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Magyar Könyvtárt

A FRONTRA!
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koronába kerül,
tábori csomagolással
együtt
Mindenütt kapható!

A háború érdekességeit mondja el könnyed, vonzó formában az ifjúság számára. u
Bevezetésében tájékoztat a háborús és katonai fogalmakról, — valóságos kis lexikonát t i
adja a háborúra vonatkozó ismereteknek, aztán egy kisfiúháborús naplója alakjában
közli a háború rövid történetét, megismertet a hadviselő államok uralkodóival, kormányférfiaival, a hadvezérekkel, háborús földrajz czímű szakaszában szól a főbb helyekről,
a melyeknél a háború eseményei lejátszódtak, azután háborús meséket mond el prózában,
versben, s a végén egy kis háborús anthologiát ad, jeles költők műveiből gyermekeknek
való kedves verseket. A szép könyvbe Gergely Imre rajzolt szép képeket. Ara 3 K.
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Megrendelhető: Lanipel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t, Bpest, Andrássy-ut 2. és minden könyvkereskedésben.
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É r d e k e s harcztéri é l e m é n y e k .
Irta Szádeczky Kardoss Lajos egyetemi tanár.

AAGE MADELUNG
egyik legszebb elbeszé
lésének. Megjelent a

A szerző, mint a sajtóhadiszállás történetíró tagja vett részt
az oroszok elleni hadjárat legdicsőségesebb részében s önálló
felfogásban, a történelmi reminiscentiák nagy gazdagságával adja
elő, a mit látott és átélt.

Magyar Könyvtárban.
Ára 6

0 fillér.

Mindenütt kapható!

Ára 3 korona.
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Megrendelhető: Larapel R. könyvkereskedése (Wodianer F, és Fiai) r.-t. Bpest, Andrássy-ut 21. és minden könyvkereskedésben.
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Képes vadászati és versenysport újság.

elbeszélés.

kötetben.

Minden füzet
külön kötésben,
aranyozott szí
nes czímlappal
van ellátva.
A tíz kötet egy
tokban van.

Tíz magyar
író és elbeszélő
munkáját tartal
mazza, igen Íz
léses kiállításban.
Ajándékozásra
nagyon alkalmas.

z Olvassa a ®
hirdetéseket!

Minden számában sok érde
kes vadászati fénykép-felvéte
leket közöl. Szakszerű czikkeit
ismert iróink irják. Rovataiban
minden vadászati ügyben fel
világosítást kap az olvasó és

az összes bérbeadó vadász
területek árverésének idejét
közli.
A díszesen kiállított lap ha
vonként háromszor jelenik meg
és előfizetési ára félévre 6 kor.
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a kiadóhivatal
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Budapest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz. (Franklin-Társulat.)
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(Wodianer F. és Fiai) részvénytársiságná!
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SZIKLÁIN.

Külföldi előfizetésekhez a pőstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó.
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XXIV.
Augusztus 25.
Antal bácsi kezet csókolt, a mikor azt kívánta.
hogy házasságomban szerencsés legyek. Magam
előtt resteltem, hogy egy ilyen öreg ember kezd
csókol nekem. És még sem vontam el tőle ki zi met. Ha megte-zem, az fáj neki és vannak
emberek, a kik azt hiszik, hogy nem szeretik
őket, ha nem engedik meg nekik az alázatos
ságot. És — milyen különösek néha az egyszerű
emberek — azután felsőbbséges hangon szólt
hozzám a házasságról. Most nem a kertész be
szélt kis úrnőjéhez, hanem az ő sok fehér
-zakállu esztendeje szólt az én kévéi szőke hajú
évemhez. Az egyszerű embereknek nagyon köz
vetlen gondolataik vannak a házasságról, ü g y
készülnek neki, mint egy ünnepnek, komolyan
veszik, mint a munkát és a kenyeret és félnek
is tőle, mint egy hosszú szerencsétlenségtől.
— Most már vége a kisasszonyka könnyű
életének — mondta szinte sóhajban szánva
engem.
Azután így vigasztali (és nagy széles puha
szavai a vállamat igyekeztek erősíteni, aláhanyatlott fejemet állban gyengéden feltáma-ztani:)
— Csak jó ember legyen az ura és akkor még
sem lesz baj kisasszonykám.
És most újra szerettem volna, ha Antal
bác inak unokája van, a kit épen ligy hívnak,
mint engem.
— Krisztin — mondaná nekem, fehérbe
öltöztetne az esküvőm napján és megcsókolna
a lakodalom estéjén. Homlokomon, orczámon,
kezemen.
Derék kertészünk velünk jő, fel a Várba.
Johanna mamáékhoz. Ezt elfogadta. Sajnálta
elhagyni anyát (* két kemény ember sok
perlekedésben nagyon összesző köti a hosszú
évek alatt), d e örült, hogy mellettem maradhat.
De azért sem bánatos, sem ujjongó nem volt.
Nem kért és nem tiltakozott, eszébe se j u t o t t ,
hogy lehetne úgy is, hogy ő maga rendelkezik
sorsa fölött . . . ő maga rendelkezzék maga
fölött . . . Azí hiszem, ez volna a legkegyetlenebb
büntetés Antal bácsinak . . . Keze, engedelmes
ség e két öreg plántája megreszketne a szabad
levegőn, c"örömpölve ejtené földre é l e t é t . . .
P a p p tisztelendő úr megáldott, 0 rendezett
nekem es mint szép szentségről beszelt a házas
ságról, szeretettel, ám azokkal a fátyolozott
szavakkal, a melyekkel a kalholikus papok
általában beszélnek ez intézményről, melynek
szent lángját mindig mások számára melegíti
kezök . . ,BÜ lelkem jó atyjának talán egy perezre
eszébe ötlött, hogy papi pályán élf protestáns
ősei számára meg volt nyitva a házassági
társas élet kertje . . . De nem szabiid kutatnom
gondolatait, a melyeket ő tart távol magától.
\ e m vezethetem az elűzött ördögöt vissza
hozzá . . . A legjobb pap ő. a kit ösmerek.
Tric-Trac aranyos volt. Nem látszott meg
rajta ,•; hősiesség, a mivel saját fájdalmát
leküzdi. E ' n é t úgy fogadta, mintha fivére
volna és en kezet e okoltam édes barátnőmnek.
Olyan szép volt, mint még soha. Huszonkét
éves fején, tinóm és nemes fején, a haj olyan
drágán és fényesen fehér, hogy ha sokáig né
zem, gyakran jó káprázatban lecsukódik sze
mem. Tekintete, mint nagy fehér fák leveleinek
balzsamos hivessége. Arczán mindig valami túl
világi fényesség, mintha zenét hallgatna. Sokáig
fogja viselni bánatát, mint egy nehéz kámzsát
és mint egy királynői palástot is. Ezüstillatok
szállnak belőle . . .
Zápolya úr hosszú levelet irt nekem. Tetszelgős szavakat magáról és fájdalmáról, melyet
úgy beczéz, mint egy féltett, ritka madarai.
Magáról irt, csak magáról és ő azt hiszi, hogy
minden miatta történik. A más ember boldog
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sága azért van, hogy ő boldogtalanságában
még c-illpgóbb fájdalmassággal tündökölhessék,
más ember boldogtalansága . . . De ki mer szmvedni, a mikor Zápolya nem örül, ki mei szen
vedni ugyanakkor, a mikor ő. De fájdalmas,
hogy e keserű szenvelgő valóban szenved . . .
És milyen kár, hogy a helyett, hogy keresné a
vigasztalást, mely pedig olyan közel hozzá,
(oíak édes Tric-Tracomhoz lenne jó szívvel és
maga is elfelejtené szívének beteg búját), de ő
zenekart épít fájdalma számára . . . Harsogjon,
más szívek húrjain is harsogjon . . . És nem csak
azért szánom szívvel, mert jó boldogságomhoz
ez így illik: szívvel lenni mindazokhoz, kő
szívűket önmagukban zárják el önmaguk elől.
Még nem nyílnak az őszi rózsák Johanna
mama kertjében és mégis az udvar mintha
hamvas kék-zinű volna. Szép, mély, nagy
kapuja van a háznak és a. nehéz régi fába
faragott figurák kézzel hívják a vendéget,
pallóssal űzik a gonoszt. Szép szüzek a kapu
fölött: munka, szorgalom, termékenység és a
kapualja nagy kőkoczkái felől úgy árad a
hivestég, mint augusztusban az erdőből. A
szobák fala vastag, minden elől megvéd. A
szobák levegősek, tágasak, nagyok, oh milyen
nagyok, megtér bennük egy élet.
Soha el kivan ke zni innen nem tudnék.
Szolid cserépi virágokat fogok ültetni az
ablakba, hű virágokat, a melyek ragaszkodók,
mint egy jó gyermek és tavaszszal befuttatom
az udvar falát glyciniákkal, melyek édesen és
síilyosan hullnak alá, mint Clarisse tekintete,
így hozom el ide is őt, a kitől nem tudnék meg
válni sohasem.
Megkértem Johanna mamát és Eenét, hogy
a bíitbfok. és a ház rendjén miattam ne változtk'ssanak-'Semmi-semmi ujat ide ne hozzanak
és va.Seni akarok új lenni ebben a házban, a
melynek levegője enyhe, de zárt levegője ki
parancsolná a nem idevaló leheletet is. Egy ge
renda se csorbuljon meg a kedvemért, de nehe
zen várt kedvesként fogadjanak, a nagy tükörszekrények fénye, a régi ezüstök csengése, ősi
c-ipkék levendula illata és télen enyhén parázsló
melege a kályhának, mely abban a szobában
áll, a hol Eené nevelkedett . . . A Eené szobájá
ban . . . Törékeny válláról szívesen akarom
levenni a házi gondokat Johanna mamának,
kitakarítom szobáját Albertnak, a kit esküvő
utánra visszavárunk és nyáron elhessegetem az
illetlen legyeket a tábornok arczképéről . . .
Lesz egy nyoszolya, a hol anya hálhat, ha téli •
estéken meglátogat és nem akar hazamenni . . .
Tavaszi hajnalokon megfürösztöm kezem kis
kertünk virág harmatjában . . . Kis állatunknak
Hectornak megmondom, hogy szeressen, mert
jó vagyok az állatokhoz — és odahaza nagyon
szives voltam gyermekkorom társához, Vitézhez.
Tenyeremből egyék rézkaliczkánk kis sárga
herczegnője, a kanári madár is . . . Arczom
lassankint meg fog lankadni a ház régi tükreinek
és régi zománczainak fényében . . .
Sosem akarok innen eljutni. Udvarunk végén
egy nagy kőkerítés. Ha kicsit kapaszkodók
(és ez jó, mert így fáradnom kell a szépségekért,
jó, mert így újra gyermeknek hihetem magam)
akkor lenézek az alsó Budára, a Vérmezőre,
a Krisztinavárosra, a házakra, a kocsikra és az
emberekre, a kiket már csak innen akarok látni.
Ha fejemet kissé jobbra fordítom, anya házát
látom alant, gyermekkoromat, kicsiny éveim
tükörképét. És ez sem fog elhagyni sohasem.
Velem halad és egykoron velem együtt bele
hajlik életem estéjébe. Gyermeki énem, asszonyi
énem együtt öregszik majd és életem végén az
emlékek kezet fognak, mint egy békés házaspár.
René velem maradjon akkor is és öreg asszony
koromban szépnek érezzen, mint most Johanna
mamát.'

XXV.
Augusztus 30.
Tudtam, hogy el fog jönni, v á r t a m és nem
féltem tőle.
Augusztus huszonkilenczedike volt és álmom
ban apa megérkezett. Szép arcza valamivel
megöregedett, estbarna hajában sok ezüst
fényesség, de arcza vidám volt, mint akkor,
a mikor koporsóba t e t t ü k őt.
És most dúsabban volt megterítve a nagy
asztal, mint máskor és most el is jöttek mind,
a kiket olyan sok esztendő óta vártunk, a lako
dalmi vendégek és hiszen most, csakugyan
lakodalom volt, az enyém és nekem szabad volt
odafent ülni az asztalfőn, lent, az én régi helye
men Eené ült és ő is otthon volt álmomban,
mintha a szobájában lenne. Sok Antal bácsi
sok étellel és sok itallal kínálta a sok vendéget.
És anyácska most sem jött el, és menyasszonyi
ruháját, jégbői való ruháját én hordtam most.
F á z t a m és kívülről a kárpáti sasok rossz emberek
hangján káromolták a híveket és a boldogokat,
de Clarisse meleg leheletével gyakran kezemre
fújt és ettől tovább élhettem.
Estebéd végén apa felállt. Magasra emelte
serlegét és nagyon és hosszan és ünnepélyesen
beszélt. Mindent tudott és Eenét megkérdezte,
miért nem hozta el magával a tábornokot.
— Kedvemre való lett volna, ha egy pohár
bort megihatok a nemes katonával, ha egy régi
dalt eldalolhatok nászommal.
— Leányom — mondta végül és hangja
most is olyan volt, mint egy fiatal püspöké —
leányom Mária Krisztina, légy derék az életben
és légy jó a házasságban. Derék asszony váljék
belőled. Jó asszony légy és végtelenül türelmes.
Eljegyzett hitvesedhez, báró Bukavina Eenéhez,
e nemes erczájú ifjúhoz légy jó. Ö derék ember
és mindig is ilyennek kívántam őt. őszintén
örvendezzél neki mindig és ha egy napon . . .
Apa arcza, halott arcza, most megrándult,
ajka vonaglott és nem tudott t o v á b b . Érezni
lehetett, hogy valami nagyot, lát, előre meglát,
előlünk meglát. És egy pillanatra kialudtak a
terem összes gyertyái, azután mind önmaguktól
újra kigyuladiak és apa meghajtott fővel, fáj
dalmas szájjal mondta, mintha befejezne egy
mondatot, a melynek többi szavait mi még
nem hallottuk:
— . . . és ne légy majd kevély bánatodban.
sem gőgösen fennhangos a siránkozásban. Kezet
magadra ne emelj és tudd meg, életeddel akkor
már egy másik életnek is fogsz tartozni és
szeresd mindazokat, a kik szerették a te uradat...
Leányom Mária Krisztina . . .
— Mária Krisztina — mondta most Eené is
és ő is apa hangján szólt, pedig apa hangja nem
az élőké.
És éde= barátnőm Clarisse megfogta kezemet,
mintha bánatom lenne. Johanna mama arcza a
könnyektől olyan volt, mint a hóinálvlyal
belehelt tükör.
— Valami rossz történik velem — akartam
sikítani, de nem volfc szabad és a jégből való
menyasszonyi ruha éles csapokat veri testembe,
ágy hogy sok helyütt hideg vér folyt belőlem.
Ijedten kaptam ruhámhoz: — nem véres?
Ám a Eené ruhájára kellett néznem és a Eené
ruhája volt véres. Ezt nem lehetett megérteni.
És apa most kiterjesztette keze* fölém:
— Megáldom életedet, megáldom fájdalmadat,
mecráldom jóságodat — mondta.
És Eenére is kiterjesztvén kezét:
— Megáldom kimeneteledet.
És halkan és lassan és olyan b á n a t t a l és
olyan bizonytalan-ággal, a mely a halottaktól
máskor idegen, mondta Eenének:
— És óvakodjál a fegyveresektől.
É< azután fiának nevezte Renét, a ki meg
csókolta az ő kezét és én is megcsókoltam apa
kezét és megcsókoltam E e n é ) k e z é t is. Egy
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imádkozik majd ériünk odafeni és motolygói
virágokat viszek ma sírjára és a táborai kára
is. Apa sokat tudott álmomban és ébredéskor
úgy éreztem, mintha egy kis gyermek ölelné
nyakamat, pedig ez ébredéskor volt már
nappal sugárzón BZÍkrázott, mint egy nagy fé
nyes aranytál.
— Mária Krisztina — mondta álmomban
apa — Mária Krisztina — mondta álmomban
Eené és — E u t h mondom most magamnak én.
És sokat akarok imádkozni és már nem a
félek. Ki félhet, a mikor bátor a jóságban!
És gondolatban még egyszer megcsókolom apa
kezét és most egyszerűen elbúcsúzom e könyv
től — a E u t h könyvétől? — miért, miéit cseng
ma egész nap bennem ez a név és csak akkor
írok már belé, mikor már jó asszonya leszek
Eenének. Apával zárom be, a mit mint leány
ide följegyezlem és úgy fogom érezni, hogy az
ő keze vezet az oltárhoz és hozzád könyvem
E u t h könyve — is visszatérek híven, mikor
már jó asszonya leszek E e n é n e k . . . Jó aszszonya . . . boldog ? . . . Nagyon, nagyon jó
asszonya akarok lenni neki.

R U T H KÖNYVE.
REGÉNY. -

VASÁRNAP]

Ruth könyvének második része.
ütrehsky
jenyhépe.
GRÓF BÁNFFY MIKLÓS, A KISFALUDY-TARSASÁG
UJ TAGJA.

ize volt mindkét kéznek most már, távoli,
túllevő . . .
És azután fejünk egymásra hajolt és mind
kettőnk feje elfért apa keze alatt.
É3 apa mélyet sóhajtott, mint mi, a mikor
ő meghalt és most visszaadta a sóhajunkat,
mintha . . .
Johanna mama már nem tudott könnyezni . . .
És a mikor reggel fölébredtem, sokáig imád
koztam. Apát is kérleltem, hogy ő is kérlelje a
jó Istent érettünk. Gyakran olyan nyomorúsá
gosak vagyunk, hogy nem merjük ajkunkat
Isten füléhez tenni, de hogy értünk imádkoz
zanak, arra azokat kérjük, a kiknek arczán az
ő kegyelmének fénye. Apát szereti a jó Isten,
hiszen apa sokszor volt szomorú a földön. És

I.
Október 7.
« . . . Némelyek azí mondják, hogy a tavatz
nyugtalanítja őket. Ezeket az embereket nem
szeretem, ezekben az emberekben nem tudnék
megbízni. Isten úgy adja a tavaszt, a mint adja
a húsvétot és a húsvéttól nem szabad félni . . .
Titokzatos szépségek vannak a tavaszban, de
lázadozni ez ellen n t m szabad. A ti rmészel min
den lélegzete is Isten akarata és el kell fogad
nunk és szolgálnunk kell a titokzatos szépsegeket is, a miket Isten nekünk ajándékozott.
Ujjongó szívvel kell megélni mindeneket es az
az erkölcs, a mely engedelmeskedik az Isten
nek, engedelmes kulik a világnak is. a mely az
ő tenyerének és az ő ujjainak míve. Pörbe szállni
a tavaszszal — pörbe szállni az Istennel.*
Ma fél esztendeje i zt irtani kicsi könyvembe
ós — most . . . egy hete asszonya vagyok Ee
nének. A felesége.

Erdélyi

jénykéfe.

SZÁSZ KÁROLY. A KISFALUDY-TÁRSASÁG UJ TAGJA.

A természet minden lélegzete is Isten akarata
és el kell fogadnunk és szolgálni kell a . . . Uj
jongó szívvel kell megélni mindeneket e- az
az erkölcs, a mely engi delmeskedik az Istennek.
i agedelmeskedik a világnak . . .
Egy bét óta . . . egy hél alatl . . . Nagy volt,
megrázott. És voltak perczek, hogy féltem az
uramtól, a ki az első volt abban is, hogy a ke
zemet m e g f o g h a t t a . . . Félteni tőle és ha me
nekülni akartam volna, akkor is csak hozzá me
nekültem volna . . . és most már, csak egy ké
rési m van, egy óhajom és egy imádságom:
mindig szeressen az uram.
Én is engedelmese leszek neki az ő boldog*.
i ágában.
(Folytatása

következik.)
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VERA VÁLÁSA.
Elbeszélés. - Irta B A R T A LAJOS.

Szöszi kis menyecske veit Vera ; picziny, de
helyes teremtés ; lenhaju és kék szemű, kicsit
bálványos arczczal, de azért egészében ruganycs.
mint a labda. A haloványsága még onnan
volt, hegy sokáig laktak a föld alatt. Mert
a mi napszámosfajta ott élt, azok majdnem
mind barlangokban laktak. Vettek a falutól
öt vagy tiz forintért helyet a- hegyoldalban,
merőlegesen levágták a dombos, füves oldalt,
a sima falon boltozatos nyilast vágtak, aztán
mentek beljebb, szép sima tetejű barlangot
ástak, arra ajtót, ablakot eszkábáltak, abban
laktak.
Senki sem szeretett ilyen likban lakni ; ipar
kodott is minden család onnan kifelé, a szép
napvilágra. Hogyha egyszer annyira vihették :
hitelre, robotra, de építettek maguknak kis
házat.
— Ugyan nagy szégyen volna — mondta
Vera az urának — ha mink sokáig itt marad
nánk a föld alatt, mikor magának két mes
tersége is van.
— Nem kell attul félni! — mondta Gunár
János — hamarabb kint leszünk, mint a hogy
te azt gondolod. Kiviszlek én innen nemhogy
a két mesterségemmel, de csak az egyik is
elég volna arra.
Gunárnak az egyik mestersége: a kőfejtés
volt, a másik : a kútvájás. Mindkettő különös
foglalkozás; kevesen értenek hozzá. De az
ilyesmit nem is lehet csak úgy eltanulni; az
ilyesmi öröklődik. Pedig követ annyi ember
fejthetett volna, a mennyi csak akart; mert
hiszen ott volt a falu mellett a rémséges nagy
hegy, csupa merő szikla, a házak úgy függtek
az oldalán, mint a madárfészkek. Mégis csak
egy pár ember lyuggatta a bányában a követ,
mert a többiek nem értettek hozzá.
Kútvágó család se volt több a faluban, mint
épen csak a Gunárok ; csakhogy az öreg Gunár
ii' m szállott már többé le a kutakba, mert
felt, hogy egyszer csak nem jön élve vissza,
így hát minden dicsőség Jánosé volt. Ennyi
dicsőséget pedig nehéz elviselni. Attól kezdve
pedig, hogy kikerültek a barlangból és saját
fundusukon kis piros tetejű, muskátlis ablakú
házuk is lett nékik és egy kurta malacz is
visított az ólban, nem is lehetett Jánossal
birni.
Lassanként büdös lett Jánosnak a munka.
Elment a kedve a dologtól. Hiszen a neve is
be volt már a telekkönyvbe irva és ez végső
czélnak több, mint sok az ilyen egyszerű em
bertől. Munka helyett János jobb szeretett
inni. Ivott ő azelőtt is, de csak rendjével.
Reggel nagy kenyér, nagy hajma, kis szalonna,
pálinka, ez volt a fölöstök ; Vera is osztozott
benne. Nem is rótta meg Jánost a pálinkáért.
Nyári órákban, a mikor a nap tüze sorvasztón
lángolt a sziklákon, olyankor is kell egy kis
hideg sört inni! Mert különben nem lehet órák
hosszat föl-le, föl-le emelni a fúró-vasat, a mi
vel a dinamitnak való likat fúrják. El kellene
a rekkenő kőbe esni, meg kellene halni, ha az
ember nem hűsítené magát. Nem is rótta meg
Jánost a sörért.

De csak a kocsmában ülni, hévizálni, a le
gyeket nézni, a mik a poharak szélire leszáll
nak, dávirkolni, bolondokat beszélni, minden
pénzt elverni, kontót csinálni, mint a disznó
az ólba utálatosan, mocskosan kerülni haza :
— Legyön eszöd János! Mert mire megy ki
ez a dolog? Mi haszna volt a nagy küzködésnek? Nem vetők neki egy esztendőt, aztán
megint nem lesz semmünk. Csakhogy én azt az
időt nem akarom melletted kivárni, hogyha te
sehogyse akarsz megjavulni.
János ilyenkor nem volt vad ; inkább fogad
kozott :
— Ne beszéjj Vera! Ez volt az utolsó!
Egy-két napig ment is a munka. Nagy, ma
gas, szakálas, barna ember volt János ; nagyon
jól festett, mikor a sziklákon állt és dolgozott.
Kivált ilyenkor, mikor a bánat is ette belül,
úgy ment a munka, mint a parancsolat. Két
nap alatt annyi követ kirobbantott a hegyből,
mint máskor öt nap alatt. Vera ilyenkor föl
vitte neki az ebédet; egy liter hideg sört is
vitt föl neki.
— Igyál János! Látod, hogy én nem sajná
lom tőled; csak azt, a mi hiábavaló, a mi sok.
Mert abbul már nincsen semmi élvezet; az
csak pénzkidobálás.
Csakhogy János mindig visszakerült megint
a kocsmába; nem dolgozott, ivott, csak az
időt lopta. Hogyha Vera meg nem szakajtja
magát mindenféle munkába: napszámba, fe
jesbe, kenyérsütésbe, szőlőpilálásba, száraz ke
nyérre se lett volna; se nekik se a két gye
reknek, a két kis lánynak: mint az anyjuk
szöszik, kékszeműek, édesek, frissek, mint a
pacsirták . . .
— Komisz egy ember vagy te János! Nem
akarsz te megjavulni! Nincsen is tebenned már
jóravaló szándék. Csak mindig beljebb-beljebb
viszöl te minket a nyomorúságba! Disznó egy
embör vagy te János! Meguntam már a sok
czipelködést, koplalást melletted ; mert ha enynyire akarom törni-zúzni magamat, akkor a
magam jóvoltáért tehetőm, nem ám azér, hogy
egy ilyen rohadt embert én tartsak el.
— A kinek nem tetszik, elmehet! Föl is út,
le is út! A ki engöm nem tud elsziveni, az
jobb, ha másutt lesz boldog.
Kora nyári idő volt,, vidám napfény sütött,
kövér füvek zöldültek a hegyoldalban, kis vi
rágok nyiladoztak a kövér füvek közt; neve
tett az égnek messzekéklő boltozatja. Szép volt
az élet . . .
Verának négy tyúkja, egy kakasa, két kotyesa, huszonhét kis csibéje, négy árva, fiatal
réczikéje volt. Mikor este kótyagosan hazajött
az ura, azt mondta neki:
— Mind eladom holnap a baromfit.
— Azt szeretném látni!
— Mégis látod, hogyha az a jó Isten TIK g
nem vakít addig!
— Azt. szeretném látni, hegy azokat eladod.
— Úgy segítsen engem a jó Isten ahhoz,
hogy az ilyen embörnek a csúnya végit meg
érjem, mint a hogy eladom ükét!
— Eladod ükét?
— El én ; még ha úgy szikrázol is, mint a
tüzes istennyila, a melyik kár, hogy föl nem
pörköli az ilyen utolsó embört.
János akkor megütötte az asszonyt. Vera

felrikoltott, de nem ütött vissza, mint ahogy
gondolta, a mikor arra gondolt, hogy valaha
még ilyesmi is történhetik köztük. János erre
visszament a korcsmába; Vera pedig fogta,
mind elvitte a baromfit és semmi pénzért el
vesztegette azokat a boltosnál.
— Maga talán elhagyja az urát Verona?
— Elhagyom én ezt az embört. Mert engömet meg ne üssön senki!
A mi ágynemű, ruhanemű, konyhai holmi,
apró bútor csak volt a piros födeles friss ház
ban, azt Vera mind elczipelte ; kvártélyba ment
a két apró szöszivel lakni.
János ekkor egészen átadta magát a bánat
nak ; egyszer úgy ivott a nagy bánattól, mintha
soha nem akarná abbahagyni; máskor pedig
úgy nekiesett a dolognak, mintha azt nem
akarná abbahagyni. De különösen mindenféle
nagy bolondságokat csinált és folyton az éle
tével játszott.
Mikor a bányában valamelyikük meggyúj
totta a gyújtózsinórt, akkor ki kellett a piros
zászlót egy messzelátszó sziklára tűzni, vala
kinek pedig harsányan meg kellett a réztrom
bitát fújni, hogy mindenki tudja : most mind
járt reped a hegy, bomlanak a sziklák, meszszire röpülnek a hatalmas kövek, jaj annak,
a kit eltalálnak!
János most már ilyenkor odaállt a bánya
közepére :
— Menj el onnan János!
— Nem megyök ón!
— Agyonver a szikla.
—. Az kell én neköm, hogy agyonvágjon.
— Játszik apátok az életével! — mondta a
két szöszkének Vera és nagy keserűségében
megint eladott valami holmit.
A hegyaljában pinczék állnak sorban ; mindig
nyitva áll egy pár pinczeajtó ; az ilyen helyen
ilyenkor mindig sokan voltak, mindig sokat ittak.
Szomjas, senki emberek el-elsétáltak a nyitott
ajtók mellett, beköszöntek : hátha behívják őket
egy pohár ingyen borra. Szóltak őnéki is :
— Gyere be János! Próbáld meg a kunsztot!
János behajtotta a derekát, vizszintesen tar
totta a hátát és a nyakát. Egyik felén teli
pintes üveget tettek le a földre; erős zsineg
az üvegen, azt János átvetette a meztelen nya
kán, másik kezével, mint a csigán a gerendát,
felhúzta a nyakáig a teli pintest: — ezért
egymaga kiihatta a bort, a mi benne volt.
Hogyha a zsineg elvágja a nyakán az élete
erét, akkor az ő baja.
— Játszik apátok az életével — mondta
megint Vera és megint eladott valamit.
Volt egy öt öles híres nagy kút a falu kö
zepén a téren; azt mondták róla, hogy lenn
a fenekén akkora udvara van körben, hogy
a négyökrös szekér bátran megfordulhat benne.
De leszállni ebbe a kútba, hogy megtisztogassa,
senkiben sem volt bátorság erre ; mert a ki a
kút alját megbolygatja : a víztől rohadt föld
úgy rászakad arra, hegy sohse jön ki többet.
János leszállt, a kutat kitisztogatta.
Csak egyre játszik apátok az életével! —
mondta megint Vera és megint eladott nagy
elkeseredésében valamit. — Úgyis veszendők
lettünk, hát vesszünk el egészen! . . .
Mire az őszi dér a füveket megcsipte, már
Jánosnak is vége volt. Már elivott mindent :
csizmát, ruhát, malaczot, fürészt, fejszét, ágyat.
A kis piros cserepes házacska is volt — nincs ;
lement a torkán! Eljött egy n a p : ki kellett a
házból menni, oda kellett a saját fundusát
hagyni. ^János nevét megint kitörölték a telek
könyvből.
János akkor újra nekiesett a kőfejtésnek ; a
kocsmát elkerülte; tiz forintért megint veti a
községtől egy darab szabad földet a begyol
dalban.
Javában ásta JAnes a barlangot, a mikor
arra került Vera. Mintha a véletlenség vitte
volna arra. Nem szólt volna az urának, de az
szólt neki :
— Látod így vagyok Vera!
— Látom ám!
— Csakhogy hamarabb menne ám, ha le is
fognál egy lapátot!
Beköltöztek aztán a puszta barlangba és
elülről kezdtek mindent, hogy legyen két ágyuk,
valami konyhabútoruk, egy pár baromfiuk, kis
malaczuk, piros cserepes, muskátlis ablakú,
fehérre meszelt, kis házuk . . . Egészen elülről
kellett elkezdeni mindent . . .
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és a legyőzött az, a ki nyert. Görögországot
borzasztóan megverte, de azért Kréta szigetét
neki kellett adnia. Ebből az esetből azt a tanul
ságot kellett levonnia, hogy győznie nem
érdemes, sőt veszedelmes és nyilván ennek a
tudatnak a felhője ült a lelkén, mikor a balká
niak ellen való háborújában olyan kevés ener
giáját mutatta a diadal akaratának.
Lassankint el kellett hinnie, hogy valóban
beteg. Hogy haza kell mennie ősei házába,
a melyből századokkal ezelőtt oly messze
távozott: vissza Ázsiába, a melynek napja és
füvei talán még meggyógyíthatják. Hogy itt
kell hagynia utolsó, de csodás maradványait is
egykori hódító nagyságának és dicsőségének.
A rengeteg vérrel áztatott lankákat és a várost,
a mely két világrész és két tenger ölelkezésében kincsesháza a ragyogó múlt emlékeinek.
A mecsetek, paloták, a költők és a szentek
kupolás sírjainak fehér márvány rengetegeit.
Mindezt itt kell hagyni örökre és a mi jelene
még az enyésző múltnak van, csak a csöndes,
de visszavonhatatlan búcsúzkodása. Az ősi
ellenség a Kaukázus hegyei mögött és a Kara
Denis a Fekete tenger sötét, ködös vízén túl
türelmetlenül várja a pillanatot, hogy «örök-

a szíve, ebben a keserves iskolában meg kellett
tanulnia, hogy gyanakvó legyen, zárkózott és
kételkedő. A legfájdalmasabb kiábrándulások
tól megrántott szíveket kellett itt újra fogékonynyá tenni a legérzékenyebb ábrándok
irányában, a fáradt fásultság havas üszkeit
kellett új lángolásra gyújtani és a már önma
gába belebékült reménytelenséget bíró harczi
készségre lelkesíteni.
A reformerek munkája tehát szinte tragiku
san nehéz és nem könnyű azok föladata sem,
a kik baráti érzésük becsületes igazságáról
kell, hogy meggyőzzék a törökséget. Annyival
is inkább, mert míg régi, hamis barátai a tét
lenség kényelmes és enerváló szerepét osztották
rá, az új barát az élet parancsával jön: harczolj,
dolgozz és tarts rendet! Kikapcsolni és glédába
állítani azt a harczos készséget, a mely a törökségre háruló feladatokat elvégezni képes és
elegendő kisebb mesterség, mint meggyőzni ós
megnyugtatni arról, hogy a mit művel, magáért
és a maga érdekében kívánják tőle. Hogy ha
győz, a diadal gyümölcsei az ő tányérjára
kerülnek. Ennek a meggyőződésnek, ennek a
biztosságnak a kiérlelésére sok türelem és sok
tapintat szükséges. Sőt nagyon sok önmeg
tagadás. Mert a bizalmatlanság és a gyanakvás
nehéz feladat annak, a ki becsületes öntudatá
ban van a maga szeplőtlen jóakaratának.
Egyetlen egy nemzet van a világon, a melylyel szemben a történelmi tanulságok a keserű
produktuma, a török lélek bizalmatlansága
egyszerűen — nincsen. A melynek a neve
mint meleg napfény hull rá, kinyitja, bízóvá
és hittel teljessé teszi. A magyar. Sokat rólunk —
mint egyáltalában a nyugat világáról — nem
tud. De megingathatatlan ösztönös érzése,
hogy a magyar az csak barátja lehet. Se törté
nelmi, se tudományos megokolását ez érzésé
nek szükségesnek nem tartja, de maga az a
valóság, hogy a magyarságot ott tudja mostani
szövetségesei között, erős erkölcsi pillére új
elhelyezkedésének. Igazolását látja benne an
nak, hogy jó úton van. A török-magyar rokon
ság minálunk egy hipotézis, a melyet a tudomá
nyos megállapításoknál több szimpátia támogat.
A török lélek egyszerűen elfogadta oly heves
készséggel, a mely fölöslegesnek minősít minden
adatos bizonyítást. Semmi okunk nincs rá,
hogy skrupulózusabbak legyünk nála.
Szőllősi Zsigmond.
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Ha hárman azt mondják, hogy beteg vagy,
akkor eredj haza, bár olyan egészségesnek ér
zed is magadat, mint a makk és feküdj ágyba:
Ez egy keleti közmondás. Igazsága leszerelt
belenyugvás a rajtunk kívül álló idegen akarat
szavába, a fatalizmus filozófiája. És a török:
napkelet fia. És azt, hogy beteg, sőt gyógyítha
tatlanul beteg, háromnál többen mondották
neki több mint száz esztendő óta. Eleinte kétel
kedett benne, hiszen a kik a diagnózist csinál
ták, nem voltak orvosok és a miért körülvették
minden inkább volt, mint a vágy, hogy meg
gyógyítsák. Nem az egészségét kívánták, ha
nem az örökségét. Érthető tehát, ha nem volt
hajlandó azonnal elfogadni a megállapításukat.
Nemcsak szóval tiltakozott és apellált ellene,
hanem ököllel is. Keményen szembeszállt e
törekvéssel, a mely a műtőasztalra akarta czipelni, hogy legegészségesebb részeit amputálja
és nem egy bizonyságát adta annak, hogy az
izmai még nincsenek elernyedve. Ezt az igaz
ságát megbizonyította, de a pőrét azért mindig
elveszítette. Nemcsak nyert csaták, de még
nyert háborúk után is ő volt
ki fizetett

ségét» birtokába vegye és az ősi barát, a séma
radis buL se tud más vigasztalást számára,
mint azt, hogy csak azért se az oroszé lesz
Konstantinápoly, hanem — az övé. És az
elaléló török szív valóban már ezt is megnyugta
tásnak érzi. Többet várni a legmeghittebb
nyugati baráttól se tud.j
Évtizedek óta tart a török lelkek néma
búcsúzkodása Konstantinápolytól és a fájdal
mas, lassú beleszokás abba, hogy haza kell
mennie, túl a Boszporuson és ott is messzebbre,
mint a meddig a galatai toronyból el lehet
látni. Sokan voltak, a kik nem akarták bevárni
ezt a pillanatot és mentek, még mielőtt mene
külni kell. A gazdag és előkelő törökségnek
egy állandó átszivárgása indult meg Konstanti
nápolyból a birodalom ázsiai városaiba.
Ilyen körülmények között következett be
a török történelemnek a hosszú hanyatlási kor
szakban legszenzácziósabb fordulata. Fiatal és
mindenre elszánt patrióták ajkán szóra kelt az új
török gondolat, a mely minden eddiginél vehe
mensebb tiltakozás volt a Fátum leszerelt el
fogadása ellen. Ezek a fiatal és elszánt patrió
ták az Európából való kivonulás rezignált
jelszavával szemben az európaivá modernizált
Törökország programmját írták a zászlajukra
és a kardjukra. A megriadt várományosok
ellen lépése csak félig sikerült. A balkáni háború
leterítette Törökországot, de nem tudta leterí
teni az új török gondolatot, a mely szülőhelyét,
Szalonikit elveszítette, de diadalmasan foglalta
el Konstantinápolyt és kifejezte azt az eltökélt
ségét, hogy ezt a várost se elragadni nem en
gedi, se eltestálni nem hajlandó. A törökség
nem akar meghalni Európában és a ki örökölni
akar tőle, azt nem tekinti barátjának, csak
olyan barátra van szüksége, a ki abban támo
gatja, hogy élve maradjon.
Éz az új török gondolat uralkodó hatalom
lett az ottomán birodalom fővárosában, de
korai lenne az az állítás vagy feltevés, hogy
érvényesülése munkáját már be is fejezte. A rezignácziónak nagyon is jelentékeny múltja van
a márványos városban ahhoz, hogy a lelkek
megfrissülése rohamos hirtelenséggel történhes
sék. Beletörődni mindenesetre sokkal kényel
mesebb, tehát könnyebb, mint küzdeni. A rezignáczióra semmi se tesz annyira hajlamossá,
mint a csalódás és száz esztendő óta a török
ség semmit se kóstolt oly sűrűn, mint a csaló
dást. Ha csupa gyermeki bizalom lett volna is
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járt szavakba kell foglalnia és meg kell irnia,
a mit eddig csak szemei vallottak be nekii a
Regény.
(Folytatás.) hangverseny alatt. Másnap mindjárt reggel el
1 el
Irta Heyking Erzsébet grófnő. —Fordította Khemdl Margit. kell a levelet hozzá küldeni, napkeltével kell
kéi!

A M Á S O K NAPJA.

De ma este minden szomorú gondolat útját
el akarta vágni. Hisz Erik szerette őt, szerette
olyannak, a milyen volt, szerette ép azért,
mert ilyen volt. A tükörben megnézve magát és
e mellett mégsem önmagát, hanem Eriket
látva, úgy szólt magában, mintha gondolatai
egész ő hozzá hathatnának: «Bocsáss meg,
hogy már átéltem egy életet, mielőtt Tégedet
megismertelek, bocsássad meg azért, mert az
elmúlt életem oly nyomorult volt. És gondold
el magadban, hogy ha ma mehetnék oly sze
mekkel hozzád, a melyek még nem láttak sem
mit és a melyek még nem sírtak semmiért,
ezek nem lennének azok a szemek, a melyeket
megszerettél; és az az Én, a melyet akkor ne
ked ajándékoznék, más lenne ; mint az, a'mely
ma vagyok.»
Sok, igen sok akart neki lenni! Egész szivéből
vágyódott, hogy gondoskodhassak róla, szeret
hesse és ajándékozhasson neki. Visszaemléke
zett azokra a szavakra, a melyeket Erik azon a
délutánon mondott, midőn Aga kis szobájában
találkoztak: igen, az a nő akart lenni, a kihez
jól esik hazatérni.
És nem tudta megvárni, hogy ezt csak holnap
mondhassa el neki, ha eljő. Nem! most mind

séget megszerezni. Frank ugyan nagy ellensége
az ilyen nemesítéseknek, de én azt találtam,
hogy minél újabb a nemesség, annál nagyobb
megelégedésére szolgál a tulajdonosának. És
én teljesen czím nélküli európai unokaöcshöz
nehezebben tudtam volna szokni; végre is mi
más nézetekkel nőttünk fel. Amerikainál azonban
az egészen más, azoknak egyáltalában nincse
nek czímeik és az Astorok, Vansittartok, Stuyvesantok itt olyan rangúak, mint mi vagyunk
odahaza. És ha később saját jachtjukon jelen
nek meg egyszer odaát a Keleti-tenger mellett,
akkor nálatok, a hol az idegeneket annyira dé
delgetik, sokkal inkább fogják őket ünnepelni,
mintha Stolbergnek vagy Dohnának hívnák őket.
Mintha idegen nyelven beszélne nővére, úgy
hallgatott rá Iza mind nagyobb bámulattal.
De most egyszerre fölriadt, mintha valami bor
zasztó álomkép üldözné őt és fölkiáltott félve:
— Aga, Aga! nem értek egy szót sem! Miről
beszélsz?
Mallone grófné csodálkozva nézte a feldúlt
arczot.
— Izácska mi a bajod? — mondta. — Hisz
egész ideje Baby eljegyzéséről beszélünk Vansittarttal.
— Baby . . . Ted . . . eljegyzés? — tört ki
Izából, mintha nem birná a szavak értelmét
fölfogni. — Aga! mindenre kérlek hisz ez lehe
tetlen, erről nem tudok semmit sem!
— Na, igen . . . de hogy meglesz, azt csak
észrevetted te is. Ma vacsora után beszélt
velem Ted Frankkal és az öreg Mrs. Vansittart, hogy megtudja, miképen fogadnók aján
latát. Mert ugyancsak formaszerüek lettek a
republikánusok e királyai: mintha csak valódi
herczegi esküvő előzményeiről lenne szó. Na,
és holnap eljönnek, hogy tőled kérjék őt meg.
— De hiszen ez lehetetlen, lehetetlen! —
ismétlé Iza mintha ösztönszerűleg valami nagy
szerencsétlenség ellen védekeznék
— Miért lehetetlen? — kérdezte Aga kezdődő
izgatottsággal. — Ted elragadó fiú és egyik
legjobb parti Amerikában. Megadhat mindent
nejének, a mit az egész évben, január elsejétől
deczember hó 31-éig kívánhat magának, ez
pedig Babynél nem lesz valami kevés. És kire
gondolhatnál számára Pomerániában? Kis föld

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
birtokosra, a ki rossz szabást! ruhában jár és
a kinek nem is keli beszélni a gazdaság bajairól,
mert azok úgyis már messziről meglátszanak
rajta? Vagy nyomorúságosan fizetett kis hi
vatalnokra, a kinél a hitvesi hűség a gazdasági
mérlegelés folyománya? Vagy valami kis gya
logsági hadnagyra az orosz határon, a hol az
élelmezés olcsó és ennek következtében azt kép
zeli, hogy néhány ezer márkátokra mar családot
alapíthat?
— Nem Iza! igazán, minél többet gondol
kozunk, nem lehetsz eléggé hálás, hogy ezt a
házasságot Ted Vansittarttnl nyélbe lehetett
ütni. És ezenkívül Baby még szerelmes is belé!
— Beszélt erről veled? — kérdezte az anya
fájdalmasan.
— Hát igen és ne vedd ezt tőle rossz néven.
Mint sok más gyermek, ő is nagy vonzalommal
viseltetik irántam és azután érthető is, hogy
ebben az esetben inkább Frankhoz és hozzám
fordult, mert a külföldiekről mi mégis osakf
többet tudunk mint te.
— Baby! és szerelmes — ismételte Iza hi
tetlenül, mintha ez két olyan fogalom lenne,
a mely kizárja egymást. De — és most megnyo
mott minden egyes szót — mit tudhat, egy ilyen
gyermek a szerelemről ? A mély érzésről az iránt
az egyetlen férfi iránt, a ki nélkül az egész élet
sivataggá válik? Oh, hiszen ő erről nem is sejt
semmit.
És gyorsabban és nyomatékosabban beszélve
folytatta mintha bíróság előtt, egész szívből védő
beszédet tartana.
— Ez minden esetre tévedés, minden esetre
csakis múló ötlet, talán azért, hogy ezután
minden regényt elolvashasson, vagy hogy egye
dül járhasson ki; hogy utazhasson, hogy mint
férjes nő — a hogy azt oly sok leány gondolja —
szabadabb legyen; mi minden meg nem fordul
ily tizenhét éves fejben. Ez a Vansittart úr
mindenesetre csak eszköznek látszik neki a
czélja elérésére.
— Fiatal leányok természetesen ilyesmire
is gondolnak, ha férjhez mennek és kelengyére
és nászajándékokra is, — válaszolt Aga, — de
hiszen ez nem szerencsétlenség, hanem egészen
magától érthető. Túlzott érzelmek csak kelle
metlenséget okoznak az életben és ha Ted
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őt szerelmével üdvözölni. Meg akarta neki mon
dani: hogy «néma hárfa voltam eddig, a mely
most már hangzik,' mert szereteted reggeli
szellője éri a húrokat; kagyló'voltam, a melynek
gyöngyét megtaláltad; elhagyott szigethez ha
sonlítottam, a melyet újra fölfedeztél és a mely
nek virágai mind, mind a Tied legyenek!»
Az, hogy ezt a levelet megírja, vo1^ sokszor
oly érthetetlennek látszó létezésének czélja,
tudta immár, hogy minden csak azért jő létre,
hogy szerelemben adhassunk. Sok sok szeretett
volna lenni, mert boldog, a k^ sokat adhat.
Végtelen boldogsággal, ájtatosan érzett csoda
volt ez és egyúttal hő törekvés, hogy mindent
szorosan, igen szorosan magához kapcsoljon.
Egy kis óra volt előtte, a mely már sok év
óta volt az övé és mely sok szomorú idő nyomo
rúságát kisérte ketyegésével. Ezt most föl
emelte Iza, megnézte a mindég tovahaladó
mutatókat és rányomta az órára ajkát:
— Megcsókollak Tégedet, Te vagy az én
boldogságom első órája!
Miközben még az órára nézett, lassan meg
nyílt az ajtó és Iza legnagyobb csodálkozására
Aga lépett be, a ki máskor soha sem tudott
elég gyorsan az ágyba jutni.
— Eoppant késő van ugyan már, — mondta
ásítva a szépT Mallone grófné — de mégis el
akartam mindjárt jönni hozzád, úgy hiszem,
hogy mindketten nagyon gratulálhatunk egy
másnak.

Iza összerezzent. Mégis észrevette már nő
vére, a mit ő oly titkosan elrejtett?
— Oh igen — mondta Aga — hisz nem le
het tagadni, hogy más valami, mint a mit
azelőtt lehetségesnek gondoltunk, de végre is
olyannak kell venni a világot, a minő valóság
ban és a nemesség ma már nem játsza azt a
szerepet, mint abban az időben, midőn mi mind
ketten fiatalok voltunk.
— Oh erre én egyáltalán sohasem gondoltam.
Hiszen minden közönyös, ha valakit szeretünk!
— kiáltá Iza, oly hangon, mely egyenesen szive
mélyéből látszott előtörni.
Aga szemöldökeit fölényesen magasra emelte.
Mily rajongó is néha a jó Iza, gondolta Aga,
°ly ügyben, a melyben csak hideg czélszerüség
dönthet és czélzatosan üzletszerű hanglejtéssel
folytatta:
— örülök, hogy ily modernül gondolkodói.
Frank és én féltünk ugyanis, hogy Dusterhusen-féle eszméket kell majd előbb legyőznöd.
Most Izán volt a sor, hogy fölényesen moso
lyogjon. Szegény Aga! mennyire meglátszik
minden szaván, hogy semmit sem tud a szere
lemről. Legyőzni! Különös egy szó! Oh, hiszen
itt nem volt mit legyőzni, csak az volt a vágya,
hogy mindazt a mi elmúlt, régi nevével együtt
letehesse és elfelejthesse és hogy csak azt az
egyet tudja, hogy Eriké lehet!
t Mallone grófné egészen gondolataiba merülve
így foly tata:
— Elismerem, hogy minden sokkal nehezebb
lett volna, ha európai emberről lett volna szó,
akkor iparkodnunk kellett volna, neki a nemes-
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osakugyan eszköz lenne Baby szemeiben, akkor
a czél jogos, az eszköz pedig olyan, a melyért
sok asszony megirigyeli őt. Én mindjárt hozzá
mennék Tedhez, ha oly korú lennék mint Baby.
— De hiszen Baby még fiatal, nagyon fiatal
arra, hogy férjhez menjen! — kezdé Iza újból,
félénken, — még csak a múlt évben konfir
málták.
— Igen, Iza, csakhogy kinek lenne kedve
megházasodni, ha ifjúsága már múlófélben van!
— felelt Aga növekedő türelmetlenséggel. —
Ügy van az. mint az úszással, idősek már meg
nem tanulják. Te ós én is igen fiatalon mentünk
Eérjbez; na és ma egyikünk sem tenné ezt meg
többé, nevetséges Ízléstelenségnek látszanék.
Keményen é- kelletlenül nevetett. És e percztől hallgat ott Iza. Mit is mondhatott volna még?
Hisz úgy tetszett neki. mintha egyszerre min
dent mások szemével, Aga Bzemével látna. Ta
lán mégis testvérének van igaza és ő jobban tud
a gyermek jövőjébe látni? De hisz ő őszintén
Baby javát akarta. Talán csak nem beszélt e
helyett saját gyermeke ellen?, Egész ösztön
szerű volt, a mit mondott, olyan, mint midőn
leghőbb szeretetünk tárgyát védelmezzük. És
ha nem Babyért beszélt volna, akkor ki másért?
Talán önmagáért? Lehetséges lenne ez? Iza
most már nem hallgatott Agára, ki folytatta
Ted Vansittart előnyeinek fölsorolását.' Még
mindig viszhangzottak fülében az előbb elejtett
szók: «nevetséges ízléstelenség, ha már nem
vagyunk fiatalok!» Azt kérdezte magától Iza
mi lenne még akkor, ha hozzá kellene tenni:
egyidejűleg leányával.
Hát azért védekezettő, oly ösztönszerűleg?!
— Tehát Iza, — foglalta össze Mallone
grófné az eddigieket legszárazabb hangján —
holnap délelőtt jönnek Ted és anyja hozzánk,
hogy tőled megkérjék Babyt. Azután pedig,
úgy hiszem, hogy Ted aligha akar sokáig várni.
Amerikai vőlegény rendszerint siet, mert itt
mindent a mit tesznek, futtában tesznek. Ez
okból Frankkal együtt úgy gondoljuk, hogy
legjobb lesz, ha Baby áprilisban, a nyári utazá
sok előtt megy férjhez, még pedig Washing
tonban, a követségről. Meg szeretnénk tégedet
ezzel kínálni. Természetesen Ted rokonai is
elmennének Európába, ha kívánnátok, de én
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viliénél élénk kézigránát-harczok. Az ellenséges
tüzérség a harczvonal sok helyén, különösen az
Február 3. Bojantól északkeletre egy előállásunk Argonneokban élénk tevékenységet fejtett ki. Ja
ellen intézett orosz rajtaütés meghiúsult. Kelet- nuár 81-én és február l-én egy német tengeralatt
Galicziában és a volhyniai harczvonalon mindkét járó a Themse torkolatában elsülyesztett egy angol
felfegyverzett megfigyelő gőzöst, egy belga ét
részről élénk repülőtevékenység. A németek orosz
bárom angol halászgőzöst, a melyek megfigyelési
országi harczterén a helyzet változatlan. A nyugati
czélokra szolgáltak. Az «L. 19» tengerészeti léphajé
larcztéren az ellenség tüzérsége Flandriában élén
egyik felderítő útjáról nem tért vissza. A foga
ken válaszolt az ellenséges állásoknak széles arczvonalon történt leverésére. Hulluchtól északnyu natba vett kutatás eredménytelen maradt. Egj
gatra a németek megszállották arczvoDaluk előtt Eeuter-jolentés szerint február 2-án a Grimsbybe
az angolok által robbantott két tölcsért. Neuville való «King Stephen» nevű angol halászgőzös az
vidékén a délutáni órákban az angolok ágyúzása Északi-tengeren rátalált a léghajóra, a melyet a
hullámok dobáltak. A gondola és a léghajó teste
igen hevessé fokozódott. Az arczvonal egyéb he
részben viz alatt volt. A legénység a léghajó víz
lyein is élénk tüzérségi, az Argonneokban pedig
kézigránát-harczok. Német repülők Peronne kör ből kiálló részein tartózkodott. Az angol halász
nyékén lelőttek egy angol és egy franczia repülő gőzös elutasította a megmentésükre irányuló ké
relmüket, hivatkozással arra, hogy legénysége
gépet. Az olasz harcztéren a tengerparti harcz
gyengébb, mint a léghajóé. A balászgőzös inkább
vonalon az ágyúharez ismét több ponton élénk
visszatért Grimbsbybe. Az olasz harcztéren a ten
volt. A tolmeini hidfőnél csapataink kiszélesítették
a Santa Luciától nyugatra eső állásaikat. Januái germelléki arczvonalon a tüzérségi harczok meg
lehetősen élénkek maradtak és a karintiai és tiroli
25-én öt, január 27-én két és február 1-én három
tengeri repülőgépünk Durazzót és különösen a vá határvidék több pontjára is kiterjedtek. Duino
kastélyát az ellenség tüzérségének több teli talá
ros közelében lévő sátortáborokat pusztító hatás
lata részben szétrombolta. A tolmeini hidfőnél az
sal bombázta és noha ugy szárazföldi ütegek
olaszok csapataink legutóbbi vállalkozása követ
mint hadihajók élénken tüzeltek rájuk, mindanykeztében a ciginj-selói úttól nyugatra levő lej
nyiszor sértetlenül tértek vissza. Február 2-án
tőkre vonultak vissza. Egy czirkálórajunk február
Valonát három tengeri repülőgépünk bombázta
3-án délelőtt az olasz keleti parton OrtonaésSan
és ott a kikötői telepeket, a vizi jármüveket ét
sátortáborokat többször eltalálta. A szárazföldi Vito pályaudvarait és e községek körletében több
és hajóütegek heves tüzelésében a repülőgépek raktárt és egy gyárat, valamint egy uszódarut
tüzelésével súlyosan megrongált és az Ariello fo
egyikének motorját két találat érte, a melyek a
lyón Ortonától északra fekvő vasúti hidat szétgépet a tengerre való leszállásra kényszerítették
rombolta. San Vito bombázása után tűzvészeket
Konjovics sorhajóhadnagy, a csoport vezetője
figyeltünk meg. A czirkálóraj visszatért, a nélkül
habozás nélkül leszállott a megrongált repülőgép
hogy megzavarták volna. Észak-Albániában levő
mellé a bórától erősen hullámzó tengerre és sasenói
csapataink megszállták Kruját és előcsapataink
ütegek, valamint két teljes gőzzel közelgő torpedóelérték az Ismi folyót.
zúzó tüzelése ellenére sikerült neki a két sértet
lenül maradt repülőtisztet repülőgépén biztonságba
Február 5. Az összes harezterek közül csak a
helyezni, a megrongált repülőgépet alaposan hasz
nyugatiról jelentenek eseményeket. A labasséei csa
navehetetlenné tenni, a kettős személyzettel még
tornától délre egy kis angol előretörést visszaver
idejében ismét felrepülni és 220 kilométernyi tek. A Sommetól délre egy franczia kézigránát
repülés után a cattarói öbölbe sértetlenül vissza
támadás, a melyet aknavetőtüzzel készítettek elő,
térni. A délkeleti harcztéren Albániában előnyo
a német tüzérség tüzelésében összeomlott. A Chammuló haderőink előcsapataikkal elérték a Krujátó
pagneban és az argonnei arczvonal egy részén az
nyugatra eső vidéket.
ellenség délután nehéz tüzérségi tüzelést folytatott.
Az Argonneoktól keletre a vauquoisi magaslaton
Február 4. Egy repülőgéprajunk bombákat do
franczia robbantások a németek árkaiban kevés
bott a Kremieniecztől keletre fekvő Sumsk orosz
kárt okoztak. A Vogézekben Diedolsbausen és
hadtápállomásra. Számos épület áll lángokban. Sulzern között az ellenség állásait a német tüzér
A nyugati harcztéren ujabb angol robbantás meg ség erősen ágyiizta.
semmisítette a németek egyik Hulluchtól észak
Február 6. Egyik harcztéren sem történt külö
nyugatra megszállott tölcsérét. Loosnál és Neu-

A HÁBOKÚ NAPJAI.

UKRAJNAI N É P V I S E L E T E K .

FALUSI TEMPLOMOK LEMBERG K Ö R N Y É K É N .

nem találom helyénvalónak az amerikai nász
népet Dusterhusenban, a pomerániai szomszédos
birtokosok között látni.
— Oh n e m ! — kiáltott Iza, akaratlanul,
kiterjesztve karjait, mintha a szegény Dusterhusent meg kellene védenie a hideg vizsgáló
szemek elől.
— Tökéletesen megértelek Iza — folytatta
Aga. — Hiszen egészen j ó benyomást fog tenni
az itteniekre, a kiknek semmijük sincs, a mit
nem maguk szereztek volna, hogy Babynak
ősi birtoka van. De fölösleges lenne az amerikai
rokonságnak ezekbe a kisszerű viszonyokba be
tekintést adni, á követségünkön tartott esküvő
azonban, valamennyi kollega jelenlétében, még
mindig imponál itt és Babynak már eleve szebb
startot biztosítana. Igen! és a mi a berendezést
illeti, — folytatá Aga egészen megváltozott
élénk hangon, mintha végre a fődologhoz jut
nának. Észre lehetett emellett rajta venni azt
az égő érdeklődést, melyet a toilette-kérdes t á 
masztott benne és mely az esküvőn jobban lép
előtérbe, mint bármely más alkalommal. Legjobb

lesz, ha már holnap írunk Parisba. Baby eseté
ben a viszonyok hála az égnek nem oly siral
masak, mint sokszor nálatok Németországban,
a hol arról tárgyalnak előre, hogy a kettő közül
ki rendezi be a lakószobát, ki a hálószobát és
hogy mily hasznos ajándékok adását szuggerál
j á k az ismerősöknek. Most csakis Baby szemé
lyes ellátásáról kell gondoskodni és ennek ter
mészetesen igen előkelőnek kell lennie.
A szép Mallone grófné itt egészen beletévedt
a lágyabb fehérnemüek, a hullámzó szoknyák,
az elragadó ruhák és mindenféle kalapok vízió
j á b a ; ezredek gyanánt vonultak föl szellemi
szemei előtt a bundák, napernyők, legyezők,
csipkék, fátyolok, boák és egyebek, a melyekre
Babynak szüksége lesz, mert hisz mindez
együttvéve jelenti a férjhez menetelt.
Ezalatt Baby anyja ott ült hallgatagon és
mereven maga elé nézett. Nem látott semmit,
mindig csak ugyanazt a mondatot ismételte ma
gában, mintha még mindig el n e m hihetné:
«Baby férjhez fog menni, Baby férjhez fog menni,
mert Baby
kinek most kezdődik az élet.»

És azután egyszerre egy másik mondás állott,
szorongó kérdés gyanánt az előbbi mellett:
«És én és én?»
Bizonyára hangosan mondhatta, t u d t á n kí
vül e két szót, mert Mallone grófné hirtelen
azzal fordult hozzája, hogy «És t e , és t e ? Ter
mészetesen neked is meg kell rendelnünk az
illő ruhát. Szürke legyen vagy lilaszinü? és
ekkor vizsgáló szemmel végig nézett nővérén:
Nem! legyen inkább szép meleg violaszinü, ez
a legillőbb az örömanyához: komoly, szelid és
persze kis kapotté, kalappal.*
Ez eredmény által kielégítve, fölállott:
— De most igazán aludni kell mennünk,
mert holnap igen megerőltető napunk lesz és
Babynak igaza v a n , igazán n e m j ó színben
vagy, a hirtelen havazás, most mikor m á r t a 
vaszra kellene fordulni, alighanem megártott.
De vigasztald magadat, leendő nagymamának
még igen jól vagy konzerválva.
Erre a szép Mallone grófné ásítozva eltá
vozott.
(Vége következik.)
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nösebb esemény. A nyugati harcztéren azokat a
kisebb angol osztagokat, melyek megkisérlették,
hogy Messimestől délnyugatra és a labasséei csa
tornától délre előretörjenek, visszaverték. A francziák robbantásai Berry au Bacnál, a Combresmagaslaton és a Bois de Prétreben különös ered
mény nélkül folytak le.
Február 7. A Scara keleti partján az oroszok
sikertelenül támadták meg a baranovici—ljabovici
vasút mentén a február 6-áia virradó éjjel tőlük
elfoglalt tábori őrs-állást s érzékeny veszteség
után kénytelenek voltak visszavonulni. A nyugati
harcztéren a labasséei csatorna és Arras között,
valamint a Sommetól délre heves tüzérségi har
czok. Lens városára az ellenség az utóbbi napok
ban ismét élénken tüzelt. Az Argonneokban a
francziák a 225-ös (La Fille Morte) magaslatra,
La Chaladetól északkeletre robbantottak és meg
szállották a robbantási tölcsért, de ellentámadás
sal azonnal elűzték őket. A többi hareztereken a
helyzet változatlan.
Február 8. A tisztább időt felhasználva, a tü
zérség az egész északkeleti arczvonalon élénkebb
tevékenységet fejtett ki Tarnopoltól északnyugatra
az oroszok a tegnapról mára virradó éjjel egyik
előretolt támaszpontunkat ismételten megtámad
ták, oda rövid időre be is vonultak, de hamarosan
kiűztük őket. A nyugati harcztéren a Sommetól
délre élénk harczi tevékenység. A február 6-ról 7-re
virradó éjjel a németek elvesztették új állásuk
egy kis árokrészét. Egy tegnap délben erős tüze
léssel előkészített franczia támadást visszavertek.
Este ellentámadással állásuknak újra teljes birto
kába jutottak. Egy német repülőraj megtámadta
a poperinghei vasúti telepeket és a Poperinghe
és Dixmuiden közti angol csapattáborokat. Az
elűzésére felszállott repülőgépekkel folytatott több
szörös harcz után a repülőraj veszteség nélkül
visszaérkezett. A többi hareztereken nincs esemény.
Február 9. Az orosz harcztéren nincs fontosabb
esemény. A nyugati harcztéren VimytŐl nyugatra
a németek az első franczia vonalat 800 méter ki
terjedésben rohammal elfoglalták, több mint száz
foglyot ejtettek, öt gépfegyvert zsákmányoltak.
A Sommetól délre a francziák este ismét beha
toltak a németek egyik kis árokrészébe. A Bois de
Prétreben a német gyalogság lelőtt egy ellenséges
repülőgépet, a mely lángbaborulva lezuhant; a
két benneülő meghalt. A délkeleti harcztéren az
Albániában operáló cs. és kir. haderők előcsapatai
átkeltek az Ismi folyón és megszállották Preza
helységeket és az ettől északnyugatra emelkedő

Kalodont

^•jay*

uj csomagolás.
ROZSNYAY PEPSIN BORA.
Kellemes izO, kiváló jó hatású szer

étvágytalanság, ren
detlen emésztés és
g y o m o r g y e n g e s é g ellen.

a czfmfl

AAGE MADELUNG
egyik legszebb elbeszé
lésének. Megjelent a

Étkezés közben véve, megóv
a gyomorterheléstől.
Egy üveg ára 3 k o r . 2 0 ü l i .

Magyar Könyvtárban.
Ára 6 0 fillér.

Kapható:

minden
- * *

Mindenütt kapható!

gyógytárban

„KALODONT" fogerémünknek

valamint

Rozsnyay Mátyás

megválloztassuk.
A tubus csomagolása ezután nem tokban lesz mint edd'g,
hanem redőzött dobozban, melynek jelzése és színezése ugyan
olyan mint a mi tubus czimkénké, mely minden államban
törvényileg védve van.
A világszerte ismert és mindenült kedvelte Kalodont)) ezuián
is mint eddig, felülmúlhatatlan minőségben kerül forgalomba.

Arad. Szabadság-tér 8.
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A mai viszonyok kényszerítenek bennünket arra, hogy
közel 30 év óta forgalomban levő csomagolását a
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Sarg F. A. Fia és Tsa
WIEN IV.

BERLIN.
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magaslatokat. Az ellenség, a mely szerb kötelékek lálva. — KACSÓ ISTVÁN a marosvásárhelyi 22-ik
maradékaiból, olasz osztagokból és Esszad pasa honvédgyalogezred hadapródja a keletgalicziai harzsoldosaiból állott, a harcz elől kitérve, dél és czokban.
délkelet felé hátrált. Csak a Tiranái ól észak
Elhunytak a közelebbi napokban: Dr. kelecsényi
nyugati irányban nyolcz kilométernyire levő Val- FEJÉRPATAKY KÁLMÁN, kir. tanácsos, ügyvéd, a
jas megszállásánál támadt rövid ütközet, a mely Magyar Földhitelintézet nyűg. ez. igazgató-helyet
ben az ellenségét visszavetettük. Eepülőink az tese, a Magyar Tudományos Akadémia és több
utóbbi időben ismételten eredményesen bombázták tudományos társulat ügyésze, a Kereskedelmi Ta
a Durazzó mellett levő csapattáborokat és a ki karék és Hitelszövetkezet elnöke, életének 64-ik
kötőben levő olasz gőzösöket. Montenegróban a évében, Budapesten. — TÉGLÁS GÁBOR, ny. közép
helyzet változatlanul csendes. A lefegyverezés be iskolai főigazgató, a Magyar Tud. Akadémia tagja,
68 éves korában Budapesten. — PETŐCZ GÁBOR
van fejezve.
kúriai biró, a pozsonyi törvényszék elnöke, 67 éves
korában.

A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja február 13-iki legújabb szá
mába Benedek Elek irt verset, Zsoldos László el
beszélést, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögő Dömö
tör kalandjának elbeszélését az olasz harcztéren,
Schöpflin Aladár a fekete hegyek országáról mond
el érdekes dolgokat, Zöldy Márton érdekes törté
netet mond el egy bohóczról, Zsiga bácsi mulat
ságos mókát, irt, B. Indali Etelka folytatja regé
nyét. A rejtvények, szerkesztői izenetek egészítik
ki a szám gazdag tartalmát. A iJó Pajtás»-t a
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed
évre 2 korona £0 fillér, félévre 5 korona, egész
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal, IV. ker.
Egyetem-utcza 4.

7. SZÁM. 1916. 6 3 . ÉVFOLYAM.
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65 éves korában, Székelymosonban. — KEMÉNY
DÁVID királyi tanácsos, a koronaügyészség nyűg.
főigazgatója és a magyar izraelita kézmű- és föld
mivelésügyi egyesület igazgatója, Budapesten. —
KINSZKY FERDINÁND gróf titkos tanácsos, ő felsége
főlovászmestere, Bécsben. — ULRICH BÉLA nagy

a

b

e

kőrösi főkántor 57 éves korában. — Dr. VASVÁRY

d

m

e

f

h

m.

volt ref. lelkész, Csongrádvármegyének nyűg. fő-

kitűnő elbeszélést és

levéltárosa, Szentesen. — WIEDEMANN ANTAL nyom

dász 86 éves korában, Budapesten.

ményesi FIÁTH AMÁLIA 78 éves korában, Buda
pesten. — Idősb HORVÁTH PÁLNÉ szül. Bosen-

I

Malvin 54 éves korában, Liptószentmiklóson. —
korában. Pázmándon. — Tápió-szentmártoni özv.
DÖMÖK PÁLNÉ, szül. okolicsnói Okolicsány Eleonóra

87 évea korában, Vingán.

Szerkesztői üzen eleh.
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MAGYAR KÖNYVTÁR
Az 1870—71-dlkl
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Fitíkok: I I . Fő-u. •
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HIVATKOZNI.

NÉMETFRANCZIA
HÁBORÚ
teljes leírása
Dr. MIKES LAJOS-tól.

Ára 6 0 fillér.
Megrendelheti:
LAMPEL B. könyvkereskedése (Wodianer F .
és Kai) r.-t.-nal Budapest, V I , Andrássy-ut 21.
és minden könyvkereskedésben megrendelhető:

LAMPEL R. könyvkeres
kedése (Wodianer F. és
Fiai) r.-L-nál Budapest,
VL, Andrássy-út 21, és
minden könyvkereskedőnél.

S Z U N Y A I ELEK

Képes vadászati és versenysport újság.

a jeles magyar filozófus legújabb könyve:

Lapkiadó tulajdonos Franklin-Társulat IV,, Egyetem-utcza 4.

S & . Halfenberger Béla Kassa
A GYÁR TELJES ÜZEMBEN VAN.
puh
frvá«'7f><!PrriPn
a f e s t é s feketére és egyenuydbzesetueu
r u h á k tisztitása soronkivül.

Megrendelhető: Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t. Bpest, Andrássy-ut 2. és minden könyvkereskedésben.

NIMRÓD

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV.. Vármegye-utcza 11.
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ruhafestés, vegytisztítás, gallér/tisztítás.

A háború érdekességeit mondja el könnyed, vonzó tormában az ifjúság számára.
Bevezetésében tájékoztat a háborús és katonai fogalmakról, - valóságos kis lexikonát
adja a háborúra vonatkozó ismereteknek, aztán egy kis fiú háborús naplója alakjában
közli a háború rövid történetét, megismertet a hadviselő államok uralkodóival, kormanyférfiaival, a hadvezérekkel, háborús földrajz czímű szakaszában szól a főbb helyekről,
a melyeknél a háború eseményei lejátszódtak, azután háborús meséket mond el prózában,
versben, s a végén egy kis háborús anthologiát ad, jeles költők műveiből gyermekeknek
való kedves verseket. A szép könyvbe Gergely Imre rajzolt szép képeket. Ara 3 K.

A (iVasárnapi Ujság» 2-ik számában megjelent
képtalány megfejtése : Az életnek fekete kenyere a
bánat.

• •»•••• •••»•••••••••••••••••••••••»•••»
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AMBRUS VILMOSNÉ, szül. Farkas Mária 58 éves

Aratás. Egészen jelentéktelen, semmitmondó kísérlet.
Alkoiy. Hangulatkép volna, de nem kelt hangulatot,
METZ JÓZSEF és METZ FERENCZ, az előbbi 22, az mert nincs benne muzsika és szuggesztív melegség.
Rózsikám emlékkönyvébe. Tipikus emlékkönyvi vers, —
utóbbi 21 éves, honvédzászlósok a bukovinai harcz
hittük, ez a műfaj már kiment a divatból, pedig
téren Baranczenél gyilkos gránáttól egyszerre ta azt
úgy látszik, örökéletű.

[ Budapest, YIII., Baross-ufcza 66. III. em, \ l t

I

ZSINSZKY PÁLNÉ, szül. mattyasóczi Mattyasovszky

32. honvédgyalogezred zászlósa, 22 éves korában
az északi harcztéren. — Két ifjú testvér eles
téről ád hirt a zombori Metz-család gyászlapja;

a készítőnél eladó.

ín

pesten. — özv. nagymádi és várbogyai BOGYAY
ISTVÁNNÉ, szül. nedeczei Nedeczky Konstantia 78
éves korában, Zalahosszúfalun. — Pruzsinai P R U -

GRÓ8Z GÉZA a 6. honv. gy.-ezred zászlósa, az északi
harcztéren, 34 éves korában. — Ifj. LÁBER GYULA

1000 koronáért I

H

koronába kerül,
tábori csomagolással
együtt.
Mindenütt kapható!

néhai Erzsébet királyné palotahölgye és csillagkereszles hölgy 78 éves korában, Bécsben. — Eör-

Hősi halált haltak: Csonkatebei VICZENTY GYULA

kézzel varróit, teljesen uj, gyönyörű min- *
tázattal, 3 méter Bzéleg 4 méter hosszú •

i

3

KEPTALANY.

özv. FELSENBURG KÁROLYNÉ magánzónő 89 éves
korában, Budapesten. — CZERNIN JOZEFA grófné

HALÁLOZÁSOK.

h

— Szilasi és laki PÁZMÁNY DÁNIEL,

özv. FISCHER JÁNOSNÉ 74 éves korában, Buda

Smyrna szőnyeg!

ifjúsági
1 könyve
1

Kis mesék
a nagy -ü
háborúból.

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

lapiró, a «Budapest» munkatársa, 35 éves korában,

krantz Anna 75 éves korában, Muraszombaton. —

szolgálatonkivüli honvédszázados földmivelésügyi
miniszteri számtanácsos 47 éves korában, a harcz
téren szerzett betegségében. — Dr. MÁRTON VENCZEL gyergyószentmiklósi ügyvéd. Csik vármegye
törvényhatóságának virilis tagja, 8-ik honvédgyalogezredbeli főhadnagy, a montenegrói harcztéren. —

I
I

füzet; tartalmaz

VILÁGOS.

TITUSZ ügyvéd, Budapesten. — HOLLÓSI SÁNDOR hir-

LÍT
Iríll

Faragó Jenő
1
I
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2991. számú feladvány Dr. Brauné Eezsó'tól, Bécs.

— Radnóti SZÁNTHÓ ELEK földbirtokos,

Budapesten.
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Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár

69-ik évi r e n d e s közgyűlését

Minden számában sok érde
kes vadászati fénykép-felvéte
leket közöl. Szakszerű czikkeit
ismert iróink irják. Rovataiban
minden vadászati ügyben fel
világosítást kap az olvasó és

az összes bérbeadó vadász
területek árverésének idejét
közli.
A díszesen kiállított lap ha
vonként háromszor jelenik meg
és előfizetési ára félévre 6 kor.

Mutatványszámot a kiadóhivatal szívesen küld
Budapest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz. (Franklin- Társulat)
•• — - . . . •

—' ••' • • "

f o l y ó 1 9 1 6 . é v i f e b r u á r h ó 1 9 - é n d . u . 4 ó r a k o r központi osztályában (V. ker.,
Dorottya-utcza 4. szám alatt, saját épületében) tartja, melyre a t. ez. részvényesek
ax alapszabályok 12., 14. és 15. §-ai értelmében tisztelettel meghivatnak.

•ÍS
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TÁR GYSORO Z AT :
1. Az igajgatóság és a felügyelő-bizottság jelentésének, valamint a múlt évi zár
számadásoknak előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása s az igaz
gatóság és a felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása iránti határozathozatal
2. Egy igazgatósági tag választása két évre.
3. Öt felügyelő-bizottsági t a g választása három évre.
B#~ Azon t. ez. részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni s szavazati jogukat személye
sen vagy más meghatalmazott részvényes által gyakorolni óhajtják, szíveskedjenek az alapsza
bályok 18. és 20. §-ai értelmében legkésőbben 1915 deczember hó végéig saját nevükre irt
részvényeiket még le nem járt szelvényeikkel együtt legkésőbben 3 nappal a közgyűlés előtt,
tehát legkésőbben bezárólag folyó évi február hó 16-ig a takarékpénztár központi vagy budai
osztályában (V., Dorottya-utcza 4. sz., vagy n . , Fő-uteza i. szám alatt) letenni, ugyanott a
megvizsgált 1915. évi zárszámadások és a felügyelő-bizottsági jelentés példányai az alapsza
bályok 154. §-a értelmében folyó évi február hó 11-től kezdve átvehetők.
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A r-^„íii^el
léírhaiózással és a motorsportok minden
A
V
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egyedüli magyar folyóirat.
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Különösen

figyelemre

méltók

Miért vagyunk jók
vagy rosszak?
Ára fűzve 2 korona 8 0 fillér.

Az erkölcstan néhány alapvető kér
dését, mint például: Milyen a jó és
milyen a rossz ember? Mennyiben
függ erkölcsiségünk szervezetünktől
s általában miféle kapcsolatban áll
az erkölcsiség a szervezettel? Mik a
jó és mik a rossz ember tulajdon
ságai ? tárgyalja szerző ebben a könyv
ben népszerűen, de mégis tudomá
nyos alapon, úgy, hogy mindenki
élvezettel és tanulsággal olvashatja.

Budapesten, 1916. évi február hó 1-én.

M I K S Z Á T H KÁLMÁN
ÉLETRAJZA
Irta VÁRDAI BÉLA
A nagynevű író egyetlen részletesebb élet
rajza. Mikszáth arczképével diszite t csinos
kartonkötésben.

Ára 2 korona 5 0 fillér.
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A Franklin-Társulat kiadása.

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár Igazgatósága.
czikkeket

tartalmaz.

»

8 W\

Mutatványszámokat a kiadóhivatal szivesen küld

Hogyan züllött el az orosz hadsereg?
Erről ad számot a Magyar Könyvtár egyik uj füzete, mely közli
Vereszájev orosz katonaorvos emlékiratait tAz orosz hadsereg
zülk < »Í orosz-japán háborúban* czimmel. E rendkívül érdekes
munKá\ 1 ttkay György fordította. Ára 60 611. Mindenütt kapható I

Budapest, I. ker., Retek-utcza 46. « •

Megrendelhető:

Lampei R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai)
részvénytársaságnál
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és minden könyvkereskedésben.
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A M a g y a r Könyvtár
®

ANATEUR KIADÁSA
lio
64
elbeszélés.
>
Minden füzet
külön kötésben,
aranyozott szí
nes cz/mlappal
van ellátva.
A tíz kötet egy
tokban van.

Ambrus
Heltai
Kaffka
Kóbor
Krúdy
Lakatos
Molnár
Sebők
Szini
Szöllősi

minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke.

Tíz magyar
író és elbeszélő
munkáját tartal
mazza, igen íz
léses kiállításban.
Ajándékozásra
nagyon alkalmas.

g. A t ö m e g e k lélektana. Irta Le Bon,
i . Széchenyi eszmevilága. I. Gaal
ford. Ballá Antal. Kötve
K 2.—
Jeuö, Beöthy Zsolt', Probás^ka Otto
kár, Kenessey Béla, gróf Vay Gáborné,
10. Rodin beszélgetései a m ű v é 
gróf Andrássy Gyula tanulmányai.
s z e t r ő l . Összegyűjtötte Paul Gsell,
Kötve
K i.6o
ford. Farkas Zoltán. Kötve
K 1.20
2. A szikratávíró. A. Slaby tanárnak a
í r . H e n r i Bergson filozófiája. Irta
német császár előtt tartott felolvasásai
René Gillouin, ford. Farkas Zoltán.
után átdolgozta Kreu%er Gé\a mérnök.
Kötve
K 1.20

Megrendelhető :

L A M P E L R. K Ö N Y V K E R E S K E D É S E

Kötve

(Wodltncr F. és Fiai) részvénytársaságnál

BUDAPEST, YJ, ANDRÁSSY-UT 21. SZÁM
és minden könyvkereskedésben.

(A genfi egyezmény ismertetése).

«

Irta:

X

\

li

nyűg. államtitkár
Ára 60

l

fillér.

|

Megjeleni a Magyar Könyvtárban. |

7. A vagyon tudománya. Irta /. A.
Hobson, fordította dr Sidó Zoltán.
Kötve
K 2.—

16. Az élet értelme é s értéke. Irta
Rudolf von Eucken, ford. Schöpflin
Aladár. Kötve
K 2.—

8. A szocziológia vázlata.
Irta G. Palanle, törd. dr. Mikes Lajos.
Kötve
K 1.60

17. A gondolatszabadság története.
Irta /. B. Bury, ford. Balog Gábor.
Kötve
K 2.—

Tartalmazza Budapest-székesfőváros lakás
bérleti szabályrendeletének hiteles szövegét
és magyarázatát. Illeték szabályokat. A kapu
zárási, viz- és gázszabályokat. Teljes jog
gyakorlatot stb., stb.
Harmadik t e l j e s e n átdolgozott kiadás.
Mindenütt kapható.

Ara kötve 3 K 20 fillér.

Megjelent a Magyar Törvények, FranklinTársulat z s e b kiadásának g y ű j t e m é n y é b e n .
Kapható:

LAMPEL R. k ö n y v k e r e s k e d é s e
(Wodianer F. és Fiai) R.-T.-nál,
Budapest, VI. ker., Andrássy-út 2 1 . szám
és minden könyvkereskedésben.

IV. Vármegye-utcza 11.
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

Előfizetési
feltételek:

'

•

!

l Egtoivr.
Félévre _
} Negyedévre

8 0 korona.
. 1 0 korona,
_ 5 korona.

A iVildgkrúniká-\n\
negyedévenként 1 koronával
több.

BUDAPEST, FEBRUÁR 20.
Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó.
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•TARTALMA

budapesti ügyvéd.

iroda:

^^^^^^

B u d a p e s t , VI., A n d r á s s y - ú t 2 1 . é s m i n d e n könyvkereskedésben.

Költözködéskor nélkülözhetetlen a
lakásbérleti szabályok ismerete !

Dr. PONGRÁCZ JENŐ

Szerkesztőségi
Kiadóhivatal:

SZEBKE8ZTÖ

HÓITSY PÁL,

LAMPEL R. könyvkereskedése (WODIANER F. és FIAI) R.-T.-nál
§

Ö s s z e g y ű j t ö t t e é s magyarázta

^^^^^^

8. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.)

Megrendelhetők :

••••»•••••••••••••»••••••••»•»••••••

LAKÁSBÉRLETI
SZABÁLYOK

12. S z é c h e n y i eszmevilága. II. kötet.
Apáthy István, Imre Sándor, Pauler
Ákos, Zsilinszky Mihály, Márki Sándor,
Gaal Jenő tanulmányai. Kötve K i.éo

13. A franczia i r o d a l o m főirányai.
5. Kant-Breviarium. Kant világné
Irta G. L. Slrachey, angolból ford.
zete és életfelfogása. A müveit ember
Schöpflin Aladár. Kötve
K 1.60
számára, Kant irataiból összeállította
dr. Gross Félix, ford. dr. Polgár Gyula. 14. A világegyetem élete. Irta Svante
Kötve
K 1.60
Arrhenius, fordította Polgár Gyula.
Kötve
K 2.—
6. Az e m b e r i s é g jövője. Irta Heinrich
Lhol\ky, fordította Schöpflin Aladár. 15. Az ember helye a t e r m é s z e t b e n .
K 1.20
Kötve
Irta Lenhossék Mihály dr. Kötve K 1.60

1 MOLNÁR VIKTOR 1
•

K I.20

3-4. A természettudomány fejlődé
sének története. Két kötet. Irta
WilhelmBölsche, ford. Schöbflm Aladár.
Kötve
K 2.40

jj

(A V6RÜS KERESZT!
E

>

Kultúra és Tudomány

kötetben.

ÁRA Q KOR.

K

7. SZÁM. 1916. 6 3 . ÉVFOLYAM.

VASÁENAPI ÚJSÁG.

112

'• OLASZORSZÁG.
; Egységes Olaszország.
. Olaszország és Ausztria! Magyarország.
Itália Irredenta.
! Trer.tino.
; Olasz felfogások Fiúméi ól.
Olasz-Magyar vonat
kozások. '
Földközi- és Adriaitenger.
Imperializmus.
A római kérdés.
Germanophobia.
Német tőke és munka
Olaszországban.
Gazdasági háború Olasz
országgal.
Az olasz népjellem
Olaszországi szép Heléna!
A Hármas Szövetség.
A Hármas Szövetséi;
Fikrió volt I
Olaszország háborúba
megy.
A szakítás.
A hadüzenet olasz
indokolása.
Olaszországot «barátai))
. vitték a világháborúba.

Ruttkai Ruttkay Vilmos

I TARTALMAI

új könyve:

A BALKÁN.

II vILÁGHÁBORÚ

•

•

*

Í

•
Az olasz hadüzenet
•
halasa a Balkánon.
•
• Olaszország
és a Balkán- •
Romániában.
J Szerbiai
politikaproblémák
útvesztője.
Jj
í Oroszország
A bolgár-szerbtörekvései
ellentét és J•
a makedón kérdés. «.
A szerző ebben a könyvben komoly tanul
Bulgária és Oroszország. 2
mányok alapján a monarchiának Olasz
Az albánok és az Adria- «
országhoz és a Balkán államaihoz való
probléma.
•
viszonyát fejtegeti, végül pedig rámutat arra
Görögország szerepe a •
a fontos szerepre, mely a monarchiára vár.
világháborúban.
Rendkívül sok tanulságot meríthetünk e
A Török-Birodalom
könyvből, mely a magyar háborús iro
*
múltja és jövője.
dalom egyik legtartalmasabb terméke.
A Balkánpolitika a viliig- J
háborúban.
*
A Franklin-Társulat kiadása
Ara 6 korona
KÖZÉP-EURÓPA ÉS í
A KELET SZÖVETSÉGE. *
Kapható :• Háború és béke között. %
LAIPEL B. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) Balkán-tanulságok.
t
r.-L-nál Budapest, VI. ker. Andrássy-út 21. szám Közép-Európa és a Kelet X
és minden könyvkereskedésben.
Szövetsége
•
1916...
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Olaszország, a Balkán és Ausztria-Magyarország f

FFRDINÁND BOLGÁR KIRÁLY MEGÉRKEZÉSE AZ OSZTRÁK-MAGYAR FŐHADISZÁLLÁSRA. —JelfyGyulaaharcztérrekiküldöttmunkatársunkfölvétele.

Franklin-Tarsnlat nyomdája, Budapest, IV^ Egyetem-utcza 4

