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REGÉNY. I R T A LACZKÓ GÉZA.
Arabella az éjjeli szekrényhez lépett s a
nyomóul használt ametiszt kristályos nagy kő
darab alá halmozott szerepek közül kihúzott
egyet. Előbb az asztalnál olvasgatta, aztán
elkáprázó szemét megdörzsölve az ablakhoz
ült, de csakhamar ott sem volt már elég világos
neki:
— Hogy romlik a szemem! — bocsátotta
ölébe az összehajtogatott ívek hosszúkás, vas
kos füzetét, pedig talán nem is annyira a gyönge
ség, mint elűzhetetlen gondolatai kápráztatták
figyelmetlenné tekintetét.
A herczegnő ósdi, nehéz nyelvezetű fecsegésének halk darálását egyre-másra megszakította
a hívatlanul felötlő kérdés: Mi lesz ezzel a fiú
val? Hogy fogom iskoláztatni?... S szinte
jól esett, mikor a két kötelesség néma, erőtelen
dulakodását ketté vágta Dini megjelenése, a ki
egy összenőtt szemöldökű nagy darab, csizmás
fiút húzott be maga után kezénél fogva az
ajtón:
— Ez a Haramzsics Jóska!
A vendég széles fogainak sűrű, fehér, íves
sora bamba mosollyal villant meg a barna
arczban.
Dini letette táskáját egy székre, az anyjához
szaladt, megcsókolta és a fülébe súgta:
— Ez egy szegény fiu. aggyon neki a nagyi
kávét!
Aztán kiszaladt a konyhába baltáért, vékony
fahasábért, a még mindig egy helyben álló
fiút levonta maga mellé a földre a kályha elé,
elkönyökölve tanulmányozta a lucskos csizma
talp szabályos rajzú szög-mezejét, lehúzta a
czipőjét, az egyiket a Jóska kezébe nyomta,
a másikba pedig maga próbálta az újra meg
újra megnézett minta után beveregetni a rakonczátlan szögeket, a melyeknek hol szára
görbült el, hol gömbölyű fejük pattant tova.
A kávét közben hamaros csöndben lekortyin
tották s újra neki görbültek a munkás kopácsolásnak. Egyszer csak sárgás lámpafény ömlött
szét a szoba alsó felén, Arabella csókra guggolt
melléje, egyre-másra kellemetlen hideg áradt
feléjük a nyiló ajtóból, aztán minden elcsön
desedett a zajossá bátorodott kopácsolás körül.
— Dini! — állt föl az asztal mellől Lányiné —
a' barátod most haza fog menni, késő van!
— De még nem kész! — szólalt meg a vé
kony, szigorú hang a váratlan támadáson el
ámulva.
— Mindegy! Neki is vacsorázni kell, nekünk
Kelj föl, te most haza mégy!
is!.
Jóska engedelmesen fölállt, fejébe nyomkodta
süvegét, Dinire rámosolygott s köszönés nél
kül lomhán elkopogott.
Dini hamar fölhúzta czipőit és hirtelen el
sápadt, alig lehetett benne lépni: mintha száz
hangya csípte volna talpát.
— Nagyi! — nyitotta meg a konyha ajta
ját — nekem harapófogó kell!
— Szöget kihúzni? Ugy-e átütött? Mondtam
én neked, ne tedd tönkre a czipődet!
— Nem kihúzni, beverni! — szólt Dini, de
félrefordult.
—- Hát a balta nem jó? — s az egyre erő
södő vitának mégis csak az lett a vége, hogy
Lányiné átment a háziakhoz harapófogóért,
a melylyel Dini félrevonult egy sarokba s hát
tal a világosságnak vérző szívvel rombolta szét
elhibázott remekművét.
A nagyi jött-ment, tányér csordult, ételszag
ütötte még orrát, látta, a mint a zsír tányér
jára fagy, a hosszú, gondolkozó rágástól szájá
ban gombóczczá áporodott kenyeret csak jó
csomó vizzel tudta leküldeni, hideg hálóingtől
borzongott meg soványka háta, a nagy láda
mereven keménylett alatta, a nagyi egyet fújt,
aztán várta, mikor ér el hozzá a nagy sötét
ségben a lámpa bűze, a nagyi csoszogott, zár
p a t t a n t . . . csönd és feketeség... ásítása han
gosat hallszott a némaságban . . . s egyszerre
csak jött a nagyi, fölemelte a lábát és talpán

vadonatúj szögelés aczélos kéksége rémlett . . .
a tanító bácsi egy nagy, szöges talpat emelt
az osztály elé: «Ez Lányi Dénes műve!»...
kopp kopp, a szög bement, húzza, ránczigálja,
nem akar kijönni... verejték ütközik homlo
kán, szalad és a vasas-boltban kevés szöget ad
a nagykezü b á c s i . . . kopp, kipp, kopp, kopp . . .
és mindenki kiabál, mert szöges talpat a k a r . . .
Eiadtan ült föl áflyán a nagy kiáltozásra.
Az ablakon árnyak ugráltak s fény szűrődött
be a sötétbe. Óvatosan lemászott a láda elé
tett székeken a földre s az ablakhoz szaladt:
a ház előtt egymás után két sárga lámpa fény
köre fölött egy-egy hajlott hátú ember, előtte
lovak elmosódó alakja feketül, sokan imbolvognak gyűlve, oszolva, nevetnek, hangjuk
hallik . . .
— Éljen a Nagy Csatacsillag! — ordítja
búcsúját egy vastag hang.
Az árnyékok a kocsira másznak, kerék csi
kordul, kipp, kopp, hangzik elfelé a pata a kö
veken . . . Arabella és a n a g y i . . . honnan jön
nek? . . . Jönnek! Vissza az ágyba!
Aztán . . . halk zár-pattanás, susogás, a belső
ajtó nyílik, óvatos léptek recsegnek, gyufa
sziszszen s a lámpa világossága erőszakkal
nyitná hunyorgó pilláit, de vár még egy kicsit
s a mikor mintha valaki fölébe haiolna, hir
telen föltekint, fölül:
— Hol voltál, Arabella?
Arabella piros arczában csillogva nevet a kék
szem:
— Bazáron, fiam! Nézd, mit hoztam! — és
sok-sok, szines papirosba csavart czukorka öm
lik a piros paplanra, zöldkalapu üveg dül el
rajta, festett gyékény arczképtartó nyúlik el
sárgán.
— Mit ébreszted föl azt a gyereket! — mo
rog, ruháját ránczigálva le magáról Lányiné.
— Láss nur! — fordul vissza enyhe szóval
Arabella. — Zu viel Larm hast du gemacht,
aufgeweckt ist!
— Vetted?
— Nem,.fiacskám, tombolán nyertem!
— Nem köll semmi, vidd el! — gyúl hirtelen
haragra Dini, fekvésbe dobva magát.
.'• — Egyél egy czukrot!
— Hogyisne, hogy elrontsa a gyomrát!
— Nem köll! Haragszom rád, mer elmentél
és engem nem vittél.
— Nem való az kis fiúnak, de majd máskor
én sem megyek el, jó?
— Az j ó ! Akkor adok egy puszit! — ült fel
újra könnyes szemmel, de vékony karjait öle
lésre tárva.
— Édes kis egyetlenem! — simogatta meg
itt is, ott is Dini arczát meleg lehelletü csókja.
— Schön hast du verwöhnt, ich kann dir
das sagen! — rángatta meg maga körül ingét
az özvegy. — Siess má, hogy elfújjam a lám
pát! Hagy aludjék az a gyerek!
XVI.
Az óbudai hajó-állomás fölött rézsut kissé
idébb fekete kalaposán állt a sárga színkör,
mint egy ól. Az oldalába vágott zárka ajtaja,
a melyen toló-ablakos négyszögű nyilas, picziny
párkány pénztárt ábrázolt, ha csukva volt,
sarkig tárva fürdött a tűző napon. A fülke
egyik végébe asztalnak szögezve egy deszka
faltól falig, alóla hosszában egy másik nyúlt
padnak, s rajta özvegy Lányiné izzadva ol
vasta újságját, a melyben soha sincs semmi,
ép úgy, mint a kasszában. Arabella bent próbált.
Dini egy darabig elüldögélt a fülke küszöbén
s buzgón válogatta a murvából a kerek kavi
csokat meg a kacsázni jó laposakat, de hirte
len csak idegesen fülelt föl: mindenféle elnyúj
tott, aprózott füttyök sivítottak időnként a
közelben, egy piros trikós meztólábas gyerek
tűnt fel jó messze, de éppen szemben s onnan
integetett lopva. Dini fölállt és kijelentette,

(Folytatás.)

hogy ő már éhes a tízóraira. A nagyi letette
újságját s a kék, zöld, sárga papírcsíkok fogyni
nem akaródzó szögletes hurkái közül kiemelte az
egy szelet szalámit rejtegető zsemlét, a mely
lyel rendkívül nehezen tudott megbirkózni uno
kája. Az utolsó falatot már egészben nyelte le
s rögtön elkéredzkedett játszani.
Éppen jókor. A trikós őrszem türelmetlenül
tapogott egy helyben s már-már a gondjaira
bizott Dini nélkül akart az új játék helyére
sietni. Most nem chilei kék ötös bélyegről,
selyembogárról, egy még le nem aratott eperfa
fölfedezéséről, czigaretta-hülzni gyűjtéséről, tűz
oltók után szaladásról, glikkerezésről s egyéb
ilyen mindennapi élvezetről volt szó, hanem
csónakázásról! Nem kell megijedni, mert ez
lent van a tutajoknál, az egyiknek az elejéhez
odalánczolva . . .
Mire odaértek, már javában folyt a nagy
szerű mulatság, a mely abban állt, hogy a csó
nak végében ülő nagy kamasz addig evezett
egyedül, mig a csónak orra vízfolyás ellen
kerülve, teste odasimult a tutajhoz. Ekkor
elkapták a szélét, beleugráltak s a viz sodra
szép félkört iratva le a ladikkal, lejjebb megint
odasimította a tutajhoz. Éppen újra indulás lett
volna, mikor a tutajon ácsorgó gyávábbak kö
zül az egyik elkiáltotta magát:
— Jön a csősz!
A kamasz fölállt, ugrott, a csónak megbillent.
Dini rémülten érzett még két billenést s látta
a két gyereket összehúzott lábbal, szétterjesz
tett karral a levegőbe rugaszkodni. Most ő.
Fölállt, ugrott, de a tutaj-szálfa hatalmas fél
hengere nem alatta, hanem előtte közeledett ....
két karját előrevágta, a viz csobbant, a szálfa
mellének verődött, kezefeje békanyálas, zöld
mocsokba merült a szálfa másik oldalán s lá
bát hideg, puha sodrás kezdte a tutaj alá emelni.
Egy nyikkanás sem hagyta el torkát. Fölte
kintett s látta a fiuk piszkos, sovány mezitlábait gyors, néma menekülésben elküllőzni a
part felé s a kamasz lehajlását, előre nyúló ke
zét. Erős szorítást érzett két karján, a feje emel
kedni kezdett s a szálfa igen nekinyomódva
csúszott melléről a hasára, lába csontjain végig.
Egyszerre csak ott állt a napsütött tutajon
vaczogva, visszanézett messze, egész a szi
getig szőke csillogásban fodrozó piszkos vízre
s rettenetes ijedelem rázta össze, mintha a tu
taj akarna megnyílni alatta, hogy szép, lassú,
puha hidegben sodródjék feje is oda a sötét
ség alá.
— Gyere most megszárítkozni! Ha így mégy
haza, megpofoz anyád! — vezette karjánál
fogva a kamasz a part felé a még mindig szótlan
Dinit, a ki csak a sárga félhengerek s a köz
tük lotyogó békanyálak sávozatát nézte megkönnyebbülően maga alatt h á t r a t ü n n i . . .
föld, jó poros, füves szilárd föld . . . végre . . .
Egy dülöngőző csavargó azonban, a ki száj
tátva nézte végig a jelenetet fönt a parton,
mikor látta, hogy a két fiu egy elhagyott siká
tornak tart, elég sikerült lélekszakasztó futást
mímelve rohant a kassza felé:
— Tied fiu bumszti bele Donauba! De én
kihúzta, nem odafullasztanyi engedte! — hadonászta a felettébb gyanús alak.
— Mit beszél, maga részeg? — kiáltott rá
dühösen Lányiné.
— Nem részeg! Becsületisten, supsz bele
vizbe, de én kihúzta! Most sikátorba szárazkonnyi másikkal.
A részeg nem tágított: hátha igaz! Hamar le
eresztette a tolóablakot, bevágta az ajtót, a
ráfordított kulcsot kirángatta s a támolygó
igyekvés után eredt kalap nélkül,"egyre foko
zódó rémülettel.
Egy sarkon megállt a csavargó, megfogta
Lányiné karját s bemutatott a sikátorba:
— Ott van fiu! Agya nekem piczulát, én ki
húzta !
***
De Lányinét^már a lucskos^fiu láttára'ret-
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tentő haraggá ugró izgalma nagy léptekkel
hajtotta a sikátoron. A csavargó czifra, idegen
káromkodásban maradt el mögötte, előle gyors
iramban menekült a sikátor másik vége felé
a suhancz és Dini aggodalmasan hagyta abba
léptei czuppogó szutyogásának vizsgálatát.
— Hol voltál, te komisz kölyök? — ragadta
meg Lányiné a vizes ruha alatt remegő sovány
kis kart.
— A Dunába estem, nagyi, kérem! — szepe
gett Dini.
— Majd adok én neked Dunát és elcsavarogni,
a helyett hogy rögtön haza jöttél volna — von
szolta maga után unokáját, mint az Ítélet angyala
az elkárhozottat.
— Lazsnakolja csak jól meg, asszonyság, mert
mind a Dunába akarnak ezek veszekedni —
szólt rájuk valami kapu alól egy vasárnapi pipázásba merült vörös arczu haragos öreg.
— Jé, szegényke! Mi történt vele? — bámész
kodott a csöpögő, nedves nyomot hagyó rohanás
után egy kosaras néni.
Lányiné semmire sem figyelve, hangtalan
haraggal rángatta Dinit keresztül a téren, be
az alacsony zöld ház köríves kapuján, végig
az udvart szegő oleánder dézsák mellett a hűvös,
homályos udvari szobába, ott aztán nekilendí
tette karját, mintha agyon akarná ütni s rette
netesen villogó szemmel, borzasztó szidalomban
háromszor rávágott az ösztönszerűen előre szö
kellő lucskos kis czombra. Aztán lenyomta a sírni
sem merészelő fiúcskát egy székre, leczibálta
róla a tapadó ruhákat, saját nagy papucsát
eléje lökte, szoknyát kötött a derekára, hálóreklibe bujtatta, ölbe kapta s a maga után
hurczolt széken leültette a napra az oleánder
előtt.
— Sok zsidó kölyök, a fene is megeszi —
rakogatta ki Lányiné a nedves kis ruhákat
száradni székre, oleánderre — csak rosszat ta
nulsz tőlük . . . múltkor a zsinagógába kell
utána szaladni, mert épen ott kell neki vesz
kődni azokkal a klapeczokkal, hogy majd még
megfojtsák az áldozathoz . . . s ezek a ronda
selyembcgarak, teli van a skatulyákkal ez a
kis luk egészen . . . mert úgy kivágom őket,
hogy ripittyára szakad . . . hol van az a büdös
hülzni-czímer gyűjtemény, mert azt is úgy ki
hajítom, hogy lába sem éri a földet... na jó,
hogy jössz tés — neszelt föl az olcsó selyemruha
zizzenésére.
Arabella álmélkodva állt meg Dini előtt, a
ki úgy ült mereven a földet seprő piszkos szok
nyában, végtelen ujjú, bodros nyakú fehér hálórekliben, mint egy nagy baba:
— Mi van veled, kis fiam?
— Sütkérezem! — szólt bátortalanul Dini.
— Mi van vele? — hangzott belülről — az
van vele, hogy majdnem belefulladt a Dunába!
— Jézusom! — kapott a szivéhez Arabella s
tétován nézett szét: a kis nadrág az oleanderen,
-dézsáján a két czipő, amott a zsinórrá görcsölődött kis harisnyák . . . hirtelen leguggolt s egy
hosszú, hosszú csókban szorította magához a
pityeregni kezdő kis fiút: — No, jó, no! Ne sírj!
;Nincs baj! — s a mikor észrevette, hogy az
udvar túlsó felén lakó czigány muzsikus egy
ingben, gatyában mosolyog küszöbéről félig
gúnyosan a kis árvaságot szorongató, szép, és
óbudai fogalmak szerint díszes kisasszonyra, föl
állt, megsimogatta a naptól már tüzelő fejecskét
és bement a szobába.
— Ez így nem megy, tudod, Arabella, el fog
zülleni ez a fiu! Baján még csak tanult, de NagyKanizsán már csupa hármas volt a kiskönyv és
mit gondolsz, hogy itt, hogy teleszedte magát
csavargó és zsidó-kölyök barátokkal, milyen
lesz az évvégi bizonyítványa? Siralmas!
— De, mama, hát tehet róla, hogy négy helyen
kell neki járni egy osztályt?
— Tán én tehetek?
— Senki sem tehet! — mondta alig hallha
tón, fejét lehajtva, Arabella.
Lányiné jónak látta e ponton abba hagyni a
Anitát, á lánya se akarta folytatni, mert egyszerre
jutott eszükbe mindkettőjüknek, hogy éppen
Nagy-Kanizsán ültette be Bavelnaky jóindulata
az özvegyet a kasszába.
Dini, a ki Zomborban csupa szépen vagy jómóduan öltözött urficska és gazdag paraszt
gyerek között hallgatta fölkefélt hajú áhítattal
a tanító úr igéit a csinos, meleg teremben, már
Baján idegenül fintorgott a szerényebb iskolára,
•piszkosabb, lomhább osztálytársaira, a nagy-
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kanizsai elemi rozoga padjában pedig, a melyből hatja már. Az anyja jó helyzetben tűrhető,
kilógott a katedrátlan tanítói asztal elé a mellette rosszban tűrhetetlen s^mogorva, veszekedő gon
ülő legjobb tanuló piszkcs mezítlába, egyenesen doskodása inkább tefier, mint megkönnyebbülés.
számkivetettnek érezte magát és megbotrán Szillánghy havonta meghatározott összeget küld,
kozott haragot táplált szivében a férfiú ellen, a mint egy hivatal és szép regényük nem is
ki nem őt, a sárga czipőset, hanem a czipőtlent könnyes-kéjes visszaemlékezés, csak a sok közül
tette meg elsővé. A Budapest III. ker. kórház- egy mindennapos történet, a mely éppen rajta
utczai elemi fiúiskola II. b. osztályába május esett meg. Szíve? Fakuló, száraz szivacs-rongy.
végén bebotló új fiúnak meg csak az utolsó Művészete? Koszt, szállás, ruha, czifra színpadi
padban jutott hely, ahonnan keveset hallott, czafat . . . És fia? Nem, semmi! Az csak a fia,
keveset látott a messze táblás katedránál tör egyetlen, édes fia, az ő fia!
ténőkből, ellenben egy vörös hajú fiú befissölte
Mi taposott hát így szét benne mindent^az
a czembrizők titkos társaságába, a mely új mél évek telesén, hogy nincs már ábrándos szeme a
tóság sokszoros kötelessége úgyszólván minden zöld lomb-bókolásra, ezüstfátylas holdu éjre,
szabad idejét lefoglalta. Órák alatt megismer nincs füle a bokor alján motozó madár-csipokedett a tábla mögött álldogálás büntetésével, a gásra, az ágfacsaró szél haragos bugására, egymikor is azt tapasztalta, hegy az ember nem hal egy rokon húr zendülése belül a világ hajdan oly
meg tőle, de nem muszáj figyelni és mindenfélét édes harmóniájára válaszul? Csak az ínye maradt
lehet firkálni rá hátul az óvatosságból mindég meg a sovány koszt mohón evő fitymálására,
zsebben hordott krétadarabbal. A termet unta, könnyű felfogása szerep-magolásra, hajlékony
a szokatlanul népes és zajos udvaron félt, egyéb teste-lelke az alakváltó mímelésre és nincs to
ként azonban rendkívül tetszett neki a gavallé vább. Voltak napok, a mikor tisztán állt annyi
ros, gondtalan élet eddig nem ismert változatos magyar város képét őrző szeme előtt a magyar
sága : ma egy hátul kicsi, elől nagy kerekű veloczi- színművészet mutatványoskodássá sülylyedése a
péden támogatta a Schön Géza bátyja, holnap patriarchális, negyvennyolezas időkön csüggő,
az akvinkum felé talpaltak négyen-öten kitartó búzás, postakocsis, betyáros, hortobágyos ország
elszánással s egy félliter poshadt meggyel, aztán amerikaiasan fejlődő, agrár-iparos monarchiává
hosszú pesti útra csilingelt az egész iskolával a polgárosodásában. Voltak pillanatok, a mikor
villamos külön kocsi, szép félkörös sárga oszlop világosan s meg sem ijedve vette észre, hogy
csarnok ajtajában egyenruhás bácsi nézte páros terjeng alulról lelke szép épületén a köz-léhásbevonulásukat a már nekik morgó medvék felé, kodás, könnyelműség, felelőtlen élet ripacs pe
fura hizlaló tükör is volt ott, a tanító bácsi nésze, hogy alakulna át, ha csak egy, az első
megengedte, hogy óriás kiflit vegyen, aztán ki lépést tenné, szeparéban pezsgőző mimikrivel
jöttek és egy házban féllábú öreg negyven- féltett tisztaságú lénye a romlott környezethez.
nyolczas magyarázgatott egy asztal édes kis Mint a napszámos sorban vigan züllő iszákos
zöld hullámos hegyecskéi, erdőcskéi között áll- jóbarát, úgy kínálta feléje az Élet a minden
digáló ólomkatonákról: ez csata! Máskor a rogy- romlottságok pálinkás butykosát s ha nem is
gyant háttal, fáradtan üldögélő új Arany Jánost fogadta el, a visszataszító kéz mozdulata nem
nézték meg érczből a Múzeum előtt. Fönt a feléje nyúlás-e egyben?
Várban meg az Arabella mutatta meg neki az
Szillánghy mindent elfelejtett rideg hálátlan
angyalos honvédet, a ki éppen úgy fénylett, mint sága, a városból-városba hajszoló vándor sors,
az egy filléres, a miről az iskolában tanulták, az anyai érzés oltárára égő áldozatot áldozat
hegy az is új pénz és igen czélszerü. ö meg azt után hordó munkás két karja ernyedtsége, her
csirálta, hegy beprotezsálta barátjait színésznek, vadó teste türelmetlen szomja az öregség nyu
mikor a Hófehérkét adták; ő volt Dick, a főtörpe, galma előtt, mi volt hát az a kéz, a mely így
nagy szakállt ragasztottak nekik és mikor az letörülte a festéket a világ ábrázatáról a dráma
almát meg kenyeret magukba gyömöszölték, közepén? . . . vagy vígjáték . . . ?
sok rrastixes szőr is ment be velük, a mit ki '. Zomborban még megelégedett bazárral, bállal,
kcllött köpni.
ártatlan társas vacsorákkal, a hol a viszonzatlan
Egy délután azonban nem engedték el eper szerelmében bánatosan beszeszelő úr csábító,
levélért, pedig a begarak már egy napja éheztek, szende nőisége, nagy művészete dicséretét «ö a
hanem a ruháját darabenként leszedte róla a nagy csatacsillag!» elordításával tette közhírré,
nagyi, kivasalta és úgy kellett újra fölvenni, a de Baján már nem tudta megtagadni magától,
czipőjét is szépen kitisztogatták. A nagyi az hegy egy helybeli széptevő hintaján ki ne kocsi
ablakba ültette, könyvet nyomott a kezébe, kázzék Szende L é h á v a l . . . s az utolsó perezben
hegy olvasson és várjon. A nagyi is kiöltözött, óvó amuletül maga mellé ültetett kis Dinivel.
Arabella a selyem ruháját vette föl s mind a Hiába dorgálta meg azonban e csekélységért is
rezzenő lelkiismerete, Nagy-Kanizsán mégis a
hárman vártak.
Egy magas bácsi lépett komoly arczczal, sza tisztességes ember bánatosan büszke irigységével
kállal, rövidre nyírt hajjal a szobába. Egy kicsit nézte Lélia sok új ruháját s a hozzájuk tartozó
megnézte, nem szólt semmit hozzá, elsimított új meg új gavallért. Ö-Budán úgy várta Szillánghyt, mint soha tán s legteljesebb csókjuk akkor
a fején és megfordult:
e
sett...
— Na, menjünk; Arabella, a csónakos vár!
— Nyeled, Arabella, nyeled ezt a büdös port,
Arabella mosolyogva tette föl a kalapját, a
bácsi most sokáig nézte, de megint nem szólt azért nem szólsz? — vonta kérdőre néma séta
társát a kaczki Léha, a kinek formás gömbölytisemmit és megfordult:
sége kihívóan illegett mellette a bamba paraszt
— Na, készen van?
Aztán kezet fogott a nagyival, a ki sokat házak között elnyúló békés-csabai utczán. —
beszélt és nagyon akart nevetni, az ő kezét is Hát hogyha minden csabai kabátos férfi egy
megrázta, még a szobában föltette a kalapját üveg pezsgőt fizetne, le tudnám mosni a torkom
és elvitte az Arabellát, a ki nagyon-nagyon meg ról ezt a port? Soha! Azért tegnap is ittam az
csókolta búcsuzásul, pedig nem kellett békülni, ügyvéddel. Azt hazudtam neki, hogy már vacso
ráztam, mert a dekórumot muszáj megőrizni,
mert ő egész nap jó volt.
nem
is esett jól, de az is [valami és azt mondják,
— Hova viszi a bácsi Arabellát? — kérdezte
az alkohol t á p l á l . . . Körösi is ott volt! Ja,
haragudva, mikor már elmentek.
Nagyi hozzá jött, egyszerre nagyon gyöngéd apropó, Körösi nagyon rossz néven vette, hogy
nem fogadtad el a meghívását. Na, ne bámész
lett és azt mondta:
— A Margitszigetre, fiacskám, egy kicsit kodj úgy rám! És tökéletesen igaza volt, mert
egy kis vacsora még semmire sem kötelez, ha
sétálni!
— Ki ez a bácsi? — kérdezte még szigorúbban. nem akarsz, hát nem, nagyon ügyesen ki lehet
— Ez a Dini bácsi, a kiről mesél mindig ám firundczvanczigolni az ilyen gavallérokat.
Arabella. Szeretned köll, mert ő is szeret téged. De meg nem is szükséges, az a kis szerelem, leg
— Én nem szeretem, mert a ki szeret engem, alább a férfiak így hívják, nem árt senkinek.
Az olyan buta apácza-életnek, mint a tied, nincs
az megcsókol!
ö nem tudja mért, a nagyi nem felelt, elfordult semmi értelme! Én a te helyedben elfogadnám.
és a tenyerével törülgette a szemét, mintha Pénze van neki, rebesgetik ugyan, hogy két
évvel ezelőtt volt itt valami kis suskus a Nép
sírna . . .
bankkal és ő is . . . de azért ő ma is zsentlmen,
nem olyan nagyon fiatal, de nem is jó a fiatal,
XVII.
Valahogy megkopott a világ, mint a fodrosodé mert az ember még bele talál szeretni s akkor
lemezekké repedt festés a nyűtt kulisszán. krach! vége a nyugalomnak, derült kedélynek!..
Szegény apja néhány, ezerszer megbeszélt emlék Vigyázz, éppen ott jön az ügyvéddel! Majd
s egy alig-alig látott sír, a melynek gondozásáért én eligazítom
(Folytatása következik.)
az az évenként Pestre küldött pár forint meg se
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1. Fogolytábor — nők és férfiak — Courtingban. — 2. Az internáltak ágyai egy istállóban. — 3. Német, osztrák és magyar internáltak katonai köpenyeket csinálnak.
4. Az internáltak ebédje.
FRANCZIAORSZÁGI INTERNÁLTAK TELEPE COURTINGBAN. — Galambos Zsigmond fölvételei.

1. Orosz állások a temetőn keresztül. -

MAGYAR INTERNÁLTAK HÁLÓSZOBÁJA TATIHOU ERŐDBEN, FRANCZIAORSZÁGBAN.

2. Orosz gránátok által összelőtt templom belseje. - 3. Család lakása egy elhagyott tiszti fedezékben. gémes kútnál. - 5. Pihenő bakák. - 6. Tábori tűz mellett.
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— Braun István fölvételei.

4. Itatás egy orosz
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HÁBORÚS HULLÁMOK.
— Hajótöröttek. —
— Ennek szabott ára van, mondta a boltos,
mint a zsömlyének egy garas! — Olyan biztos
állásom van, mondta, a ki nagyon biztosat
akart mondani, mintegy állami hivatal. A zsömlye
ára meg az állami hivatal a képzetek matema
tikájában a kétszer kettő négyet jelentette.
A kétségtelent és semmi okoskodással vagy
aggságoskodással meg nem támadhatót. A vitánkivüliséget. A fixet: ennek a szónak legaczélosabb éltelmében.
Belgium is állam volt és Szerbia is állam
volt. Mind a kettőnek voltak hivatalai és a
hivatalokban hivatalnokai. Polgáriak és kato
naiak, a mely hivatalok, ha talán nem is a
legjobban dotáltaknak, de kétségtelenül a legbiztosabbaknak tiszteltettek. Különösen Szer
biában lehetett az állami tisztviselők — ter
mészetesen a katonatiszteket is ideszámítva —
tömege igen jelentékeny. E kezdetleges kul
túrájú országban a magánvállalkozás az ér
telmiség csak igen kis hányadának adhatott
kenyeret: az iskolát végzett embereknek tehát
állami alkalmazásba kellett tódulniuk. És mert
Szerbia rövid idővel nagyon megérdemelt, de
váratlanul elkövetkezett halála előtt még hó
dító hatalom volt, a mely a területét kétsze
resére növelte, az állami hivatalban való el
helyezkedésnek bőséges alkalmát kínálta. A meg
hódított területek berendezésére és igazgatására
nagyon sok megbízható kéz kellett és mert a
kereslet nyilvánvalóan nem volt kisebb a kész
letnél, az állam, mint hivataladó, nem lehetett
válogatós. Nagy csomó ember kapott úgy pol
gári, mint katonai alkalmazásban úgynevezett
úri existencziát, a mely két okon is pótolha
tatlanul értékes volt számukra. Egyrészt, mert
állami hivatal volt, tehát biztos; másrészt pe
dig, mert azzal a kvalifikáczióval, a mely be
juttatta őket, csak Szerbia érhette be az ő
funkczionariusaitól. Csak egy olyan ország, a
melyben az írástudás ismeretének hiánya se
volt akadálya a legmagasabb állami méltósá
gokba való emelkedésnek.
Lesz-é még valaha egyáltalában Szerbia, ezt
a jövő fogja megmondani. Bizonyos azonban,
hogy ha lesz is, az a Szerbia és egy olyan'

Szerbia, a milyen volt harmadéve: többé nem
lehetséges. Ma semmilyen sincs. Még olyan
sincs, mint Belgium, a melynek elvi életét gaz
dag és atyafiságos szomszédság kegyelme őrzi.
Belgium nem is vonult ki olyan szegényen
és minden podgyász nélkül a maga határai
közül, mint Szerbia. Vasutainak egész mozgó
készletét átgördítette a franczia sínekre, hajói
angol kikötőkbe futottak és az első menekült,
a ki a veszedelem elől Londonba menekült, a
belga állami bank aranya volt. Szerbia aranya
is emigrált, de ebből a kincsből aligha fizet
hetik sokáig az állam hivatal nélkül maradt
hivatalnokait.
A tulajdon szentségét a mi hódító erőnk szi
gorúan, sőt el lehet mondani, hogy önfeláldozó
módon respektálja. Hiszen tudjuk, hogy akár
hány megszállott ellenséges városban a keres
kedők és alkalmi árusok valósággal kiuzsoráz
ták a katonáinkat. Hallatlan árát követelték
a portékájuknak és a katonáink legfölebb al
kudni próbáltak, de eszükbe se jutott, hogy
prédának nézzék a magántulajdont. Szerény
zsoldjuk keserves garasait becsületesen elfizet
ték és ők voltak azok, a kik a túlságos sarczolás ellen a hatóságnál kerestek védelmet.
A hódító oroszok annak idején soha se érezték
magukat ilyen védelemre ráutaltaknak. ök
nagyon olcsón vásároltak és gavallérosan, csak
— az öklükkel, meg puskatussal fizettek.
A szerb miniszterek, állami méltóságok,
hivatalnokok és katonatisztek azonban semmi
esetre se követelhetik vagy várhatják a hódi
tótól a maguk exisztencziájanak folytatását.
Az állam elveszésében ezeknek valóban min
den elveszett. Olvastuk, hogy a szerb külügy
miniszter — Jovanovicsnak hívják — mikor
a régi szerb föld utolsó városából Roskából
is futni kellett, föloszlatottnak jelentette ki
a minisztériumát és elbocsájtottaknak a tiszt
viselőket, többi kollégája is nyilván azt tette,
mert mást nem is cselekedhetett. Kaptak-e
valami végkielégítést a szerencsétlenek ? Lehet,
de lehetetlen, hogy ha kaptak is, azzal egész
életük gondját elvethetnék. — Ekkora hagya
tékot a kimúló Szerbia nem adhatott mind
azoknak, a kiket eltartott, még kevésbbé
azoknak, a kik kévéséből közvetve éltek. Hogy
csak egyet említsünk : a primitív és igen ala
csony szinvonalu, de a nép szenvedélyes poli
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tizáló természete miatt aránytalanul nagy
fogyasztású sajtó Szerbiában igen jelentékeny
számú embernek adott kenyeret. A szerb
katonatiszteket, ha esetleg majd — Egyip
tomot is sikerül szerencsésen
túlélniük a
czár kegye behelyezheti az orosz hadseregbe ;
de maga a muszka czár se segíthet azokon, a
kiknek csak Szerbia élete adott és adhatott
kenyeret: Szerbia nem volt nagy ország, de
nem lehet ime egy ország se olyan kicsi, hogy
a katasztrófák özönét ne idézze föl polgárai
egy nagy részére, a mit akár kényszerből,
akár — hiúságból a maga életét minden más
nál, pompásabbnál vagy méretesebbnél is föl
tétlenül fontosabbnak érezni megszűnik.
Egy nemzet vezetőinek felelőssége aligha
demonstrálódott még tragikusabban, de vilá
gosabban is, mint Szerbia sorsában. E nem
nagy, de azért nem is roskadozó és éppen a
közeli múltban igen szerencsés üzleteket csi
nált czég csődjének okai a történelemben igen
ritka határozottsággal térülnek elénk, Belgiu
mot egy számítási tévedés, egy hibás spekuláczió roskasztotta össze. De nem kereste az
üzletet, a melyen tönkrement, döntenie kellett
sorsáról, a nélkül, hogy a nehéz pillanatot
magára kívánta volna és ^ | rosszul döntött.
De Szerbia bujtogatója volt a sorsnak, őt
nem villám érte a viharban, hanem maga
erőlködött azon, hogy vihar támadjon és
villámok csapkodjanak. Nem mintha képes
nek tartotta volna magát a vihar kiállására.
Nyilván tudta, hogy ehhez a maga ereje túlon
túl kevés. Tehát a szó legszorosabb értelmé
ben föláldozta magát olyan eshetőségek vara
sában, a melyek bekövetkezését ő maga semmi
esetre se irányíthatta. Ez egy kormányzat
részéről nem kevesebb, mint lemondani arról
az egész tőkéről, a mit egy ország reprezentál
és a melynek őrzése reá bízatott. Mert Szer
bia, ha gazdáinak üzlete sikerül és ha esetleg
meggyarapodóttan is, csak visszakaphatta vol
na magát: a magáévá lenni megszűnt, mielőtt
még egy katonánk is átlépte a határát. De
az üzlet nem sikerült és Szerbia nem kaphatja
magát vissza azoktól, a kik miatt elveszett,
dte a kik bizonyára nem őt érzik a legkeser
vesebb veszteségüknek.
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P ó t l é k D a n t e P o k l á n a k u t o l s ó énekéhez.* —

A mikor elhagyók Júdás alakját,
Szólt Virgil: «Jer, fiam, lejebb e körbe,
És nézd meg ott ten-nemzeted salakját.
Még éltük szárnya nincs bár összetörve,
De itt már látható, őket mi várja,
Mirit kép ha rajzolódik ércz-tükörbe.
Ma még káprázat ez, de nemsokára,
Ha Charon őket elszállítja majd,
ök lesznek ott, hol most csalóka pára.>
Mentünk, s egyszerre iszonyú morajt,
Vad bömbölést hallottam messzirűl,
Minthogyha ezer ördög vívna bajt.
S imé előttem tág barlang terűi,
Sötét-fekete színben, mint az ében,
S mély árok nyúlt el benne legeiül.
Abban meg térdig állva zagyva lében,
Tizenkét váz, a kik siránkozón
Terjengetik a karjaik elébem.
Zuhogott rájuk az aczél, az ón,
Pukkant, villámlott, dördült egyre-másra,
Hogy elveszett a vad khaoszba szóm.
Oly sűrű volt az érezek robbanása,
Minthogyha lenn, az Etna fenekén
Kénkő durranna, milliónyi mázsa,
Vagy mintha százezer kovácslegény
Százezer üllőn egyre kalapálna
Pokol-kemenczék lángja melegén.
Most Virgil intett, és megszűnt a lárma.
«Oh kik ezek, kérdem a vezetőm,
Kiknek lakása e csúf öblű tárna?»
«Hajh, förtelem, a mit mindannyi tőn,
Felelt a dalnok. Rábírták honod,

Mocskolja be hírét eskűszegőn.
Az írást, melyre pecsétet nyomott
Három fejedelem, három követség,
Szemétre dobták, mint hitvány lomot.
Eöhögve ezt a szent szót: «frigyszÖvetség»,
A népet feltüzelték csúf kalandra,
Mely hajh! megdrágitá a gyász szövetjét!
S mert bűnös harcznak kondult vészharangja,
Most így lakol meg e gyalázatért
Megrögzött czinkostársival Salandra.
S mi annyi jó olaszt miattuk ért,
Árokban állni, gyilkos tűz-esőbe':
Ők ugyanazzal kapják most a bért.
A mi irtózat rejlik puska-csőbe',
Taraczk és ágyú a mi mérget ont:
Bájuk hull, testök czafatokra lőve.
És folyton újra nő a hús, a csont,
És újra véres rongy lesz mindszünetlen —
S örökké tűrniök kell ez iszonyt!*
Szinemhagyottan én tovább siettem,
Elnézve tőlük, a kik ott maradtak
Vad lelki s testi kín közé sülyedten.
De Virgil szólt: «Állj! Nem csupán alattad
Van bűnhődő; most a magasba' ládd,
Ki rossz magot vet, itt lenn mint arathat!»
Felnéztem s láttam egy hegy oldalát
Mely végesvégig hóval volt befödve,
S melyről felénk jeges lég omla ét.
És most is egyre hó hullott a ködbe,
Hó, a mely tűként sebzi meg a bőrt; •
S az ormon embert láttam szörnyűködve.
S kérdem: «Ki áll mezitlen ottfen őrt?»

«Ez is e rút darabban volt szereplő:
Király volt — s jóbarátra vont ki tőrt.
Nagyapja s apja hírén semmi szeplő,
De ő hozzá silány nép férkezett,
S kiesett gyenge markából a gyeplő.
Báb volt. ..Megmondja most,ha kérdezed,
Hogy nincs dicsőség becstelen tusában:
Az győz, ki igazsággal vértezett!*
Intett. S megint kelt kuszánál kuszábban
Ezer süvöltés, sivitás, dörej
E poklok átkos labirintusában. . .
Kifelé mentünk, lassan. Ám e hely
Oly gyászszal tépte szívem, hogy sóhajtva
Kérdeztem Virgilt: «Óh uram, felelj:
Ügy megromolt-e az az ősi fajta,
Melyből születtem, annyira letört,
Hogy szégyenkezve kell pirulni rajta?
Most ezt az ocsmány alvilági kört,
Az árulók körét, ezt lakja népem,
Mely hajdan annyi fényben tündökölt?.)
S az így vigasztalt gyászom fellegében:
«Hadd el, fiam. Ál-útra térve le
Nagy nemzet is botolhat szörnyüképen.
De nem sokáig tarthat tévelye,
Mert fölriad, hogy rémüldözve lássa,
Kufár csapat hogy mit tett ővele.
És aztán, őket undorral lerázva,
Mihelyt az útját újra meglelé:
Ismét halad csodás megifjulásba',
Mint egykoron, a csillagok felé!»
Badó Antal.

* Dante a legocsmányabb bűnnek az árulást tartotta s ezért az árulókat a pokol legalsó körébe helyezte el. Itt bűnhődik Júdás is. — A poklon át Dantét Virgil kalauzolja.

Szőllősi Zsigmond.

MUNICZIÓ-ÁTRAKÁS AZ ADRIÁN. — Jelfy Gyula,aharonérrekiküldöttmuakatársunkfölvételei.
ÁTKELÉS A CATTARÓI ÖBÖLBEN. -

Jefy Gyula,aharonérrekiküldöttmuakatársunkfölvételei.
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R e g é n y az o r o s z k a t o n a i óletbőL
Irta Kuprin Ivánovics Sándor.
(Folytatás.)
Eomasov görcsösen és erősen dörgölte az arczát a két kezével,- s az elragadtatás hangjait
hallatta közben.
— Hainán, — mondotta aztán súgva és az
ajtó felé sandított — mondd meg neki, Hainán,
hogy a hadnagy estére okvetlenül ad neki
borravalót. Jól megértsd! Okvetlenül!
Eomasov éppen súlyos pénzügyi válság ide
jét élte át. Mindenütt felmondották neki a hi
telt: a kaszinóban, a tiszti étkezőben és a tiszti
pénzalapnál... Már csak ebédet és vacsorát
kapott a kaszinóban, azt is vutki és hideg elő
étel nélkül. Még teája és czukra sem volt. Sze
szélyes véletlennél fogva csak egy nagy pléhdobozra való kávéja maradt meg. Férfias el
határozottsággal itta Eomasov reggel minden
czukor nélkül s utána Hainán szürcsölte tovább
a kávét sorsában való épp oly megadással.
A hadnagy most, hogy arczát rútul fintor
gatva nyelte le a keserű levet, mélységesen el
gondolkozott jelen helyzetéről. «Hm . . . Elő
ször is hogyan jelenhetek meg ajándék nélkül?
Bonbon vagy^keztyű nélkül — igaz, hogy azt
sem tudom, milyen a száma? Bonbon; legjobb
volna parfüm: förtelmes itt a bonbon . . . Le
gyezőt? Hm . . . Végre is a parfüm a legjobb.
Az Eísbouquet-t szereti. Aztán a batyúbállal
együtt járó kiadások; kocsi oda-vissza, mond
juk: öt rubel; Istvánnak egy rubel borravaló!
Hát bizony, Eomasov hadnagy úr, tiz rubelen
alul nem boldogul.
S gondolatban kezdette átvizsgálni segítőfor
rásait. A gázsija? De hiszen épen tegnap hagyta
jóvá havi számlakivonatát: «Számla rendben
van. Eomasov alhadnagy*. Egész gázsiját pon
tosan elnyelték a különböző kiadásai, melyek
közt volt egy ily rovat is: magántartozások tör
lesztése; a hadnagy nem kapott egy kopeket
sem. De nem kaphatna valamelyes előleget?
A kísérletet már megtette vagy harminczszor,
de mindannyiszor sikertelenül. A fizető-mester
Dorosenko törzskari százados volt — a sötét
s főképp zászlósokkal szemben fölöttébb szi
gorú úr. Nem, Dorosenkóból nem lehet pénzt
kivasalni s a leghatározottabban nem lehet
egy alhadnagynak, ki már harmadik hónapja
írogatja, hogy: «3zámla rendben van».
«De ne csüggedjünk!» mondotta Eomasov
magában. «Menjünk csak végig a tiszteken.
Kezdjük a századparancsnokokon . . . Vegyük
sorra. Első század — Oszadcsi!»
Eomasov előtt megjelent Oszadcsi bámulato
san szép arcza az állatiasan komor nézésével.
«Nem, mindenkit, csak ezt nem. Második szá
zad — Talmann, a kedves Talmann: mindig és
mindenhol kölcsönöket szed fel, még zászlósok
tól is. Chutinszkij».
Eomasov tűnődött. Eszeveszett gondolat czikázott át agyán: elmegy és megvágja az ezred
parancsnokot. ((Elképzelhetem: Előbb bizonyo
san kővé dermed ijedtében s végre mennydö
rögve szól, mint a mozsárágyú: Mi-cso-da?
Hátrább az agarakkal!*
A hadnagy kaczagott. Nem, mindegy, majd
csak eszel ki valamit! Ez a vidáman kezdődő
nap nem végződhetik szerencsétlenül.
Duvernois százados? «Nem, Duvernois zsugori s nem szeret engem — tudom . . j
így ment végig mind a tizenhat századpa
rancsnokon s hozzávette még a sorkatonaság
hoz nem tartozó szekerész-századot is; aztán
sóhajtva a fiatalabb tiszteket vette sorra. Még
nem vesztette el a siker reményét, de a lelké
ben kissé már mégis nyugtalankodott, mikor
egyszerre egy név ötlött az eszébe: «Bafalszki
alezredes!»
«Bafalszki. S még töröm a fejem. Hainán!
Kabátom, keztyűm, köpönyegem — egy-ket
•
tőre !»
Eafalszki alezredes, a negyedik zászlóalj pa
rancsnoka, öreg és furcsa legényember volt, a
kit az ezredben a nagy állatkedvelő voltá
ért tréfásan, de persze nem szemtől - szemben,
«Brehm» alezredesnek szoktak nevezni. Nem
járt össze egy bajtársával sem, csak a forma
szerű húsvéti és újévi látogatásokat tette s a
szolgálatban oly hanyagul viselte magát, hogy
gyakorlatozásnál ós rapporton mindig rendre-

utasítást és kegyetlen orrot kapott. Minden
idejét, minden ki nem aknázott szeretetét és
ragaszkodását kedves állatainak, a madarak
nak, halaknak és négylábuaknak szentelte,
melyekből egész nagy, "eredeti állat seregletet
tartott. Az ezred hölgyei, kiket lelkök mélyéig
bántott irántuk tanúsított közömbössége, azt
mondották, hogy nem tudják, hogyan lehet
kibirni Bafalszkinál: mert egyszerűen borzasztó
dolog az az állataival! «Aztán, bocsánat a ki
fejezésért — de az a bűz! Fuj!»
<(Brehm» ezredes minden megtakarított pén
zét állatokra adta ki. A különcz a legvégsőig
megszorította személyes igényeit; tudja Isten,
mikori divat szerint készült köpönyeget és uni
formist viselt, aludt úgy, a hogy, s a tizenötödik
század katonakosztját ette; de azért a katona
kosztért olyan összeget fizetett, mely több volt
az elégnél. Bajtársainak, nevezetesen pedig a
fiatalabb tiszteknek, soha sem tagadott meg
szivességet, ha valamennyire is pénznél volt.
Az igazság megköveteli annak megállapítását,
hogy nem volt szokás, sőt nevetségesnek tar
tották, megfizetni a tőle kért kölcsönt.
Eomasov, a mikor az alezredesnél tett látoga
tása után kilépett az utczára, tüstént össze
akadt Vetkinnel. Pavlics Pávelnek fel volt
borzolva a bajusza, a sapkája pedig az oldalt
benyomott szélével merészen a fülére volt
csapva.
— Ah! Hamlet herczeg! — kiáltotta Vetkin
vidáman. — Honnan, hová? A manóba, hiszen
úgy ragyog az arcza, mintha születésenapja
volna!
— Van is! — kaczagott Eomasov.
— Csakugyan? Nagyszerű! Engedje meg,
hotry ölelő karjaimba zárjam!
És összecsókolództak ott az utcza közepén.
— Ne mennénk ez alkalomból a kaszinóba?
Csak (emelni* egyet — mint Arcsakovszkij
barátunk szokta mondani! — indítványozta
Vetkin.
— Nem mehetek, Pavlics Pável. Sürgős
dolgom van. Egyébként ugy veszem észre, eret
vágott már ma valakin.
— O—o—oh! — Vetkin sokatmondóan és
büszkén vetette hátra fejét. — Olyat találtam
ki ma, hogy egy pénzügyminiszter is megpuk
kadna irigységében, ha tudná.
— Nos?
Vetkin találmánya fölöttébb egyszerű volt,
de nem minden elmééi nélkül volt kigondolva,
főrészese Chaim, az ezred szabója volt. El
ismervényt kapott Vetkintől egy teljes öltözet
uniformis átvételéről; de a leleményes Pavlovics Pável valóság szerint nem uniformist
kapott, hanem harmincz rubelt készpénzben.
Elvégre mind a ketten meg vagyunk elégedve
az üzlettel, — mondotta Vetkin ujjongva. —
A zsidó azért van megelégedve, mert harmincz
rubeljáért negyvenötöt kap a ruhapénztárból,
én pedig azért, mert ma a kaszinóban terítékre
hozok minden játékost. Jól főztem ki, úgy-e ?
— Kiválóan! — ismerte el Eomasov. —
Megjegyzem magamnak s alkalomadtán hasznát
veszem. De ég vele, Pavlics Pável. Sok szeren
csét a játékban.
Elváltak egymástól. De Vetkin mindjárt
vissza is hívta bajtársát. Eomasov megfordult.
— Az állatsereglet ben járt? — kérdezte
Vetkin furfangosan és középső ujjával a vállán
át Eafalszki házára mutatott.
Eomasov biczczentett a fejével s a legmélyebb
meggyőződés hangján mondotta:
— Brehm nagyszerű ember. Kedves fiú!
— Úgy van! — osztozott nézetében Vetkin. —
Csak . . . az a bűz!
XIII.
Eomasov, a mikor öt óra tájban a Nikolajevék lakta ház elé hajtatott, ámultán érezte,
hogy bizakodó reggeli;hangulata eltűnt s* külö
nös, merőben alaptalan nyugtalanság foglalta el
helyét. Érezte, hogy ez az érzés nem egyszerre
s nem is épen most, hanem már jóval előbb
szállta meg; a nyugtalanság nyilván lassan
kint és észrevétlenül nőtt meg lelkében s
már jóval előbb kezdődött. Ugyan mi lehetett?
Már gyermekkorában is megfigyelt magán eféle
jelenségeket s tudta, hogy ha meg akarta nyug
tatni magát, ki kellett nyomoznia e bizony
talan, nyugtalan lélekállapot okát. Megesett,
^ g y egyszer egész nap gyötörte magát ily-
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módon s csak este jutott eszébe, hogy délben,
mikor átment a vasúti sineken, egy lokomo
tív megijesztette és majdnem megsiketítette a
füttyével s hogy akkor lepte meg észrevétlenül
az a kétségbeesett hangulat; de mihelyt ez
eszébe jutott, megkönnyebbült a lelke, sőt
jókedve kerekedett.
Most is hozzáfogott s gondolatban gyorsan
végigment visszafelé a nap minden benyomásán.
Szviderszki boltja; a parfüm; aztán megfogadta
Leib kocsist, az kitűnően hajtott; a postára
ment, kérdezte hány óra; fenséges reggeli
volt. István . . . Vájjon István volna az oka?
Már hogyan is — hiszen annak félretett egy
rubelt. De akkor mi volt? Mi volt az oka tulajdonképen?
A ház kerítése előtt már három kétlovas
hintó állt, két legény hátaslovat tartott kantár
száron: Olizár öreg sötétpej heréitjét, melyet
nemrég vett a kimustrált katonai lovak ár
verésén és Bek-Agamalov szép formájú, türel
metlen, vadul lobogó szemű sárga kanczáját.
«0h — a levél!» szólalt meg hirtelen egy
emlékezés Eomasovban. Ez a furcsa meg
jegyzés, hogy mindenek daczára és ellenére, s
hozzá még alá is húzva . . . vagyis, hogy ott va
lami nincs rendben. Talán haragszik reám Nikolajev! Nem féltékeny-e? Talán valami pletyka?
Nikolajev az utóbbi napokban oly hidegen bánt
velem. Nem, nem, továbbhajtatok!»
— Tovább! — kiáltotta a kocsisnak.
De ugyanabban a pillanatban érezte —
nem hogy hallotta vagy látta volna, hanem
érezte — hogy a ház ajtaja kinyilik — érezte
szivének édes, viharos dobogásán.
— Eomocska! Hova készül? — szólalt meg
mögötte Petrovna Alekszandra vidám csengő
hangja. Belekapaszkodott Leib kocsis derék
övébe és kiszökött a kocsiból. Surocska ott
állt a nyitott ajtó sötét keretében. Testhez
simuló fehér ruha volt rajta, vörös virággal a
derekán meg a jobb oldalán; ugyanoly virág
lobogott élénken és melegen a hajában is. Külö
nös: Eomasov egész bizonyosan tudta, hogy
ő az s mégis szinte alig ismert reá. Valami
újat, ünnepieset és ragyogót vett észre rajta.
Mig Eomasov szerencsekivánatát rebegte,
Petrovna Alekszandra, el sem bocsátva kezét,
gyöngéd, meghitt erőszakkal késztette, hogy
belépjen vele a sötét pitvarba s e közben: így
szólt hozzá sebesen és félhangosan:
— Köszönöm, hogy eljött, Eomocska. Oh,
úgy féltem, hogy lemond. Hallja: legyen ma
kedves és vidám, ne törődjék semmivel. Oly
nevetséges maga. Ha az ember csak megérinti,
már visszahúzódik, mint egy szemérmes mi
móza.
— Petrovna Alekszandra, oly nyugtalanná
tett ma a levele, van benne egy mondat . . .
— Édesem, édesem, szót se róla!. . .
— Megfogta s erősen megszorította Bornasovnak mind a két kezét és egyenesen a szeme
közé nézett. Ebben a nézésben is volt Eomasov
számára valami merőben új — a hízelgő gyön
gédség és megfeszített figyelem, valamint a
nyugtalanság egy neme s volt még valami
különös, meg nem érthető, a lélek titkos, ho
mályos nyelvén megszólaló kifejezés kék sze
mének rejtelmes mélységében . . .
— Kérem, szót se róla. Ma ne gondoljon
reá . . . Csakugyan nincs megelégedve azzal,
hogy folyton lesben álltam, míg erre nem jött?
Hiszen tudom, milyen nyúlszivü ember maga . . .
Ne merjen megint úgy nézni rám!
Zavarodottan kaczagott és kiszabadította
kezét.
— No elég volt . . . Eomocska, most kikap,
ne csókolja megint ezt a kezemet! Úgy. Most
a másikat. Úgy. Eavasz róka. Jöjjön. De ne
felejtse el, — mondotta gyors és forró sutto
gással — ma a mi napunk van. Alekszandra
királynénak és Georgijnak, az ő hű lovagjának
napja. Megértette? Jöjjön.
— Itt van, kérem szépen . . . egy szerény
ajándék . . .
— Mi az? Parfüm? De milyen ostobaság
Nem, tréfáltam. Köszönöm, kedves Eomocska.
Volodja! — mondotta hangosan és fesztelenül,
mikor beléptek a vendégszobába. — Itt van
még egy vendég a' batyúbálra, még pedig olyan,
a kinek magának is születésenapja van.
A vendégszobában hangos és zűrzavaros
világ volt, mint az általános indulás előtt
szokott lenni. A sűrű dohányfüst ott, a hol a
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tavaszi nap rézsútosan beözönlő sugárkévéi
átmetszették, világoskéknek látszott. A szoba
közepén hót ^ vagy nyolcz tiszt állt, élénken
beszélgetve s^nem szűnő köhögése közben a
leghangosabban kiabált rekedt hangján a hoszszú Talmann. Ott voltak: Oszadcsi százados és
Olizár, meg Bek-Agamalov, az elválaszthatatlan
segédtisztek, aztán Andruszevics hadnagy, egy
kicsiny és nagyratörő, hegyes patkányorrocskáju fiatalember és még valaki, a kit Eomasov
nem látott meg mindjárt. Talmann Pavlovna
Szofja kaczagva, rizsporosan és kifestve ült
egy nagy, felcziczomázott bábú módjára a
kanapén Michin hadnagy két húgával. A két
ifjú hölgy egyszerű, otthon készült csinos és
egyforma, zöldszalagos fehér ruhát viselt; rózsás,
feketehajú, sötétszemű és szeplős leányka volt,
mind a kettő; és mindkettejüknek ragyogóan
fehér, de szabálytalan volt a foga, a mi különös
és sajátszerű bájt kölcsönzött szájuknak; csinos
és jókedvű volt mind a kettő. Hasonlítottak
egymásra s egyben a nagyon nem csinos testvérbátyjukra. Az ezred hölgyei közül hivatalos
volt még Andruszevics hadnagyné, egy kicsiny,
kövér, fehérképű, ostoba és nevetséges dáma,
buzgó terjesztője minden elképzelhető két
értelmű históriának és piszkos anekdotának;
végezetül ott voltak még a csinos, beszédes,
selypítő Likacsev kisasszonykák.
A hölgyek, a tiszti társaságokban bevett
szokás szerint külön vonultak a férfiaktól egy
sarokba. Mellettük ült hanyagul és nyeglén
egy székre vetve magát, Diez törzskari százados.
— Örülök, nagyon örülök, — mondotta
Nikolajev, Eomasov elé sietve. — Miért nem
jött el ma reggel születásnapi kalácsra?
Derülten és nyájas mosolylyal mondotta, de
Eomasov megint észrevette hangjában ós pillan
tásában azt a visszataszító, mesterkélt és hideg
kifejezést, melyet mostanában szinte öntudat
lanul megérzett Nikolajevval való minden talál
kozása alkalmával.
«Nem szível», döntötte el magában gyorsan
Eomasov. «Mi baja van? Haragszik? Féltékeny?
Untatom?*
— Tudja . . . Fegyverszemlénk van a szá
zadnál, — hazudta merészen Eomasov. —
Azonkívül pedig készülünk a díszszemlére; ün

VASÁENAPI ÜJSÁG.

803

nepnapon sem pihenhetünk . . . De egészen mert Eomasov szive e pillanatban egy nagy
zavarban vagyok . . . Nem tudtam, hogy batyu- öröm érzelmével volt telistele, nem mondhatott
bálat rendeznek s most úgy tűnik fel, mintha nemet s beleegyezett.
A kocsiba szállás egy bizonyos ideig tartott
betolakodnám. Igazán, restelem . . .
Nikolajev szélesen nevetett ós bántó meg- és nagy zajjal járt. Eomasov a két Michin kis
asszony kocsiján foglalt helyet. A kocsik közt
hittséggel veregette meg Eomasov vállát.
szokás szerint bús, reményvesztetten kétségbe
— Oh dehogy, mit beszél, kedvesem . . .
esett arczczal járt-kelt Lescsenkó százados, kit
Minél többen jönnek — annál érdekesebb lesz!
Eomasov addig nem vett észre s a kit senki
Micsoda khinai szertartásosság!... Csak azt
sem akart felvenni a kocsijára. Eomasov oda
nem tudom, hogyan leszünk hely dolgában
szólt neki és felajánlotta a maga mellett levő
a kocsikon. No de majd csak kerítek helyet
helyet az első ülésen. Lescsenkó nedves, megadóvalahol.
jólelkű pillantást vetett a hadnagyra és nagyot
— Van kocsim, — nyugtatta meg Eomasov sóhajtva kapaszkodott fel a kocsira.
és észrevétlenül elhúzta vállát Nikolajev keze
Végre mindenki helyet foglalt. Elől Olizár
alól. — Ellenkezőleg, én bocsátom rendelke
helytelenkedétt, fel s alá rúgtatott a lusta, vén
zésére örömmel a kocsimat.
hátaslován s azt énekelte egy operettből:
Körülnézett és találkozott Surocska pillan
«üljünk fel a postakocsira,
tásával. ((Köszönöm, édes!» — mondotta meleg,
Üljünk £cl a po-osta-kocsira.»
mint az imént is különös, éber pillantása. —
«Mily csodálatos ma!» gondolta magában Eo
— Ügetés, előre, indulj!—vezényelte 0?zadcsi
masov.
mennydörgő hangon. S a hintók elrobogtak.
— No, az nagyszerű. — Nikolajev az órájára
nézett. — Mit szólnak hozzá, urak, — mondotta
XIV.
kérdő hangon — ne indulnánk már?
— (dndulás, indulás!» mondotta a papagály,
A batyúbál nem annyira vigan, mint inkább
mikor Vaska, a vén kandúr, kihúzta farkánál
hangosan
és rendetlenül, zajosan esett ki. Há
fogva a kalitkából, — kiáltotta Olizár tréfásan.
Kiabálva és kaczagva kerekedett fel az egész rom versztnyi utat tettek meg Dubecsnájáig.
társaság; a hölgyek kalapjokat, napernyőjöket Ez egy kicsiny, tizenöt deszjatin területű erdő
keresték és felhúzták keztyűjöket; Talmann, volt egy domboldal hosszú kanyarulatán s
ki hörghurutban szenvedett, végigkiabálta a keskeny, tisztavizü patak mosta alját. Az
szobában, hogy ne feledkezzenek meg a meleg erdő nem sok, de szép, hatalmas százesztendős
kendőkről; így aztán tarka összevisszaság kelet cserfából állt, melyeknek tövében sűrű cserjós
terült el. De itt-ott szabad térségek, elragadó
kezett.
síkok, a tavasz első gyönge és világos zöldjével
A kis Michin félre szólította Eomasovot.
— Egy kérésem van, Alekszejics Jurij, — takart rétek voltak. Egy ily térségen várták a
mondotta. — Nagyon szépen megkérem, üljön társaságot a szamovárokkal és kosarakkal előre
a húgaimhoz a kocsiba, mert másképp Diez küldött legények.
Az abroszokat közvetlenül a földre terí
ül oda hozzájuk, nekem pedig az borzasztóan
kellemetlen. Mindig oly alávalóságokat mond tették, s a társaság letelepedett. A hölgyek oda
a leányoknak, hogy sirva fakadnak. Igazán, rakták a hideg falatokat és a tányérokat, az
nem vagyok izgága ember, de egyszer még urak pedig tréfás és túlzott szeretetreméltósággal
segítettek nekik. Olizár asztalkendőt kötött
orron ütöm! . . .
Eomasov szeretett volna Surocskával menni maga elé köténynek, egy másikkal a fejét
egy kocsin, de minthogy mindig szerette kötötte be, úgy utánozta Lukicsot, a tiszti
folyton csere
Michint s az a derék fiú oly esdekelve nézett kaszinó szakácsát. A résztvevők
T
reá a derült, okos szemével, meg aztán azért is, berélték helyöket, hog3 a hölgyek tarkán
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keveredjenek el a férfiakkal. Senki sem tehetett
mást, mint hogy kényelmetlen helyzetben félig
ülteiéiig feküdt' s ez újszerű és kedves volt.
ö ez* alkalommal a hallgatag Lescsenko hirtelen
e ^közcsudálkozásra és derültségre azt mondotta
dagályosan és ostobán:
^ — A társaság letelepedett, mint a régi rómaiak
és görögök.
Surocska egyik oldalán.Talmannt, a másikon
Eomasovot helyezte el maga mellé. Szokat
lanul beszédes, vidám volt s oly izgatottnak
látszott, hogy sokaknak feltűnt. Sohasem találta
Bomasov oly elragadóan szépnek. Látta rajta,
hogyan hatja át, hogyan reszket benne és tör ki
belőle a lázas izgatottság nagy, új érzése.
Olykor-olykor szótlanul fordult Eomasov felé
s talán csak fél másodperczczel nézett reá
tovább, mint kellett ós mint szokása volt. De
Eomasov a pillantásából mindannyiszor azt a
neki érthetetlen, tüzes vonzóerőt érezte ki.
Oszadcsi, ki egymagában ült az asztal végén,
fölemelkedett és térdére állt. Késével poharára
ütött s mikor csend lett, megszólalt mély mell
hangján, mely hatalmas hullámként csapott vé
gig a tiszta erdei levegőben:
— Tehát, uraim . . . ürítsük első poharunkat
születésenapját ünneplő szép és kedves házi
asszonyunk egészségére. Legyen része minden
elképzelhető boldogságban ós a tábornoknó
^4
asszony rangjának örömében.
Aztán felemelte nagy poharát és rettentő
hangjának teljes erejével bömbölte:
— Hurrá!
Lgy tűnt fel, mintha az egész erdő megráz
kódott volna ez oroszláni hang hallatára, ós
harsány visszhang zengett végig a fák között.
Andruszevics, ki Oszadcsi közelében ült, mulat
ságos ijedelemmel hanyatt esett s úgy •tett,
mintha elájult volna. A többiek vigan kiabáltak.
Az urak odamentek Surocskához, koczintani
véle. Eomasov szándékosan utolsónak maradt
ós Surocska észrevette azt. Odafordult hozzá
és szótlanul, sajátszerüen kaczagva nyújtotta
oda hozzá fehérborral telt poharát. Szemei e
pillanatban hirtelen megnőttek, sötétebbek let
tek,^ az ajkaj kifejezésteljesen mozgott és egy
szót, mondott ki hangtalanul. Azután mindjárt
megfordult és kaczagva mondott valamit Talmannak. — «Mit mondott ?» gondolta Eomasov.
«V*ajjon mit mondhatott ?» — A kérdés izgatta
és nyugtalanította. Észrevétlenül arcza elé
tartotta két kezét s igyekezett ugyanazokat a
mozdulatokat tenni ajkával, mint Surocska;
ily módon akarta kitudni azt a szót, de nem
ment semmire sem. «Édesem?» «Szeretem?»
«Eomocska?» — Nem, nem azt; csak azt az
egyet tudta, hogy háromtagú szó volt.
Aztán Nikolajev egészségére ós jövendő vezér
kari szolgálatának sikerére ittak. Úgy ittak
reá, mintha soha senki sem kételkedett volna
benne, hogy csakugyan sikerülni fog, végre
az akadémiára jutnia. Aztán Surocska indít
ványára meglehetősen lanyhán ittak a születésenapját ülő Eomasov egészségére. Ittak a jelen
levő hölgyekre ós minden jelenlevőre, de főképp
a hölgyekre s az ezred egészségére és a győz
hetetlen orosz hadseregre . . J»
Egyáltalán sokat ittak, mint az ezredben
mindig, kölcsönös látogatások alkalmával, a ka
szinóban, ünnepi alkalmakkor ós batyúbálakon.
Már valamennyien egyszerre beszéltek s nem
lehetett már különbséget tenni az egyes hangok
közt. Surocska, ki sok fehérbort ivott s túlontúl
piros volt az arcza, szemével, melynek bogara
egészen feketének látszott, és nedves, piros
ajkával hirtelen odahajolt Eomasovhoz.
— Nem szeretem ezeket a kisvárosi batyúbálakat; soha sincsenek valami kicsinyesség,
valami alantasság nélkül, — mondotta. — Hi
szen meg kellett tennem az uram kedvéért az
elutazása előtt, de Istenem, oly ostoba mindez!
Hiszen megcsinálhattuk volna az egészet ott
hon nálunk, a kertben. Tudja, hogy mily
gyönyörüszép, öreg, árnyas kertünk van. S ma
mégis, magam sem tudom miért, őrülten bol
dog vagyok! Nem, Eomasov, édes, tudom
miért s meg is akarom mondani magának, meg
mondom magának . . . Ej, nem, Eomasov, még
sem, nem tudok semmit, épen semmit.
Szép szemének pillái félig lezárultak s egész
arczán volt valami csábító biztatás és gyötrő
nyugtalanság. Elragadóan szép volt és Eomasov,
ki még nem értette meg, titkos ösztönnel érezte
magán azt a szenvedélyes izgalmat, mely el-
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Oszadcsi és Bek-Agamalov hangja mintegy
messze, fantasztikus ködből hallatszott hozzá,
érthetően, de tartalmát vesztve.
^ «Oszadcsi kegyetlen, nem szeret engem,» gon
dolta magában Eomasov. És az, a kire most
gondolt, nem az eddigi Oszadcfi volt, hanem
egy uj, egy szörnyű messze levő s nem az igazi
Oszadcsi. Úgy tűnt fel neki, mint egy élő foto
gráfia. Oszadcsi felesége kicsiny, sovány, szánakozásraméltó, mindig áldott állapotban levő
teremtés v o l t . . . Az ura sohasem vitte magá
val . . . Tavaly egy fiatal katona felakasztotta
magát Oszadcsinál. Oszadcsi... Igen . . . Ki is
az az Oszadcsi? . . . Most Bek r i k k a n t o t t . . ,
Ki is az? Nem tudom? Igen, tudom, de miért
oly különösen idegenszerű, miért nem értem?
De ni, hiszen itt ül mellettem v a l a k i . . . Ki
vagy? Belőled öröm árad és megrészegültem
ettől az ö r ö m t ő l ! . . . Ott, szemközt velem,
Nikolajev ül. Elégedetlen. Mindig hallgat. Csak
futólag néz ide, a pillantása átsiklik rajtunk.
Oh, csak haragudjék — mindegy. Oh, öröm,
maradj!

Hangfogó készülék, a milyent a francziák hasz
nálnak, hogy az ellenség közeledését figyeljék.

ragadta Surocskát; érezte azon az édes reszketósen, mely végigfutott kezén, lábán, mellén.
^4— Oly különös ma, mi baja van? — kér
dezte súgva.
Surocska hirtelen, az akaratlan, bátortalan
csodálkozás egy nemével felelte:
íj
^ — Mondhatom, nem tudom. Nem tudom.]
Nézze: az ég kék, a világosság kék . . . S magam
ban is a sajátságos, kékszínű hangulat, a kék
öröm egy nemét érzem! Töltsön még bort a
poharamba, Eomocska, édes . . .
Az abrosz túlsó végén a Németországgal kü
szöbön álló háborúról beszélgettek, a mit sokan
elkerülhetetlen valóságnak tartottak. Vitat
kozás, kiabálás támadt egyszerre többek közt,
minden igaz ok nélkül. Egyszerre kihallatszott
Oszadcsi dühös, elszánt hangja. Félig már ré
szeg volt, de ez csak abban látszott meg rajta,
hogy szép arcza rémesen sápadt, a nagy fekete
szemének komor pillantása pedig még sötétebb
volt. Valami őrületes tirádát mondott a hábo
rúról, de nem a mostani humánus, elfajzott,
hanem az igazi, vad, irgalmat és kegyelmet
nem ismerő, a középkori háborúról.
Mindenki hallgatott, mintegy kábultan az
egyébként sötét, hallgatag ember váratlan ki
törésétől, s kíváncsian és félve néztek reá. De
hirtelen felszökött helyéről Bek-Agamalov. Oly
váratlanul, oly gyorsan ugrott elő, hogy sokan
megremegtek s egy hölgy felsikoltott ijedtében.
A tatárnak vadul forgott ós villámlott a szeme,
az összeszorított s fedetlenül maradt fogait
vicsorgatta, mint a fenevad. Lihegett és nem
lelt szavakat.
— Oh, o h ! . . . én . . . én megértem!! Oh! —
Görcsös erővel, ádázul szorította ós rázta meg
hatalmasan Oszadcsi kezét. — Az ördögbe azzal
a lágyszivüséggel! Az ördögbe a szánakozással!
Oh! Nekivágni!
Valamiképpen könnyítenie kellett a barbár
szivén, a melyben egyébkor titkon szunnyado
zott a régi, öröklött vérszomjúság. Vérbenforgó
szemmel nézett körül, hirtelen kirántotta kard
ját hüvelyéből s őrületeset vágott vele az egyik
cserfára. Ágak 03 gyönge levelek hullottak alá
az abroszra s esőként lepték el az ott ülőket.
— Bek! örült! Vadember! — kiáltották a
hölgyek. Bek-Agamalov hirtelen magához tért
és leült. Meglátszott rajta, hogy zavarba esik
ok nélkül való dührohamán, de az orrczimpái,
melyekből zajosan röppent ki a lehelet, kitá
gultak ós reszkettek, a fekete, dühtől eltorzult
szemei pedig sötéten és kihívóan jártak végig
a jelenvoltakon.
Eomasov hallotta és még sem hallottaOszadcsit. Különös, álomszerű állapotot élt át, kábulatot, mely nem e földről való italtól származ
hatott. Úgy rémlett neki, mintha meleg, finom
pókháló vette volna körül lágyan és lomhán
egész testét, édesen csiklandozná és belső, dia
dalmas kaczajjal töltené meg lelkét. Keze,
mintegy magának is váratlanul, gyakran hozzá
ért Surocska kezéhez, de sem ő, sem az nem
néztek többé egymásra. Eomasov álmodott.

Alkonyodott és halk violaszinű árnyak borul
tak a rétre. Az ujabbik Michin leány hirtelen
azt mondotta:
— Mi lesz, urak, az ibolyázással? Mondják,
hogy itt van ibolya. Jöjjenek, szedjünk.
— Késő van már, — jegyzte meg valaki. —
Most már nem látni a fűben semmit.
£_J-r A fűben most inkább lehet elveszteni
valamit, mint találni, — mondotta Diez rusnya
kaczajjal.
— No, akkor rakjunk tüzet, — indítványozta
Andrussevics.
(^Óriási halmaz rőzsét és harasztot hordottak
össze s máglyát gyújtottak. Nagy, vidám tűz
oszlop csapott fel az égre. A nappal utolsó
maradványai ijedten tűntek el egyszerre s át
engedték helyöket a sötétségnek, mely az erdő
ből jött és a tűzrakáshoz közeledett. Bíborszínű
foltok reszkettek félénken a fák sudarain s úgy
rémlett, mintha a fák mégmozdulnának, hajla
doznának s hol a vörös fényben úszó térségre
néznének, hol meg elbújnának a sötétségben'.
Asztalt bontottak. A legények meggyújtották
a széllámpákat. A fiatalabb tisztek úgy játszot
tak és birkóztak egymással, mint a kis diákok.
Oszadcsi, Nikolajev és Andruszevics leültek kár
tyázni. Lescsenko melyen sóhajtva foglalt mö
göttük helyet. Nikolajev sokáig szabadkozott
mogorván és elégedetlenül, de végre mégis le
vették a lábáról. Mikor leült, sokszor nézett
körül nyugtalanul és Surocskát kereste pillan
tásaival. De minthogy nehéz volt látni valamit
a tűz fénye mögött, arcza mindannyiszor ránczba
borult és gyötrelmesen kínos, nem szép kifeje
zést öltött magára.
A többiek lassan-lassan elszéledtek a térsé
gen, a tűz közelében.
Eomasov egy szűk ösvényen az erdőbe ment.
Maga sem tudta, mi vár reá, de a szive éde
sen és fájón dobogott bizonytalan, boldog vá
rakozásában. Megállt. Mögötte ágak halk rop
panása, aztán gyors léptek zaja és selyem alsó
szoknya suhogása hallatszott. Surocska lépett
hozzá könnyedén és gyorsan, mint egy erdei
tündér szép fehér ruhájában a sötét faóriások
közt. Eomasov eléje ment és szótlanul meg
ölelte. Surocska, a gyors járásban elfáradva,
nehezen szedte a lélekzetet. Meleg lehelete
megcsapta Eomasov arczát és ajkait s az ifjú
ember érezte, hogy keze alatt hogyan dobog
a szive.
— Üljünk le, — mondotta Surocska.
Leült a fűbe s minthogy a föld azon a helyen
szembetűnően lejtős volt, Eomasov csak nya
kának és állának elmosódó finom körvonalait
látta.
Petrovna Alekszandra azt kérdezte hirtelen
halk, reszkető hangon.
— Eomocska, mondja, oly jól érzi magát?
— Igen, — felelte az. Aztán gondolkozott
még egy pillanatig, eszébe jutott az egész mai
nap és hévvel ismételte: — Oh igen, oly jól,
oly jól érzem magam m a ! Mondja, mért
olyan ma ?
— Milyen?
Közelebb hajolt hozzá, a szemébe nézett s
Eomasov egyszerre meglátta egész arczát.
— Oly fenséges és szokatlan ma. Soha sem
volt még ilyen szép. Valami zsongás és fény
veszi körül. S valami újszerű, talányos, magam
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sem tudom mi van benne . . . de . . . Ne hara
gudjék meg reám, Petrovna Alekszandra: nem
fél, hogy meglátják?
Az halkan nevetett s ez a csöndes, vi
dám kaczaj boldogan megreszkettette Eomasov
szívét.
— Édes Eomocska! Édes, jó, szemérmes,
kedves Eomocska, hát nem mondtam meg,
hogy ez a nap a mienk? Ne törődjék semmivel!
Tudja-e, Eomocska, miért vagyok ma oly vak
merő? Nem tudja? Nem? Ma szerelmes vagyok
magába. Nem. nem, ne hitessen el magával
semmit, holnapra úgy is elmúlik az egész.
Eomasov kinyújtotta utána a kezét s a tes
tét kereste.
— Petrovna Alekszandra . . . Surocska . . .
Szása! — mondotta esdeklő hangon.
— Ne mondjon Surocskának, nem akarom.
Akárminek, csak annak ne . . . De, — mondotta,
mintha most hirtelen jutna eszébe: mily gyö
nyörű neve van magának — «Georgij.» Sokkal
szebb, mint az, hogy : Jurij . . . Ge-or-gij! —
mondotta lassan és vontatottan s úgy tűnt fel,
mintha a szó zengését figyelné. Oly büszkén
hangzik.
— Oh, te édes! — mondotta Eomasov szenve
délyesen.
— Várjon . . . No, hallja csak. Az a legfonto
sabb, hogy az éjszaka láttam álmomban. Oh,
mily szép volt. Azt álmodtam, hogy mi ketten
egy egészen szokatlan szobában'keringőt jár
tunk. Bizonyos, hogy tüstént reá ismernék
arra a szobára s minden legkisebb részleteire.
Volt benne sok szőnyeg, vörös lámpafény égett,
egy új zongora csillogott benne, két ablakán
vörös függöny— minden vörös volt. Valahol
nuzsika szólt, látni nem lehetett hol s mi
ketten tánczoltunk . . . Nem, nem, az ember
csak álmában lehet egymáshoz oly édesen,
oly érezhetően közel! Gyorsan forogtunk kör
ben, de nem érintettük lábunkkal a földet,
hanem fenn úsztunk a levegőben és forogtunk,
forogtunk, forogtunk. Hajh, oly sokáig tartott
s oly kimondhatatlanul fenséges és szép v o l t . .
Hallja-e, Eomocska, szokott-e maga repülni
álmában?
(Folytatása

következik.)
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A HÁBORÚ NAPJAI.
Deczember 2. Az orosz, valamint a nyugati harcztéren nincs lényeges esemény. Az olasz bareztéren
az olaszok megújították a tolmeini hídfő és az
attól északra a hegyeken lévő hadállásaink ellen
irányított támadásaikat. A Mrzli Vrh előtt az el
lenségnek három, a Doljétől északra fekvő hegygerincz előtt két előretörése omlott össze. Az olasz
tüzérség a tolmeini völgykatlanban romba Jövi a
harczvonalunk mögött fekvő községeket. A hidfő
helyenként újra pergőtüz alatt állt és igen nagy
haderők ismételten hasztalanul támadták. Az el
lenség gyalogsága Oslavijánál megkísérelte, hogy
a köd védelme alatt áttörjön ; 57. számú gyalog
ezredünk osztagai itt három rohamot vertek vissza.
A délkeleti hareztéren ma reggel bevonultunk
Plevljébe. A várost SZÍVÓS harezok eredményeként
foglaltuk el. A Metelka-nyergen előnyomuló had
oszlop tegnap az ellenséget Boljanicznál vissza
vetette. A Pribojon át előnyomuló csoport roham
mal vette be a Plevljétől északra fekvő magasla
tokat ; egy harmadik csoport Jabukánál elűzte a
montenegróiakat. Csapatainkat a mohamedán la
kosság örömrivalgással fogadta. A montenegróiak
visszavonulása részben menekülésszerüen ment
végbe. Egy osztrák-magyar félzászlóalj Mitroviczá* ól délnyugatra 4000 szerbet fogott el, 2 löveget
és 100 lovat zsákmányolt. A bolgárok Djakova
felé folytatják az üldözést.
Deczember 3. Az orosz hareztéren nincs jelentős
esemény, a nyugati hareztéren is csak kisebb
harezok vannak. Az olasz hareztéren a tolmeini
hidfő és az attól északra a hegyeken levő hadál
lásaink ellen az utóbbi napokban irányított, újra
teljesen meghiúsult támadások után tegnap ott
csend állt be. Oslavijánál ma éjjel újra vissza
utasítottuk az olaszok egy előretörését. Hasonló
képp meghiúsultak a Monté San Michele és az e
hegy északi lejtője ellen irányított támadások. San
Martinónál megsemmisítettünk egy olasz osztagot,
mely magát homokzsákokkal fedezve, közelitette
meg állásainkat. Görz különösen heves tüz alatt
állt, mely kiváltképp a város benső részeiben
üjra jelentékeny károkat okozott. A délkeleti harez
téren Novibazártól nyugatra és délre osztrák-ma
gyar csapatok, melyekhez sok fegyveres mohame
dán csatlakozott, tegnapelőtt és tegnap 8500 szer
bet fogtak el. A Mitrovicza és Ipek közti határ
felületen folyó hsrezokban velünk együtt harczolt
Sfámos arrauta. Az emlékünnepélyen, melyet csa
pataink deczember 2-án a novibazéri szandzsák

ban és Mitroviczában ültek meg, az ottani lakos
ság lelkesen vett részt.
Deczember 4. Az orosz hareztéren nincs lényeges
esemény, szintúgy a nyugati hareztéren sem._ Az
olasz hareztéren az olaszok folytatják a görzi hidfő
és a doberdói fensik északi része elleni támadá
saikat. Oslavijánál és Podgora előtt gyönge tá
madásokat és közeledési kísérleteket visszautasí
tottunk. Görz város bombázása tovább tart.
A Monté San Michele ellen és San Martinónál
nagyobb olasz haderő támadását visszavertük.
A délkeleti bareztéren csapataink a Plevljétől délre
eső magaslatokat rohammal vették be. Tresnjeniczánél is, Sjeniczától délnyugatra, megvertük a
montenegróiakat. Novibazártól nyugatra felfegy
verzett mohamedánok elűztek fosztogató monte
negrói bandákat. Tegnap Novibazárnál és Mitro
viczában 2000 foglyot szállítottunk be.
Deczember 5. Az orosz és nyugati hareztéren
nincs esemény. Az olasz hareztéren az Isonzoharczvonalon csak váltakozó tüzérségi harcz; Os
lavijánál egyes nappali és éjjeli támadásokat
visszavertünk. Az ellenség tüzérsége élénkebb te
vékenységet fejt ki a tiroli harczvonalon a Lardaro
körüli megerősített terület ellen. A délkeleti harez
téren Cselebicsnél újabb nagyobb harcz fejlődött
ki. Egy Foca felől előnyomuló csoport a határig
vetette viasza a montenegróiakat. Csapataink
Plevjétől délre a montenegróiak heves ellentáma
dásait verték vissza. A Plevljében zsákmányolt
hadiszer közt egy millió gyalogsági töltény és
száz láda tüzérségi lőszer volt. Novibazártól délre
katonáink ismét 600 foglyot szállítottak be.
Deczember 6. Sem az orosz, sem a nyugati harez
téren nincs nevezetesebb esemény. Az olasz harez
téren az Isonzó-fronton élénk tüzérségi tüz, külö
nösen a görzi hidfő ellen. Görz városát és a
szomszédos St. Péter községet is az olasz tüzérség
mindenféle átmérőjű löveggel tartotta tüz alatt.
A Doberdo-fensik szakaszán olasz gyalogság nap
közben Bedipugliánál és Polazzónál, este San Mar
tinónál támadott. Mindenütt visszautasítottuk.
A tiroli harczvonalon az ellenség tüzérsége a Lar
daro körüli megerősített terület elleni tüzelést
most már a Ledro-völgytől északra az előbbihez
csatlakozó hadállásra is kiterjesztette. E hó 5-én
reggel «Novara» nevű czirkálónk és néhány torpedózúzónk San Giovani di Meduában 8 najiy és
2 kis gő?hajót, 5 nagy és sok kis vitorláshajót,
miközben ezek hadiszereket szállítottak paitra,
tüzérségi tűzzel elsülyesztett. Egyik gőzhajó leve
gőbe repült. Kis hajórajunkat a parttól mintegy
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20 ágyúból nagyon hevesen, de eredménytelenül
lőtték. «Warasdiner» nevű hadihajónk a «Fresnel»
franczia tengeralattjárót megsemmisítette, parancs
nokát s a második tisztet 26 főnyi legénységgel
együtt elfogta. Egy másik kis hajórajunk a no
vember 28-ára virradó éjjel egy 8 ágyúval fel
fegyverzett gőzhajót és egy nagyobb motoros vi
torlás hajót — mindkettő olasz — a mint rako
mánynyal telve Brindisiből Durazzóba haladtak,
elsüJyesztett. A délkeleti harcztéren csapataink
már Novibazártól nyugatra és délnyugatra s a
Mitroviczából Ipekbe vezető utón is montenegrói
területre nyomultak elő. A Pestera-karsztvidéken
montenegrói előcsapatokat főhadállásukba vetet
tünk vissza. Ipektől keletre megvertünk egy szerb
utóvédet. Előcsapataink már a városhoz közeled
nek. A tegnapi barczokban 2100-náI több foglyot
szállítottunk be.
Deczerriber 7. Az orosz, a nyugati s az olasz
harcztéren nincs nevezetesebb esemény. A délke
leti harcztéren Plevljétől délkeletre visszavertük a
montenegróiak előretöréseit, Baranétól északra a
montenegróiak főhadállását támadjuk; a Suhodolnál levő elsánczolt állásokat rohammal bevettük.
Spekot elértük. A bolgárok megszállották Djakovát.
Deczember 8. Az orosz, valamint a nyugati
harcztéren csak kisebb harczok. Az olasz harcz
téren a tüzérségi harczok élénkebbek lettek. Az
ellenség támadást intézett a doberdói fensik északi
széle ellen, kivált a Monté San Michele ellen tört
elő sűrű tömegekben a hegy északi lejtőjén, de
csapataink elkeseredett kézitusában visszaszerez
ték árkaikat. Valona előtt egy buvárhajónk elsülyesztett egy kétkéményü kis olasz czirkálót.
A délkeleti harcztéren Baranétól északra levő
montenegrói állások elleni támadásaink sikeresek.
Ipeket megtisztítottuk az ellenségtől, nagy hadi
zsákmányt szereztünk. Az arnauták mindenütt
részt vesznek a szerb hadsereg maradványai el
leni harczban,

Hősi halált haltak : A postatakarékpénztár sze
mélyzete gyászlapon jelenti, hogy kartársai közül

EGYVELEG.

ARTNER NÁNDOR, AUER NÁNDOR, BÍRÓ KILMAN.
FARKAS GYULA, GERŐFI IMRE, GYŐRT ISTVÁN,
HIRSCHBERGER JÓZSEF, KALINA ISTVÁN, KOVÁCS
IMRE, d r . LATJBE KÁLMÁN, BOSNER JÁNOS és
ROSNER ZSIGMOND, dicsőséggel küzdő hadseregeink

« D e l i ! » Aki kellemes és kedélyes esti szórakozást
keres, az keresse fel a most újonnan megnyílt és fé
nyesen berendezett «Deli Bart», Budapest, V., Wurmutcza 2. sz. A Bar Ízléses és kényelmes berendezésé
nél fogva a mulatni vágyó közönség igényeit minden
tekintetben kielégíti.

sorában a legutóbbi barczokban. — DEBRECZENI
ISTVÁN és VARGA ISTVÁN I I . éves hallgatók, az
olasz harcztéren. — Dr. SZATHMÁRI JENŐ ditrói
ügyvéd, a doberdói fensikon. — GOLDBERGER VIL

MOS közösgyalogezredbeli zászlós, a Strypa mellett

SAKKJÁTÉK.

80 éves korában. — BRAUN GYULA közösgyalog

ezredbeli hadapród, Belgrádnál, 28 éves korában.
Elhunytak még a közelebbi napokban : Lehotkai

2982. számú feladvány, Gottschall Hermáimtól, Gőrlitz.
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LEHOOZKY TIVADAR nyűg. uradalmi főügyész, volt

negyvennyolczas honvédtüzérfőhadnagy, 86 éves

A MAGYAR KÖNYVTÁR ÚJ SOROZATA.

korában, Munkácson. — Dr. GROSS FRIGYES volt

székelykereszturi járási orvos, 93 éves korában,
Eteden.

— Késmárki GALLI GYULA

Békéscsaba

nagyközség nyűg. jegyzője, 64 éves korában, Békés
csabán. — Alsó- és felaőpöllnitzi és willichi báró
PÖLLNITZ OSZKÁR nyűg. m. kir. honvéd

VI. FÜZET

százados

47 éves korában, Tordán. — Magyarbéli PEÓ'CZ
ELEK nyűg. belügyminiszteri tanácsos, a Lipót
rend és a I I I . osztályú vaskoronarend lovagja, 82
éves korában, Budapesten. — Dr. KECSKEMÉTI
LAJOS nyűg. városi tiszti főorvos, a kecskeméti
izraelita hitközség örökös tiszteletbeli elnöke, 86
éves korában, Kecskeméten. — Kérői és pókafalvi
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KATHONAY GYULA 77 éves korában, Marosvásár
helyen. — BEEMÜLLER ALAJOS magánzó, 66 éves ko^
rában, Budapesten. — BÉLAI NÁNDOR dr., a zágrábi
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egyetem egyházjogi ny. tanára, apostoli protonótárius, 68 éves korában, Zágrábban. — SOHMIDT-

KEPTALANY.
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HAUER ANTAL mérnök, 62 éves korában, Buda
pesten. — TISZAY JENŐ CS. és kir. százados, pénz

Mindenütt kapható! Ara 60 üli.

ügyőri főbiztos, 55 éves korában, Budapesten. —
a soproni

takarékpénztár

ö z v . idősebb berzai TAKÁCSY SÁNDORNÉ,

szül.

ban, Budapesten.
pesten. — özv.

kassza-várállyai VRANA

EDÉNÉ,

szül. Peér Erzsébet, 67 éves korában, Budapes
ten. — özv. PROHÁSZKA JÁNOSNÉ, szül. Hawa
Mária, 76 éves korában. — özv. TARCSAY JÁNOSNÉ,

szül. Wimmer Ludovika, 64 éves korában, Buda
pesten. — özv. DÖMJÉN ZOLTÁNNÉ, szül. Kőrössy

Felelős szerkesztő : Hoitsy Pál.
Szerkesztéségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-utcza 11.
Lapkiadó tulajdonra Fraailin-Társolat IV.. Egyetem-nton 4.

Budapest, IV., Váczi-utcza 16.

A pótszemlén
besorozottad

ÜL

Kivételes á r a k !
26.— K
26 —K
18.— K

6. — K
9. — K
12. — K
10.— K

Nagy választék a legújabb mintákban.

Fehér é s szines tiszta lenzsebkendők:

tuczat czérnavászon női zsebkendő
tuczat fehér batiszlzsebkendő, azsur széllel
tuczat, fehér hímzett balisztzsebkendő, azsur széllel
tuczat szines nőr vászonkendö, azsur széllel

7 . 6 0 K 1 tuczat
7 . — K V« luezat
1 0 . — K 1 tuczat
5. —K
V« tuczat

Kivételes á r a k !

czérnavászon férfi zsebkendő
szines férfi vászonzsebkendő, azúr széllel 4 . 5 0 és
szines gyermekzsebkendő
__
szines gyermek-vászonzsebkendő szines széllel..

8.60 K
6. — K
2.80 K
5. — K

Minden fajtában nagy választék a legfinomabb minőségig.

Női fehérnemű:
3 . _ K -tóI kezdve
3 . 2 0 K-tól kezdve
_ 3 . 2 0 K-tól kezdve

• • r M o d e l l e k m é l y e n l e s z á l l í t o t t á r b a n ! ~m

Mosókel me-maradftk ok

£?rf! !"?«* r
Férfi hálóingek

Férfi fehérnemű:.

,
o pár fekete női harisnya
6 pár szines férfi lábtyfl
karton e

__ _ _
Harisnyák:

A valódi D i a n a s ó s b o r s z e s z ugy külsőleg bedörzsölésekre,
mint belsőleg ozukorra vagy vizbe cseppentve, használható. Eögtöni
fájdalomcsillapító, frissítő, hűsítő háziszer. Első segítség a házban.

Főelárusitó:

Budapest, V., Nádor-utcza 6.

Ára 2 korona.

1 0 . — K | 1 vég 23 méter pamutvászon
1 5 . — K I 1 vég 14 méter 150 cm. erős pamutvászon, 6 lepedőre~„~
2 4 . — K | 1 vég 23 méter szines ágy kanavavászon

9 . 6 0 K 1 szines szélű kávésteríték, 6 személyre.
8 . — K V« tuczat len törülköző
5 . — K 1 1 tuczat széles angol törülköző
.
9 . 5 0 K V* tuczat széles kamnkatörülköző _

DIANA sósborszesz
Diana Kereskedelmi Részvénytársaság

Kivételes árak! Asztalnemű, kávésterítékek é s törülközők: Kivételes árak!
damaszt U ^ x l S O asztalteríték, 6 nagy szalvétával
fehér kávésteríték, 6 személyre, azsur széllel
darab szines kávésabrosz..
szines kávésteríték, 6 személyre, dupla azsur széllel

Friss duzzadó egészség jár a nyomában a jól ápolt
izmoknak. Erre pedig felülmúlhatatlan háziszer a

min. fogalmazó, a honvédelmi minisztérium
önkóntesi ügyosztálya referensének új könyve:

Szepességi, rnmbnrgi, írhoni és fonalvásznak a legfinomabb minőségig. legjobb minőségű leiedfoászrak 156,180, 2C0 és 270 cm. szélességben.

1 vég 15 méter középfinom magyar sifíbn
1 vég 20 méter sitlon
1 vég 15 méter tiszta lenvászon, ágyneműre vagy női ingekre

aczélos, ruganyos izmok.

TOLCSVAI NAGY BARNA dr.

A 1 9 — 4 2 éves
népfölkelök
útmutatója.

Női ingek
Női nadrágok
Hálóköntösek

erő és egészség. | ép test, ép lélek.

egyévi önkéntességi kedvezményére, a kérel
mezés módjára, csapattest-választási jogára
és a régi rendfokozat elnyerésére vonatkozó
rendeletekről részletes felvilágosítást ad

ajánlanak karácsonyiSiffon
ajándékoknak
alkalmas czikkokot!
é s vászon:

1
1
1
»
1
s

Régi latin közmondás tartja

A test épségének első kelléke

A «Vasárnapi Újság* 45-dik számában megjelent
Jjéptalány megfejtése : Roszra viszi az embert a harag.

Kivételes á r a k !

Kivételes á r a k !

nem ér annyit, mint az

— özv. ZIEGLER NÁNDORNÉ,

szül. Wavrineoz Anna, 78 éves korában, Buda

és kir. udv. szállító.

1
1
1
1

Kincsek garmadája

kézdivásárhelyi Vásárhelyi Janka, 83 éves korá

Haris, Zeillinger és Tsa
Cs. és kir. udv. szállító.

Győzelmes kárpáti
hadjáratunk

igazgatósági tagja és ügyésze.

üzenetek.

Két találkozás. Erősen el van nyújtva a történet, a
mely csak kevés szót tör el, egyébként is, eok gyakor
lott tollra valló tulajdonsága mellett, nincs benne elegendő
költői erő.
De jó lenre. Nem elég jelentékeny dolgok — efféléket
most különben sem közlünk.
A halál ellen. Talán mégsem lehet a szavakat tet
szés szerint megamputálni, megtoldani, kiforgatni maguk
ból, formájukból és értelmükből egyaránt. Különösen an
nak, a kinek Bem érdekes mondanivalója, sem formaérzéke nincs.
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VASÁBNAPI ÜJSÁG.

Ilona, 63 éves korában, Budapesten. — ENDRE
GYULÁNÉ, szül. alsócsernátoni Csernátony Sarolta,
42 éves korában, Szerencsen.

HALÁLOZÁSOK

PEOSZWIMER SÁNDOR,

Szerkesztői

50. SÍAM. 1915. 62. évroLTAM.

eladási osztálya

KAPHATÓ MINDENÜTT

Ékszerek, Ezüstnemüek,
órák gyári árban C Á D P A I Á H I I C cs. és kir. udv. száll,
beszerezhetők
O S I I H " J H H U 9 Budapest, Kigyö-'er 5
Képet nagy árjegyzék ingyen és bérmentve. Alapítva Kolozsvárt 1895.

Megrendelhető:

LANIPEL R. k ö n y v k e r e s k e d é s e
(Wodianer F. és Fiai) R.-T.-nál
B u d a p e s t , V I . k e r . , A n d r á s s y - ú t 2 1 . sz.
és minden könyvkereskedésben,
inni
iin ini

R e n d e l é s e k n é l szíveskedjék
lapunkra hivatkozni.

Varázs - fuvola

A TarázsfuTola kezelése oly egyszerű,
hogy bárki azonnal látathatja rajta
keilvencz nótáit. Erős kivitelben, 00
finom aosélhanggal és 4 basszussal,
iskolával, ajándékkal csak 5 korona.
Kizárólag csakis WÁGHEH „Hang«ar-Xlrály"-nál kapható, Budapest,
Jozsef-körnt 15.. Kérje még ma képes
árjegyzékünket Ügyeljen a «Wágner»
névre, mert könnyen tévedhet Megrendeléskor előleg küldendő

HIRDETMÉNY.

5 . — K-tól kezdve
5 . 6 0 K-tól kezdve
'

Q K
7' _ K

I2uí
1
fly blúzra 3.— h o r o n a ; egy ruhái a 7— k o i o n a ;
z e u r , breton es flanelben divatos m i n t á k ; szines velez egy
Dluzra 4.20 korona, egy r u h á r a 9.70 korona.

uy iiu«iin *€«.«• »»,«»<«»#—»»»~- -»•--1 — —— —*
o-—
-»
™—sgaiosag, m i n i
á l l a m i e l l e n ő r z ő h a t ó s á g , és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzasi teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir.
Szab. Osztálysorsjátók valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1915. évi deczember hó 5-en.

^

M

• *

^

^ Osstálysorsiáték Igazgatósága.
^
^
*
JTTJQ
*

50.

VASÁBNAPIÜJSÁG.
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CftLDERONI é s TÁRSA
Budapest.

J á t é k v a s u t a k , gőzgépek, h á z i 
m o z i k , villanyos tanszerek elismert jó
minőségben. Á r j e g y z é k i n g y e n .
Tábori zseblámpák 3 és védő-szemüvegek.
BUDAPEST, I V . ,
Ferencziek-tere 2. sz.
F é n y k é p e z ő g é p e k , lemezek,

V . k e r . , G i z e l l a - t é r 1. s z .

(Haas-palota.)

Rendelésnél
szíveskedjék lapunkra
i i mii hivatkozni, i i «

CHMÜRA
filmek

SZÁM. 1915. 6 2 . ÉVFOLYAM.

S z e m ü v e g e k é s orrcsiptetők, arany, ezüst, t e k n ő s b é k a é s d o u b l e f o g 

a legnagyobb választékban.

lalattal. Színházi látcsövek. N ő i n y e l e s látcsövek g y ö n g y h á z , t e k n ő s 

KÜLÖN FOTO Á K J E G Y Z É K INGYEN

béka é s d i s z z o m á n c z burkolattal. P r i z m á s látcsövek. D i s z e s kivitelű
Jorgnettek, arany, ezüst, g y ö n g y h á z , t e k n ő s b é k a é s d i s z z o m á n c z b ó l .
Aneroid

Gyermekeknek

fürdő-,

és

légsulymérőket,

Jáz- é s

finom

szerkezettel.

Ablak-,

szoba-,

d i s z e s á l l ó h ő m é r ő k . S t e r e o s k o p készülék. T e l e s -

kópok. Fényképészeti készülékek. Árjegyzék ingyen é s bérmentve.

legbiztosabb szer váltó
láz, hideglelés és sza
márköhögés ellen a ma
gyar orvosok által 40
arannyal jutalmazott

•

m

• • • • • •
SZERKESZTŐ

51. SZ. 1915. (62. ÉVFOLYAM.)

Bozsnyay világhírű

TÉLI-SPORT

<5POí£P SZ&NKÓ&

Chininczukorkája

Szerkesztőségi iroda: IV. Yánnegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
TV. Egyeteni-utcza 4.

A hírneves «Rohonczy» cColumbus» korqsolyák é s «Achilles* bokavédők fői aktára.
Nagy raktár kormányozható sportszánkók
ból. Kötött meleg sportkeztyük, mellények,
sapkák, sweaterek, lábmelegttők stb. nagy
választékban.
J é g h o e k e y botok
5-70
R o h o n c z y «Columbus» k o r c s o l y a párja..
8-20
Rohonczy «Achilles» bokaszij párja
7-50
Les Alexander v e r s e n y k o r c s o l y a
12-Herkules korcsolya
_ „ _
emélynek _ c 15*50
Kristiánia i gyorsfutó k o r c s o l y a párja _
I Huitfeld 210 200 183 Amerikai sár- é s hóczipők.
Guinnii c s i z m a . — H a l i n a c s i z m a .
kötéssel 3 2 3 0 2 9

is

CMnincsokoládéja

HOITSY
T?„„O,, =„A™

VIIM.,»U.;

f Egészévre

_

_ 80 korona.

Egyes szám
Előfizetési £* ^
ára 40 fillér. feltetelek: \ Negyedévre _ _

BUDAPEST, DECZEMBER 19.

PÁL.
^ ^
S korona.

w

\ tVilágkrónikát-vai
negvedéven^ént

,
több.

koronáva,

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
batározott viteldíj is csatolandó.

és feliebli

_ K 20Svéd [szánkó [SSSStcs:
« 3-OC
_ « 25-—
. « 14-—
Hallvölgyi szánkó E S £ E
_ t 30'—
DávosiródliírfiSSSki
Árjegyzéket bérmentve küld: WESZELY ISTVÁN Budapest, IV. ker, Váczi-utcza 9. sz,

Kern keserű és igy gyér:
mekek szívesen veszik.
Milléniumi nagy érem
mel kitüntetve és törvé
nyesen védve. A valódi
készítmény esomagoló- Kapható minden gyógyszertár
papirosán Rozsnyay M. ban. — Készíti a feltaláló :
névaláírása Htható.
1 Rozsnyay Mátyás gyógysz.
drb ára 18 fiU a S drb
»i'v dobozban S korona. Aradon, Szabadság-tér 8. szám.

Az elérhető legnagyobb nyereményt, Egy millió koronát eddig csak a Török A. és Tsa bankházában nyerték.
Egy év leforgása alatt a Török bankház 4 vevője nemcsak a 103,881 számra esett leg
nagyobb főnyereménynyel egyesült jutalomban Egy millió kor.-ban részesült, hanem azonkívül
a 602,000 kor. jutalmat is nevezett bankház másik 4 vevője nyerte a 82,220 számú V* sorsjegygyei.

Ajánljuk, hogy az alant felsorolt s b. neve mellett levő szerencseszámokat mielőbb megrendelni szíveskedjék:
Adél
Ágnes
Ágoston
Ákos
Aladár
Alajos
Albert
Andor
András
Anna
Antaí
Aranka
Ármin
Arnold
Árpád
Arthur
Aurél
Balázs
Bálint
Bandi
Béla
Bella
Benő
Bernát
Berta

1465
10565
10817
10814
10822
45680
45688
45696
45677
50729
50737
50745
55878
55886
55894
1467
10569
45693
10815
10823
45681
45686
45689
45697
50730

Blanka
50738
Bódog
50746
Boriska
55879
Böske
55887
Cecilia
55895
Dániel
55888
Dávid
1471
Dénes
26315
Dezső
10816
Ede
10824
Elek
45682
Elemér
45690
Elza
45698
Emma
50731
Endre
50739
Erna
50747
Ernő
55880
Ervin
55888
Erzsébet
55896
Eszter
1473
Éva
26323
Félix
10817
Ferencz
10818
Francziska 45676
Frida
45684

Frigyes
Fülöp
Gábor
GáspáGergelj
Géza
Gizella
Gusztáv
György
Győző
Gyula
Gyuri
Hedvig
Heléna
Henrik
Hermann
Hugó
Ibolyka
Ida
Ilona
Imre
Irén
Irma
István
Izabella

45692
45700
50733
50741
50750
50749
55882
55890
55898
10565
10556
10811
10819
10S14
45677
45685
45693
50726
50734
50742
50750
55883
55891
55899
10561

TOROK
#_

SZERENCSÉJE ORÖKJ

A hivatalosan megállapított I. osztályú betétek:
Egy
<
c
c

•

e g é s z (7<) e r e d e t i s o r s j e g y é r t 12-— k o r .
fél
6*—
«
negyed
3«—
c
t
nyolezad
c
1-50 c
c

Izsó
Janka
János
Jenő
Jolán
József
Juliska
Kálmán
Karolin
Károly
Katalin
Kázmér
Kelemen
Klára
Klotild
Konrád
Kornél
Kristóf
Lajos
Laura
Lenke
Lőrincz
Lujza
Lukács
Magda

10812
10820
45678
45686
45694
50727
50735
50743
10825
45683
45691
45680
45699
50732
45688
45696
50740
50748
55881
55889
55897
10551
29749
55876
55884

Malvin
Manó
Margit
Mariska
Márta
Matild
Mátyás
Mihály
Miklós
Miksa
Náczi
Nándor
Nelli
Olga
Oszkár
Ottó
Ödön
Orzsi
Paula
Pál
Péter
Piroska
Rezső
Rózsa
Rózsika

55892
55900
10563
10813
10821
45679
45687
45695
50728
50736
50744
55877
55885
55893
1485
10565
10814
10822
45680
50743
50727
45686
10820
10561
55891

Rudolf
Sári
Samu
Sándor
Simon
Szeréna
Tercsi
Teréz
Tihamér
Tivadar
Tibor
Tódor
Urbán
Valéria
Venczel
Vendel
Viktor
Viktória
Vilma
Vilmos
Zoltán
Zsigmond
Zsiga
Zsuzsanna
Zsófia

50750
50734
45693
45677
10811
10817
1473
55888
50729
50737
50747
50731
50745
45690
55878
10824
26315
55886
55895
55879
50738
50730
45689
55894
55895

Az eredeti sorsj'egyek utánvét mellett, vagy az összeg előzetes
beküldése ellenében rendelhetők meg. Ismételten kérjük b.
megrendelését postafordulattal beküldeni, mivel fenti számok
gyorsan elkelnek. Amennyiben a kívánt számot b. rendelése
beérkezéséig már eladtuk volna, ugy más számot küldünk.

Török A. és Tsa Legnagyobb Osztálysorsjegyüzlet. S

Bankház R-T. Budapest, Központ, Szervita-tér 3/c. sz.

Fnnklin-TárnüAt nyomdája, Budapest, I V , Egyetem-uto** *. n .

^

S

TENGERÉSZEINK LÖVÉSZÁRKOT ÉPÍTENEK.
A D É L N Y U G A T I H A R C Z T É R R Ő L . — Balogh Rudolf,aharrcztérrekiküldöttmuakatársunkfölvételei.

