ha¬
lott idegen nőt.
Henrik engedelmet kért arra, hogy az éjsza¬
két a halottnál tölthesse. Ott virrasztóit mel¬
lette az egyik szállodai alkalmazottal, a kinek
kötelessége volt a holt vendéget hajnalig őrizni,
a mikor is majd titokban el fogják szállítani.
Órák hosszat ült Henrik az idegen és halott
és fiatal nő lábainál és a szállói embert még csak
meg sem kérdezte, hogy ki az, a kivel ezt az
éjszakát együtt szabad töltenie. Nem kérdezte,
hogy a kihűlt hölgy mióta lakott itt, esztendők
óla tartózkodott-e itt, vagy pedig csak ma este
érkezett? Nem kérdezte, hogy hová való, Görög¬
országba, Délamerikába vagy Magyarországba?
Nem kérdezte, hogy asszony vagy leány volt-e
és még csak azt sem kérdezte, hogy az immár
örökre lehunyt pillák alatt a két megtört szem
az életben kék volt, mint az ametiszt, vagy fe¬
kete, mint a halál, a mely ma este nyilván vá¬
ratlanul érkezett a vendégfogadóba. Henrik
semmit sem kérdezett.
Órák hosszat ült a halott lábánál, belebámult
a halott fejénél őrt álló két gyertya fényébe és
sokáig semmire sem gondolt. Ágya, a mely
máskor minden benyomásra olyan fogékony
volt, most hideg volt és nyugodt, talán hide¬
gebb és nyugodtabb, mint magának a halottnak
az agya. Semmire sem gondolt. Úgy ült, gon¬
dolatok és érzések nélkül, a hogyan az ember
gyakran órákat tölt gondolatmerevségben egy
tengerparti falóczán vagy vasúti kocsi ülésén,
vagy egy mulatóház sarkában. Henrik semmire
sem gondolt és a halál nem juttatta eszébe
magát a halált sem. Még a halálról sem tudott
gondolkodni. Csak ült némán, álmatlan éber¬
ségben és a szemét mindig a halottas ágyon
tartotta, a közönséges szállói ágyon, a melyik
néhány óra előtt még olyan volt, mint a Hen¬
riké, mint a többi szállóbeli ágy, de a melynek
a fejénél most két pislákoló gyertya lángja az
örökkévalóság isteni fuvalmában ringott és a
mely ágyban holnap újra más fog feküdni,
fiatal ember, a kinek még évtizedei vannak
hátra az életben, vagy fáradt öreg anyóka, vagy
talán sebzett lelkű leányka, a ki nem tud aludni
és a ki irigyelné elődjének örök álmát, elődjéét,
a kiről nem is tudja, hogy most, ezen az éj¬
szakán, ebben az ágyban hűlt ki örökre.
Már hajnal lett és Henrik még mindig érzé¬
ketlenül, gondolatok nélkül ült itt. Azután hir¬

telen, szinte minden álmenet nélkül és minden
szabály ellenére megmozdult benne valami.
Félni kezdett, borzasztóan félni. Henrik ma¬
gáért félt. Attól félt, hogy ő is itt halhat meg,
idegenben és itt fogják eltemetni, nem Pesten,
a városban, a hol született és a melyet annyira
szeret és a hol apja, a kit gyermekkorában vesz¬
tett el, nyugszik. A hosszú virrasztástól fáradt
szemét lehunyta. A szempillán át valami vö¬
röset látott - - a két halottas gyertya lángjá¬
nak fényét — és ebben a vörös fényben hirte¬
len feltűnt előtte a pesti Dorottya-utcza . . .
Pontosan a Dorottya-utczát látta maga előtt,
télesti fényében, látta a lassan sétáló embere¬
ket, autókat látott, képviselőket, a kik a Lloydklubba igyekeznek, finom hölgyeket, azután
üzleteket vélt maga előtt látni, egy könyves¬
boltot, majd egy kirakatot, a melyben halovány
wedgewoodi porczellán volt, azután hallotta,
a, mint a kocsik elé fogott lovak lassú tipegéssel mennek előre a sík, aszfaltos kocsiúton,
most az utcza fölött, a házak közötti huzalokon
nagy fehér villamos lámpákat látott, beszédet
hallott, szaggatott beszédfoszlányt, a milyent
az ember a vele szembenjövők ajkáról lop le,
Henrik magyar szavakat hallott, édes magyar
szavakat. . . Siró, gyermeki szeretetet érzett
Pest iránt és eltökélte, hogy még másnap haza¬
utazik.
Álmodozásából halk nesz verte föl . . . A te¬
metkezési vállalat feketeruhás emberei érkez¬
tek . . . Henrik megborzadt. Most megérezte a
halált. Kicsiny, emberi szolgáin át érezte meg
ezt a hideg nagy urat. Fölkelt, átment a szo¬
bájába és az egyik vizespohárban tegnap este
óta fonnyadó három szál sárgarózsát a kezébe
vette. Névjegyet is előkotort és a három virá¬
got a névjegygyei együtt átvitte az idegen ha¬
lotthoz. Az ágyra fektette a virágot, az ágy bal
szélére, abba a magasságba, a hol ösmeretlen
éjszakai társának a szivét sejthette. Azután ja.
szobájába ment és lepihent.
Délután elutazott. Tele volt mélabúval és
türelmetlen vágyódással. Az elmúlt éjszakára
gondolt, á melyik olyan közömbösen indult 'él
és a melyet az idegen hölgy vége ünnepélyessé
tett. Henrik megint attól félt, hogy itt hal meíg
és idegen földbe temetik el. Két órával a vonat
indulása előtt lehozatta a szobájából a málbáját. A mikor a számláját kiegyenlítette, m<^
nem állhatta, hogy a portást meg ne kér¬
dezze :
-• Ki volt az a hölgy, a ki az éjjel a 101 -ép¬
ben szerencsétlenül járt?
- Nem tudjuk. Csak tegnap este jött és ja
vendégkönyvbe ezt irta be : Frau Josefine Éttér,
Wien. Szivszélhüdés ölte meg, legalább az orvos
azt mondta.
Henrik kihajtatott a firenzei pályaudvarra és
a mikor a vonat oda befutott, a roma-budapesti
közvetlen kocsiba ült be, a melyből nem akart
kimozdulni, a míg nem ér Pestre, a hová
Henrik okvetlenül elevenen, élve akart meg¬
érkezni.
VII.
Czéltalan fájdalmak gyötörték még mindig
Henriknek a lelkét, a mikor hazaérkezett a vá¬
rosba, a melyet legutóbb annyira megkívánt.
Pestre érkezvén Henrik, Pestben is csalódott.
Pedig a hogy Pestre jött, mindjárt mohó vá¬
gyódással igyekezett a városba merülni. Járta
Pest kisebb utezáit, hosszú esős délutánokdn
gyalog járt a Terézvárosnak és az Erzsébet¬
városnak ösmeretlen, a Ligetbe elvesző külső
utczáin, felkutatta a Józsefvárost, éjszakánként
a Belvárosban kódorgott, eljutott még a Lipót¬
városba is, mindent fölkeresett, látott, kikóstolt,
a mi csak Pesten van, belevetette magát a cléh

torzó világába, eljárt az éjszakai mulatóházakba,
fölkereste a kaszinókat és a játék termeket, be¬
nézett a szinházakba, ösmeretséget és össze¬
köttetést keresett olyan társasági rétegekben,
a melyeket régebben elhanyngolt, lenézett vagy
más ok miatt elkerült, megösmerJíedett új em¬
berekkel és fölelevenítette régebbi barátkozásait,
résztvett munkákban is, kötelezettségeket vál¬
lalt akcziók iránt érdeklődött, bejárt a kép¬
viselőházba és eljárt a sportversenyekre,— mind
hiába. Pest megcsalta őt, megcsalta, mint egy
asszony és megcsalta még a Dorottya-utcza is,
a mely pedig olyan pontos érzékelhetőséggel
és olyan hívogatva jelentkezett előtte akkor ott,
Firenzében, az ösmeretlen nő halottas ágyánál.
Elveszett ember vagyok. - - állapította
meg magában Henrik egyik este, a mikor már
félesztendeig hiába hajszolta Pestet és az éle¬
tet, a mire, úgy érezte, hogy nagy szüksége
volna, de a miben most, hogy szabad kézzel
dúskálhatott volna benne, mégsem lelt sem örö¬
met, sem kielégülést, de még megnyugvást és
gyógyulást sem. Rettentően ideges volt Henrik
ezen az estén. A legkegyetlenebb gondolatok
kínozták (szüntelenül magára gondolt) és szűk¬
nek találta lakását. Lement az utczára. Órák
hosszat csatangolt, járt-kelt éllen-szomjan, de
nem fáradt el. Henriken ekkor valami csodála¬
tos idegesség uralkodott, olyan idegesség, a mi
őt nem bágyasztotta, nem lohasztotta, ellen¬
kezően, mintha új erővel töltötte volna el, egy
önmagából táplálkozó, folyton gyarapodó ide¬
ges aktivitás, a mi végül is mintha az életelemévé vált volna. Most is fáradhatatlanul
hajszolta magát Henrik az utczákon keresztül¬
kasul. Már órák teltek így el, már éjfél régen
elmúlt és Henrik — önmagát kergetve — még
mindig járt. Hirtelen megállott. Nem tudta, mi
az, a mi őt vad és czéltalan útjában megállítja.
Csak valamit látott (az első perczben maga
sem tudta, hogy mit), azután megállt, erősen
ránézett a dologra, a mi előtt megállt, a mi őt
szinte öntudatlanul megállásra késztette. A vá¬
rosligeti fasorban volt és Ágotáék kapuja előtt
állott, az előtt a kapu előtt, a melynek kilincsét
levett kalappal, térdenállva csókolta meg egy¬
szer a tavaszi hajnalban . . . Pedig — legalább
most úgy emlékezett reá — akkor nem is sze¬
rette Ágotát.
Most sem szerette. És mégis, a mikor a kapu
előtt megállott, érezte, hogy a szive táján ho¬
gyan ürülnek ki az erek. Minden vére a fejébe
szökött. Henrik rövid ideig szédülten állott itt
és utóbb vette észre, hogy a villa kertjének a
fái kopárak, a cserjéi élettelenek és deszka¬
palánk borítja a lugasokat is, a melyekben
egy Henrikre emlékezetes tavaszi estélyen han¬
gos és fényes, ünnepi, de minden ünnepi zaja
mögött is fojtott sírással teli élet volt . . . De
most: zárt kapu . . . tél van . . . Ágotáék a vá¬
rosban laknak.
Henrik kigombolta télikabátját. Tűrhetetlen
meleget érzett ebben a hideg téli éjszakában...
Azután már nem is gondolkozott. A kalapját
hátracsapta, a homlokához kapott és nyitott

Erdélyi fényképe.
GRÓF TELEKI GÉZA (1844-1913).

szájjal futott előre. Most már nem czéltalanul
futott. Bár nem gondolkozott azon, hogy hová
megy, mégis tudta. Inkább érezte, mint tudta.
Pontosan érezte.
És a mikor czélhoz ért Henrik, megállt. Az
előtt a lipótvárosi ház előtt állt, a melyikben
Ágotáék télidőben laktak. Ennek a háznak az
első emeletén volt a városi lakásuk, ott aludt
most az asszony, fehér ágyon, a fekete haja a
vánkoson terül el és a szája is egy kissé talán
nyitva van.
Henrik most sem szerette Ágotát, de a túl¬
fűtött legényi képzelőtehetsége, a csatázó idegei,
a kínzó czéltalan fájdalma és a régi tárgyatlan
epekedése most egészen világosan látatták vele
Ágotát, a mint ott pihen, fent a hálószobá¬
jában.
- Mi volna, — gondolta Henrik — mi tör¬
ténnék, ha most fölmennék. Bemennék hozzá
(a férje remélhetően más szobában hál) és azt
mondanám neki, hogy jöjjön velem, megszök¬
tetem. Egy újjal se nyúlnék hozzá, csak úgy
kérném, hogy szökjék velem . . . 0 ezt nem
értené és magyarázatot kérne tőlem . . . Ekkor
azt mondanám neki, hogy Firenzében a jó¬
ságos Madonnának egyik képmásán az ő sze¬
mét láttam meg . . . Az ő s z e m é t . . . És ekkor
megértene engem és eljönne velem . . . Bizo¬
nyosan eljönne . . . Vájjon fölmenjek-e?
Egészen komolyan gondolkozott ezen a prob¬
lémán Henrik. Azon gondolkozott, hogy föl¬
menjen-e most, sötét hajnalban egy idegen
hölgyhöz, férjes asszonyhoz, a kiről azt hiszi,

hogy nem is szereti, fölmenjen hozzá, az álmá¬
ból verje föl ezt a hölgyet, a ki hibátlan aszszony és elhívja, hogy szökjék vele. Ki elól
szökjék, hova és — főként - - hogy miért
szökjék? Az asszony ezt kérdezni fogja éa ő
nem is tud majd rá felelni, csak egy Madonna¬
képre utal, két szempár hasonlatosságára . . .
Henrik tisztában volt vele, hogy őrültség, a
mire gondol, tébolyult vakmerőség, mégis a
jobbkezének a mutatóujja már a csengőn volt,
a mi a házmesternek szól. . . Még nem csen¬
getett. Sőt! . . . Visszakapta az ujját... Eszébe
jutott a rendetlen ruházata . . . A kalapját
helyreigazította, a kabátját újra begombolta . . .
Minden ok nélkül azt is megnézte, van-e a
zsebében czigaretta. Azután megnyomta a csengetyü gombját. Hirtelen történt ez, ő maga sem
tudta, hogyan tehette, de megtörtént és Henrik
érezte, hogy most valami nagy őrületet csele¬
kedett. El akart futni, de nem tudott. Kopogó
szívvel, lüktető halántékkal hallotta, mint csön¬
get vissza a házmester, mint csoszog végig
papucsával lassan az udvar kemény kőkoczkáin. Mindezt hallotta és már a botrányra is
gondolt, a gyermekes megszégyenülésre, az ntczai botrányra, már látta magát, a mint a ház¬
mesterrel az utcza aszfaltján verekedésben hempereg, érezte, hogy a pálinkaszagú rendőr fö¬
lébe baj öl, mindent érzett, a jelenetnek ostoba
szégyenét, mégsem tudott futni. A térde reme¬
gett, a foga vaczogott, de ő ott állt a kapu
előtt, mint a delikvens, a kit a poroszlónak és
a pribéknek a vasmarka tart és a bitó tövében
fogva . . . Már a kapuban csikorgott a házmes¬
ter kulcsa . . . Most felnyílt a kapu és a ház¬
mester ott állott papucsban, az állig feltűrt
régi kopott kabátban, a kezében kis rosz-szagú
petróleumlámpa, a mi alig világított a sötét
kapualjban. A lámpa csak épen a házmester
álmos arczára világított, a melyen a vánkos és
az alvás össze-vissza borzolták a szakái szőrzetét. A házmester jobbkezében a lámpát tar¬
totta, balkezével az álmos szemét dörgölte.
Henrik hirtelen levette a kalapját és nagy erő¬
vel a házmester arczába vágia. Azután elfutott.
Nem nézett maga mögé. A fejét egyszer sem
fordította vissza, azért, hogy lássa, vájjon nem
üldözi-e őt a házmester vagy a rendőr, hogy
hallja, vájjon nem ordítanak-e utána. Henrik
csak futott, tébolyultan futott, hajadonfővel a
piszkos téli hajnalon. Véres lehetett volna a
lába, úgy futott, szakadatlanul futott, nemcsak
a lábával, hanem most már a kezével is, a fejé¬
vel, az egész testével futott, mégis még csak a
lélegzete sem állt el. Csak sokára, nagysokára
roskadt le. Henrik ekkor már Budán volt, a
Gellérthegyen, a Duna partjához közel és Hen¬
rik ott egy padra roskadt le. A kabátját a forró
és födetlen fejére felhúzta, az arczát a könyö¬
kölő két karján a kezébe támasztotta és sírt.
Forró könnyeket sirt, minden ok nélkül . . .
Pest felől ekkor kelt a tűzpiros téli nap. Reg¬
gel volt. Ágota most ébredhetett.. De Henrik¬
nek ekkor már eszében sem volt Ágota.
(Folytatása következik.)

ROBINZON SZIGETÉN.

NEM PANASZKODOM ÉN.*
Nem panaszkodom ón, nem is tettem soha,
Hogy mért nem megy másként az életem sora,
Ügy van jól, a hogy megy, többre nem is vágyom,
Kitelik annyiból minden boldogságom.

Az én palotám az egész magyar haza,
Fala a Kárpátok kemény gránit fala,
Mennyezete az ég szelíd azúr selyme,
Lámpája meg a nap, színaranyból verve.

Nappal a fák a szélben bólogatnak :
Mindenki eljut ide egyszer.
És éjszaka fölsír a parti hab :
Nem biztos semmi, csak a tenger.

Nincs nekem ősrégi családi czímerem,
Nagyapám nevét is alighogy ismerem,
S nem marad utánam több, csak néhány bús dal,
Mégse cserélnék én semmiféle úrral.

Tarka pázsitszőnyeg terül padlójára,
Minden írj kikelet, újat terít raja,
Satnya déli pálmák dísze helyett pedig
Sűrű erdők s nyájas akáczosok fedik.

Csak a tenger, a süket végtelenség,
A minek hátán a sötét barázda
Örvénylő mélyét rég süllyedt hajók
Utat vesztett taréja vágta.

Lehet nekik pénzök annyi, mint a polyva,
Szolgálhatja őket egész sereg szolga,
De azért, fogadást merek tenni raja,
Egynek sincs, mint nekem, oly nagy palotája!

S mennyi szobája van az én palotámnak!
Nincs annyi e földön egyetlen királynak !
Minden jó magyar szív egy-egy kicsi szoba,
Akármikor .bátran beléphetek oda.

Nem is kell kopognom': nyitva áll előttem,
Melegen fogad, ha ajtóján beléptem.
S szinte nem is tudom: örömöm hol nagyobb,
Mert minden szobában egyként otthon vagyok!

Jakab Ödön.

Évek múlnak, virágok hullnak,
A fövöny nő, a forrás elapad,
De a tenger örök és változatlan,
Csak a szivárvány ver rá hidakat.
A sziget ormán loboghat a tűz,
Piros zászló a tenger éjjelébe,
Nem jön hajó, csak hullám zúg a parton ...
Oh Robinzonok örökbús meséje!
Kárpáti Aurél.

* A Petőfi-Társaság ülésén felolvasta szerző szeptember 28-ikán.
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A MINISZTERELNÖKI PALOTA VALONÁBAN.

AZ ALBÁN FŐVÁROS.
Javában szóltak még az ostromló ágyúk
Szkutari alatt, és Durazzo egész vidéke a
szerbek kezében volt már, a mikor az elmúlt
esztendő telén, november 28-án Albánia ki
kiáltotta függetlenségét. Ezeken kivül már
csak egyetlen városa volt ennek 'az újszülött
balkáni országnak, a mely valamiképen a ten
ger révén közel volt Európához, és a hol az
ideiglenes kormány ideiglenesen elhelyezke
dett. Ez a város Valona volt Dél-Albániában,
a mely ettől a naptól kezdve büszke fővárosi
rangra lépett.
Ez a rögtönzött, kényszerű kinevezés azon
ban nem változtatott rajta semmit, maradt az
egész hely annak, a mi azelőtt volt, elhanya
golt balkáni kisvárosnak. A mikor a hajó hor
gonyt vet Valona előtt a kikötő nyílt vizében,
s az albán csónakosok rozoga bárkán kiteszik
az utast az izzó homokos tengerpartra, cso
dálkozással néz körül az ember azon az egy
nehány kopott-vert sárga házon, a mely köz
vetlenül a viz szélén fogadja, s a melyet vám
hivatalnak, majd meg miniszterelnökségi palo
tának neveznek. A város maga még nem lát
szik ide. Jó félórányira van messze bent az
olajfáskertek mögött. Valonát talán mindenki
érdekesnek és bizarrnak látja, a ki idáig nem
volt még sem a Balkánon, sem messzebb Nap
keleten. Különben színtelen, elhanyagolt sze
gényes fészek, semmivel sem különb, mint a
többi keleti kisváros. Zeg-zúgos szűk utczák,
alacsony, piszkos házak, és az utczákon lomha
járású, rongyokba öltözött fehórsipkás embe
rek. A kontúrok mindenesetre nagyon festőiek.
Sugár cziprusfák közül kiemelkedő néhány
dsámi-kupola, mellette mindmegannyi hófehér
mináre, olajfalombok alól kitekintő apró cse
repes házak, s a háttérben magasba szökkenő
vad albán hegyek. Az utczán fegyveres, marczonaképü emberek járnak, a sűrű ablakrácsok
mögött a képzelet Kelet szépségeit sejti, az
apró kertekből kihajlik a mirtusz meg a babórfa
ága, s minderre onnan fölülről a forró déli
nap vakitó fehér sugara ömlik. Izzón megvilá
gított, éles, sötét árnyékú képek.
S ez alatt a déli ragyogás alatt a fatális
keleti élet mozdulatlansága tesped. Semmiről
sem lehet ráismerni arra, hogy ez a város
egy ország fővárosa. Az előkelő Vlorák és
Virjonok egy-két hatalmas konakján kivül alig
van Valonában néhány félig európai értelem
ben vett lakható épület. Szállóról szó sincs,
úgy, hogy az érkező idegen csak valamelyik
albán ismerősének a vendégbarátságára van
utalva, természetesen ha van neki albán is
merőse. A főutczája egy rövid, keskeny sikátor,
van benne három-négy félig-meddig tűrhető
épület, egy kevésbbé tiszta kávéház, és ezzel
jóformán vége is van a Nyugatról importált
kultúrának, mert a mi ezen az egyetlen egy
utczán kivül esik, az már a legsötétebb Nap
kelet
Ha végigjárjuk a várost, nem nagyon sokat
találunk benne abból, a mit a török uralom
itt hagyott emlékül. Egy-két kisebbfajta köz

épület, hivatal, melyet a kormány épített,
néhány félig kopott török katonai egyenruha
a czirkáló albán csendőrön, meg egy csomó
török jelzésű Mauser-puska, melyet most városi
czivis, szamárhajcsár és birkapásztor egyaránt
czipeL Néhol meglátszik még az épület falán
a lekapart félhold és csillag helye, mint a tö
rök uralom egyik legutolsó bús emléke az
Adria mellett. Más alig maradt.
De viszont az európai kultúrának sincs még
valami sok nyoma idelenn. Hacsak nem veszszük Európa képviselőjének azt a néhány sze
kéroldalra való silány gyári portékát, a mely
ott éktelenkedik a valonai bazár boltjaiban.
Ez azonban inkább szomorú, mint szemnek
jóleső látvány. Kipusztult ezekből a sötét ba
zári boltokból a remekbevaló hires albán filig
rán-munka, a fegyverkovácsolás, a szebbnélszebb skófium-vaarás, meg sok egyéb régi ere
deti kis ipar, házi ipar és mindennek a helyét
elfoglhlta az a sok hitvány gyári csecse-becse,
durva hamisítvány, olaszországi üveg- és cserép
holmi, anilinfestékes keszkenő, meg bádog lim
lom. Ez itt az európai kultúra. Megölte a régi
ipart és művészetet, a mely szép volt és jó
volt, s helyébe idehozta a nyugati gyárak söp
redékét, a mely Európában már senkinek sem
kell. Sőt mindezt kizárólag csak a keleti bazá
rok számára gyártják.
Külsőségekben nem igen látszik még itt a
Nyugat hatása. Talán még inkább valami benső,
szellemi fejlődés csiráit érzi az ember. Ha
nem is fejlődés még, de legalább általánosan
érzett vágy a fejlődés iránt. Albániában művelt
és műveletlen ember egyaránt érzi annak a
szükségét, hogy haladni, lehetőleg minél roha
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mosabban haladni kell ennek az országnak és
maroknyi népének, mert különben nagyon ha
mar prédájául eshetik valamelyik szomszédjá
nak, szerbnek vagy görögnek. A köznép ugyan
meglehetősen tájékozatlan és nem sok fogalma
van a nyugati műveltség mibenlétéről. Elma
radottság dolgában egyáltalán véve Albánia a
legsötétebb pontja egész Európának. Az erköl
csök nyersek, az iskolázás gyenge, a rendet
és a biztonságot egyedül a középkori ököljog
és a vérbosszú törvénye igazgatja. Kétségtelen,
hogy az ideiglenes albán kormánynak sok gon
dot okoz az a kérdés, hogy miképen kellene
itt fokozatosan meghonosítani a nyugati czivilizácziót, s miképen lehetne modern fogalmak
kal megbarátkoztatni ezeket az ősapák szavai
szerint igazodó zabolátlan hegyilakókat. Nagyon
nehezen fognak hozzászokni a modern állami
élettel járó terhekhez, adózáshoz, katonásko
dáshoz, nagyon nehezen fognak odaszokni az
enyém és a tied szűk határai közé, és bár
mennyire hívei is legyenek az igazságnak,
igazságszolgáltatásnak, nem igen tudnak meg
nyugodni a törvényszabta ítélet fölött. A puska
itt még mindig a legmegbízhatóbb biró és a
törvényszéki itólet állandóan készen van min
den albán ember puskája csövében. Általában
ennek a földnek három nagy betegsége van:
a tüdővész, a vérbaj és a vérbosszú. A ki más
képen hal meg, és nem ennek a három beteg
ségnek egyikében, az jóformán abnormis, ritka
halálesetnek számít.
Az állami élet első berendezkedése még
meglehetősen kezdetleges jellegű ugyan, de
hisz a fejlődés mindenütt és mindig csak foko
zatos. A miniszterelnökségi palota nem egyéb
mint a régi török korbeli quarantaine-ház, a
mely messze a várostól egyedül áll a kopár
tengerparton. Előtte két katonai sátor van fel
ütve a homokon, ebben tanyázik a palotaőr
ség. Odafenn egy keskeny, szűk szobában
viaszkosvászonnal leterített asztal mellett ülé
sezik a minisztertanács Iszmáil Kémül bej
miniszterelnöksége alatt. Az asztal nem mi
niszterelnökségi palotába illő asztal még, pedig
az országlási gondok, a melyek ránehezednek
sokkal súlyosabbak, mint talán igen sok kultúrország gondja. De Iszmáil bej zsenialitása
győzi a küzdelmet. Súlyos napokat és nehéz
megpróbáltatásokat élt át ez a nép már a leg
régibb időktől fogva, a mikor csak feltűnt a
világtörténelemben, de bírták erővel, karral és
szívóssággal. Bírni fogják ezentúl is. Délről
ugyan Görögország akarja megnyirbálni hatá
raikat, északon pedig körülbelül egy millióra
való albánt szeretne bekebelezni Szerbia a régi
Ó-Szerbia területe révén, majd megmutatja az
idő, hogy mennyire mennek velük. Mert e
járhatatlan vad hegyek tetején sziklák és rej
tekhelyek mögött, semmilyen erő elől meg nem
hátrálva őrködnek még mindig a «sasok fiai»
velük van ősi örökségkép Szkander-bég
efl

vitézlő erkölcse.

Dr. Mészáros Gyula.

KÉPEK VALONÁBÓL ALBÁNIA ÚJ
PIACZI ÉLET VALONÁBAN.

FŐVÁROSÁBÓL.

-Dr.MészárosGyulafölvételei.
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BALÁZS SÁNDOR: .Feleségünk., a Magyar Színházban.
Egy szeptemberi kirándulás Parisba néhány
héttel hátrább tolta színházi beszámolóink
megkezdését. A világon mindenütt szokásos
gyakorlat azonban megnyugtat a felől, hogy
nagyon sokat nem vesztettünk Minden programmban az első szám inkább csak arra való
szokott lenni, hogy kitöltse azt az időt, mi¬
korra a közönség késlekedőbb része is be¬
gyülekezik. Ne is nyúljunk tehát vissza az
cimi'ilt szeptember színházi történetébe, a mely
nagy részében úgyis többé-kevésbbó elérte a
történelemmé válásnak azt az első kellékét,
hogy már a múlthoz tartozik, - - nyúljunk
bele egyenesen a jelenbe, a legutóbbi napok
aktualitásába.
Épen jókor jöttünk: az első darabhoz, a
mély mellett érdemes, sőt kell is egy pilla¬
natra megállni: Balázs Sándor Feleségünk
czimű komédiájához, a mely meghozta a Ma¬
gyar Színház első sikerét, legalább a közön¬
ség előtt. Új ember jötte mindig fokozottabb
figyelmet érdemel s új emberrel szemben min¬
dig vetődnek fel kérdések: hoz-e valami újat
és értékeset, mivel tudja igazolni fellépését;
vannak-e egyáltalán valamiféle czéljai, vagy
pedig egyszerűen csak helyet kér a színpadi
mesteremberek mind nagyobb sokadalmában?
A Magyar Színház új írója, Balázs Sándor
eleő darabjával körülbelül ezt a feleletet adja
a felvetődő kérdésekre: nagy czélokat, legalább
egyelőre, nem tűzött ki magának, nem igyekszjk mélységekbe leszállani, sem magasságokra
felrepülni. Egyszerűen mulattatni akar; nem
ambiezionálja, hogy felcsigázott igényeket táp¬
láljunk vele szemben; kiállása a közönség elé
elísmerésreméltóan szerény. Másfelől azonban
czélját, a mulattatást tisztességes eszközökkel
igyekszik elérni: jó kedvvel, jó megfigyelő
saemmel, nem épen magas színvonalú, de elég
disztingvált elmésséggel és mindenek felrtt
meglepően élénk színpadi ösztönnel. Egy ki¬
sebb igényű komédiához pedig ennyi készség
épen elegendő.
Legmeggyőzőbben mutatja a fiatal iró szín¬
padi ösztönét a darab beállítása. Egy fiatal
házaspár titkolt nyomorúságát akarja bemu¬
tatni. A férj legénykorában daliás gavallér
volt; az asszony leánykorában bálok és zsurok királynője. Most szerény bankhivatalnoki
fizetésből élnek, krajczáros lemondások között.
Háromszobás lakásukból az «űriszobát» kiad¬
ják albérletbe, havi ötven koronáért egy bank¬
hivatalnoknak. A szobának nincs külön bejá¬
rata, a szobaúr az ő szobájukon jár keresz¬
tül s nemcsak hogy folyton kellemetlenkedik
nekik pökhendi követelőzésével, .hanem még
házaséletük intimitását is tönkreteszi. A fiatal
házaspárban forr az elégedetlenség ez ellen az
élet ellen. A férfi lebirja, mert férfi és mert sze¬
reti feleségét. A fiatal asszony is tartja magát, a
míg bírja, de nagyon kevés kell hozzá, hogy no
bírja tovább s ezt a keveset hozza nővére, a csú¬
nyábbik, lánykorában mellőzött, irigy és ostoba
nővér, a ki pénzkereső emberhez, szövetkezeti
igazgatóhoz ment feleségül s odajön húgához,
henczegni jómódjával s gúnyosan sajnálkozni
rajta. Az asszonykából kitör az elfojtott indu¬
lat : ő már nem birja tovább, ő jogát érzi az
életnek azokhoz a gyönyöreihez, a melyek
szépsége jogán megilletik. Idáig a darab pom¬
pásan van vezetve, minden jelenete s legtöbb
szava czélba talál: megfogni, igen jól meg¬
fogta a dolgot az iró. Ez a pár jelenet az
elején a darabnak az a része, a mely leg¬
inkább ad reményt arra, hogy Balázs Sándor¬
ban vannak képességek magasabb tónnsú víg¬
játékra is.
A továbbiakban már vannak esések úgy a
darab tónusa, mint vonalai vezetésének biz¬
tonsága irányában. A férj, Ferkey, próbálja
csitítani feleségét, de nem tud meggyőző szót
találni, mert belőle is hiányzik a meggyőző¬
dés. Ép ezért hamar meggyőzeti magát: ez a
nyomorgás erősebb szerelmüknél, így nem él¬

hetnek tovább. Külön fognak válni, de elr'ub kupiét is, nem éneklik épen, de mondják
mindenüket eladják, az árán Matild álmainak hozzá, duettben, az elcsapott asszony meg a
megfelelő ruhát vesznek s elmennek egy bálba, férje — s a finomabb tónusú vígjáték, a melyre
a hol az asszony szépségével majd csak magá¬ az első felvonás előkészített, csak egy-egy pil¬
hoz varázsol egy olyan férfit, a ki meg tudja lanatra, egy mozdulatban, egy szóban s egy
neki adni azt a fényt és pompát, a miért eped. vagy két jelenetben sejdül át.
Matild a harmadik felvonásban a báró fele¬
Ismételjük, ez a darab legerősebb része, ez
az első felvonás. A fiatal házaspár sivár élete sége, megvan mindene, a mire vágyott, toilette,
a mi életünkből van a színpadra telepítve, ékszer, autó, — minden. Mégis elégedetlen, mert
Matild kitörése ezer és ezer fővárosi közép¬ beteljesedik rajta az ősi mondás : a gazdagság
osztálybeli szép asszony titkolt keserűségeit maga nem boldogít, egyéb is kell hozzá. S kü¬
szólaltatja meg; minden természetesen, való- lönösen nem boldogítja a hisztérikus nőket,
szerűén van (előadva s a szobaúr-jelenetek is kiknek — a hogy Matild a fölvonás folyamán
egy lépéssel innen maradnak a bohózatosság ki is mondja - - sehogy se jó. Most meg a
határán. A felvonás vége azonban, a házas¬ szerelem hiányzik neki, mert a báró azt tartja,
pár megegyezése, már mutatja azt a félre- hogy a házasság a szerelemnek legjobb ellen¬
lendülést, a darab tónusának azt az alább- szere s őt különben is annyira elfoglalják
szállásátj vonalainak elmozdulását, a mely a országos gondjai, hogy csak ritkán van egytovábbiakban folytonos felborulással fenyegeti egy szabad percze felesége és a szerelem szá¬
a jól megalapozott építményt. A fiatal asz- mára. Most is sürgősen Bécsbe kell utaznia;
szony haditerve kissé fantasztikus s a férj elég boszantó, hogy készülődésében feltartóz¬
beleegyezése kissé túlhirtelen; joggal kell attól tatja Matild nénje, a ki közben összeszűrte a
tartanunk, hogy a szerző nem győzi tovább levet húga volt szobaurával, férjét valami misa psychologiai jellemzés eszközeivel, melyek¬ kulancziák miatt becsukták s most a báróban
kel eddig, ha nem is mélyen, de ügyesen és keresztapát keres születendő gyermekének. Ezt
elmésen dolgozott s az ötlet kétes expediensé- még csak lerázza valahogy a báró, de már
Ferkeyt, a volt férjet rábízza Matildra, intézze
hez folyamodik.
el vele, mit akar. Ferkey áthelyezését jött
A második felvonás ismét azt mutatja, hogy kérni vidékre, hogy ne kelljen többé látnia
az iró főereje az alakok beállításában van. volt feleségét, a kit még mindig szeret, de
A bálban vagyunk, a magántisztviselők báljá¬ egyúttal visszahoz az asszonynak mindenféle
ban, a melybe Matild kívánkozott. Egy pom¬ régi szerelmükre emlékeztető dib-dáb emléket.
pás, a «pesti» életből kikapott és ügyesen kari- A még mindig szerelmes férfi és a szerelemre
kirozott - - vagy talán nem is karikirozott, éhező asszony ezen a nyomon újra találkoz¬
csak megrajzolt'/ - - alakot kapunk: a főren¬ nak, egymásra borulnak. Yissza persze nem
dező bankhivatalnokot, a ki sebbel-lobbal, hajlandó menni Matild a szegénységbe, kompro¬
kézzel-lábbal dirigálja vállszalagos csapatát, misszumot ajánl, már t. i. olyat, a milyen az
boszton-lépésben ujjong a fényes sikeren s efféle asszonyoknak meg szokott felelni. Ferremegve, mondókáját ismételgetve várja a keyről persze, a kit eddig férfinak, úrnak, ön¬
bálra ígérkezett atyauristent: a bárót, a min¬ érzetesnek hallottunk emlegetni, nem hittük
denható bankigazgatót. Két-három bohókás volna, hogy ebbe a kompromisszumba bele¬
jelenettel megtudunk mindent, a mit előre tud¬ megy. Végszóra lép be a báró, lekésett a vo¬
nunk kell: a báró rettenetesen gazdag, a báró¬ natról, látja, mi történt. A báró azonban filo¬
nak szeretője van, egy bankhivatalnok felesége, zófus is, gondoskodik róla, hogy a veszedel¬
a báró tehát érzékeny a női szépség iránt, met, Ferkeyt eltávolítsa, de arról is, hogy el
nos, a báró az, a ki meg fogja hozni mindazt, ne távolítsa olyan messzire, hogy az asszony
a miért Matild eped. Matild meg is jelenik fér¬ szenvedjen miatta, - - szóval áthelyezteti Új¬
jével, észrevéteti magát a báróval, fiatal szép¬ pestre. Ez az Újpest úgy hangzik ki — a da¬
ségével, melyet a ragyogó toilette kápráztatóvá rab utolsó szava, — mint valami pointe, csak¬
tesz. — mennyire Gombaszögi Fridára irta ezt hogy kissé elgörbült pointe.
a szerepet a szerző! - - mindjárt hatást tesz
a báróra, a ki udvarolni kezd neki, persze a
Talán sikerült megvilágítanunk a darab igen
maga módján: add nekem a szépségedet, adok gyökeres hibáit, ingadozását, motiválásának hol
érte pénzt, selymet, gyémántot, a mennyi ingatag, hol ötletszerű, hol meg egészen alap¬
csak kell. Az asszony, tudjuk, ezért jött a talan voltát. A szerzőben van bizonyos figye¬
bálba, de — egy nagystilű kokott tudatos ka- lemreméltó routine, de ez nem tudatos, nem
czérságával-e, vagy pedig még felágaskodó asz- tapasztalaton alapuló, szóval nem tudás, ha¬
szonyi önérzetből, ezt homályban hagyja az nem merő eltalálás, mondhatnók ráhibázás, —
iró, - - ellenáll, nem adja ilyen könnyen és ösztön. Egyes jelenetei jobbak, mint az egész;
olcsón magát. A bárót persze csak annál in¬ nyilván nem tudja még, mint az igazi, kész
kább tüzeli az ellenállás, melyet nem várt és írók, egészükbun látni alakjait, mondanivalóit,
nem is szokott meg, szerelmes húrokat kezd az egész darabot, csak az egyes jeleneteket
pengetni, elérzókenyül, beszól sanyarú fiatal¬ látja maga előtt. Ezért minden látszat szerint
ságáról, a melyben feláldozta a szerelem min¬ való készsége mellett a darab töredékes, ittden örömét a karrierért, a vagyonért, hiába ott félszeg, - - kezdő kezére valló munka. Egy
igyekszik újra meg újra fölvenni okos, meg¬ tulajdonsága azonban van, a mi megmenti,
gondolt, vezérigazgatói álarczát, csak újra el- legalább a közönség előtt: jókedvű és mulat¬
érzékenyül, — szóval a báró, a ki az ország köz¬ ságos. Nem mindig válogatja meg, mivel mu¬
gazdaságának sorsát, ezer ember boldogulását lattat ; egyszer, Matild nénjének harmadik fel¬
tartja kezében, a báró úgy léprement, mint az vonásbeli szerepeltetésével izetlenné is válik,
ostoba kis fenyvesrigó. Igaz, érzékeink fellob- elméssége nem mindig friss, de azt meg kell
banásával,. a szerelemmel szemben, bárók, pol¬ adni, hogy azt az egy jelenetet kivéve mindig
gárok, parasztok, bölcsek, geniálisok és buták megmarad bizonyos színvonalon. Ha nagy írót,
egyforma ostobák vagyunk mind, - - d e ilyen új drámai felfedezéseket, eddig ismeretlen tar¬
könnyen és ilyen hamar lépremenni a bárók talmi és formai szépségeket nem kaptunk is
mégis inkább csak a bohózatokban szoktak, benne, de mai drámánk színvonalán mégis
mint a valóságban. Végre a báró megkapja csak megállja a helyét.
az Ígéretet: Matild holnap el fog menni hozzá.
A színház kitűnő előadásban mutatta be a
Kedvünk, melylyel az első felvonásban a dara¬
bot kisértük, jó egy fokkal alábbszáll. A darab, darabot. Sebestyén (a báró) mondhatni jobb
a mely az elején egyenes vonalban ment előre, volt szerepénél, össze tudta fogni ott is, a hol
az egész második felvonáson keresztül egyre szétesik. Gombaszögi Frida teljes ifjúi szép¬
más. síkokra leng á t : a bohózat síkjából az ségében ragyogott Csortos megadással állottá
operett síkjába - - az a jelenet, mikor a báró helyét statisztaszerű szerepében, Z. Molnár a
elcsapja régi kedvesét, merő operett, még a szobaúrban elsőrendű genre-alakot adott.
Schőpflin Aladár.
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TÖLTETLEN REVOLVER
SZ ÉLÉ S-

IRTA BERKES IMRE.*

Csak egy hibája volt ennek afilozófiának,s nem is lehetett mondani. Erre, direkt és kiFrigyes a gyár első emeletén dolgozott egy
meglehetősen szűk fülkében, a honnan kényel¬ azért volt rossz az az egész elmélet, mert benne számítottan erre a hűtlenségre sohase gondolt,
mesen megfigyelhette a körülötte nyüzsgő volt ez az egyetlen hiba. Az, hogy Frigyes s most, hogy a kitűnő defenzív gépezetet
munkásokat. Az Íróasztala és a karosszéke nem szeretett senkit ezen a világon. Mert min¬ mozgásba akarta hozni, az felmondta a szol¬
alacsony katedrán volt elhelyezve, itt trónolt den emberben ellenfelet látott, a ki ellen véde¬ gálatot. Egész férfi mivolta, a mely eddig az
Frigyes, mint helyettes igazgató s innen szövö¬ keznie kell, sivár, örömtelen és fagyos lett az apró harácsolásokra támaszkodott, hogy tőle
gette a maga üzleteinek és életének kócz- és élete. Örökös reszketósben élt, folyton az járt el no lehessen valamit venni, ennél a vak¬
arany fonalait. Szótalan, befelé beszélő em¬ a fejében, ki ellen, milyen dologban és miké¬ merő és kegyetlen zsákmányolásnál nullává
berke volt, ravaszkodó, de éles szeme bizal¬ pen kell védekeznie. A főtitkárt nem szerette, törpült. A defenzív fegyverek életlenek és
matlanul szegződött mindenkire, a kivel dolga mert félt, hogy az állására tör. Az igazgatót, a csorbák voltak ahhoz, hogy a most szükséges
akadt. Hivatalos ügyekben sima, majdnem ki egyébként a legjobb barátja volt, ki nem áll¬ támadásnál szolgálni tudták volna. Mániákus
alattomos tudott lenni, de főnökeivel szemben hatta, mert egyrészt irigyelte az állását, más¬ önimádata, mint valami elnyúlt rongy hullott
siránkozó és gerincztelen volt, mint a rossz részt el kellett vele hitetnie, hogy ő nélkü¬ ki megzavart gondolkodásának képeiből. . .
asszony, a ki attól fél, hogy az ura agyonlövi. lözhetetlen tagja az üzemnek s nélküle az A fülke üvegtábláján át szótlan merevségben
A maga benső jósága, vagy rosszasága, ér¬ egész gyár megbuknék Tudta, érezte, hogy az bámulta a dolgozó munkásokat.
téke vagy értéktelensége semmit sem jelentett igazgató, a ki szintén bölcs ember volt, ezt
Dél volt s már négy órája annak, hogy a
a gyárban. Itt a munka teljesítése volt a fő nem hiszi, mégis ezzel hitegette állhatatosán, levelet megkapta. Készült haza. Az igazgató
szempont és e szerint ítélték meg az embere¬ hogy körülbástyázza a maga állását. A mun¬ épen akkor ment el a fülkéje előtt, Frigyes
ket, akár munkásról, akár hivatalnokról volt kásokat leikéből megvetette, de gorombás- alázatosan köszöntötte főnökét, a ki barátsá¬
szó. Frigyes tündöklő esze azt a szempontot, kodni mégsem mert velük, mert azonnal arra gosan intett neki. . . Hazaviszlek az autó¬
mint valami bibliai szentséget tisztelte, mert gondolt, hogy lelövik vagy feljelentik. Ha itt- mon, - - mondta, - - siess . . .
nálánál pontosabb, rendszeretőbb, kötelesség¬ ott mégis megbántott valakit, attól titokban
Együtt robogtak Frigyesek felé. Az asszony
tudóbb hivatalnok egy sem volt a gyárban, még aznap bocsánatot kért. Agya minden ke¬ az erkélyen állt, mosolygott, várta az urát.
igaz, hogy az ő pozicziójában nem is tűrtek reke a védekezés szükségét zakatolta, gondol¬ Frigyes azt hitte, hogy őt várja, de az igaz¬
kodásának legtarkább szövetére is ez volt rá¬ gató tudta, hogy nem az urát várja. Ez az
volna meg hanyag és felületes tisztviselőt.
szőve,
érzéseinek hullámait is ez a filozófia autózás tudniillik egy előre megbeszélt jel
Benn az irodában szellemi vagy fizikai
munkát nem végzett. Minden ereje a résenle¬ csapdosta, akár a feleségéről volt szó, akár az volt a délutáni találkozóra.
véssel, az ellenőrzéssel telt el, minden gondo¬ egyetlen gyermekéről, akár rokonairól. És
Frigyes a levesnél tovább nem birta a türlata erre terelődött és ezt annyi túlzással tel¬ otthonában is ilyen volt, száraz, hűvös, keve¬ tőztetóst. Felugrott az asztaltól s ráordított a
jesítette, hogy az alantasai - • különösen az set beszélő, mégis úgy látta, hogy az ő otthona feleségére:
intelligensebbek, - - kivétel nélkül gyűlölték. eszményi, tiszta, a feleségének sok ruhája van,
Te utálatos, vörös kígyó - - mondta s
Nem valami véres bosszúra ösztökélő harag¬ a falakon elég értékes képek függnek, a gyer¬ az első felhördülés után azonnal berekedt.
gal, hanem inkább az undorral kevert lenézés¬ meke egészséges, s ha nem gyötri a gyomor¬ De azért vagy húzszor elismételte még ezt a
sel beszéltek róla apró és ostobn túlzásai miatt. fájás az ebédet is jó étvágygyal fogyasztja el. támadó kiáltást, ámbár az asszony egyáltalán
Hogy jó, sőt majdnem minta férj volt, hogy nem volt utálatos, inkább fekete volt, mint
Tekintélye nem sokat ért, de ezzel Frigyes
joga
volt erre a családi boldogságra, ezt is vörös, s inkább kövéres mint kígyó. De Fri¬
nem törődött, mert nem egyszer mondta, hogy
ő csak a kötelességót teljesíti. Neki az a dolga, tudta Frigyes. Egyebet sem kért az élettől, gyes ragaszkodott ehhez a kifejezéshez, s
hogy munkára serkentse az embereket, s ha mint ezt, ezért nem ivott, nem kártyázott, a mint látta, hogy az asszony nem védekezik,
ő ezt elmulasztaná, főnökeivel gyűlnék meg a nem csalta a feleségét, ezért irtózott minden mind halkabban dadogott magában, a nélkül,
különleges szenvedélytől, a mi csak a legtár hogy egyetlen szóval is megmagyarázta volna
baja.
Látnivaló tehát, hogy a helyettes igazgató volabb vonatkozásban is közösségben lehetett viselkedésének az okát. Az asszony sápadtan
okos és praktikus elme volt. Sőt derék és ne¬ volna valami offenzív tervvel vagy gondolattal. ült az asztalnál, s csak akkor nyitotta ki a
mes szívű is, a ki sehogysem akarta gazdáit Frigyes gyakran úgy érezte, hogy az ő kül¬
zaját a mikor az ura el kezdett sírni.
megkárosítani. Mindezt tudta Frigyes s vég¬ seje nem szivet, nem vért, nem agyat takar,
• Ne sírj, - - mondta neki minden szá¬
telenül meg volt magával elégedve. Szeretett hanem egy erős, kitűnő, nagyszerűen fölsze¬ nalom nélkül.
is magáról így gondolkodni, s a mikor úgy relt várat, a mely telő van katonákkal, lőszer¬
— Mit? — kapott szóba Frigyes, — még
befelé beszélgetett láthatatlan énjével, mindig rel, robbanó anyagokkal, s hogy ennek a vár¬ csak ne is sírjak? De sírok. Hát tehetek én
nak
a
gépezete
azonnal
működni
kezd,
mi¬
dicsérte magát. Soha tanár, szülő, ismerős,
egyebet, te utálatos, vörös kígyó ? Dolgoztam
feleség, soha senki a világon úgy meg nem helyt őt bármely oldalról támadás éri.
neked, loptam neked, vagyont gyűjtöttem
tudta dicsérni Frigyest, mint maga. Ebben
S minthogy nem szeretett senkit ezen a neked, mindent odaadtam neked, a mi ben¬
művész volt, ezen a téren majdnem versenyen világon, nagyon természetesnek találta, hogy nem érték volt, az egész életem a munka
kívül állt, mert ő a finom és felsőfokú jelzők őt mindenki szerette. Hitte, bár sohasem volt, a lelkiismeret, a becsület, s te, te vörös
megválogatásában, a hálát, elismerést, becsü- kérdezte, hogy a felesége is a legkiválóbb kígyó, te . . .
léet és imádatot jelentő kifejezések pedáns embert, a legpompásabb fórjet látja ő benne.
— De nem szerettél, nem szerettél, - - vé¬
összefüzésében olyan grandiózus eredménye¬ Évek során semmi szükségét nem érezte an¬ dekezett az asszony.
ket ért el, hogy némelykor maga is elcsodál¬ nak, hogy a házasólet benső szépségeinek
Frigyes ijedten nézett a feleségére. Erre
kozott, miképen telik kis műveltségéből és lassú elszürkülóse mellett erről a hitéről meg
nem
volt válasza, mert érezte, hogy az agya
régi diákkori olavasmányaiból ekkora és ilyen is győződjék. Ez már nem tartozott az ő el¬
ég,
a
vére forrni kezd, valami megindul és
becses szókincs.
méletéhez, mert a mint magara nézve kötele¬ föltámad benne, hogy kiejtettek előtte egy szót,
De Frigyes nem volt olyan korlátolt, hogy zőnek tartotta az egy életre való hűséget és a mit hosszú éveken át nem hallott, a mi ide¬
ezt az önimádást elfogultságnak minősítette becsülóst, azt a feleségétől is elvárta.
gen volt az ő önző szívének és számító el¬
volna. Nem ebben nem értett egyet azokkal
Ilyen zavartalan, harmonikus és tiszta éle¬ méjének. Hogy ő nem szerette a feleségét?
a különben hiú és elbizakodott emberekkel, a tet ólt Frigyes mint férj és mint helyettes igaz¬ Hát mit tett egyebet, mint szeretett? Eészlekik, bármennyire el vannak is ragadtatva a gató. Meg volt elégedve sikereivel, pénzének tesen és hosszan akarta ezt magyarázgatni,
maguk nagyra taksált dolgaitól, némelykor ön¬ gyarapodásával, spektiláczióinak helyességével de már kimerült, erőtlen és ellentállásra alkal¬
magukkal meghaaonlottan undorral és lené¬ és filozófiájának értékével. Már-már bizonyos matlan kis fizikuma roskadozott, a mint a má¬
zéssel piszkolják saját cselekvéseiket. A helyet¬ fentartással és kémlelő eszének okosságával sik szobába támolygoti s az íróasztala fiók¬
tes igazgatónak ebben a kérdésben megvolt át akart térni az offenzív álláspontra, •— s jából kivette a töltetlen revolvert . . . Meg
a saját filozófiája, a mely abból állt, hogy az ebben az igazgató lett volna a mintája, a ki kell halnom, gondolta Frigyes, mert csak így
önimádat valóságos lelki szükséglet, az élet mindenben ellentéte volt Frigyesnek, — a vódhetem meg a tisztességemet, a nevemet, a
benső kincse, a munka után való megnyugvás, mikor egy csúnya és alávaló dolog történt pozicziómat.
a láthatatlan erő a melyből minden erőbeli vele. Névtelen levflet kapott, s ebben azt írta
- Mit akarsz? - - kérdezte az asszony.
megnyilvánulás táplálkozik, egyúttal - - s ezt a jeles névtelen, hogy az ő drága feleségének
Meghalok,
mondta Frigyes bána¬
tartotta Frigyes legfontosabbnak — egy előre viszonya van az ő legjobb barátjával, az igaz¬
tosan.
preparált védekezési mód minden támadással gatóval
A töltetlen revolver csövét a halántékának
szemben. Az élet a nagy és kis harczok szaka¬
Még a legszubjektívebb felfogás, a mely Fri¬
datlan lánczolata, gondolta Frigyes mint ere¬ gyesben élősködő nyomorultak, lelketlen önzőt, szorította. S a mint egy pillanatig így állt,
deti gondolkozó, s mennyivel erősebb ő a har¬ Vftgy egy mások érdekein átgázoló gonosz világos tudatában annak, hogy nem fog meg¬
halni, de egy benső ösztökélés hipnózisában,
czok zivataraiban, ha előre kikészítve hordja strébert látott,
- még ez a felfogás sem
magában azokat a fegyvereket, a melyekkel tagadhatja, hogy ezz l a levéllel a levélben hogy mutatnia kell a halálraszántságot az
e
8
asszonya előtt, a ki közben rárohant, s kiü¬
esetről-esetre védekeznie kell. Semmi vakme¬ foglalt valóssággal kellemetlen
helyzetbe ke¬ tötte kezéből a revolvert: ebben a pózban el¬
rőség, semmi kíméletlenség nem volt ebben rült a helyettes igazgató. A mint ott ült üvegés gyönyörű volt a defenzív életű Friaz emberben, az élete a védelem külömböző fülkéjében, kissé elörehajolva, zsebében a le¬ ragadó
es
taktikái közül forgolódott, s el kell ismerni, véllel, dióbarna szemében a megijesztett em¬ gJ > gyönyörű mint a halálfejű lepke, a mely¬
hogy ez a defenzív álláspont úgy általában be ber tehetetlen riadtságával, valóban szánal¬ nek a pusztulását ép úgy nem sietteti a halál¬
feje, mint a hogy Frigyesót nem siettette a
is vált.
mas volt szegény, ha épen rokonszenvesnek töltetlen revolver.

GORÁLJAINK.
Túl a ködös Tátrán görbe hegyek között,
az északi határ mentén — közel 800
J L magasban, él egy népfaj, a mely megazudtolva földrajzi könyveinket, se nem tót,
' nem rutén, se nem német.
Ez a nép évszázadokon át megtartotta sa¬
jtos jellegét, ősi szokásait és lengyel anya¬
gét Pedig túl a Beszkideken a hűtlen
Snaiecz-folyó völgyeiben van ezen nép ősi
hazája a «Podhale» (Tátraalja, hegyalja) s ott
goráloknak (gora, hegy gorál hegylakó) neve21

Valamikor a XVII. században a Thurzók
ideiében kerültek Magyarországra — s igény¬
telenül, csendben, meghúzódtak az új hazáMár ősi otthonukból azon érzés vezette
őket hozzánk, hogy:
Pólók, wengier tó dwa bratanki
(Lengyel és magyar unokatestvérek.)

Történettudósainknak jobban utána kell nézniök, s akkor napfényre jut majd, hogy a 48-ban
a hazában hű tótok egy része goral volt. Hisz
vannak is bizonyára még, kik tanúságot tud¬
nának tenni, hogy Húrban zászlói alatt egy
gorál sem harczolt. A helyett énekelték a Kos¬
suth nótát s ma is van még több daluk, me¬
lyekbe Kossuth nevét szőtték bele, u. m.
Kossuth Lajos cos' iy myslol
Kié jes telő krvie przelewol
Myslolek se moc dobrego
Ló si edloka chudobnego.
(Kossuth Lajos mit gondoltál,
Mikor annyi vért ontottál,
Sok jót terveztem
A szegény parasztnak . . .)

Vagy pedig:

Móni jó piorka z kohuta
Nieg bog zyivi Kossulha.
(Van nekem egy kakastollam
Isten éltesse Kossuthot.)

A betelepedett gorálokat azonban csakha¬
mar csalódások érték. Az új hazában, a melyet
ők «Wengry»-nek (Magyarország) tudtak, talál¬
koztak «Svaby»-kkal (német) «Businy»-kkal
(ruthén) nagyrészben «Szloviok»-kal (tót), csak
épen, a kikhez jöttek, a wengryket nem talál¬
ták sehol. Csalódásaikat enyhítette némileg,
hogy szomszédaikkal tudtak, úgy a hogy be¬
szélni. Kezdetben még meg is voltak saját
papjaik, s ők szivük szerint imádhatták Iste¬
nüket, később azonban egyházaikat a magyar
püspökségekhez csatolták. Ez ellen nem lett
volna semmi kifogásuk, hisz örültek, hogy leg¬
alább papjuk lesz magyar.
Ezen reménységükből azonban csakhamar
újra csalódás lett, mert tót papokat kaptak, a
kik nem szívesen hallgatták az ő lengyel éne¬
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keiket és imáikat, de tót énekekre, imákra
szoktatták őket.
Sokáig tartott, mig végre ebbe is beletörőd¬
tek s velük született szerénységükkel, hogy
senkivel sem kívántak ellentétbe helyezkedni,
most már csak otthon fohászkodtak régi nyel¬
vükön az Istenhez, s szent énekeket zengeni
kijártak az erdőre, a hol fára akasztott kis
képek vagy szent szobrocskák előtt, ezt len¬
gyel nyelvükön is megtehették.
A körülöttük lakó tót lakosság azzal is ipar¬
kodott hatni rájuk, hogy gúnyolta állítólagos
«csúf tót» kiejtésükért, s ők, hogy ezeknek is
kedvükben járjanak, megtanultak tótul, s kezd¬
ték magukat a tótok testvéréül tekinteni. Lel¬
kűket azonban kétség fogta el, hogy most már
tulajdonképen mik lesznek ők ? Lengyelek vol¬
tak, magyarokká akartak lenni, de a magyarok
országában a saját vidékükön senkit sem ta¬
láltak, a ki magyarnak vallotta volna magát.
A sok csalódás,- a mindenképeni megszorítás
zárkózottá, bizalmatlanná tette ezt a népet.
Ok a testvérnemzethez, a magyarhoz vágytak
s a tótok befolyása alá kerültek. Érthető tehát,
hogy népszámláláskor a tót biztossal sem el¬
lenkeztek, a ki tótnak kívánta bejegyezni őket,
de azzal, hogy «nekem már mindegy, akár
tótnak is neveznek, úgy sem fogja pártomat
senkii), belenyugodtak ebbe is.
Mindennek daczára, bármennyire erősza¬
koskodott felettük a papok révén a pánszláv
érdek, ők szivükben görcsösen ragaszkodtak
anyanyelvükhöz, azt otthonukban szeretettel
ápolták, s bár templomaikból, iskoláikból ez
rég kiszorult, egymás között mai napig is
«po naszemui) beszélnek, s ezzel együtt ma¬
gyar rokonszenvüket is megtartották
Minden szegénységük mellett, mivel a föld¬
ből csak nagy fáradsággal szerezhették ki meg¬
élhetésüket, fiaikat mégis iparkodtak iskoláz¬
tatni s hol tehették volna ezt inkább kedvükre,
mint a magyaroknál. S így a kis diákokat sze¬
kereiken leküldték az alföldi városokba, a hol
a jó Isten és a jó magyarok gondviselésére
bízták őket. Visszafelé vakáczióra aztán gya¬
log jöttek a fiuk görbe hazájukba, csoportok¬
ban faluról-falura vándoroltak s a -wengiereknél mindenütt szíves vendégszeretetben része¬
sültek.
Szegeden, Szentesen, Félegyházán, Csongrá¬
don, Kecskeméten az idősebb emberek még
ma is emlékezhetnek a tótoknak nézett, Árva
megyéből lekerült «patrizaló» kis diákokra,
pedig nem tótok voltak azok, de gorál fiúk.
Tanulmányaikat elvégezve, ezek nagyobbrésze
természetesen nem került többé vissza «tót
hazájába», de ott telepedett le szerte a nagy
alföldi rónán, vagy felkerült a fővárosba, a
hol a tudomány terén ma már nem egy is¬
mert nevet vívott ki magának, de a mellett
büszkén vallja goral eredetét. S nemcsak ő,
de hozzátartozói is otthon boldognak érzik
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magukat, a miért ha csak egyesek is elkerül¬
tek az ő régi óhajtásuk földjére, a magyarok
közé.
Vannak azonban, a kiket az a csodás hon¬
vágy visszavitt szülőföldjükre, s ezek ott ke¬
restek maguknak foglalkozást, felvették őseik
viseletét a szép gorál diszítményekkel, s lak¬
nak őseik primitív hajlékában, mely azonban
tele van az ő sajátos művészetükkel.
Egyes túlnyomóan gorál lakosságú árvame¬
gyei faluban méltán csodálkozhat az idegen,
ha egy parasztnak vélt embert megszólítva az
nemcsak magyarul válaszol, de magas művelt¬
ségről is tesz csakhamar tanúságot. Vannak
ott neves művészek, írók, kik kegyelettel őrzik,
ápolják és fejlesztik az ő saját külön irodal¬
mukat, s dolgoznak lelkesen azon eszmén,
hogy visszahelyezzék fajtestvéreiket arra a
helyre, a mely őket nemcsak tehetségeik, de
szivük hajlama szerint is méltán megilleti, a
magyarok jóakaratú pártfogásába.
Jött azonban idő, hogy a tótok szükséges¬
nek látták a tömörülést a magyar hazában s
kezdték a gorálokat határozottabban gond¬
jaikba venni. Tót olvasmányokat, tót újságo¬
kat adtak kezébe, a melyekből a kultúra után
vágyódó gorál tanulni iparkodott.
Csakhogy azt tanulja ezekből a tót lapok¬
ból, hogy az általa eddig nagyrabecsült ma¬
gyar nemzet barbár elnyomója a szlávságnak
s hogy a szlávoknak kötelessége ezen «önkény »nyel szemben egyesülni, hogy vállvetve gyűlöl¬
jék az elnyomót, a magyart.
Gorálunknak kóvályog a feje ettől a tudo¬
mánytól s nem tudja mit tegyen, hallgasson-e
tovább is ősei szavára, vagy tagadja meg a
múltját s kövesse a szláv rokonok hívó és
csábító szózatát?
Ez a helyzete manapság a statisztikánkban
tótként kimutatott körülbelül százezernyi go¬
ráiságunknak, a melynek a tót befolyás foly¬
tán, ma már csak az öregje birja olvasni is
a lengyel írást.
Ezen egyoldalú befolyás azonban nem ma¬
radhatott sokáig ellenhatás nélkül. Ujabb idő¬
ben néhány gorál, kit sorsa visszahozott szű¬
kebb hazájába, felfogadta, hogy minden tehet¬
ségét összevetve felvilágosítja a népet, az el¬
hagyott helyes útra tereli vissza, gátat vetve
a káros áramlatnak.
Mozgalmat indítottak, a melynek czélja a
goráiság hagyományos magyar rokonszenvének
visszahódítása, a népnek a tót befolyás alul
való felszabadítása.
E sorokat is a rajongók egyike irta, ki az
elmondottak alapján kéri a magyarok szeretetét
a hazának eddig oly mostohán tartott gyer¬
mekei számára, a kik oly sok megpróbáltatás
után is, csak egy szerető kéz segítségét várják,
hogy szívok, leikök egész melegével szolgál¬
hassák régi rajongásuk földjét a magyar hazát
Stercula Jenő.
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Jelfy Gyula föli'éleh'.
SZACSVAY IMBE A LEAR KIRÁLY SZEREPÉBEN, UTOLSÓ
FÖLLÉPTE ALKALMÁVAL.

SZACSVAY IMRE.
Nemcsak mint színész, de mint ember is a
rendkívüliségek közé tartozik. Mert a rend¬
kívüli ember elhatározása szükséges ahoz, hogy
művészi érettségének tetőpontján, kifejező esz¬
közeinek, szellemi és fizikai erejének teljes
birtokában megváljék a színpadtól.
Mi bírhatta erre az elhatározásra? Hosszú
évtizedek élettapasztalata, a sok keserűség,
csalódás, mely legnemesebb törekvéseinek, leg¬
szebb sikereinek nyomában járt, a csüggedés
pillanataiban meglephette a lelkét és az erős
ember elkedvetlenedése legyőzte a művész becs¬
vágyát.
Mert nem olyan rózsás ám a dicsőség útja,
mint a milyennek messziről látszik. Csak a
tetőre nem jut fel a mélység sara és hányan
zuhannak vissza tépett szárnyakkal, mielőtt
fölértek volna. Szacsvay Imre feljutott a te¬
tőre, de ijedten nézett vissza az útra, a mely
mögötte maradt és nem mert megállani. A ki
maga belenéz a magyar színpad történetének
utolsó két évtizedébe és látja, micsoda fosz¬
togatás történt az utolsó nemzedék műrészi
kincseiben, az érti majd meg igazán Szacsvay
Imre korai távozásának erkölcsi okait.
De egyet már most is megállapíthatunk,
még pedig azt, hogy Szacsvay Imre művészete,
a maga őszinte, becsületes masszivitásában,
magyar jellegében, egyéni őserejének varázsá¬
ban kiáltó ellentéte volt mindennek, a mi az
olasz verizmus zászlajával és a német natu¬
ralizmus jelszavával színpadunkra özönlött.
Az ő egyenes, nyílt művészi lelke soha sem
ismerte, soha sem értette a színpadi művé¬
szetnek azokat a törvényeit, melyek a fensé¬
gest a köznapiasság fertőjébe parancsolták.
De azt megértette és egész művészpályáján
diadalmasan demonstrálta, hogy a természe¬
tesnek nem kellett okvetlen alantasnak is len¬
nie. Az ő művészi törvénye az emberi nagyság
monumentális megépítése volt, merész, egyenes
vonalakban. A tragédia csúcspontjait kereste és
a biztos ítélettel megállapított kiindulástól a
végső czélig megállást nem ismert. Fulminans
erővel robogott keresztül a veristáknak olyan
kedves nyugvópontokon, a hol — szerintük az életvalóság a művészi igazsággal találkozik.
Szacsvay Imre tudta, hogy ez a találkozás
lehetetlen, mert a mióta a világ áll, a mióta
az emberi mnvé&zet teremteni tud, ezt az
érintkezési pontot még senki sem találta meg.
Szacsvay Imre nem is kereste művészetében
soha az életvalóságot, sem a kifejezés — úgy¬
nevezett - - természetes formáit, mert érezte,
hogy a művészet nem valóság, hanem igazság.
Szacsvay Imre igaz volt mindig és — a mi
művészemberben legérdekesebb
egyénien
volt igaz.
Ivánfi Jenő.

CZAKÓ «LEONA» CZÍMÜ DEÁMÁJA ÉS
A CZENZÜKA.
A rendi Magyarország idejében a bécsi kor¬
mány különösen megfigyelte a magyarországi
irodalmat. Nem elégedett meg azzal, hogy a
helytartótanács czenzurai alosztálya megbírálta,
mi kerüljön sajtó alá; ezenfelül évenkint tö¬
mör összefoglalásokat készíttetett a magyar
irodalmi termékekről s így mintegy ellenőrizte
a czenzurai működést is. Az Országos Levéltár
(kanczelláriai elnöki iratai közt 1847. év 102.
szám alatt) megőrizett egy ilyen tömör át¬
tekintést, még pedig az 1845 november l és
1846 november l közt megjelent termékekről.
A jelentés eléggé tárgyilagos és hű képet
nyújt akkori irodalmunkról, azonkívül nem
érdektelen már azért sem, mert Czakó Leona
czímű drámájáról érdekes adalékot nyújt.
A jelentés megállapítja legelőször is, hogy
a magyarországi irodalmi termékek nem kevesbedtek ugyan az előző évhez képest, de azért
nincs haladás sem, a mi annál kedvezőtle¬
nebb, mert a magyar irodalom állapota nem
fényes.
A legfontosabbak a politikai újságok, a me¬
lyek megmaradtak régi álláspontjukon. A Pesti
Hírlap ellenzéki; a Buda Pesti Híradó kon¬
zervatív ; a Jelenkor nehézkes és határozott
szinezetnélküli s a mióta Széchenyi nem ir
bele, nagyon aláhanyatlott; a Nemzeti Újság
eltért előbbi álláspontjától, előbb kathoíikus
színezetű konzervatív volt, most csak konzer¬
vatív, de azért a kathoíikus papság támogatja
s a püspökök 8—10,000 forinttal támogatják
a kormány kívánságára, haszna a kormányra
nézve mégis kétséges; a Pe»ler Zeitung nem
önálló, politikai nézetét a magyar konzervatív
újságokból vett fordításokkal fejezi ki; a né¬
met elem politikai irányára nincs hatással s
csak a hivatalos hirdetések tartják fenn; a
Heti lap Kossuth szerkesztésében jelenik meg,
a ki e szerkesztéssel ártott magának, mert
idegen körben mozog; s véleménye szerint
nincs elég tudása a kereskedelem-, államgaz¬
daság-, pénzügytanhoz s innen van, hogy a
lapnak kevés az előfizetője.
Ezután a könyvekre tér át. A nyomtatott
könyvek száma nem éri el a 300-at. Magyar
ebből 205.
A szépirodalom terén sok a termék. Császár
költeményei új kiadást értek, Garai költemé¬
nyei tetszést arattak. Egy fiatal költő, Petőfi
Felhők czímén excentrikus költeményeket adott
ki, a melyek tehetségre mutatnak. Érdekes két
népdal-gyűjtemény, még pedig Herczegh V.:
Népdalok-j& és a Kisfaludy-társaság Magyar
Népköltési gyűjteménye. Ez utóbbi teljesebb
az elsőnél, de csodálatos az előszónak az az
állítása, hogy a társaság nem számíthatván a
gyűjtemény kelendőségére, nem adhatta volna
ki, ha egy magánember nem járul a költsé¬
gekhez.
A regények közt Császár elbeszélései és
Kuthy: Hazai rejtelmek czímű műve említ¬
hetők dicsérettel. Nagy Ignácz folytatja Ma<jyar titkait, de a mily kitűnő volt humora
az előbbi kötetekben, oly kevéssé az most.
Külföldi regényeket adott ki a Kisfaludy tár¬
saság és báró Jósika Miklós.
A drámai müvek legtöbbje selejtes, kevés a
középszerű, kitűnő egy sincs.
Csodálatos körülmény, hogy a magyar szín¬
ház által megjutalmazott művek mind meg¬
buktak. A legbolondabb a drámák közt Czakó
Leonája. Ez a mű támadás a pozitív hit és
minden államrendi intézmény ellen, olyanynyira, hogy a pesti fiatalságnak is erős volt;
de a mellett, hogy a mű képtelenség, a szerző
szép tehetsége mellett tanúskodik. A magyar
drámaírók közt ő a legtehetségesebb, a mi
azonban még nem nagy dolog. Szigligeti, a ki
néhány év óta nagyon termékeny, folytatja
összes drámai kiadását, hasonlóképen folytat¬
ják a különféle drámaírók műveinek kiadását
Obernyik és Vachot. (Nemzeti Szinműtdr).
A német művek közt jó Bibanka kereske¬
delmi statisztikája (3 kiadás), Galletti világ¬
története (10 kiadás), Bedens történeti atlasza,
Kollár képes természetrajza. Nagy olvasókö¬
zönsége van Blumenbach műszaki árúismejének, Herbert szerbiai és Pfeifer Ida skandi¬
náviai útleírásainak. Meynert Ausztria törté¬
nete, Skreinka rabbik számára irt könyvét
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megemlítve, a népliteraturai művek közül ki¬
emeli Deinhardstein elbeszéléseit, Tschabuschnigg modern Eulenspiegel-jét és a Hartlebennél megjelenő regénytárt, a melynek egyik
kötete Eötvös Dorfnotárja. A megjelent franczia és angol könyvek nem jelentőségének. Ál¬
talános jelenség, hogy a pozitív tudományokban
Magyarországon a német irodalomra támasz¬
kodnak, de az eredmény középszerű. Különös
figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a
Magyarország állapotát tárgyaló magyar müve¬
ket a külföldön nyomtatják, még pedig legin¬
kább Wigand Ottónál. A mióta a kormány
Ausztriában nehézségeket támasztott, okosabb
lett, nem itt nyomat, hanem Lipcsében s a
röpiratokra rákerül, hogy: czenzuramentes.
E röpiratok vagy pasquillusok az érdemes
konzervatív politikusok ellen vagy az ellenzék
dicsérete, vagy pedig^ kommunisztikus, forra¬
dalmi tartalmúak, így a Magyarkák pasquillja, Horarik műve támadás a vallás ellen,
Sztancsics Népkönyve forradalmi és kommu¬
nisztikus. Dicséretes kivétel Eötvös József Re¬
formja, a melyet a czenzura minden fenn¬
tartás nélkül engedélyezhetett volna, ha ott¬
hon akarta -'volna a szerző nyomtatni, s a
melyet valószínűleg Henszlmann fordított né¬
metre. Mind e támadások a távolból addig
fognak tartani, míg a kormány egy kiadót,
pl. Wigandot és egy szerzőt példásan meg
nem büntet.
Mint látható, tájékoztató és eléggé tárgyi¬
lagos az ismertetés, de természetesen a korinam
szempontját veszi figyelembe a politikai mű¬
veknél. Á kormány ezeket az ismertetéseket
nagy figyelmére méltatta, sőt a felség elé is
terjesztette, így történt az ezzel az ismerte¬
téssel, is. A felség figyelmét felkeltette Czakó
Leonájának ismertetése s 1847 február 6-án
megküldötte a jelentést Apponyi György kanczellárnak azzal az utasítással, tudja meg,
hogyan nyerhette meg ez a mű a kinyomatásra vagy az előadhatásra az engedélyt, egy¬
úttal felhívta intézkedésre ez ügyben és jelen¬
tést követelt.
Apponyi áttette az ügyet a helytartótanács
akkori vezetőjéhez, Majláth György ország¬
bíróhoz, hogy a czenzurai hivatal elnökségét
szólítsa fel jelentéstételre s ezt a maga véle¬
ményével terjessze fel. Ez meg is történt.
A hivatalos eljárásból a következők derültek
ki. (Kanczelláriai elnöki iratok 220. és 282.
sz. 1847-ből). Czakó 1846 május havában egy
Judith czímű drámát adott be a czenzurához,
de a czenzura nem engedélyezte ezt, mivel
vallásellenes és a jelenre vonatkozó volt, to¬
vábbá, mert keresztény állam a színhelye.
Czakónak folyamodására tudtul adatott, dol¬
gozza át teljesen művét, hagyjon ki mindent,
mi vallás- és államellenes. Ezt Czakó meg¬
tette, mert átdolgozván drámáját a cselek¬
vény színhelye Bizancz, az idő a XIII. század
s a czím Leona lett, azonkívül mindent ki¬
hagyott belőle, mi gondolkozásra adna okot.
Erre megkapta az előadatásra az engedélyt.
Elő is adták, összesen 4-szer, de nem volt
sikere. Az első két előadás hideg és részvét¬
nélküli volt, a 3. és 4. pedig üres ház előtt
adatott elő, úgy hogy a darab lekerült a mű¬
sorról örökre. S mivel előadott daraboknál
sohasem tagadták meg a kinyomatást, ez is
megkapta az engedélyt, de az olvasóközönség¬
nél nem nyert tetszést.
Az országbíró e jelentéshez hozzátette, hogy
a darab tendencziáját tekintve, jobb lett volna
ugyan az előadásra az engedélyt meg nem
adni, de mivel ez már megtörtént s a mű
tetszést nem nyert, a figyelmet magára nem
vonta, legjobb volna a figyelemgerjesztés el¬
kerülése végett minden további eljárással,
kérdezgetéssel felhagyni.
A kanczellár elfogadta az országbíró véle¬
ményét s maga is azt jelentette a felségnek,
hogy a jelen viszonyok közt ez az eljárás a
legjobb, nehogy új tárgyalással a már elfelej¬
tett mű érdeket keltsen: azonfelül jelentette,
hogy a czenzurát utasította, hogy ily műnek
kiadását a jövőben akadályozza meg.
A felség 1847 május 24-iki elhatározásával
elfogadta ezt az előterjesztést azzal a hozzá¬
adással, hogy az eljáró czenzor (valószínűleg
Csech János volt) az ő kevéssé gondos eljárása
miatt szigorú feddésben részesüljön.
Dr. Viszota Gyula.

f
»y György nagydíjat nyeri amerikai félvéru négyes
'tere a czári ménesből származott a n o l tehvór l ™-
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- J Zrnovaán Miklós el«5 dijat nyert hátas lova. — 3. Guichenet az orosz ozar tiszti lovász•»•
dj
t j u h k e r l o v a i . _ . 5. Wamoser Lajos második díjat nyert jukker
_ £ KOV4CB Antal díjazott hintós lovai.
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jóvá tehetem a multat, hát én kész vagyok
erre. Én nem akarok pénzt, édes lelkem, én
csak meg akarok szabadulni a lelkiösmeretem
furdalásaitól azért, hogy én voltam az, a ki el¬
rontottam az életed és eltereltelek az igaz út¬
ról. Én nélkülem . . .
- Te nélküled . . . lehet, hogy te nélküled
is ugyanez lett volna a sorsom! De egyébként,
hiábavaló dolog visszafelé nézni, a múltba!
Takarjuk föl a sirt és nézzünk csak belé!
A földi maradványok, a melyek valamikor élő
ember testének a részei voltak: most érzéstelén csontok!
Akarata ellenére is mosolyognia kellett Predu
Mária Dejánanak ezen a borzalmas hasonlaton.
De bár érezte, hogy a nőnek igaza van, mégis
azt felelte:
- Mi még nem haltunk meg, mi még élünk,
Marieléne! Mit szólsz éhez ? Én elevenen kerül¬
tem a sirba és elevenen jöttem ki onnan. És
te annyira élőnek, elevennek érzed magad, hogy
vörösbe öltözöl, mint valami farsangi jelmezbe.
- A mi vidékünkön is, mesélte a nagy¬
anyám, a régi időkben vörösbe öltöztették a
halottakat. De elég volt ebből, Predu, ne be¬
széljünk többé erről. Te azt mondtad, hogy
íííí'"
Ili
««
egyszerűen csak azért jöttél, hogy üdvözölj en¬
gem ! Most adok neked valamit inni; és te be¬
szélni fogsz nekem a mi falunkról.
— Nem, nem, nem kell ital. Már ittam ma!
A nő mégis fölállott és előhozott egy palaczA SZÉKELYUDVARHELYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÚJ ÉPÜLETE.
kot. Predu Mária Dejana, nyugtalanul a ruhája
Ai intéietet 1670-ben alapította gróf Bethlen János erdélyi kanczellár. Ai í j épület Magyar Vilmos műépítész terve szerint készült.
miatt, az ablakhoz lépett és kinézett. De a mint
megpillantotta Predieheddat, a kerítés kőfala
- Marieló! Esküszöm neked, hogy én csak mellé lapulva, fején a kosárral, megnyugodott
A MI URUNK.
Antonio Moroval, meg egy valaki mással be¬ újra, bátran visszalépett az ablaktól és körül¬
Regény.
(Folytatás.)
széltem rólad. Ez az utóbbi nem mondhatott nézett a szobában.
A nagy, tágas szoba tele volt polczokkal és
neked
semmit sem. így hát csakis Antonio
Irta GRAZIA DELEDDA.
Moro pletykázhatott: de én nem tehetek erről. két íróasztal is állott benne, a melyek papiro¬
- Meglehet. Az úgyis szeret a zavarosban sokkal Írásokkal, voltak borítva. A székeken és
- Figyelj ide most, Marieléna. Bocsánatot
kérek tőled, hogy így, kapufélfástól rontottam halászni. Olyan ember az, a ki csak azért él, a bivalybőrökön is, de még a földön is, min¬
denütt könyvek és jegyzetek hevertek. De a mi
be hozzád. De meg akarok kérdezni tőled vala¬ hogy haragot szítson embertársai között.
Miután pedig jól elverték a port Antonio a legfőképen magára terelte Predu Mária De¬
mit: miért nem akartál beengedni a múltkor
és miért nem feleltél a levelemre? Nem azért Móron és kiöntötték szivüket a csalafintaságain, jana figyelmét, az az aczélpántos, belülről is
aczéllemezekkel bélelt pénzes pánczél szekrény
jöttem, hogy alamizsnát kérjek tőled, nem is Marieléne megkérdezte:
azért, hogy pénzt kérjek tőled kölcsön. Csak
- Te most odafönt dolgozol? Sokáig itt volt. Feléje tartott, hogy közelebbről is meg¬
vizsgálja. De egyszerre, hirtelen megállott és
azért jöttem, hogy üdvözöljelek. De te rnóg maradsz Nuoroban?
átvillant agyán ez a gondolat:
csak magad elé sem engedtél, elkergettettél és
- Ez csakis tetőled függ.
- Itt hagyott engem egyedül! és a bizalom¬
még rosszakat is beszéltél felőlem.
- Miért épen tőlem?
- Hallgass rám . . . ne dühödj föl. Én jóvá nak ez a jele örömmel és boldogsággal töltötte
- Ez nem igaz! Én semmi rosszat sem
mondtam rólad. Tiz esztendeje, hogy nem lát¬ akarom tenni. . . igen, jóvá akarom tenni és el. Ez volt ma már a második bizonyítéka az
tak egymást és így szinte azt is mondhatnám, el akarom felejtetni a multat. Éppen ezért jöt¬ asszonynópnek ő iránta tanúsított jóságáról és
bizalmáról.
tem ide.
hogy mi nem is ösmerjük már egymást!
Marieléne visszajött és megkínálta egy po- Azt mondtad rólam, hogy mindig részeg
— Nem értelek.
hárka pálinkával.
vagyok! De hát láttál-e te engem részegen ?
- El akarlak venni . . . Ne nevess . . .
— Még egygyel ? — kérdezte azután a nő és
- Nem nevetek, nem nevetek. Inkább sirni
— Jó, de nekem azt mondták!
máris magasra tartotta a palaczkot.
— Úgy? Hát látod, mégis csak beszélt ne¬ szeretnék, mint nevetni!
ked valaki rólam! Tehát mégis bevallód ezzel,
Nem nevetett és nem is sirt. De az arczára
És ő elfogadta a második pohárkát is és a
szeme fénylett, csillogott és most úgy érezte,
hogy ösmerjük még egymást valamelyest és ér¬ egyszerre mintha árnyék borult volna.
deklődünk is egy kicsit egymás iránt. Hát akkor
- Te okos ember vagy, a kivel meg lehet hogy az egész nagy világon csak jó emberek
mért nem akartál még csak látni sem engem? értetni az igazságot — mondta azután és erő¬ vannak, nemeslelkü asszonyok, csupa olyan
Mit vétettem én ellened? Tehetek én arról, sen Predu Mária Dejana szeme közé nézett. Én ember, a kik bizalommal vannak iránta és a
hogy egy forgószél egymáshoz sodort bennün¬ ösmerlek téged; és a mint látom, te nem is kik az ő bizalmára is érdemesek.
ket, mint két szalmaszálat ?
változtál meg. Te már nem is gondoltál többé
Közben pedig sóhajtott egyet és mintha csak
A nő eltakarta a szemét egyik kezével. Az rám; valld meg az igazat; de valaki a füledbe már megkezdett mesét folytatna, így szólt:
ajka remegett és eszébe jutottak Áldó Brúnó dugta, hogy keress föl engem. Valaki azt moí&d- Hát a mint mondtam ! A mikor, most egy
szavai _és megértette, hogy ő sem volt boldog. hatta neked: Marieléne is félrelépett az egye¬ esztendeje, visszajöttem, a húgom szeretettel
- Épen azért nem akartalak látni, nehogy nes útról, akárcsak te; ne törődj azzal, hogy fogadott ugyan, de tudomásomra adta, hogy ő
eszembe jussanak megint azok a dolgok, felelte ő mit tett, és eredj egyenest a magad czóljai bizony csak nagyon kevéssel segíthet rajtam.
fájdalmasan. Most, hogy beszéltél velem és rn felé : egész jó üzletet fogsz csinálni.
p]rről magam is meggyőződhettem hamarosan.
meghallgattalak, hát mi hasznunk van ebből?
A férfi elpirult és megbántódottan kiáltotta: A mint tudod, a mi egész vagyonunk a füstbe
ment; a törvénykezés úgy fölfalt mindent, mint
— Semmi! És én csak azért mondom mind¬
— És te elhiszed ezt?
ezt neked, hogy kiöntsem a szivem. Ha mind¬
- Elhiszem, hogy így beszéltek neked: egye¬ a hogy a kutya lerágja a húst a csontról. Arra
járt magadhoz eresztettél volna, nem beszél¬ bet nem hiszek. Aut tudom, hogy nem vagy gondoltam hát, hogy munkát keresek, de ott
tem volna így. Hát azt hiszed, hogy durva, önző ember; máskülönben, a mikor még gaz¬ nem lehetett semmit se csinálni. Keserves egy
állatias filkó lelt belőlem? Szegény lettem, ez dag voltál, nem szerettél volna engem, a ki esztendői tengődtem így át, esküszöm neked a
igaz, szerencsétlen is, de még mindig jó neve- szegény voltam. Oh, én nagyon jól emlékszem lelkem üdvösségére! Ó te, édes lelkem, te tu¬
lésü ember maradtam. Ezt hangosan is elmond¬ még mindenre; én szegény voltam és rosszul dod, hogy én nem vagyok azok közül való, a
hatom magamról. É3 ezt te is elmondhatod, bántak velem; és én még csúnya is voltam, a kik tűzhelyről-tűzhelyhöz járnak és története¬
mert te is jó modorú vagy.
mi még rosszabb, mint utolsó szolgálólánynak ket mesélnek és egy-egy pohár bort iszogatnak
A nő ránézett újra és bólintott; és mert lenni. Én emlékszem Predu Mária Dejana és hozzá . . . Inkább meghalnék . . . Igen, meg¬
Predu Mária Dejana csak azért jött, hogy mint nem felejtettem el semmit, semmit sem. És halni ! Talán a jó Isten is megbocsájt azoknak,
jónevelésű férfi fölkeresse a jómodorú nőt, mindig- áldottalak téged a lelkem mélyén, mert a kik kétségbeesésükben ölik meg magukat...
Marieléne úgy gondolta, hogy most már ő is olyan jó voltál hozzám, akkor! Ha most oly¬
— És te akarsz megnősülni, Predn Mária
leülhet. És mint jómodorú emberek között ez kor föl is dühösködök, annak az az oka, mert Dejana? Mit adnál hát enni a feleségednek?
már szokásos a látogatásoknál, ők is most te rosszakat mondtál felőlem, a nélkül, hogy
A férfi megint elpirult, összeránczolta a hom¬
tudnád, igaz-e az, vagy nem, a mit az emberek lokát és büszkén megrázta a fejét.
pletykálni kezdtek.
— Szeretném tudni, ki mondta neked azt, beszélnek. Mit tudnak azok rólam ? Te gazdag¬
— Ó, az istenért, azért neked nem kell olyan
nak is tarthatsz engem és e helyett koldus sze¬ nagyon szánalmas teremtésnek tartanod most
hogy én mindig részeg vagyok.
— A ki látott téged. Sok ember megfordul gény is lehetek. Te szerencsésnek és boldognak már engemet. Egészséges vagyok; van két erős
Antonio Moro háza'tájékán és egyszerre csak is hihetsz, pedig épen úgy boldogtalan is lehe¬ karom. És aztán, ha elveszlek téged feleségül...
mint futótűz járta be egész Nuorot, hogy te ott tek. Mit tudhatsz hát te rólam, mondd?
— Kérlek, ne beszéljünk többé erről! _
vagy nála, reggeltől estig pálinkát iszol és foly¬
— Én semmit se tudok rólad, Marieléne. Én
— És mégis, gondold meg Marielé ! Én tu¬
vást rólam beszélsz, igazat, meg hazugságot.
csak azt az egyet tudom: ha azt hiszed, hogy dom nagyon jól, hogy neked férjhez kell men-
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A Marieléne! Ne hidd azt, hogy önzésből,
"dekből gondolok rád : nem, nem édesem, te
íredsz! Ha férjhez kell menned, gondolj rám,
1
van' szived. Én elveszlek téged akkor is,
hcsak egy szál ingben jössz hozzám. Gon¬
dold meg!
A nő elgondolkozott.
Bizonyos vagy abban, hogy nekem férj¬
hez kell mennem ? Ki mondta ezt neked ? Sze¬
retném tudni.
- És te, talán te elárulod nekem a titkai¬
dat? Mondd meg te a te titkaidat és én eláru¬
lom az enyéimet!
— Ki ne ösmerné az én titkaimat ? Hiszen
azt látom, hogy még te is ösmered őket! Rajta
hát, mondd el, hogy mit tudsz. És én eskü¬
szöm neked, ha van valami igaz benne, a mit
mondani fogsz, hát én bevallom neked !
Figyelj ide — mondta a férő, mialatt a
jjj M ajkai szólét harapdálta, hogy a reszketését leplezze. — ügy fogok most veled beszélni,
mintha csak gyónnék. De nem szabad még csak
meg se kérdezned, hogy kitől hallottam, a mit
tudok. Én azonban bizonyosan tudom, hogy
. te gazdád el akar költözni Nuoróból és
meg akar szabadulni tőled. De előbb férjhez
akar adni.
Egy szó sem igaz belőle! - - kiáltotta
Marieléne és kezét az arcza elé-emelte, mintha
el akarná takarni a haragját és fájdalmát.
A férfi azt gondolta magában :
— Most aztán szép dolgot csináltam.
A nő nem is nézett rá, még jó ideig.
— De hát értsük meg egymást Marieléne!
Ismétlem neked, hogy én nem önző szándékkal
jöttem ide. Én nagyon meg lennék elégedve, ha
ő elkergetne téged. Meg várná !ak a kapu előtt
és azt mondanám neked: gyere velem, édes
lelkem, van egy darabka kenyerem, osszuk meg!
Marieléne a tenyerébe hajtotta a fejét, ujjait
beléfúrta a hajába és a fogdit csikorgatva, úgy
meredt le a földre, mialatt a férfi, egyre attól
tartva, hogy túlságosan messzire merészkedett
el, fölállott és így szólt:
— Bocsáss meg, ha fájdalmat okoztam neked.
De te akartad, hogy megmondjam az igazat.
- Most tüstént meg fogod nekem mondani,
hogy kitől hallottad mindezt! — kiáltotta a nő
és fenyegetőleg nézett reá.
- Ó nem, ezt nem mondhatom^ meg!
- Antonio Morotól hallottad! És ő az, a ki
idehivatott téged, ő az, a ki játékot űzött belő¬
led, de én velem is. És ő az, a ki ezt az egész
dolgot szövi és rendezgeti, az a nyomorult nap¬
lopó ! 0 megfizetek én még ezért neki!
— Marieléne, esküszöm, hogy nem ő volt az.
Ha ő tud valamit, hát azt én tőlem, tudja. Ne
bántsd hát Antonio Morot.
- Akkor csak egy nőszemély lehet.
- Igen, egy nőszemély - - felelte a férfi,
t remélve, hogy ekkor majd megnyugszik
Marieléne. De az e helyett most fölugrott, mint
egy fúria és ideges kezével megragadta Predu
Mária Dejana karját.
- Meg kell mondanod, hogy ki az !
- De hát mit törődöl te ezzel? Hiszen te
Magad mondtad, hogy mindenki ösmeri a te
titkaidat.
- El nem mégy innen addig, a míg meg
nem mondod, hogy ki az. Én tudom már most
.", hogy ki az, de a te szádból akarom hallani
i nevét.
De hát, az Isten szent szerelmére, én nem
ikarok pletykákat! Ne bánj velem úgy, hogy
igoánjatn azt, a mit mondtam . . . és megnjam azt is, hogy idejöttem . . .
Csak akkor fogod igazán megbánni. . .
1
nem mondod meg, hogy ki az! Beszélj hát,
>°ncld hát meg a nevét! Mindenre el vagyok
Készülve!
Eressz innen! Te most nagyon föl vagy
Derülve: majd máskor még beszélünk erről.
A fér
fi megpróbálta volna, hogy kereket oldon
> de félt. Marieléne magánkívül volt, kiál'ya, rikácsolva követte, elszántan és feldüVe
> és mint valami veszett macska kapasz' belé és nem akarta elereszteni, a míg
nem mondja «azt a nevet».
Marieléne! Megbolondultál? Eressz el.
'8B8S utcza összeszalad.
i n o m *8 é n ' Csak J ö JJ on ide mindenki!
kiabáljam közéjük . . . lám, ez is tudja
nogy engem el akarnak innen kergetni,
Barnák dobni, mint egy utolsó cseléd-

AZ UNGARO-CROATA « VISEGRÁD » NEVŰ ÚJ GYORSHAJÓJA, MELY 8 ÓRAI IDŐMEGTAKARÍTÁSSAL JÁR
FIUME ÉS CATTARO KÖZÖTT. — Palian feketéié,

leányt.. . azok után, hogy mennyit dolgoz¬
tam . . . hogy mennyit szenvedtem! . . . Min¬
denki tudja már ezt, mindenki! Mi volt nekem
ebből az életből ? Rabszolga voltam mindig...
és most! . . . Beszélj hát! Mondd meg azt a
nevet.
Rekedt, rikácsoló hangon ordított és a férfi
zavart tétova viselkedése még jobban fölbátorí¬
totta.
A férfi pedig most úgy érezte, hogy nagy
gyönyörűség volna néhány ökölcsapást mérni
rá, de a félelem, hogy ezzel elárulná és kom¬
promittálná magát, megfékezte az ökleit. Hir¬
telen erőszakos kísérletet tett, hogy kiszaba¬
dítsa magát a nő kezei közül és a lépcső felé
taszítva Marielénet, most már ő is kiabált:
— Eressz el! Hogy vinne el az ördög!
— Sebastiana volt?
- Igen, persze hogy ő volt! Ő volt! mondta fásultan és közömbösen.
Marieléne most eleresztette és lihegve, tántorogva elvágódott a lépcsőfordulón. A féríi
pedig nagy ugrásokkal rohant lefelé, de már az
első lépcsőfordulónál valami megbánás-félét ér¬
zett, fölnézett a nőhöz és odakiáltotta:
— Nem is ő volt! Tudod: nem is ő volt!
Az utczán Predichedda került eléje és Sebas¬
tiana, a kik egymással beszélgettek és tréfál¬
koztak. Talán épen ő róla beszéltek, mert a
mint meglátták, egyszerre elhallgattak és feléje
fordultak.
— Gyere, beszélnem kell veled! — mondta
Sebastianához lépve és egyik karját megra¬
gadva, Antonio Moro háza felé tolta a lányt.
A népek, a kik a templomból jöttek, még lát¬
ták őket, a mint beléptek a kis udvarba. Pre¬
dichedda kint maradt az utczán, a napsütés¬
ben, de már nem nevetett többé és e helyett
inkább ijedten nézte a saját árnyékát, a mely¬
nek óriási feje volt.
— Figyelj ide — mondta Predu Maria^Dejana
most, az udvarban, Sebastiananak. — Épen az
imént voltam Marielénánál. Rettenetesen ha¬
ragszik rád . . .
- Szabad tudnom, hogy miért?
— Ezt . . . ezt nem tudom magam se! Plety¬
kák . . . Én elmondtam neki azt, a mit már
annyi helyen hallottam felőle . . . hogy Perró
férjhez akarja a d n i . . . 0 pedig a fejébe vette,
hogy én ezt csak tetőled tudhatom . . . Vigyázz
hát, ha hazamégy, mert attól tartok, hogy rád¬
veti magát. . .
Sebastiana nevetni kezdett, de elsápadt és
kezét ökölbe szorítva, kinyújtotta a karját,
mintha a saját erejét vizsgálgatná. Orrczimpái
remegtek és ragyogó szemében vad, szilaj tűz
lobogott.
— Nem fog megfojtani, azt tudom! Csak
próbálja meg, merje megpróbálni, hogy hoz¬
zám nyúljon! Éppen ezt szeretném magam
is! — kiáltotta és átfutott a kis udvaron ki¬
szaladt, szilajon, mintha át akarna ugrani a
kőkerítésen.

Predichedda utána kiáltott, de a mikor vá¬
laszt sem kapott, beszaladt a viskóba.
— Mi történt? — kérdezte Dejanától, a ki
bután nézett maga elé. — Mi történt itt?
A férfi elmondta zavaros beszéddel, hogy
meglátogatta Marielénát és tréfásan elmondta
neki, hogy miket beszélnek róla és ő ezért Sebastianára dühödött föl.
- Ne is törődj a dologgal - - mondta a
lányka. — Sebastiana tud majd védekezni és
ha kell, akár ki is kaparja Marieléne szemét.
De Predu Mária Dejanat ez még nem nyug¬
tatta meg. Szerette volna - - est ezt meg is
mondta — megvárni Antonio Moro hazatéré¬
sét és a helyett, hogy az új ruhát levetette
volna és felöltötte volna régi rongyait, a mint
ezt Predichedda óhajtotta, egyszerűen leült az
ágy szélére és lehorgasztotta a fejét. Az ajka
szelén mély ráncz vetődött föl és egész arcza ked¬
vetlenséget és szomorúságot tükrözött vissza.
Predichedda kiment az utczára, de rövidesen
megint csak visszajött, nyugtalanul.
— Signor Dejana, ne szerezzen nekem még
több bajt. Vetkőzze le az új ruhát és tegye
vissza a helyére.
— Jó. Megteszem — mondta elgondolkozva.—
Elmehetsz nyugodtan.
IV.
Marieléne az alatt a rövid idő alatt, a míg
valami heves fájdalomtól a földhöz sújtva ott
ült a lépcsőfordulón, a sorsára, egész életére,
múltjára visszagondolt, mint a hogy ezt a hal¬
doklók megteszik, és villámsebesen megvizs¬
gálta lelkiösmeretét
- Ő is hivő lélek volt, de a hitében nem volt
olyan, mint Predu Mária Dejana. Ő úgy érezte,
hogy neki jogában áll még Istennel is vitára
kelni és ingerülten kérdezte:
— De hát mit is csináltam én, én? Mi az
én vétkem, hogy így kell elpusztulnom, a meg¬
aláztatástól és a haragtól?
« Tudta jól, hogy ő is vetkezett: de a mikor
az isteni igazságszolgáltatás mérlegére fölrakta
bűneit és szenvedéseit, úgy találta, hogy az
utóbbiak lenyomják a mérleg serpenyőjét. Úgy
találta, hogy ő senkinek sem okozott rosszat.
Látta magát kis gyereknek, nyomorúságos, sö¬
tét, sok éhes gyerektől lármás lakáskában; az
egyik szoba-sarokban, a piszkos szalmazsákon
ott feküdt egy ember, egész fiatal még, de gyó¬
gyíthatatlan idegbajától máris úgv lefogyva,
összeaszva, mint valami csontváz. És az egész
múltja megjelent újra előtte, mint valami sötét
rengeteg, a melyben nem lát tisztán egyebet,
mint testvérkéinek maszatos arczocskáit és azt
a férfiarczot, sárgás bőrével, lehunyt szempil¬
láival, a melyek meg-megrándulnak, fakó aj¬
kával, a mely lassan ki-kinyilik és becsukódik,
egyre, egyre, folytonosan, mint valami szelep(Folytatása következik.)
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET
A kassai kereskedők életéből. Kerekes György,
kinek több a kassai iparos és kereskedő polgárság
múltjára vonatkozó kisebb munkájáról tudunk,
most nagyobb könyvet adott ki Kassa város keres¬
kedelmének múltjáról s különösen annak 1687-tó'l
napjainkig térje.'ő részéről. Voltaképen a kassai
kereskedelmi társulat, a legrégibb és legnagyobb
kassai czéh történetét adja a fennmaradt iratok,
jegyzőkönyvek, számadások, szabályzatok alapján.
Inkább az adatok igen nagy tömegét adja, mint
áttekintő és összefoglaló feldolgozását, de adatai¬
ban igen sok az érdekes és jellemző. Ismerteti a
kereskedelmi társulat szervezetét, felvételi szabá¬
lyait, melyeket a XVII. századtól kezdve mindjob¬
ban szigorítottak, a benszülött kassai kereskedők
küzdelmét a mind nagyobb számban bevándorló
idegenek, görögök, zsidók, ausztriai és egyébb há¬
zalók ellen, a társulati bíráskodást, a nagy törté¬
nelmi események, mint Eákóczi felkelése visszhang¬
ját a kereskedőknél, azt az átalakulást, a mely a
XVUL század végétől kezdődött s a czéhrendszer
felbomlására vezetett. Részletesen szól Kassa ke¬
reskedelméről a legutóbbi korban is s a mú't szá¬
zad közepe óta beállott nagy gazdasági átalakulás
hatásairól s megemlékszik azokról a művészeti és
tudományos kiválóságokról is, a kik a kassai ke¬
reskedő polgárság köréből származtak. A könyv,
mint adatgyűjtemény sok érdekes új vonással teszi
teljesebbé a magyar városi polgárság múltjának
képét s ezzel történetírásunknak, mely a múlt
magyar társadalmának ép ezt az elemét meglehe¬
tősen elhanyagolta, jó szolgálatot tesz. Elismerést
érdemel az Országos Iparegyesület is, a mely a
könyv kiadására vállalkozott s lehetővé tette meg¬
jelenését.
Kis barátom könyve. Külső kiállításában na¬
gyon választékos, tartalmában pedig rendkívül
rokonszenves a dr. Jan kavics Marezell könyve. Ezt
a tulajdonságát nagyon érthetővé és természetessé
teszi az, hogy a «kis barát» a kinek irta : a gyer¬
meke. Neki mondja el benne naplószerű följegy¬
zésekben, példázatban, tanácsban és a műfajilag
meg nem határozható formák változatosságában,
a mit egy egészséges, melegszívű és gondolkodó
hajlandóságú apa kívánatosnak tart a leikébe vésni
annak, a kit a világon mindennél jobban szeret,
tehát jónak, nemesnek, erkölcsében, érzésében,
gondolatában tisztának, életében boldognak óhajt.
Az ilyen ihletés terméke csak szimpatikus lehet,

mentesen
Oelymcf házhoz!
Kérjenek minta' a ml újdonságainkból fekete, l
fehér, vagy színedben: crépon, laconnés, chinés. l
ottoman, mesaalin stb. moussellne 120-cm.széles,!
méterje K. 1.20-tól kezdve, bársony ruháknak, T
éa blúzoknak, plüs. kábátoknak éa köpenyeknek, l
valamint blúzok varrat Ián és ruhik valódi avájeiil
hímzéssel batiat, -gyapjú, éa selyemben.
Mi csakis kezeskedett szolid selyemsxö-1
vetet árulunk, közvetlenül magánvevóknek, posta
vámmentesen a házhoz.
(Dupla levélbályeg.

mert telítve van a czélzata erkölcsével, írói erény,
hogy a Jankovics Slarczell szava is hozzá tud
emelkedni a czélzata' emelkedettségéhez és mint az
a vers bizonyítja, a mellyel a könyvet bevezeti a
legtisztább költői magasságba is van szárnya. El¬
olvasni a könyvet: kedves lelki élemény, jóleső
tartózkodás egy szeretettel és melegséggel teljes
világban.
Jörru története. Furcsa czím, de hamar megtud¬
juk, hogy Jörru annak a novellának a hőse, a
melyről Antal Sándor új kötetét elkeresztelte, ide¬
gen, skandináv név. Magyarul Gyurkának hívnák.
De a szerző idegen földön élt Stockl óimban lakott,
ott irta azt a húsz novellát, rajzot, a mit most
könyvbe összegyűjtött, joga van tehát azon a
nyelven nevezni a hőseit, a melynek a világában
őket meglátta, vagy elgondolta. Sőt talán jobb lett
volna, ha idegen néven nevezi azoknak a törté¬
neteinek a szereplőit is, a melyeket hazai földön
játszat, mert egészen nyilvánvaló, hogy ezek is
más viszonyok és más levegő termékei, olyan világ
mozzanatainak ihletéséből fakadtak, a mely nekünk
idegen és ránk talán épen abban vagy azzal a
legfurcsább hatású, a mi benne a legrendesebb és
vele a legharmonikusabb. Az úgynevezett örök em¬
beri mindenütt egy, de azért egy egész világ ki¬
telik abból a különbségből, a mi például egy akár
ugyanolyan temperamentumu svéd ember meg
magyar ember között van és ez a magyarázata,
hogy az Antal Sándor novelláiban épen azokat az
alakokat viszi tőlünk a legnagyobb íávolságba az
idegenszerűségük, a kiket magyar névvel és magyar
földön szerepeltet. Viszont a svédeket meg nem
ismerjük. Nem igen tudjuk tehát megállapítani,
hogy a mi a könyvben különös : egyéniség, ere¬
detiség, fantázia-e vagy pedig skandinávság. Ellen¬
ben bizonyos az író előadásának nem közönséges
készsége. Gazdag nyelve és gondolkodásának egyéni
lendülete. Mint az előszóban megvallja, most nem
is kivan többet egy helynél az irodalom kávéházi
asztalánál. Reméljük, ha jobban itthon lesz, ennél
többre is készti a becsvágya és magasabbra is viszi
a tehetsége. A könyvet nagyon szépen állította ki
Kner Izidor gyomai nyomdája.
A «Jó Pajtás, i Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja legújabb, október 5-iki szá¬
mába verset Endrödi Sándor, Váradi Antal, Feleki Sándor és Lnnipérlh Géza Írtak, kis színdara¬
bot Rudnyánszky Gyula, Sebők Zsigmond Új Dör~
niögi'l cziklml kezd, Dönnögő úr utazása a cserktszfiúkkal a Vágón czímmel. Vadász Miklós bá¬
jos képet rajzolt, Benedek Elek jókedvű mesét

Steckenpferd
-—

,

liliomtejszappan
. gyártmánya TETSCHEH a. E.

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélkü¬
lözhetetlen szer arez- és borápolásra, mit számtalan
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬
gériákban, illatazer és fodrász üzletekben 80 fillérért
kapható. Szintngy páratlan hatású női kézápolásra
a Bergmann iManerat liliomkrémje, mely tubusukban
7 fillérért mindenütt kapható.

Schweizer és Társa, Luzern U 24(Siájcz)

mond, Rud;i«>-d Ki/ilin,g, a hírneves angol iró egy
szép meséjét fordította le Mikes Lajos, Várai H
Antal a piaristák most lebontott iskolájáról szól
li'niielní Lengyel Laura folytatja regén/ét. A kis
krónika rovat változatos apróságai, a rejtvények és
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag
tartalmát. A t Jó Pajtást -t a Franklin-Társulat adja
ki, előfiuetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér
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 kassai kereskedők életéből. Harmadfél század
1687—1913. Irta Kerekes György. Budapest, az
Orsz. Iparegyesület kiadása.

Klára, 75 éves
—

*A legiszákosabb nép a dán, a mely fejenkint
, éven kint átlag hét liter tiszta alkoholt fogyaszt
T ^ an ok után a németek jönnek fejenkint 5-7
literrel, azután Magyarország népei 5-67 literrel.
•f Selmeczbánya fémbányásüata olyan kiterjedt,
hogy tárnái tiz község alá nyúlnak és az összes
tárnák hosszúsága 3GÜ kilométer.

Nálunk a nők arczbőre
már természettől fogva csinos, de
épp olyan érzékeny a nagyon
csípős hideg és a túlságosan forró
napsugarakkal szemben. Elkerü¬
lendő a napsütés okozta megbarnulást, a kicserepesedést, a folto¬
kat, sőt a szeplőket is, ajánlatos
a Créme Simon, a Simon-féle
pouder és szappan naponkint való
használata; nem tévesztendő össze
más crémekkel. Kapható: J. Simon,
Paris, továbbá gyógyszertárakban,
illstszertárakban, bazárokban.

Elhunytak a közelebbi napokban : VIKTEB AKTAL

nyoson, 84 éves korában. — PÍCHY IONÁCZ eper¬

jesi földbirtokos, a pécsujfalvi Péchy-család nesz¬
tora, 88 éves korában Eperjesen. - - JDRICSKAY
DEZSŐ örvendi földbirtokos, az élesdi járás mun¬
kapártjának elnöke Örvenden. - - BASILIDES GUSZ¬

JUHÁSZ JENŐ

Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságának
tagja, tiszteletbeli vármegyei főügyész, 64 éves
korában Sátoraljaújhelyen. — KLEIN BEETOLD ud¬

vari tanácsos, székesfővárosi bizottsági tag Buda¬
keszin. — FEKETE FERENCZ polgári iskolai igazgató,
63 éves korában Somorján. - - GALÓCSY JÓZSEF

pénzügyigazgatósági titkár, 56 éves korában Kas¬
sán. — ÁLDOBI BERTALAN polgári iskolai tanító, 59

éves korában Dunaszerdahelyen. - - Háromszéki,
szotyori NAGY ELEMÉR posta, és távíró számtaná¬

csos, 53 éves korában Budapesten. - - KÁROLYI
ANTAL, az Osztrák és Magyar Bank nyűg. tiszt¬
viselője, 41 éves korában Sopronban. - - Tótfalvi
SVÁBY ERNŐ, 40 éves korában. - - SDBÍKY ISTVÁN

kultuszminiszteri számvizsgáló, 35 éves korában. —
Ifj. NIKOLICH SÁNDOR, 19 éves korában. — Id. PAP

NORSZESZ. 88 éves korában Szamosuj váron. •
PÁKH ISTVÁN gk. tanító, 29 éves korában Szered-

nyén.
Özv. CSENGE GYÖKGYNÉ szül. Koronyi Terézia, 84

éves korában. - - Özv. Szűcs ANTALNÉ szül. Ba-

korában

EGYVELEG.

nyűg. törvényszéki biró, 1848—49. évi honvéd¬
százados, 85 éves korában. — Id. KUN ISTVÁN 48-as
honvédtiszt, volt református fó'gondnok, Róvara-

éves korában Jolsván. — Fajkürthi

Sepsiszentgyör-

gs-Kúnfélegyházán.

HALÁLOZÁSOK.

TÁV királyi tanácsos, polgármester, Gömörkishont
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, 73

korában

LANOJBLDEB MÓKNÉ, 63 évea

Modern é p í t ő a n y a g o k a czementbetonból ké¬
szült falitéglák, fedőcserepek, ürtömbök, padló- és
járdalapok, csatornázási- és vízvezetéki csövek, osz¬
lopok, vályúk, stb. Mindenütt, hol homok, kavics,
kőtörmelék, salak, stb. előfordul, azokat czeinentteí
keverve a lehető legegyszerűbb módon, minden ége¬
tés, gőzölgés stb. nélkül a felsorolt termékekké dol¬
gozhatjuk fel. Mindamellett ezen építőanyagok az
égetett építkezési termékekkel teljesen egyenértékűek.
A czementárugyártáet az építészeken kivöl eok eset¬
ben a gazdászok karolták fel mellékiparként, mivel
főképen alkalmas arra, hogy általa a munkátlan téli
időszakot teljesen ki lehessen használni. Az előállí¬
tandó termékek jósága és használhatósága a fel¬
használandó nyersanyagon kívül egyszerű, czélszerü
éa munkaképes gépek használatától is függ. Ily gé¬
peket a legjobb kivitelben készít és szállít a dr. Gaspary ét Co. czég gépgyára, Markranstádt, Leipzig
mellett, mely e szakmában alegcagyobb és legismer¬
tebb gépgyár. Nevezett czég berendezéseit ügy kézi-,
mint erőhajtásra, a világ minden részébe szállítja és
Magyarországon is több száz vevővel állandóan áll
üzleti összeköttetésben. A gyár megtekintését a czég
bárkinek a legnagyobb készséggel engedi meg és
mindenki, akinek csak módjában áll, ne mulassza el
ismereteit e téren gyarapítani. Olyanoknak azonban,
akiknek a gyár megtekintése nem áll módjában,

iiAkar kegyed szép frizurát?l
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ismertető brosüráalatt kérik
uíA
'
' A könyvecske
szemléltető módon ismerteti a gyár czéljait és egy¬
szersmind útmutatóul is szolgál mindazoknak akik
a czementarugyartásban teljesen laikusok. A ' füzet
izámos képpel van ékesítve, mely mindmegannyi a
ezementaruk gyakorlati értékét bizonyítja. A füzet az
összes kultarnyelven jelent meg.
Sok év ót» jól bevált és a legte¬
kintélyesebb orvosok által aján¬
lott tápszer f e l n ő t t e k n e k é s
g y e r m e k e k n e k emésztési zavaroknál,gyengeségnél s étvágy¬
talanságnál. Ideális és szívesen
vett erősitöszer lábbadazóknál,
mintán minden ízlésnek megfelelőleg készíthető étvágygerjesztő
is és szabályozza az emésztést.

Wysohogrod PáL — Beér Mór. — Gottléb Irtván (Budapcit)
Németh Péter (Ciongor). — Kintiig Bobért (fokért). —
Möller Nándor (Szombathely). — Hoffbaner Aaul (Lipótvár). — Szabó János (Bakony-SzevOáttló). — A tOyórt
Sakk-tört. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyör). —
A tZborói Táriatkört. — A iKalociai Katholücui Kört. —
Veöreös Miklós (Zirc*). — írj. Hubay Bertalan (Bodfátujlak). — A tDumiföldvdri Egyenlövígi kürt (Dunaföldvdr).
Baross Mihály (Biharudvari). — Csolnoki látván (Hajdúhadháza). — A tLribieti Qazdaiági Kajzinót (Le'Mct). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtfngeri
Kattint* (Cienger). — Király Mihály (Zenta). — Kuni
Rezső (Temetrtkát). — Budai Sakkozó Tánatíg (Budapett). —
Patkó Imre (Talpat).

Szerkesztői üzenetek.
0 r n s ! Úgy vesszük észre, ebben a versben van
némi haladás az előbbiekhez képest, a szinvonalat
azonban ez sem üti meg.
Zsoltár az anyaghoz. Sikoly stb. Mondani valója
láthatólag van, caak arról nem győznek meg a ver¬
sek teljesen, egy művész mondanivnlója-e az? A forma,
a miben kifejezi magát, nem nőtt ki szerresen a
mondanivaló testéből, inkább úgy hat, mint a ráhú¬
zott ruha. A nyelve is feszes és kemény, néha eről¬
teti is a mondatot, szóval az egész dolog nem elég érett
és kész arra, hogy a nyilvánosság előtt megálljon.
A király búja. Bizony kár volt. beküldeni, diákos,
olvasókönyvi reminiszczencziánál alig egyébb.
Szabad vagyok. Te v a g y . . . Mind a kettő merő
szavalás, jóformán minden mondanivaló nélkül.
Ha a kövek megszólalnának. Deux petites rapBodies stb. Nem elég jelentékeny dolgok arra, hogy
alkalmasak legyenek új embernek bemutatkozására.

SAKKJÁTÉK.
2869. szánra feladvány Spóner Andortól, Nagylomnicz.
SÖTÉT.

•

a a
VILÍOOS.

KÉPTALÁNY.

Világos indul és a második lépésre mattot ad.

A 2865. BZ, feladvány megfejtése Dr. Gottschall H.-tól.
Világos.

Sutét.

a.

1. Ve8—a8
Kd6—e?
2. Va8~b8 stb,

1.

Világos. Sötét.
_. Kd6-c5

2. Va8-a5 f stb.
c.
1. _
Kd6—c7
2. ÍJb6-c4 stb.

ft.

1.
__. . 06—c5
2. Va8—b8 t stb.

A (Vasárnapi Ujság» 36-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: Gyakran egy emberben több
jó van, mint a tömegben.

d.

2Í VaS^dS stb".
H e l y e . e n fejtették m e g , Merényi Lajos. - Geiit
József és Stark Vilmos. — A tBudapoti Sakk-tört. —
A tSudapetti 111. kér. Sakk-köri. — Ladányi Antal. -

Felelős szerkesztő: H o i t s y P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n. II.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

.1

írjon és költségmente- < >
sen megküldenek önnek ;;
egy illusztrált árjegy- +
zekét modern hajmun- < •
kákról.
* » ;;

Egészségügyi
BEPffIDEZÍSEti
VÁLLALATA

Teljes modern n n W ''
frizura a felte- 411 K < >
véshez készen: WV •» J|

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás
vese- (s hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbeíegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegztei szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvizkereskedésekben ét
gyógyszertárakban.

QPUIIITFQ ÁPflQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-váUalat,
OUnULI CO MUUO l
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

M, LIPPEL WIEN
II., Stephaniestrasse 7. <;

tm

Azuj

Egy fogással elegánsan < •
fésűivel
»» o
»»«»»««»«»»»»»»»»»»»»*»»»»»»<'

Legjobb beszerzési forrás!
Kész ágyak
jó cseh ágytollból! !
Siirüazálu v8r. naiikingba (inlett) toltfe, egy
rluiiThn 180X1*0 cm 2 párnátal, min-legyik
HOX'iO cm. új, puha, tartós tollal K Ili•'—.
Félpehely K ÍJ'—. Pehely K Zl'—. Dunvha
egyedül K K)'—, H-—, 14'— és lő'—. Fijpáma egjedttl K 3'—, 3-50 éa *•—. Kétszer,
(lanyha 200X140 cm. K 13'—,
l 14-50, 17-50 és 21'—. Ehhez fej1
párna ÜOX70 cm. K 4'50. 5 20 ét
5-60. öt kz. aziirke toll E 9'40,
jobb K 12— K 16-ig. Félfehír
K 17'—. Öt kg. aj, jó, fehér, pormentea ágytól l K 24'—. Hófehér
K 3 0 ' - , Jobb K 36'—. Lfgflnomabb ur.tj.dmi foszt. K 4J*—. Öt
kg. foszUtlun elő libákról K 26'— és K 30-—. Fahér páholy, nagypelvlm
K 5'—, Jobb K 6'—. Finom luelleaztelt pehely K 6'50 "t kg -kiüt
Szürke pehely '/, kg. K t"50 és 3'—. Szétkúldés Lementre ntániéttíl.
Beoacreles postadijmegtéritéj ellenében Eigrmnnd L e d e r e r , J a n o wlt» a.
««
Vr 145. b e l Klattan, Bóhmen.

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

Patyi Testvérek

Magyar structollipar.

Guttmann Antal

5 kflo n], ]A fosztott, por¬
mentes
E 9-W, 6 Uló Jobb
K 12-—,5 kiló fcbér, pehely
paha, fosztott K 18'—, W—, 6 kiló hófehér, pehelypnh» fosztott K 30.—, 36'—, *2'—.

Agy/offak!
KÉSZ
..
...

AGYAK

tructollkócsag

l piros Apy-

\ hniatliól,
J 61 meg-

gy l derekai] 180 na. hosara, 118 em. atéln K10'—, 12'—,
™ 18°—, 2 méter hoaszn, 1W cm. tzglea K 13'—, 15'—, 18"— éa
—» l fejyánkos 80 em. hosszn, 68 em. széles K 3'—, 3'60 és 4'—,
™. hosszn, 70 cm. széles K 4'50 és 6'50. Készítés minden tetszés
W n-relben Is. 3 rétü mArmatranok l áRjra K 8 7 ' - , Jobbak
V~- SzétkflHéa ntánrét mellett bírmentTe 9 K-tói feljebb. Becserél*!
"sszdlcüldés a postaköltség mcgtéritése ellenében megengedve.
<"«el B e n e d e k . L o b e s 6 0 . Pilsen mellett. (Cfleborszíg.)

raktára
most:

Dús választék!

Telefon 91 13.

bútoráruházában, Budapest,
VIII. kér., Rákóczi-út 7. sz.

Modern építkezési termékek
Aranyérem, Wien 1912.

minők: faliléglák, fedfioserepek,
irtömbök, padló- és járJalapok,
alag- és csatornázási csövek, osz¬
lopok stb. homok- és czementbfil
'egelőny^sobben Dr. Gaspary-ftlr

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az

EVATON -TABLETTÁK
által Kérje az orvosi véleménygyüjteményt Minta
K 4.aO, V* karton K 10., egész karton K l a után¬
véttel vagy az összeg előzetes boküldése ellenében :
S t . M á r k u s A p ó t h e k e , W i e n , H a u p t s t r a i s e 13O
Fölerakat •• Huniila-gyógystertár Budapest, VII. kér
Erzsébet-korút 56. U. — Őr. Flesoh Emil g\-ógyszertára, Byír. — Kapható minden gyógyszertárban.

<fe|
IV
IV ,, DópcLiitna
Dcuol ulbd 1I..M
.MM.

=J TechniKum Mitt weida l

. J Igazgató:
Igazgató^
Szász
„ A. Holzt,
— — .— . , tanár.
n.ni.1,
, a a a királyság..
Magasabb műszaki
tanintézet;
az elektro-u íés
eépűszakimémgkSk,
tanintézet;technikusok
az elektro- és
ésművezetők
gép-technika
terén.
KttlSn osztály:
részére.
| Elektrotechnikai és gépészoti-laborat. Tanulogyári műhelyek, í
l Legrégibb és leglátogatottabb intézet.
Programra stb. díjtalanul a titkárság által, l

1

BT eg-és* világ- ismeri és diU ^_f ATJt *wm^r*f»^
— cseri! Cipészeiül hntározoltUM
•<ik n valódin] BBBSOH-giunmi; árkot kérje nrony dobozban
s minden más gyártmányt, m.'lv csak mámat utasilson ^sszn
Bersocmüveli, Budapest. V I I .

Megrendelhető: EDESKtTTY L.-n41 Budapesten
és a forrás kezelőségénél Munkácson,

készülnek. Keverőgépek.
Kotorok. Homokmosóésosztályzó gépek

^rjfik g y attril
n
kát r« »&J r un^Meglátogatni.

Lohr Mária (Kronfusz)
gyár é»rtíil««:

& Co, gépgyára, Markranstádí,
Leipzig mellett.
22S. sz. brosúra,
ingyen.

lölcsfaalanyokat
Gyümölcs és Sétányfákat
Sima gyökeres esőitől

Sépeken és formákon
• gyomor, belek, húgyhólyag e különösen »
legMÖaaervek hnrutoe bántalmainál igen jó há¬
t i r a még akkor is, ha vérietek e»ete forog fenn.

lehel beszerez.;
kilogáslalan minőségű

A

fővároa elaó • • legré»:ibb

ét kelmefestő eTÍ r l *nté«*te.

SZÖLÖVE5SZÖKET.
Árjegyzéket ingyen Küldencfo

FISCHER esT
faiskolák é s szölóoltványtelepek
Tul3Jdonoiok:itj.lMBRfl5IM.«fí»h*rl..5rököi»i.
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VASÁENAPI UJSÁO.

15 p.-k'r, ő. D. 2 6 . C5 p.-kor, este 8 ó. 40 p.-krr és éjj<l
11 6. E5 p.-kor érkiző notoios vonatok mepezömek.
A n a g y s i c m l i a t - j ó k n t l vonalon a Nagyszombatra
reggel 5 ó. 55 p.-kor érkező vonat Szenicze helyeit csak
rn.
Jabloncztól közlekedik.
A bndapest k e l e t i p á l y a u d v a r — h a t v a n — r n t t k a i
A magyar királyi államvasutak téli vonalon
a- Budapest-Józsefvárosra Gödöllőről reggel 5 ó.
50
p.-kor érkező és a Budapest-Józsefvárosról Gödöllőre
menetrendje 1913—1914. évre.
este 7 6. 00 p.-hor. induló vouatok vasár- és ünnepnapokon
nem fognak közlekedni. A vasár- és ünnepnapi vonatpár
A magyar királyi á'Iamvasutak vonalain és az általuk
Budapeut—Gödöllő között megszűnik.
kezelt magán vasutakon folyó é-i október hó 1-én a t é l i
A b n d a p e s t k e l e t i p á l y a u d v a r - l a w o o z n e i és
menetrend lép életbe, mely a jelenleg éivtnyben lévő
a miskolcz— kassal vonalon a Budapestről Kassa felé
nyári menetrenddel szemben a következő lényegesebb
d. e. 9 ó. 35 p.-kor indnló és a Budapestre Kás^a felől
változásokat tartalmazza:
este C ó. 25 p.-kor érkező id nygyorsvonatpár szeptember
A budapesti ny ngoti pályaudvar—esztergomi és
30 án megszűnik, <leczembe.i 15'-től február 28-ig "azonban
a bnda császárfúrdó ó-bndai vonalon.
ismét forgal mba hetyezelik.
A i'iliscsabáiól Budapestre est« 9 ó. 25 p.-kor érkező
A márnmoro.sziget—aknaszlatiuai vonalon a
vasár- és ünnepnapi vonat szeptember hó 30-án, a Buda¬
pestről Pilisc-abara d. n. l 6. 05 p.-kor induló és a PilisMáramaroKEigjirol d. u. 3 6. 40 p.-kor induló és odi dél¬
csabúról Budapestre este 8 ó. 15 p.-kor érkező vastr- és
után 4 óra 39 p.-kor visszaérkező idényvonatpór megszűnik.
linntpnapi vonat pedig november hó 10-én megszűnik.
A b n d a p e s t k e l e t i p á l y a u d v a r - p r e d e á l i vona¬
A s z o m b a t h e l y - p i n k a f ő i vonalon a Píi.kafőtöl—
lon a Nagyváradról Köbáina felső pályaudvarra minden
Nagyszentm hályra jelenleg ü. n. 4 ó. 41 p.-kor induló
hétfőn reggele ó. 33 p.-kor érkező von»t forg.lnm ^terjesz¬
vonat Pinkatöröl mar d. u. 2 ó. 32 p. kor fog indulni.
tetik Budapest k. leii pályaudvarra, nhova reggel 6 óra
40 p.-kor fog érkezni; a Bmiape-tről Nagykátéra d. u. 3 ó.
A bndapest n y u g o t l p á l y a u d v a r m a r c h e g g i
25 p.-kor induló és a Budapestre Nagy»á áról este 8 ó
vonalon a/. Érsekújvárról Budapestre éjjel 11 ó. .jd p.-nir
10 p.-kor érkező vasár- és ünnepnapi vonalpár megszűnik;
erk v.ő vonst nje,szúnik, a I'árkány-Nuuáiól Budapestre
n Predeálból Budapest nyugoti pályaudvarra léggel 7 ó
dflelőtt 8 ó +E> p.-kor érkező vonat csak Nagymarostól
35
p.-kor érkező gyorsvoui t Apahid* állomát-on szep'ember
közlekedik; a Budapestről este 7 ó. ~>5 p.-kor ininló vonat
J6-1Ó1 kezdve felt telesen meg fog állani; a Budapei-t riyuPárkány-Nana bely. tt c*ak Váczig közlekedik; a Budape tgoti pályaudvarról este 9 ó. 35 p.-kor és az este 10 ó.
lől Nagymarosra d. e. 11 6. 35 p.-kor indnló és a Nagy¬
50 p.-kor induló gyorsvonatoknál a megállás Kolozs-Kolozsmarosról Budapestre este 8 ó. 10 p.-kor érkező vatár- és
űnneonapi vonut megszülik; a Budapesttől d. u. 3 óra kazán szeptember 15-től kezdve megszűnik ; a K lozavárról
Budapest
fele d. u. 1 ó. 13 p.-kor induló gyorsvonat Sztám
55 p -kor ég d. u. 5 6. 20 p.-kor induló vonatok Szob
állomáson október 1-től kezdve nem áll meg; Zichybarlnughelyett csak Nagymarosig közlekednek ; a Nagymarosról
nál a vonatok a téli évad tartuma altit nem állanak meg.
Budi'pestre éijel 10 ó: 25 p.-J-or érkező vonat csak Vácztól
A Budupest nyugoli pályaudvar—Kolozsvár között közle¬
murád lO'gaiomban; a Nagymarosról repftel 6 ó. 35 p.-kor
kedő, Bndapest nyugoti pályaudvarról d. u. 2 ó 25 p.-kor
Bnilapestre étkező és Budai estről éjjel 11 ó. 35 p.-kor
induló, valamint az oda d. u. l ó. 50 p.-kor érkező gyorsNagymarosva ii dúló vonatok Vácz és NagjmaroB között
v na'pír III. osztályú utasokat nem fog szállítani, helyette
neKBZtintettetnck; a Hákosptlota—Uji estr<l Budapestre
a lii.dupi t t nyufoti pályaudvar—Székelykocfárd—Maros¬
éjj-1 3 ó. 51 p.-kor érkező voi/at elmarni, megszűnik végre
vásárhely között közit kedő, Budapest nyugoti pályaudvarról
a Pozsonyból Marcbeggre ette 8 ó. !0 p.-kor induló vasár¬
éi ünnepnapi vonat. A Budapestiéi Marchegg felé d. u. este 10 ó. 50 p'-kor induló, valamint az cda reggel 6 ó.
50 p.-kor érkező gyorsvouatpár lesz III. osztályú utasok
2 órakor induló gyorsvonat Párkám-Nátia és Gálánta
szállítására berendezve.
állomásokon nem fog migállani, helyette e két állomáson
a d. n. 2 ó. 30 p.-kor induló pyo svonnt áll meg.
A szekelykocsárd—marosnjvári vonalon az Ijjeli
A lipótvár—pozsonyi vonalon egy nj vcnel helyez¬
vonatpár megszűnik.
tetik forgalomba, indul Pozsonyból d. n. 4 ó. 25 p.-kor,
A maroslnclas—beszterczei vonalon a Marosérkezik Lipótvána esto 6 ó. l>2 p.-kor.
ludasról— Nayyczég—Bndatflkére jelenleg este 6 ó. 18 p.-kor
A vácz-ipolysági v o n a l o n a Váczr/1 Ipolyságra
induló vonat már délután 4 ó. 20 p.-kor fog indulni.
d. e. 9 ó. 59 p.-kur induló ét> í z Ipolyi-ágról Vác; rá este
A nagyvárad— p ü s p ö l (féliksz)fiirdói vonalon a
9 ó 13 p.-kor érkező vasár- és ünnepnapi vonat meg¬
íürdőévad voi átok n.egezünnek.
szűnik.
A nagy izében—oaineni vonalon a nyári idényvonat¬
A p á r k á n y - n a n a - g a r a m b e r z o r c z e i és g a ' n m pár megszűnik.
kovácsi aranyi s m a r ó t i v o n a l o n a Léva'ól mii dm
A bndapest ny n g o t i pályaudvar—orsóval vo¬
hétfőn reggel Aranyosmaiótra induló beiivi.sári vonat
n a l o n a Budapestről Czeglédre d. e. 11 ó. 55 p.-kor induló
megszűnik.
és a Budapestre Czeglédről este 9 ó. 20 p.-kor érkező
Az e r s e k n j v á r n é m e t p r ó u n i vonalon a Nagyviifár- és üi>nepnapi, valamint a Szegedről Kiskunfélegy¬
bébezröl Nyitra felé d. u. 3 ó. 43 p.-kor induló tebirházára este 8 ó. 10 p.-k<r induló és a Szegedre Kiskunvonatnál a személyszáll.tás Nu^jbilii-z és N'n^vtofolcMiiiv
fel, fivházáról reggel 5 ó. 37 p.-kor érkező napontaj vona¬
között megszűnik.
tok megszűnnek. Kuránsebestől Lúgosig a Karánsebesről
A pöstyén—verhól vonalon a vr sár- és ünnepnapi
tste 1U ó. 30 p.-kor induló tehervomtnál a személyszállí¬
idényvoiiBtpúr megszűnik.
tás megszűnik.
A
h ö l a k — t reucsénteplicz — t r e n c s é n t e p l i c z A temcuvár-józsefviirns bnziasfnrdői vonalon
fttrdó'i vonalon a Trencséntepliíz-füidöröl éjjel l óra
a Termsvár-Józsefiáro^a Bá/iáffüidőről e, s, te 9 ó. 12 p.-kor
01 p.-kor, reggel 4 ó. 42 p.-kor, u\ u. 5 ó. -20 p.-kor ej
eike/o vuunt helyett a Temesvár-Józsefvárosra este 7 óra
éjjel 10 ó. 18 p.-kor indnló, valumiut az oda éjjel 3 óra ló p.-Kor érk'zö vonat fog közlekedni.
Magyar királyi államvasutak
Igazgatóság
237*63,1913. sz.

A zsombolya- nagyfcecskereki vonalon a Torontálszécfénvre reggel 7 ó. 65 p.-tor érlező vonat Naey.
becskerek helyett csak Nagybecskerekbfgapartrólfogköz¬
lekedni.
A k i s n y í r — k e r e k e g y h á z a i v o n a l o n a Kisnvirra
d. e. 11 ó. 31 p.-kor érkező ésaz onnan d. e. 11 ó. 45 p'.-kor
induló vonat megszűnik.
A ozegléd—kupái—kovácsmajori vonalon a Czeg¬
lédről Cs«mő feié éjjel 3 ó. 39 p'-kor induló és a Czeg¬
lédre Csemő felöl re gél 6 ó. 10 p.-kor érkező vonat a
novemb>r l-tői február 28-ÍR terjedő időtartamra megszűnik
A Czei lédre Kupai-Kovácemajor felöl! este 9 ó 36 p.-kor
értező vonat november 1-től április -iO-ig az egész vonalon
a Czeglédről Kupai-Kovácsmajor felé este 6 ó. 40 p.-kor
induló vonat pedig Gerjétől Kupai-Kovácsmajoi-ig meg¬
szűnik ; ellenlen a Czeplédre Gerjéröl este 8 ó. 15 p.-kor
érkező vonat a fenti időtartamra ismét forgalomba Lelyeztetik.
Az eszek— znpanjei s z á v a p a r t i vonalon a Zupanje-szávapartról Zupanjére jelenleg este 6 ó. 2u p.-Kor
induló vonat Zupanje-szivapartról már d. u. 3 órakor fog
indulni.
A s t r i z i v o j n a — v i p o l j e - s a n t a o i vonalon a Strizivojua — Vrpoljéről jelenleg d. e. 10 ó. 57 p.-kor induló
von;it már d. e. 9 ó. 30 p.-kor fog indulni.
A baja—bezdán—eombori v o n a l o n a Zomborról
jelenleg d. e. 8 ó. 57 p.-kor induló vonat Zomborról d. u.
12 ó. 85 p.-kor fog i d Ini.
A nagyfény —csantavéri vonalon az éjjé i vonat¬
pár megszunik.
A sunja— d o b e r i i n l vonalon, a vonatok mentté
gyorsittarik.
A l u d a p e s t k e l é l p á l y a u d v a r fiumei vonalon
a Fiúméról Budapestre d. e. 9 ó. 35 p.-kor érkező lyorsvonat FiuoiHiól Adony-Pusztnizubolc-ig ottób.T lió 1-töl
február 28-ig megszűnik. A Budapestről Fiúméba este 7 ó.
40 p.-kor indnló ^yor-vonat október 1-től február '.8-íg
megszűnik, Budapest ke éti pályaudvar éi Budapest—Kelenföid között azonbaa 1914 februárban minden hétlöa,
csütörtökön és szombaton a wien—budapest—tirol—rívierni
expre^svonat hálókocsijával forgalomba helyeztetik. Skradtól Fiúméig a va ár- és ünnepnapi idényvonat megszűnik.
A kőrös—belovár—veiőczei v o n a l o n a vonatok
menete Körös és Bel"vár között gyorsittatik.
Az adoiiy —pusztaszabolcs—tapolczal vonalon
a nyári idénygyorsvonatpár megszűnik.
A jntas—als> őrsi v o n a l o n az Alsóőrsre d. u. 3 ó.
09 p.-kor érkező és az onnan este 7 ó. 27 p.-kor induló
vonat n eg> ztmik.
A Székesfehérvár—paksi v o n a l o n a Börgöndről
Szél esfehérvárra d. e. 10 ó. 11 p.-kor induló vonat meg¬
szűnik.
A györ—jntas—njdombovári v o n a l o n a Efljmáskértől Győrig minden szombaton és a Győrtől Hajmáskérig minden hotfőu közlekedő vonás megszűnik.
A ezeldömölk—csáktornyai vonalcin Zalafzentiván—Kisfaludpnszta és Zalaejjerszeg között a hajnai
vonatpár, a zalaszentiván— kisfalndpnnzta zalas z e n t i v a n i v o n a l o n pedig a csatlakozó vonatpár meg¬
szűnik.
A t ű r j e — b a l a t o n i z e n t g y ö r g y i v o n a l o n Zalaszentgrót és Tűrje között a Türjéra e-te 7 ó. 24 p.-kor érkező
és az onnan este 6 ó. 33 p.-kor induló vonat megszűnik
Az igazgatóság.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje.
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Amerikai czipö rt.
Elsőrendű valódi

amerikai czipökülönlegességek
kizárólagos elárusitása.

Őszi és téli újdonságok!
DEBRECZEN
Piac-utcza 44.

Kocsié r u csa r n o k

ZAGREB
Ilica 22.

Budapest, IX., Kőztelek-utcza 4.

Kérje képes árjegyzékünket!
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Rozsnyay

SERAIL

A monarchia legnagyobb kocsh aktára. Árjegyzék ingyen.
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arádi

—.közkedvelt ég igen elterjedt szerek- — Serailtenóog kiváló hatású szeplő ellen, az arozot fehéléMlv .''^onypnhává
teszi. Kis tégely 7Ofillér,nagy
.Jíii i _ k o r o n a * ° fillér- ~ Serall-or*me nappali
•latra l korona. Serail-hajszesz hajhullás és
"épzödés ellen. EÜTáló hatású. Hajnövést elősegíti,
l korona 5O fiUér. — Serail-puder. Kitűnő

lönbözőbb súlyos ideg¬
bajok, a sápkór, a női
arczot eléktelenitö pat¬
tanások s a női nemi
szervek folyással kom¬
binált hurutos megbe¬
TÍzben T»startalonuiial
tegedéseinek kezelésé¬
o,
k i n c s ünk van, mely
nél csekély értékű ide¬
eddigi arsenm f nden
gen vizekre voltunk
iRoncegno
v j z n éi
utalva, addig ujabban a
^
hatásosabb, és
s
manapság
már,
minthogy
legkönnyebben emészthető
s a rogyaszto>
!
felka
előkelőbb c
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™-POI Jehér-, rózsa- és oréme színben, l doboz l K .

^•»»Ppan l drb 6O fillér. — Valódi epeszapMb 80fiUér.— Serail-szajví« l üveg K 1.5O.
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Krkczik minden kedden,
pénteken és vasárnapon.
Krkezik minden héttőn, csütörtökön
és szombaton.
^ Vasár- és ünnepnapodon bezárólag
november 10-ig közlekedik.
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T ^ ö k József gyógyszertariban Budapesten és

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5
fillérbe kerül, nincs kanócza, bárhová vihető
és semmi körülmények között fel nem robbtnbtt

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül

Wiktorin és Társa Bpest,
TÚL kernlet, Baross • ntcza L

ÉDESKUTY L.
KapluitómindengyógyttrbM és

Árjegyzék Ingyen és bérm«ntv«.

804

4 0 . SZÁM. 1 9 1 3 . 8 0 . KVPOLYAK.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

bífrbntoripar
Bfirbutor
szakműhelyek
KENDIANTAL
Budapest, IV. kér.

Semmel wes-u. 7. sz.

(/i

hiszen min¬
denki tudja
már. hogy a
LEGJOBB GUMMISAROK,

MŰNK
,CIPŐKRÉM

Minősége kitűnő
puhít, tisztit.

41. SÚ913. (60. ÉVFOLYAM.)
KÉZIMUNKÁK LEÖOLC50BBAM
Angol bőrbutor, Ebédlőezekek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. Külön osztály
használt bőrbntor mo¬
dernizálására, felfrissí¬
tésére és festésére.
Székátalakitások.

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

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

HOITSY PÁL.
Előfizetési
feltételek:

A »ViI<ígkroniJc<í»-val
Egészévre _ _ 90 korona.
1O korona. negyedévenként 1 koronával
Félévre
több.
Negyedévre — _ 5 korona.

BUDAPEST , OKTÓBER 12
Külföldi előfizetésekhez a postaflag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

fénycsit.
Gyártja HERCZEGésGEIGER
csász.és kir. udvari szállító Budapest..
KAPHATÓ MiNDENÜTTi

Modern gáz- és villamos-

CSILLÁROK,
-FŐZŐK, FŰTŐK,
* * VASALÖK.

Automatikus
tömeg-fogó.
Puikúii> <>kniik 4 . - kor.. ege¬
reknek 2.4O km. Hgy éjjelen
;it minden felflgyelei nólkül 50
clnnihnt is fog. Sziniutot nőm
lingynak hátra és önműködően
állunk fel. Sváb-foflfó, egye¬
düli a magfa nemében. HUH)
sváb-bogarat fog cg\' éjjelen át,
árn 2.40 kor. Mindenütt nagy
siker. Szétküldés utánvéttellel
Franz Humann, Wien, II.,
Aloisgfasse 3/43. Számtalan
elismerő levél. Értéktelen után¬
zatoktól óvakodjunk. A cs. és
királyi élelmezési raktárakban
használatban. — Telefon 2344G.

.Gáz- és villamos izzótestek.
" Gazolin- és acetylen czikkek.

MARGIT-

CRÉME

Margit-szappan
70 fillér.

a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, u
egész világon el van terjedve. Páratlan hatáu
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon*
nal felveszi .és kiváló hálása-már,pár óra Iöfolyása alatt észlelhető. Mivel a Marg^t-crémel
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert' csak ilyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősseget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan vegytiszta készítmény, a mely a kűt
földön általános feltűnést keltett Á n l kor.

Margit - pouder

Tekintse meg mintatermeiDket " , — ? - ?

1 K 20 fill.

RENDELÉSNÉL

Általános Gazizzófény r.-t. SZÍVESKEDJÉK
Kudapcst, VII., Vörösmarty-utcza 5. sz. '

LAPUNKRA

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.

THc'fon: Jóxsef 16-14., 1«

HIVATKOZNI

Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben

15., 39-42.
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