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EGY FALUSI KISASSZONY TÖRTÉNETE. 
REGÉNY. - IRTA SZEMERE GYÖRGY. (Folytatát.) 

A járókelők semmit sem olvastak le a tiszte
letes úr arczárói, de láttak benne olyan büszke 
embert, a minő még nem járt a budapesti flasz-
teron. Vállbaszegett hosszúra kinyújtott kálo
mista nyak, előredobott toreádori mell, kipöd-
rótt madárszárnybajusz, kevélyen fölfelé irá
nyított szemek. 

A mint így czirkált az ufczákon czéltalanul, 
csavargó módra, de fejedelmi önérzettel, egy 
fordulónál csak beléje ütődik.egy teljesen várat
lan, ennélfogva szerfölött alkalmatlan alak: 
Bálik öcsém, a doktor. A teringésit, most mit 
csináljon a fráterrel! Hová tegye? Megmondja 
neki, hogy a kegyelmes úr eljegyezte a szíve 
szerelmét ? Nem, azt nem teheti. Egy az, hogy 
sajnálta a kis pukkancsot, más az, hogy Európá
ban semmi szükség sem volt reá. Mindenki 
szempontjából az volt a czélirányos, hogy a 
világ végin legyen. Lába alatt volt a borzasztó 
nagy szerelmével nemcsak Borcsinak, de a 
kegyelmesnek, sőt neki is. Már pedig, ha meg
tudja a valóságot, nemhogy Indiába, de még 
a szomszéd faluba se fog lehetni kicsalni, a 
milyen csökönyös. Ergo meg kell őt hagyni 
a bitében, hogy Borcsi (a kegyelmes úrtól 
legalább) szabad lesz, midőn Indiákból nim
buszkoszorúval a fején visszatér. Ez némi 
csalás, ismerte be tiszteletes úr, de az volt a 
véleménye, hogy magasabb szempontokból kény
telen az ember néha az erénynek hátat fordítani. 

Kikerülnie nem lehetett Janit, mert csaknem 
a tyúkszemére lépett, hát megszólította az apró 
férfiút. 

— Na, most majd keresztül szaladtál rajtam! 
Hova sietsz úgy, mintha kergetnének? 

— Éppen a palotába megyek, — válaszolt a 
kis doktor, — hallottam, hogy a kegyelmes úr 
párbajban megsebesült. 

— Bíz az igen — ismerte be tiszteletes úr 
a tényállást — azonban — tette hozzá, azért 
nem szükség sietned, van ott doktor elég. 

— Az utazás végett, — magyarázta Bálik — 
azt csak tudnom kell, hogy mikor megyünk. 

— Bíz az czélirányos lenne, — kertelt a 
papocska — de ebben a tekintetben én is fel
világosíthatlak : semmi sem változott, a kegyel
mes úrnak mindössze egy ócska oldalbordáját 
zúzta szét a golyó, különben kutyabaja. 

Bálik gyanút fogott. 
— Jani bácsi, miért nem akarja, hogy a 

palotába menjek? 
— Én nem akarom?! — jezsuitáskodott a 

kálomista úr. — Ha azt hiszed, mindjárt velem 
jösz, most már ha akarnád se erisztenélek el. 

Gondolta magában, úgy sem kerülhető el a 
doktorka látogatása a palotán, hát legalább 
helyben lesz ő is, hogy netaláni komplikácziók-
nak elejét vegye. 

Azonban Báliknak most már csudálatoskép
pen nem akaródzott a palotába menni. Majd 
estefelé. 

Tiszteletes úr nagyot lélekzett. Qui habét 
tempus, habét vitem: estvélig apróra meg 
lehet beszélni a Bálikkal szemben követendő 
eljárást. Erre már előbb kellett volna ugyan 
gondolni, de hál* Istennek még nem késett el 
semmi sem. 

A nagybácsi elbúcsúzott öcscsétől, aztán 
hazaszaladt. Lihegve rontott be leánya szobá
jába. ' 

— A kiskésit, nem gondoltunk Janira, mi a 
menyküt csináljunk vele! 

Azt bizony a leány se tudta. 
— Meg kell kérdezni az uramtól. 
Az urától! Mintha hájjal kenegették volna, 

oly jól esett a tiszteletesnek a bizalmas szó 
leánya ajkáról. Hej, — kaczagott magában — 
de hamar hozzászoknak ezek a csibék a kottás
hoz, még csak kukorékolt a kokas és máris 
tyúknak érzik magukat. 

— Igazad van, kérdezzük meg az u rad tó l . . . 
A kegyelmes a Bálik ankéten, (a melyre hiva

talos volt, Fülöp és Ervin is) annak a vélemé

nyének adott kifejezést, hogy az eljegyzésnek 
egész az esküvőig titokban kell maradnia. Ha 
valaki más véleményen van, ac ő akaratával 
találja magát szemközt, pont. 

Egy olyan nagy pont után, a milyet a kegyel
mes úr szokott a mondat végére bigygyeszteni, 
semmi sincs. Tthát, bár kelletlenül, hallgatott 
Ervin is, jóllehet igen bántotta, hegy atyja 
akaratából hosszú időre képmutatásra ítélte
tett. 

De talán még ennél is jobban izgatta a jó 
fiút az a körülmény, hogy atyja semmiesetre 
sem akart keleti útja elhalasztásába bele
egyezni. 

— Ne légy gyerekes, Ervin — korholta fiát, 
mikor erre került rá a sor — tudod, hogy nincs 
komolyabb bajom, igazi férfihoz nem illik az ok 
nélküli huzavona . . . 

A fiú megadta magát s ismét fölkereste a 
titkárját, hogy még egyszer meghány ja-vesse vele 
egész útitervüket. 

Kitűnt, hogy a pedáns doktor régen meg
tette (még pedig eredmény nyel), a szükséges 
előkészületeket, megszerezte az útleveleket, 
vasúti és hajójegyeket, felhajszolta a nélkülöz
hetetlen hat nyelven beszélő komornyikot, meg 
a paprikáról sem felejtkezett meg. Bt pakkolt 
másfél métermázsányi földtani műszert, minden
féle savat, zacherlint, könyvet, dohányzacskót, 
hőmérőt, termofort, snapszot, fogfájás elleni 
szert, keserűvizet, a kegyelmes úr kívánságára 
felrendelte Várdáról Köpeczi Jóskát, a kanász
bojtárt csizmapuezoló kisinasnak s Baléta 
Hancsu béresnét túróscsusza és töltött káposzta-
szakácsnénak, egyszóva 1 mindenről gondoskodott 
volt a lelkiismeretes Bálik, Ervinnek Indiákig 
a fülét sem kellett léte fenntartása érdekében 
megmozdítania. 

Azt talán mondani sem kell, hogy a jámbor 
fiú mitsem tudott meg menyasszonyának Várday 
gróffal való eljegyzéséről. Végig megmaradt 
abban a csökönyös hitében, hogy Borcsi nem 
mehet bele egy Monstre-házasságba s ha majdan 
boldogulva visszatérend Indiákról, pár pompás 
tigrisbőrrel a vállán, más szemmel fog ránézni 
az egyetlen, az édes, haszontalan válogatós 
leány. 

VI. Indiák felé. 

— Bálik! 
— Parancsoljon, méltóságos gróf úr! 
— Kik vannak a hajón? 
— Százhúszan vagyunk rajta, csupa gazdag 

ember természetesen, mert ez a legdrágább 
Cook-hájó. 

— Nem úgy ér em : úgy, hogy megismer
kedett-e valakivel? 

— Személyesen nem, de megtudtam egyet-
mást, egyebek között azt, hogy velünk utazik 
az indiai alkirály leánya is : apja látogatására 
megy. Az a feketebőrű és kékszemű hindu 
szolga a kókselyem burnuszban, a kibe vala
mennyi asszonyszemély szerelmes a hajón és 
az a lenhajú és feketeszemű társalkodónő vagy 
komoina a tornyos frizurával, hozzátartozik. 

— És a lady? 
— Azt még nem láttam, azt mondják, be

zárkózott a kabinjába, az ételét is oda viteti, 
nem mer az ebédlőbe jönni, mert fél valakitől. 

— Érdekes . . . kitől? 
— Nem tudom biztosan, más se tudja, de 

van itt egy skót baronet, az a koczkás-ple'des 
ember, a kinek a minap úgy megkritizáltuk a 
pofáját: azt hiszem, az lesz a mumus. 

— Mit akarhat az a misstől? — kérdezte 
Ervin csodálkozva. — Impertinens embernek 
látszik, de azért még nem gonosztevő. 

— Nem, csak szerelmes, — vélte Bálik, — 
vagy még az sem talán, csupán hozomány
vadász. 

Ervin megcsóválta fejét. 
— Hogy kombinál maga, Bálik? 

— Sehogy, az egyszer nem az eszem után 
megyek, hanem az ösztönöm után . . . 

Lágyan suhant a fényes luxushajó a tenger
hullámok smaragdos taraján. Halványvörös 
fénylepedőjének a javát a karcsú h; góra tere
gette Szent Dávid bolygója, a hold. A két 
magyar úr mélán bámulta a hazai pufók csilla
got a görög ég alatt az aegei tengereken. Szellő
rongyok röpködtek az ultramarin-kék levegő
ben s megborzongatták a fedélzeten virrasztók 
gerinczét. 

— Hideg van, Bálik . . . Mért nem takaródzik 
a plédjébe? 

— Én paraszt vagyok . . . nagyapám még a 
jég hátán sem fázott. 

— Mért dicsekszik azzal, hogy paraszt volt 
a nagyapja? Az nem szégyen ugyan, de nem is 
dicsőség. 

— Hiszen nem, de jó azt azért szem előtt 
tartani. 

— Mire jó? 
— Emberfiának a földön a helye, csillagot 

fogni veszedelmes és dőre ambiczió. 
— Bám czéloz, Bálik? 
— Ahogy ves szűk. 
— Mi nem tetszik magának rajtam? Egy

általában ismer maga engemet? 
— A természetrajzát ismerem. 
— Halljuk. 
— Bégi család . . . ezer éves . . . a tölgy is 

elkorhad időve l . . . 
— Azt akarja mondani, hogy degenerált 

vagyok? 
A doktor hallgatott. 
— Azt hiszem, Bálik, — beszélt helyette 

Ervin — hogy a maga természetrajzi s egyéb 
tudományos elméletei csak addig érnek valamit, 
valameddig váratlanul beléjük nem vág egy 
hatalmas ököl, akkor szempillantás alatt fel
robban a büszke theoria s egy másik szem
pillantás alatt az lesz belőle, a miből keletke
zett : üres levegő. 

Bálik'vállat vont. 
' — Hiszen csak már látnám egyszer ezt az 
öklöt. 

— Esetleg megláthatja, — mondta Ervin 
gróf csendesen. 

Egy öles gummitalpú-czipős díjbirkózó (an
nak látszott legalább) vonult el hangtalanul a 
fedélzeten a magyar urak előtt. Keze zsebé
ben, szeme a holdon. 

— Ez a mi baronetünk, — figyelmeztette 
Bálik Ervint. 

— Láttam, megismertem. 
A gladiátor vagy tíz lépést haladt előre, 

aztán visszafordult, de helyben maradt: meg-
fixirozta a magyar urakat. 

— Mit akarhat velünk? — mormogta a doktor 
magában. 

Ervin nem szólt semmit. Lehányta magáról 
a plédjét és fölkelt matrózszékéből, a melyen 
ült. Bákönyökölt a hajókorlátra és nézte a 
tengert. 

Bálik melléje állott. A gladiátor-baronet 
folytatta sétáját a holdvilágos éjben hangtalan 

• gummitalpú czipőjében. 
— Ervin! m 

' — Tessék. 
— Feküdjünk le. 
— Feküdjék le, ha álmos, doktorkám, ón 

még ittmaradok. 
— Az az ember roszban töri a fejét, — 

aggodalmaskodott a kis doktor. 
— Ez is ösztön? — gúnyolta a gróf. 
Bálik nem vette zokon az iróniát. 
— Csakis ösztön, — vallotta be — ésszerűen 

nem lehet arról az elbizakodott ficzkóról roszat 
feltételezni, hiszen nagy úr : baronet. 

— Azért még nem nagy#úr, mert baronet, — 
ellenvetette a fiatal gróf — feküdjék le, doktor, 
én megvárom a felkelő napot. 

Bálik gondolkozott egy ideig, aztán kezet 
nyújtott védenczének. 
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— Elvégre igaza van : rémképeket a falra 
festeni nem méltó okos emberhez. Jó mulatást! 
Jó (jszakát. 

Távozott. Leszállott a kabinjába és lefeküdt. 
Ervin körülsétálta a fedélzetet. Jóformán 

senkivel sem találkozott. Nyilván lefeküdt már 
a baronet is. 

A fiatal magyar mágnásnak mindenféle kósza 
gondolatok kóvályogtak a fejében. Gondolatok, 
ábrándok, óhajok. Ismerni Beetette volna az 
indiai alkirály leányát. Hiszen nem volt vele 
semmi czélja, csak kíváncsi volt reá. -Milyen 
lehet? Szép-e vagy csak érdekes, vagy még az 
sem, csak gőgös, mint Albion legtöbb főúri 
leánya? És ha csakugyan nem csal a Bálik 
sejtelme, a baronet miatt nem mutatkozik az 
emberek előtt: mi oka lehet a skót gladiátor
tól való félelmének! Csakugyan szerelmes belé 
a vasgyúró, vagy csak el akarja rabolni, mert 
máskép nem juthat hozzá, illetve dús hozo
mányához? 

Hiszen majd kisül minden az alatt a három 
hét alatt, a mi alatt a hajó Bombiyig ér. A vé
letlen talán alkalmat fog neki adni a miss meg
ismerésére, összekerül talán a baronettel is. 
Hiszen ismeretséget kötni oly könnyű a hajón. 
Ott jóformán mire sem kötelez a szó, efemer 
értékű, hóbort, tréfa talán még a szerelmi 
vallomás is. A hajón senki sem az, a ki otthon 
volt. A milliomos szatócs ott pe rnek adhatja 
ki magát minden komolyabb következmény 
nélkül s ha úgy hozza magával nagyúri sze
szélye, clownt játszhatik a peer a nélkül, hogy 
méltóságán nagyobb csorbát ejtene. 

Ervin saját magán is megtapasztalta ezt az 
igazságot. Az emberkerülő fiú itt a hajón való
sággal kereste a társaságot. Igaz, hogy begom
bolkozva lépett az emberek közé, de mit ér a 
begombolkozás, ha valaki a fejébe veszi, hogy 
gombostul lerántja a kabátot arról, a ki hozzá 
nem puszta mellel közeledik. Lám Ervinbe is 
belekötött a hajón egy ilyen erőszakos egyén. 
Nő volt még pedig. S micsoda nő! Csupa rózsa 
és tejszínhab, csupa dallam és erő. Tüzes
szemű, párdueztermetű. Egy londoni operetté-
színház primadonnája: az isteni Mary Wilt, 
a ki miatt tönkretette magát egy balkáni 
trónörökös s öngyilkossá lett Mihajlovics Szem-
jon nagyherczeg, a czár unokaöcscse. 

Mary igen rövid úton ismerkedett meg a 
fiatal magyar mágnással. Meglátta, megtetszett 
neki s elhatározta, hogy dinernél melléje ü l ; 
de miután az övével szomszédos székek már el 
voltak foglalva, midőn az ebédlőbe lépett, 
erőszakhoz folyamodott, illetve piczi lábával 
szőni ka felrúgta az illem szabályait. Vállára 
ütött az Ervin jobbfelőli szomszédjának, egy 
talpas germán grófnak, hogy engedje át neki a 
helyét, különben skandalumot csinál. A német 
gróf nyilván nem szerette a skandalumot: 
teljesítette a primadonna kérését. 

Ervin csudálkozott is az eseten, de inkább 
mulatott rajta, mint valami bohózat ötleten. 
A szép leány humorosan üde parancsára be
mutatkozott s szívesen elbeszélgetett vele a 
fehér asztalnál ; de arra már nem volt rábírható, 
hogy duennájának állandó lovagjául szegőd
jék. Az ember általában már érdekelni kezdte 
a hattyúlovagot, de az egyes embertől még 
távol tartotta magát . . . 

Éjfél rég elmúlt, midőn Ervin megelégelvén 

a járkálást, helyet foglalt a" korlátnál a hajó 
derekán. Pár hulló csillag veres vonalakat 
húzott az éj sötét kárpitjára : abban gyönyörkö
dött. Majd lehunyta szemét s befelé nézett a 
lelkébe. Bizonyos büszkeséggel vette tudomásul 
azt a nirván szerű nyugalmat, a mit ott konsta
tált. Ez az ő műve. Legyőzte magát. Akait 
megjutalmaztat 1 >tt. Lelki világa rejtett sikáto
rán végigsuhant leendő mostoha anyja köd-
képe is, de csak egy pillanatra : az ifjú lelke 
harmóniáját nem bolygatta meg . . . 

Vígan repült a luxushajó, alig imbolygott 
az álmában csöndesen pihegő tengeren. . . 
\ fedélzeten most már egy lélek sem volt lát
ható. Ervin boldognak érezte magát, hogy 
magára maradt a nagy mindenséggel ed. g 
kettesben: az embernek mégis csak a természet 
a legbizalmasabb mtimusa. 

Ám nem sokáig tartott az öröme: szabad 
álmodozásában megzavarta valaki. Emberneszt 
hallott: halk tol vaj lépteket, asszonyruha suho
gást, két leányhangnak letompított csirregé-
s é t . . . Tágra nyitotta szemét, hogy jobban 
lásson a vérszínű félhomályban. A hajó méhé
nek palliszander torkában két összebújt nő
alak volt látható, majd később külön egy 
harmadik személy bújt ki a fedélzetre földig 
érő burnuszban. 

— Mary, — konstatálta magában Ervin. — 
Mi jutott a szeszélyes primadonna eszébe, 
hogy megszakítván éjszakáját, éjfél utáni sétára 
vállalkozik? Valami terve van? Kivel? Vele? 
Alighanem, mert más férfivel alig érintkezik, 
mindenkit elzavar magától, a ki hozzá közele
dik . . . 

Ervin el akart osonni, de az utolsó pillanatban 
mégis helyben maradt. A burnuszos alak ar-
czát tisztán kivette a holdfényben. A hindu 
szolga volt. Tehát tévedett. Nem a primadonna 
és társalkodónője voltak az éjféli alakok, mint 
hitte, hanem minden valószínűség szerint az 
indiai alkirályleány ós kísérete. 

A következő pillanatban ráismert Ervin a 
lenhajú angol komornára is, az érdekes fekete
szemű leányra. Majd meglátta a hold mind 
intenzivebben világító sugaránál a harmadik 
ismeretlent is. Az lesz az alkirály leánya. Nem 
lehet más. Királynői termet, öntudatos, büszke 
s mégis leányosan szerény fejhordozás, diadém 
csillog a pazar hajkoronán, finom vonalú erő
teljes válláról vagyontérő hermelin-palást om
lik végig karcsú izmos tagjain. Mesébe való lát
vány volt a társalkodónő s barnabőrfi keleti 
szolga között. Ezeregyéjbe való jelenet: álom
kép, tünemény. 

Ervint székéhez szegezte a bámulat. Fel 
akart állani, hogy észrevetesse magát, ezt 
kötelességévé tette úri tapintata — de nem 
tudott. Oda volt bűvölve a helyéhez. Pedig a 
lady épen feléje irányította lépteit. Meg is 
közelítette őt úgy, hogy csaknem súrolta 
ruhájával a plédjét, a melybe térdét a hideg 
ellen beburkolta. Mindazonáltal — úgy lát
szott legalább — nem vette őt észre az alkirály 
leánya, kisérőnője figyelmeztette rá. 

Take care! Somebody . . . (Vigyázzon! 
Valaki). 

A főúri hölgy akkor sem vett tudomást 
Ervinről. Elhaladt mellette a nélkül, hogy rá
nézett volna. Valami halk megjegyzést tett a 

társalkodónéjának, a ' /a l nyilván elintézte a 
magyar urat. 

lavin azt hitte legai !il>. Annál nagyobb volt 
a meglepetése, midőn pár peronsel később egy 
váratlan pillanatban újra szembetalálta magát 
az enlck.s embercsoporttal. Most már jól meg
nézte" őt a lady, aztán pár pillanatig tanácskozni 
látszott a kísérőjével, mire az elvált tőle s 
egyenesen neki ment .1 magyar gavallérnak. 

Beg pardon, Várday heroBeghea, a magyar 
mágnáshoz van szerencsém? • 

Kivin könnyeden meghajtotta magát. 
— Várday vagyok, de nem herczeg, osak 

gróf. 
Ml the same, (mindegy) jegyezte meg 

a szép angol leány. - I tnójD kérdezteti, hogy 
rokona-e Várday Sigismondnak? 

— Fia vagyok. 
— Ali right! Úrnőm örülni fog. 
A komoina tiszteletteljesen bókolt s vissza

tért úrnőjéhez. Pár szót váltott vele, a mire 
most már az earl* leánya vált el komornájától, 
hogy Ervinhez siessen. 

— Jó estét, mylord. 
Ervin mólyen meghajolt s megmondta teljes 

nevét. 
\ miss kedvesen bólintott. 
— Atyám sokat beszólt atyjáról.. . Együtt 

tanult vele az oxfordi kollégiumban s később 
legjobb barátja, bizalmasa lett : anyámat is 
neki köszönheti. 

Ervin nem tartotta ildomosnak, hogy meg
kérdezze a leánytól, mennyiben köszönheti 
atyjának az anyját, tehát hallgatott. 

— Atyám, — folytatta ez — azt tartja, hogy 
az ön atyja a legelső gavallér a világon, fel kell 
tehát tételeznem, hogy a maga mintájára 
nevelte önt. 

Ervin lesütötte szemét. 
— Nem tudom, — mondta sikerült-o 

neki. 
— Azt ón sem tudhatom — s negédesen 

mosolygott a szép leány, — mert most látom 
először, azaz igazában most sem látom, mert 
a holdvilág még nem napfény vagy villany
világítás, azonban tegyük fel, hogy atyja 
nem hiába fáradozott önne l . . . 

Ervinnek sejtelme sem volt róla, mi czélja 
lehet vele a ladynek, de azért nem volt elfo
gult, a leány tréfás, szinte bizalmasan barát
ságos hangja és szavai bőven ellensúlyozták 
azt a feszélyezettségét, a mit a bizonytalanság 
érzése okozni szokott. 

— Bármint legyen is, — mondta kifogástalan 
udvariassággal — ha valami szolgálatot tehe
tek önnek, szívesen rendelkezésére állok bár
mikor, csak parancsolnia kell. 

A leány ismét bólintott, még kecsesebben, 
mint előbb. 

— Eltalálta a gondolatomat, mylord, — 
konstatálta — s ezzel megkönnyítette kényes 
helyzetemet. 

Kezet nyújtott Ervinnek, aztán egy szer
fölött pikáns s mégis választékosan előkelő 
mozdulattal leült egy matró székre, miután 
egy másik, az övével szemben levő székre 
mutatott. Ervin elfoglalta a kijelölt helyet s 
előrehajolva leste a szép leány további szavait. 

* Brit főnemesség! rang. (Folyt, köv.) 

ALKONYI SÉTA. 

Este néha elborongok, 
Egymagamban elbolyongok 

Utczán és terén, 
S mindenütt, a merre nézek, 
Mindenféle jelenések 

Játszanak velem. 

Mint egy árnyat, újra látok 
Egy-egy régi jóbarátot, 

Tavasz nyíltakor, 
Ábránd-erdőn, álom-kertben 
Kivel arra jártam-keltem 

S a ki már ma por. 

Itt, magát hol égnek tolja 
Czifra bérkaszárnya tornya, 

Törpe ház lapult; 
Hol most csín és csillogás van, 
Minden a sok kis lakásban 

Nyűtt volt és avult. 

Itt élt, dalra dalt dúdolva, 
8zennyes hónapos zugolyba' 

Egy sápadt legény, 
Kinek lelke, ki-kitörve, 
Felszökellt a csillag-körbe 

Baszkén s könnyedén. 

Bobotját ha befejezte, 
Ide sokszor jöttem este 

8 ócska pamlagán, 
Kis lámpája fénye mellett, 
Míg az olajábul tellett, 

Bímét hallgatám. 

És a méla éji csöndbe' 
Olyan édes-lágyan csöngve 

Szóltak a dalok: 
dfjuság»-ról és «Magány»-róI, 
Szerelemről s ama Pánról, 

A ki már halott. 

És beszélt sok terv-csiráról, 
Eljövendő glóriáról — 

Nem sejdítve még, 
Hány nótája peBdülését, 
Hány kalásza zsendülését 

Veri el a jég • • • 

• 
Felriaszt egy autó kürtje. 
S bár köröttem rajzva, surgve, 

Forr a néptömeg, 
BémJik, mintha hallanám még 
Halk neszét egy csöndes árnyék 

Lassú léptinek. 

És felém a sokaságból 
Még soká két szem világol 

(Fényök rég kihalt!) 
S kórus zengi át a légen, 
A mit ő irt régesrégen, 

Egy búskedvü dalt . . . 
Badó Antal. 
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KÉT KIS TÖRTÉNET. 
Elbeszélés. — Irta Lakatos László. 

HABOM SZÁL GYÖNGYVIRÁG. 
Pintérné a liftben lusta öntetszéssel nekidőlt 

a falnak. Le is ülhetett volna a zöld plüss-
divánra, de nem tette. Lusta volt. A lift szűk 
tükrében nézte magát. Melege volt, kis prém-
bundáját kigombolta. Nagyon dekoltált ruhája 
volt, lehajtotta fejét és úgy nézte saját keblét, 
mint egy vőlegény nézheti a menyasszonyáét. 
Kezében három szál gyöngyvirág volt. Pintérnó 
baraczkszínű kis arcza izzott. Az Operából jött, 
a hol ma este Puccinit játszották. 

A lift megállt a negyedik emeleten. Pintemé 
kiszállt. Balra kanyarodott a folyosón. Zsebébe 
nyúlt és garszonmódra előszobakulcsot húzott 
ki onnan. Míg az ajtót nyitotta, kényelemből 
a ruha dekoltázsba tűzte a három szál gyöngy
virágot. Mielőtt ezt tette . volna, még egyet 
szippantott illatukból. Az előszobában látta, 
hogy az ebédlőben a lámpa ég. Mi ez? Hiszen 
az ura úton van. 

Épen le akarta vetni a bundáját, a mikor az 
ebédlőből már kilépett Pintér. Az asszony meg
örült neki. 

— Egy nappal hamarabb jöttél, ez kedves. 
Az ura füstös, nedves, vonatszagú bajuszát 

odanyomta a szép kis asszony homlokára. De 
azután nagyon mérgesen felelt. 

— Már egy órája vagyok itthon és mint egy 
éhes farkas, körüljárom az ebédlőasztalt. Persze 
te a spejzkulcsot is magaddal vitted. 

És kezét rögtön zsebébe is eresztette, mint 
azok az emberek szokták, a kik sokáig járják 
körül az ebédlőasztalt. 

— Ejnye be kár, — mondta az asszony. — De . 
sajnálom. Csak egy kis hideg maradék van délről. 

— Ügy!? Én pedig direkt nem vacsoráztam 
az étkezőkocsiban — szólt a férj és hangja 
már recsegett. 

— De édes, hiszen csak szerdára vártalak — 
felelt a feleség természetes védekezéssel. 

Az éhes, türelmetlen ember szigorúan végig
nézett a feleségén. 

— Hol voltál! 
— Az Operában. A Pillangókisasszonyt ját

szották. 
— Kivel voltál! 
— De egyedül, ha mondom. Földszint ül

tem, nyolezadik sor zsöllye, bal harmadik szék. 
És Pintérné minden ok nélkül a retiküljé-

ben kezdett keresgélni. 
— Tessék. Itt a szöveges színlap is — és egy 

gyűrött ujságpapirost tartott az ura elé. 
— Úgy, — mondta az. — Úgy? És a három 

szál gyöngyvirág, az kitől van, ha szabad kér
deznem. 

— Vettem. 
Ez igaz is volt. De Pintér olyan csúnyán 

nézett, hogy Pintérné szükségesnek tartotta 
megjegyezni: 

— Utczán vettem, kofától. 
A férjnek fejébe szökött a vér. 
— Kofától? — rikácsolta gúnyosan. — Még 

azt is akarod velem elhitetni, hogy kofától vet
ted, hogy az utczán vetted, te magad? 

— Üzletben drága lett volna. Korona szálja. 
így se volt olcsó, hetven fillért kért a kofa da
rabjáért, de végre ideadta a három szálat két 
koronáért. 

Tovább akart beszélni, de hirtelen úgy érezte, 
mintha vaspereczczel szorítanák a csuklóját. 
Az ura rángatta. 

— Elég volt a tréfából! Elég a hazugságból. 
Vagy megmondod, hogy kitől kaptad a virá
got, vagy mehetsz vissza szüléidhez most tüs
tént, ebben a perez ben. 

Az asszony sírva fakadt, azután tagadott. 
De a tagadás ebben az előszobai jelenetben 
egyúttal az igazságot jelentette, mert hiszen ő 
c akugyan saját maga vett magának három 
szál gyönygvirágot, sőt az utczán, kofától, két 
koronáért, pontosan úgy, a hogyan mondta. 

A férj ordított, nem hitt, azután újra ordí
tott és végül sem hitt. De a legvégén kimerült, 
bement az ebédlőbe és keserű gondolatok közt 
beletörődött abba, hogy ügyesem tudja meg 
sosem az igazságot. Az asszonyt azonban nem 
űzte el hazulról, viszont a cselédet leküldte a 
kávéházba egy nagv imbiszért és egy üveg 
sörért. Mert csakugyan nagyon éhes volt. 

VASÁENAPI ÚJSÁG. 

— Ha meggondolom, hogy azért utaztam, 
azért fáradtam egy hétig, azért, hogy a mikor 
hazajövök.. . — gondolta még magában, de 
ezt a gondolatot nem fejezte be, mert már hoz
ták is az imbiszt és a sört is hozták. 

A megoldás. 

A megoldás p?dig az, hogy Pintérnének nem
sokára — úgy négy hót múlva — újra volt 
gyöngyvirága. Ezúttal nem kofától való volt 
a virág és nem is Pintemé vette saját magá
nak. Az után az est után gondolkozott ugyanis 

" a dologról és ráeszmélt, hogy ennyi féltékenység 
árán máskép is juthat virághoz. Jutott is, most 
először az életben. Pintér ellenben semmit sem 
szólt. Eészben mert az asztal terítve volt, rész
ben mert ekkor már rég beletörődött abba a 
gondolatba, hogy őt már évek óta megcsalják. 

Kritika. 

i (Ezt a levelet egy újságíró írja a másikhoz.) 
((Megkaptam levelét kedves kollégám. Csak

hogy végre eszébe jutottam én is abból az al
kalomból, hogy «Párduczok tavaszkor» czímű 
háromfelvonásos társadami értelmetlensége hol
nap este intim, de városra szóló bukást fog 
szenvedni. Hát szó se róla, megértettem, a mire 
kért és nem leszek elnéző. Több okból nem le
szek az. Először is, mert az ilyenfajta remek
műnek, a milyen az Ön darabja is, nem csak 
hogy a barát, de még az ellenség részéről való 
jóakarat sem használ. Másodszor : én nagyon 
is beletörődtem abba, hogy a Fővárosi Színház 
körülbelül félév előtt egy egyértelműen rideg 
levél kíséretében visszaküldte a «Nyári igézet» 
czímű darabot szerzőjének, ki is, én, volnék. 
Beletörődtem akkor a dologba, mert írói érzé
kenységet féketéve, azt hittem, hogy annál a 
színháznál szabály (érthetetlen, de mégis ér
vényben levő szabály), hogy csak jó darabot 
ad elő. Mondom, ezt hittem mind a ma dél
előtti főpróbáig, a mikor is szerencsém volt az 
Ön idétlen kis remekművét végignézni, (ismét
lem: szerencsém volt. — mert érheti-e a sze
gény tisztalelkű művészt nagyobb szerencse az 
őszinte kárörömnél?). Nem', kedves kolléga úr. 
Ha az a színház visszautasította volna 
Shakespearet is, — akkor nem bánnám a dol
got. De az a színház nem utasította vissza 
Önt, a mikor pedig visszautasított engem. Mint 
látja, épen elég objektív okom van arra, hogy 
megmutassam attól a színháztól való teljes füg
getlenségemet. Meg is fogom mutatni, legyen 
csak egészen nyugodt, abban a kritikában fo
gom megmutatni, a mit az Ön kis háromfel
vonásos szerencsétlenségéről vagyok irandó. 

Tisztelt kartárs ár, én puritán ember vagyok. 
ÉH azt sem kérdezem, hogy darabja fő női sze
repét miért osztották ki Erényesi Tilda kisasz-
szonyra, a mikor a köz pletyka elég vakmerően 
ugyan, de egyszersmind elég találóan is éppen 
áz ellen primadonna, Berényesi Hilda kisasz-
szony nevét hozta az enyémmel érdekes kap
csolatba. Á! Még meg is dicsérjek egy darabot, 
melynek szereposztása körül engem úgyszólván 
személyes inzultus ért. Nem, kedves Tehetség
telen úr, ennyire már igazán nem vagyok ba
lekje sem a színháznak, sem annak a szomorú 
kis figurának, a ki a holnap esti premiere szerző
jeként merészel szerepelni. 

EB végül nem dicsérhetem meg a darabot, 
mert a fenti többrendbeli objektív okon kívül 
nekem nem is tetszik. Értse meg, nem csak a 
színház, nem csak a szerző, nem csak a prima
donna, de még a darab sem tetszik nekem. 
Igaz különben, hogy ez a csekélység már alig 
jön számba a többi súlyos és komoly körülmény 
mellett. 

Fogadja kérem őszinte részvétemet, mely-
lyel vagyok Aláírás. 

U. i. (mely egy óra múlva kelt). Azért ne 
ijedjen meg, nem fogom bántani azt az ügyet. 
Ne mondják, hogy rajtam múlt a dolog. Én 
nem vagyok az a rossz fiú. Esküszöm, hogy 
még meg is fogom dicsérni. 

A csattanó, a mely nem is csattanó. 
Illető ^ i t ikus — bár ezt kasban is meg

ígérte, — csakugyan nem bántotta a darabot. 
De ez lényegtelen is volt. A darab nélküle is 
megbukott, tisztán önerejéből nagyot, csúfosat 
bukott. 

13. SZÁM. 1918. 05. ÉVFOLYAM. 

MAGYAR ÍRÓK OTTHONUKBAN. 
Pékár Gyula önmagáról. 

Tisztelt Szerkesztő úr! 
9 Magamról írjak? Ha nem ép feltétlenül szük
séges, szívesen lemondok erről a feszélyező 
tisztességről s inkább valami másról írok. De 
miről? Itt a dolgozó szobám. Tehát rajta . . . 
és íme máris elakad a tollam! Olysamit érzek, 
voltakép magamat és önöket csalom a cserével, 
mert igazában egyremegy, magamról írok-e, 
vagy erről a négy falról, — hisz tudó elme és 
látó szem előtt nemcsak «a stílus az ember», 
hanem tán még több joggal a lakás, a szoba 
is az ember. A legtöbben valóban nem is sejtik, 
az otthon mily ijesztően, mily árulóan hű 
tükre a lakója énjének, sokan, a kiknek pedig 
esetleg okuk lehetne rá, nem igen számolnak 
ezzel a veszedelemmel!... én bevallom, életem 
döntő perczeiben nem egyszer igénybe vettem 
a lakások e leleplező, lélekámító tulajdonságát. 
Ha ugyanis semmikép se tudtam kiösmemi 
azt az embert, a kivel szemben álltam, minden 
módon hozzá, a fészkébe, a szobájába igye
keztem behatolni s ott pár pereznyi szemlélődés 
után azonnal és kényelmesen végérvényesen 
tisztába jöttem vele. Az ember maga hazudhat, 
de a szobája nem hazudik; a szoba mindig 
igazat mond, a szoba beszél, csak hallani kell 
tudni a hangját. A szoba az ember, és mint 
a hogy nincs két egyforma ember, akként két 
egyforma otthon sincsen a világon. Nem a 
banális értelemben vett rendről vagy rendezet
lenségről, ízlésről vagy ízléstelenségről szólok 
én most, de lépjenek be egy lakásba s ha akar
ják, minden különösebb butor-pszichológiai gya
korlat nélkül is hamarosan érdekes dolgokat 
fognak látni. A berendezés kiválasztása, a 
műtárgyak csoportosítása s főként a képek 
aggatása, de még a székek állítása is . . . mind 
beszél, mind fecseg, mind árulkodik ez, a leg-
indiszkrétebben leleplezi a lakót: csapongás és 
megbízhatóság, ingatagság és jellemszilárdság, 
pompáskodás és fukarság, meleg kedély és 
ridegség, optimizmus és pesszimizmus stb. 
mindezt és ezer egyebet pár pillanat alatt hűt
lenül ki pletykál az interieur. Mondjam-e? nőre 
a boudoirja (hálószobája), férfira a dolgozó
szobája a legárúlóbb. Én azokban a fentebb 
említett bizonyos döntő perczekben mindig ellen
ségem dolgozó-szobájába s ott is ösztönszerűleg 
az íróasztala elé igyekeztem. Az íróasztal. . . 
sok ez, majdnem minden : gazdájának a nyitott 
jelleme, kedélye, természete, egész feltárt lelki
ismerete! Minden, még a legkisebb kívánság is, 
fontos az íróasztalon, — s ha valaki azt feleli 
nekem: túlzok, mert ő bizony a maga író
asztalán nem ügyel ezekre, azt se tudja, mi van 
ott stb. hát bizony ezzel csak önmaga felett 
mond fontos kritikát az illető. De tovább, — 
az otthon az ember s ehhez képest vannak vi
gasztalanul hideg és bensőségesen meleg fész
kek, vannak kiabálóan lármás és kellemesen, 
szinte suttogóan csöndes berendezések; van
nak szellemek és ostoba interieurök, vannak 
végül «tisztességes» szobák s mások, a hol első 
perezre érezzük, itt csak sima ravaszok, titko
lódzó alattomos lelkek, mondjuk: gazemberek 
lakha tnak . . . .Az otthon mikrokozmosz: az 
embernek négy fal közé: sűrített egész élete. 

Ilyen darab «élet» az én dolgozó-szobám is. 
Szeretem, mert nincs oly tárgya, csecsebecséje, 
mely ne lenne- valamelyik elmúlt szép perczem-
nek, vagy hangulatomnak a mementója. Tán 
túltömött is kissé, de hát Istenem, én életemből 
összesen vagy tizenegy évet töltöttem külföl
dön s kezdve attól, hogy mint gyerek Ameriká
ban jártam iskolába, egészen addig, hogy ifjú
ságom legszebb négy éve Parisban telt el, 
bizony sokat és sokfelé utaztam e földön. Ez 
utak emlékei halmozódtak fel a négy falam közt. 
Most már (s erre nemcsak a háború készt!) 
kevesebbet utazom ; bizonyos koron túl a kifelé 
való külső utazások helyett az ember inkább 
befelé fordul s hosszú-hosszú belső lelki utakra 
vált körutazási jegyeket. Érdekes utak, bíz' 
isten tán még érdekesebbek a külső CoóWs 

íoitr-oknál mindenesetre kezdek igazat adni 
boldogult Xavier de Maistre kótársamnak ki 
szintén szerette a szobáját, olyannyira, hogy 
külön könyvet írt Voyage autour demachambre 
czímmel. így utazgatok a négy falam közt jó 
magam is ; a kiket legjobban szeretek : Homér-
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lői, Goetheiül válioiu meg a köiuiazáai jegyemül 
s azzal neki a világnak. Mint De Maistre, sze
retném az olvasót én is egy «negyvenkét napos 
körútra hívni magamhoz a szobámba,de uramfia, 
a szerkesztő -úr nekem csak negyvenkét sort 
engedélyezett és én ezt már amúgy is messze 
túlhaladtam. így csak nagyon is gyorsvonati 
sebességgel mutathatom meg önöknek a szo
bám négy világtáját . . . Látják-e, e négy fal 
a világtájak irányában milymesszeségesen toló
dik ki ezernyi kilométernyire? Éjszakra Nor
végiáig, Svédországig, délre; Itálián, Hellászon 
át Afrikáig, keletre Bizánczon át Turánig s 
nyugatra végül Parison át a ködös Bretagneig 
s az annál azúrabb gibraltári spanyol Oszlo
pokig. 

Van itt utazni való tér elég! Száz kép, 
száz szobor megannyi emlék-stácziója ez utak
nak s mondjam-e? a legtöbb mégis csak Parisra 
emlékeztet. Mily kár, hogy a valóságban oda 
többé el nem juthatunk! Mert ne áltassuk ma
gunkat : olaszszal, angollal, hiszem, hamar 
rendbe fog jönni a dolog, de, félek, Paris sok 
nemzedékre elvész számunkra. A franczia a 
latinok közt a legengesztelhetetlenebb; én 
huszonöt évvel éltem ott a 70-ki nagy háború 
után s bár akkor csak félévig tartott a harcz 
és se Bheims, se a Champagne, se Flandria 
nem pusztult el, Parisban mégis, a legképtele
nebb germángyűlölet dühöngött. Én az én tár
sadalmilag oly ragyogó négy évem alatt egyetlen 
egy németet se láttam dans le monde, a nagy
világ szalonjaiban, de viszont láttam azt, hogy 
a «ptussien» szóra autentikus és bájos marquiseok 
megérákként ugráltak fel s kofák módjára 
feleseltek velünk, kik a németség jó tulajdo
naira próbáltunk hivatkozni . . . én Istenem, 
ha akkor így volt,mi lesz most? Hiszen az en-
tente most betetőződő nagy kudarcza után tán 
egy egész hosszú század se lesz elegendő igazi 
belső békére! Nagy kérdőjel s én kérdően is 
nézek a szobámban levő franczia nagyokra, 
kiknek fényképéről kezük vonásának a közvet
lensége szól hozzám. Sajnos, Zola, Daudet, 
Armand Silvestre, Sarcey rég halottak, a bűvös-

l'EKÁR GYULA NEJÉVEL. 

dalú, szép troubadour, Montoya, valahol Ver-
dunnél esett el, — Lemaitre se él már, — az egy 
Anatole Francé jár még itt e földön . . . ít t 
sorakoznak a mesterek körülöttem (persze, vi
gyázok rá, hogy fényképeik rokon és ellen
szenveik szerint keiüljenek közel vagy távol: 
Zola és Daudet például barátilag simuh.ak 
egybe, de Sarcey és Lemaitre már elfordulnak 
egymástól, Anatole Francé pedig hátat ad mind
kettőjüknek, — hja, ennek így kell lenni, a 
portiaitk, pláne a franczia portraitk világában 
is első az udvariasság s itt se szabad az ellen

ségeket egymás mellé ültetni, — úgy érzem, 
megéreznék ők ezt s rosszul esnék nekik!. . . ) — 
itt sorakoznak s az egyetlen élőnek, Francé
nak arcza ép oly kérlelhetetlen, mint ellenünk 
írott czikkei. Vége annak a régi kedves Parisom
nak, az már csak az én szobámban van meg . . . 
No de most már igazán elég legyen. Szobám, 
eleget fecsegtél (mily jó ezt ráfoghatni!), — 
csukjuk be az ajtót. Szerkesztő uramnak tisz
telő híve 

Pékár Gyula. 

PÉKÁR GYULA DOLGOZÓ SZOBÁJÁBAN. 
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A VÁRSZÍNHÁZ ÚJJÁALAKÍTOTT NÉZŐTERE. 

SZÍNHÁZ. 
Megnyitó előadás a Várszínházban. 

Miklós: Az erSsebb 
Gróf Bánffy 

A budai Várszínház megnyitása körülbelül 
legnagyobb eseménye az idei szinházi évnek, 
nemcsak azért, mert ezzel sok évig parlagon 
hevert új területe nyílik meg a szinházi művé
szeteknek, hanem még inkább azért, mert a Nem
zeti Színház terület-hódítását jelenti, munka
körének kiterjedését olyan térre, a melyet 
Eákóczi-úti nagy épületében nem volt módja 
művelni. A kicsiny, kellemes, tradicziós hangu
latú Várszínházban olyan finomabb és intimebb 
tónusú, választékos ízlésű darabokat készülnek 
előadni, a melyek nagyterjedelmű, hangos be
szédet és zajos effektusokat kívánó épületben 
nem tudnának érvényre jutni. Nem úgy akarják 
csinálni a várszínházi előadásokat, mint régen, 
hogy t. i. a Nemzeti Színház bevált darabjait 
viszik fel s játsszák el a Vár közönségének, ha
nem külön műsort teremtenek, a mely csakis a 
Várszínház műsora lesz s legfeljebb egyes kivé
teles esetekben megy át egy-egy darab innen a 
Nemzeti Színházba. A kiket a színház mint 
művészi tényező komolyan érdekel, azok mái-
rég szükségét érezték egy ilyen kamara-szinház-
nak s a Várszínház erre alighanem alkalmasabb, 
mint bármely külön e czélra emelt új épület. 
Nézőtere kicsiny, intim és kedves, a régi buda
pesti építkezés egyik legszebb maradványa, 
megvan a saját hangulata, egy az építészetben a 
mainál szerencsésebb kor tradicziója él benne, 
a néző színpad közel kerülnek egymáshoz, 
könnyebben keletkezhetik a kettő között bizal
mas hangulat, a halk szó is elhallatszik min
denüvé, a színészi mozdulat minden árnyalata 
érvényre jut. Mi igen jól éreztük magunkat 
benne. 

A kis színházat az új czélra átalakították, 
Lauber Dezső műépítész vezetése alatt. Jó ízlés
sel alakították át, nem rontottak rajta, meg
hagyták a karakterét és hangulatát. Az újra 
festett nézőtér fehér és arany festése, a lóczák 
párnáinak és a páholyok belsejének zöldes
szül ke színe kellemessé teszi az ott tartózkodást, 
csak a vasfüggöny festése rontja meg az egész
nek a harmóniáját. A felújítás a múltnak, a 
tradicziónak Budapesten sajnosán ritka tiszte
letével történt. 

Szép Ernő finom versekben írt prológja után, 
melyben a szépség diadalát ünnepli a halál fö
lött s melyet Jászai Mari, Paulay Erzsi és Bartos 
Gyula hatásosan adtak elő, gróf Bánffy Miklós 
Az erősebb czimű, hét képre osztott színművét 
mutatta be a színház, mintegy jelezve műkö
désének irányát. Ez a darab nagy színházban 
csakugyan elveszett volna, épen az érvényesült 
volna belőle hiányosan, a mi benne lényeges és 
az írói tehetségből forrott ki, ellenben feltűnőb
bekké lettek volna a hibái s valószínűleg meg
zavarodott volna az egész tónusa. 

Nem olyan darab,a mely mindent felszínre hoz, 
a mi benne van és hangosan figyelmeztet min
den olyan elemére, a mely hatással kínálkozik. 
Ellenkezőleg, a mi a legjobb benne, az el van 
rejt ve, azt ki kell belőle sejteni, az ember mindig 
úgy érzi, min*ha olyan helyen járna, a hol a 
talaj alatt meleg fonások buzognak. Bánffy-
nak, mint régebbi két darabjában, a Naple-
gendá-b&n és a Nagyúr-han is láttuk, igen erős 
érzéke van a fődolgok előkészítése, a várako
zás felkeltése iránt, biztos kézzel tudja meg
teremteni azt a feszült hangulatot, a melyből 
aztán hatásosán kellene, hogy kipattanjon az, 
a mi a darabban a lényeges. Új darabjában is, 
jóformán az első szótól kezdve fel van keltve 
a várakozás. Tisztában vagyunk vele, hogy a 

szereplőkben más, mélyebb dolgok rejlenek, 
mint a miket a jelenettk megmutatnak. Ez a 
kettősség a színpadon történő és a lelkek mélyé
bén forró dolgok között a darab elején'különös 
érdekességet ad az expozicziónak. Itt "érezzük 
legjobban az író tehetségét. 

De már itt is figyelmeztet egy s más a tehet
ség kifejező erejének fogyatékosságaira. Nem szá
mol eléggé azzal, mit lehet rábízni a néző sejtő-
képességére, hangsúlyozottan s önmagát el
áruló magyarázó szándékkal mutat rá, a sze
replők szájába adott szavakkal, olyan dolgokra, 
melyeket a néző úgyis • kitalálna magától is, 
máskor meg tulaj dónké peni mondanivalója el
vész egy a darab lelkével szerves kapcsolatban 
nem álló frazeológiába. Ezzel a darabba, a 
mely igazsággal és művészi szándékkal van el
gondolva, hamis hangok keverednek bele, ide
gen stílusokból eredő szimbölisztikus beszéd
mód, a mely bántóan ékelődik az író és a néző 
közé. A mint a darab előbbre halad, ez mind 
feltűnőbbé válik: a szereplők mindinkább nem 
azt mondják, a mit az adott helyzetben mon
daniuk kellene, hanem azt, a*mit az'író.hűvös 
kigondolással, Ibsen és Maeterlinck frazeoló
giájából vesz kölcsön a szájukba. 

A tárgy a drámai őstémák közül való : a sze
relem és a becsület összeütközése, a melyben a 
szerelem kap igazságot. A tüdőbajos és külön
ben is gyermekesen gyönge Imre gróf felesége 
és sokkal idősebb, hatalmasabb, különb bátyja 
között lobog fel a szerelem, rettenetesen küz
denek ellene s ez a küzdelem a darab tartalma. 
A míg szavaikkal küzdenek a bűnre csábító 
vágy ellen, mindig szemük elé tartják a beteg, 
szánalomraméltó férjet, a bűn rettenetességet, 
a melyre a szenvedély hajtja őket, lelkileg 
mind közelebb jutnak a bűnhöz és egymáshoz. 
Az akaratnak és a vágynak ez a lépésről-lépésre 
való tusakodása s az ebből kerekedő feszültség, 
a mely eleinte inkább a színpadi cselekvés 
mögött érik s csak lassankint jut mind előbbre, 
a darab ereje, a mi érték van benne, az nagyofa
já ra ennek megcsinálásából alakul ki. Ebben 
mutatkozik meg az író kétségtelen tehetsége. 
Viszont egész primitív elvetései is vannak : így 
a fiatal grófné alakja, a kiben az író nyilván a 
női természetnek a szerelemmel szemben való 
nagyobb gyöngeségét akarta ábrázolni, a Julián 
gróffal való jelenetek nagy részében csaknem 
egy érzéki hiszterika színében tűnik fel. Az ötö
dik képtől kezdve pedig mintha az írónak ki
fogyott volna a lélekzete, a jelenetek nagyrészt 
a konvenczió és az irodalmi reminiszczencziák 
sínjén jutnak el a végső kompromisszumig. 

Az előadásban elsősorban Alszeghy Irmát 
kell említenünk. A csípős nyelvű vénkisasszony 
grófnő szerepét a beszéd s a mozgás páratlan 
művészetével játssza s a harmadik kép nagy 
jelenetében a szenvedéseken megtisztult asszonyi 
bölcsesség megragadó hangján szólaltatja meg. 
Odry, Várady Aranka ismert tulajdonságaikat 
érvényesítik, a fiatal Uray igen kitűnő tehetség 
jeleit adja s Peihes remekbe csinál meg egy 
komornyik-alakot. ~ 7 ,,. ., . , 

Schopflm Aladár. 
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Endrey Sándor: Arczképtanulmány. 

TAVASZI TÁRLAT. 
Nap-nap után zsúfolásig megtelnek közön

séggel a Szépművészeti Múzeumnak azok a 
szűkös földszinti termei, melyekben a háború 
kitörése óta az Országos Képzőművészeti Tár
sulat valamikor méltóbban elhelyezett kiállí
tásai most kénytelen-kelletlen meghúzódnak. 
A milyen egymás hátán tolong e helyen a kö
zönség, olyan kényelmetlenül zavarják itt egy
mást a képek is, afféle rendezésről, mint a 
Műcsarnokban, szó sem lehetett. Mindenféle 
egyéb körülmény sem vált nagyon e tárlat 
hasznára. A számos (kiválás* legjava művé
szeink egyrószét másfelé csábította, a fiatalság 
nagyobbrészt katonáskodik, úgy hogy nem egy 
kedvenczét hiába fogja keresni a tárlatlátogató. 

Mindamellett akad. jócskán e kiállításon is 
megnézni való. Kezdjük mindjárt Benczúr 
Gyula Tisza - arczképén. Az akadémikus mű-
művészet mindennemű jó tulajdonságával fes

tett csillogó kép ez, mely a Benczúrnál meg
szokott heroikus beállításban és színpompá
ban festi meg ezt a puritán, vasakarat ii em
bert. Nemkülönben figyelemreméltó Ballónak 
báróForster Gyuláról festett arczképe,a melyen 
különösen a szem évődve kutató kifejezését 
sikerült pompásan ellesnie. A tárlat jó polgá
rias izlésű arczképekben és arczképvázlatokban 
különben sem szegény. Meg kell emlékeznünk 
Endrey Sándor, Merész Gyula, Ghtter Gyula, 
Frank Frigyes, Karlovszky Bertalan, Gábor Mó
ricz portrés képeitől. 

Nem kevesebb jó tájképre is találunk. Ha 
az egyéb sem lett volna, mint Katona Nándor
nak három tájképe, már akkor is meg lehetnénk 
elégedve annyira kiváló mind a három Katona 
művészete évről-évre fejlődik még. minden 
kiállításon új és új meglepetésekkel tud szol
gálni. Most is tőle el nem választható hegvei 
'között járt és egy pár halvány színű, szrr-
falett finom hangulatot hozott magával. Mintha 
olajjal pastellt festett volna, olyan halványan 
csillogók és világítók e képek, melyeken a 
levegő, a víz és a föld fátyolos, nedves fényű 
álomképpé szűrődik össze. 

Báró Mednyánszky Lászlónak egyetlen táj
képe is oly jó, hogy nem árt néki semminemű 
környezet. A kárpáti harezok idejéből való 
komor, fájdalmas, borongós hangulat, a ter
mészet elemeinek nyelvébe áttett háborús nyo
morúság. Meg kell még említenünk Szlányi 
Lajos, Bosznay István, Glatz Oszkár tájképeit 
is. Bosznay Istvánnak egyik képén mezőn dol
gozó népek tarka színfoltjai a háttér szürke
ségén oly eleven erővel és szépszínűséggel he
lyezkednek el, hogy nem is tudjuk, miféle sza
vakat keressünk a közvetlen érzéki örömnek 
fogalmi felruházására. Szlányi ismét felvidéki 
képeket állított ki. 

Említsük még meg Pörge Gergely finom kis 
képeit, a veterán és mindég friss Nádler Bó-
bertet, Vass Elemért, Csabai Uy Gézát, Gy. 
Sándor Józsefet, Gelenczei Czakó Budolfot, 
Kosztolányi Gyulát. 

Figurális kép nem sok van a tárlaton. Közü
lök messzire kiemelkednek Glatz Oszkárnak 
kisméretű képei, a Krumplit hámozó leány és a 
Leány könyvvel. 

Csendélet is bőven akad a tárlaton, selymek, 
porczellánok, gyümölcsök, virágok: Pente,ei 

Frank Frigyes: Női arczkép. 

Molnár János, Romek Árpád és tanítványaik 
szokott dolgai. Körülbelül a csendéletekhez 
tartoznak már felfogásuk módjánál fogva is 
Keményffy Jenőnek nyugodt, temperált világí
tása interieurjei is, a melyek gondos pontos
sággal adják néma bútorok néma társaságát. 

L?gvégül, mint a hogyan ez már szokás, ke
ressünk új neveket, új tehetségeket is a tárlaton. 
Ezúttal bizony inkább csak új neveket láthat
tunk, de jóval kevesebb új tehetséget. Miközben 
a katalógus aláhúzott soraiban kerestük őket, 
mert emlékezetünkben bizony egy sem ragadt 
meg, rájöttünk, hogy az eddigi felsorolásból ki
hagytunk egypár nevet, amelyet igazságtalan
ság volna meg nem említeni : Béli Vörös Er
nőt, a mindig elsőrangú Edvi Illés Aladárt, 
Krutsay Ferenczet, Litkeit, Juszkót, Bardócz 
Dezsőt, Náray Aurélt és nem emlékeztünk meg 
még a szobrokról sem, a melyek közül Horvay 
síremlék-vázlatait és Kara Mihálynak egy pom
pás, fából faragottyférfifejét említjük meg. 

Balló Ede: Báró Forster Gyula arczképe. 

A K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I T Á R S U L A T T A V A S Z I T Á R L A T Á R Ó L 

Könyve Kélm/ir, JrMirKitAsávaf.. 

Benczúr Gyula: Gróf Tisza István arczképe 
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Koszicol Jenő: Könyvtár. Várady Gyula: Fehér udvar. 

iíii 

Merész Gyula: Bajor Gizi arczképe. Jendrassik Jenő: Feleségem és leányom arczképe. 

Béli Vörös Ernő: Kávéházi virágárus. Juszkó Béla: 1917. Űt a Tagliamento felé. 
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(f. 

1 

Keményfi Jenő: Zöld szobu. Gaál Ferenez: Nyitrai leány. 

Bosznay István: Mezőn. Nádler Bobért: Fiatal festőnő. 

Kléh János: Napraforgós táj. GlMz Oszkár: Krumplit hámozó leány. 

A K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I T Á B S U L A T T A V A S Z I T Á B L A T Á B Ó L . 
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NIKOLAI WENEDIKTOW. 
Stróbl mester Bajza-utczai műtermének érde

kes lakója van. Nem önként jött, — hozták, 
de csak néhány napig volt ott, annyira meg
szerette új «otthonát», hogy nehéz szívvel 
fog attól megválni. 
' A vendég Wenediktow Nikolai, fiatal orosz 
festőművész, a ki a háború kezdetekor lábán 
megsebesült, Lublin közelében fogságba esett 
és sok ideig a kenyérmezei fogolytáborban tar
tózkodott. A felügyeletével megbízott katonai 
közegek megsajnálták a rokonszenves fiatal 
művészt, s alkalmat adtak neki, hogy Buda
pestre áthelyezve hivatását gyakorolhassa. 

Így jutott Stróbl Alajoshoz, a nagy művész 
segédjeként, hol most már több, mint féléve, 
főnökének atyai és mesteri vezetése mellett 
lázas lelkesedéssel dolgozik. Attól a benső kény
szerűségtől űzetve, mely minden igazi művész 
sarkalója és attól a vágytól ösztönözve, hogy 
a vászon előtt, ecsettel kezében, felejtse a mai 
napok borzalmait. 

Mert hát szükségtelen kiemelni, mit érezhet 
egy a hazájáért aggódó, szeretteiért távol, fog
ságban levő ifjú, a kit a háború problémái 
elejétől kezdve hidegen hagyták, a ki csak kény- SZINYELMERSE PÁL. — Wenediktow rajza. 

tokot, tehát az övét is, elkobozták. Do az ideá
lis lelkületű fiatal embert ez az anyagi vesz
teség csak mellékesen érinti. Egészen jövőjé
nek megalapozása foglalkoztatja. Mint egy tü-
zesvérű csikó, mely türelmetlenül dobog istál
lójában, holott a végtelen pusztákon szeretne 
végig vágtatni, ő is alig képes fékezni azt az 
izgatottságát, mely a mostani megkötött hely
zetében nagyon is érthető. 

De azért hálás szeretettel emlegeti azt a 
jóleső részvétet és vonzódást, melyet nemcsak 
Stróbl Alajos, hanem a magyar művészet többi 
kitűnőségei, Szinnyei-Merse Pál, Stettka Gyula, 
Benczúr Gyula és mások részéről élvez. Ezek 
egytől-egyig felismerték ritka izmos tehetségét, 
nagy jövőt jósolnak neki és mindent elkövetnek, 
hogy enyhítsék helyzetét és támogassák mun
kájában. 

Fogsága idején máris figyelemreméltó mű
veket tervezett, s jegyzőkönyve zsúfolva van 
tervbe vett kép-témákkal. Napról-napra sza
porodnak vázlatai, s különösen sikerült az, 
melyet Szinnyei-Merse Pálról hevenyészett, mi
alatt Stróbl a kiváló művész-kolléga mellszobrát 
mintázta. 

Jövőbeli szándékait a háború folytatása és 
befejezése fogják irányítani. Most már ugyan 

OROSZ UTCZA A VI. SZÁZAD ELŐTT. — Wenediktow festménye. NIKOLAI WENEDIKTOW OROSZ FESTŐMŰVÉSZ. 

szerűségből vette magára a katonai ruhát és 
a kit Oroszország mostani züllött állapota mély
séges fájdalommal tölt el. 

Pedig Wenediktow Nikolai katonacsalád sarja. 
Atyja tábornok, s testtel-lélekkel katona és 
csak nehezen tudott beletörődni, hogy tíz gyer
meke közül épen az elsőszülött nem követi 
pályáján. Az előkelő rokonság is rossz szemmel 
nézte elhatározását, csak a birtokán, falusi 
kastélyában élő nagymama értette meg ked
vencét és támogatta törekvéseit. 

Három évet töltött szülővárosa, Moszkva 
művészeti akadémiáján. Szenvedélyesen tanult, 
búvárkodott a Rumjancev és Tretyakov múzeu
mok régi remekeiben és nem volt más gondolata, 
más vágya, mint az, hogy tehetségét kiképezze. 
De nem a Verescsagin-téle háborús festészet 

vonzotta, melynek gyakorlására a barcztéren 
bő alkalma nyílott. Ideálja — Böcklin. Ennek 
regeszerű, misztikus hangulatos művei ellen
állhatatlan erővel hatnak rá, az ő nyom
dokain — egyéniségének hű megőrzése mel
lett — kíván haladni. 

Tehetségének kibontakozása közben érte őt 
az a csapás, hogy félbe kellett tanulását szakí
tani, s ecset helyett puskát fogni a kezében. 
A tipikus orosz arczú, világos-szőke hajú fiatal 
művész mély fekvésű szemében bánatos boron
gás mutatkozik. Ez különben is faji vonás, 
melyet fokoz a helyzet tragikuma : szeptember 
óta semmi hír sem érkezett öreg szüleiről, 
kilencz testvéréről és csak azt a ránézve is 
lesújtó hatású, szomorú eseményt olvasta'a 
lapokból, hogy a bolsevikiek minden földbir-

teljesen visszanyerte szabadságát, de az orosz
országi állapotok nem engedik, hogy egyelőre 
hazamehessen. Nálunk várja meg a rend helyre
állását. Családja látogatása után Rómában, 
majd Parisban készül tanulmányait folytatni, 
de ezek végállomásaként India lebeg lelke előtt. 
India, a hol már a buddhizmus korában is fej
lett művészet volt, a melynek rejtélyes, mese
szerű, vallásosán benső irányú különösen vonzza 
ábrándozásra hajló képzeletét. 

Nemes szerénységében egyáltalában nem be
szél eddigi eredményeiről, neki egyelőre csak a 
kiképződés lehetőségére irányul minden álma, 
s boldogan gondol arra az időre, a mikor e czél-
ját elérve, a magyar vendégszeretetért hálából, 
Budapesten fejtheti ki művészetét. 

Kürthy Emil. 

A KÓPÉ. 
Regény. ( í o l y t a t é s . ) 

Irta AIMM Beuett - Fordította Néactaé Laaghda Ima. 

II. 
És újra Chelli grófnő jutott az eszébe. Első 

kisérlete, hogy az ő erkölcsi támogatását a 
Takarékossági Szövetkezet számára megnyerje, 
veszedelmes kudarczczal végződött ugyan, de 
Denry tervét akkor is csak a véletlen körülmé
nyek buktatták meg. És, bár a csávából akkor 
pompásan kimászott, mégsem tudta elviselni 
a vereségét. És merész képzelete újból a grófnő 
felé fordult, ö ezt így magyarázta meg magának: 
«Fejembe vettem, hogy megszerzem ezt az asz-
szonyt ; ennyi az ejjóaz!» 

A grófnőt ekkortájt az ötváros rendőrlegény
sége foglalkoztatta. A jótékonysági bazárok 
és szónoklatok iránt érzett kifogyhatatlan szen
vedélye foglalkozott már ez ideig az árvák, az 
aggok, a vakok gyámolításával, az agyaggyúrók 
astmájával.'a takarékos főzéssel, az antinikotin
mozgalommal, a szünidei gyermektelepekkel, a 
karácsonyipuddingokkalés pelenkákkal, a nevelő 
hatású zenei előadásokkal és a pinczérlányokkal. 
A kitűnő és szép teremtés éppen tárgyhiányban 
szenvedett, mikor a rendőrlegénység sorsa jutott 
az eszébe. Azt a jóakaró felfedezést tette, hogy 
a rendőr tulajdonképen túlhajszolt, rosszul 
fizetett, udvarias és bizalmat érdemlő nyilvános 
alkalmazott, a kitől életünk függ. És ebből a 
felfedezésből természetesen az következett, hogy 
a rendőrlegénység megérdemb' az ő erélyes támo

gatását. E támogatás eredménye volt, hogy 
Rendőrlegénységi Intézményt létesített Hau-
bridgeben, az ötváros legelőkelőbb részében. 
Ez intézmény helyiségeiben a rendőrlegénység 
sakkozhatott, újságokat olvashatott és igen 
olcsó áron fogyaszthatott minden alkoholmentes 
italt. És az intézmény még más egyéb kedvez
ményt is nyújtott azoknak, a kiket az ötváros 
öt polgármestere ta törvény bátor őrzőinek* 
nevezett. Az intézmény házát, mikor elkészült, 
kellő pompával és szertartásosággal akarták 
megnyitni. És természetesen a Chelli grófnőnek 
kellett a megnyitást végezni, mret hiszen nél
küle sohasem jött volna létre a vállalkozás. 

Az ünnepélyt egy márcziusi nap délutánjára 
tűzték ki. Az ünnepélynek természetesen magá
nak az Intézetnek dísztermeiben kellett lefolyni. 
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A grófnő Sveydból kocsizott át Haubridgebe. 
Ha tíz évvel később történik a felavatás, már 
biztosan automobilon száguldott volna oda; 
valószínűleg azonban az se változtatott volná 
sokat azon, a mi történt. 

A történtek előadásában minden színezést 
kerülve, szigorúan a tényekhez ragaszkodunk. 

A tények a következők: Denry egy napon 
meglátogatta a Brougham-utczában lakó Kemp-
nét. Kempné jó barátságban élt Maehinnéval 
és anyja volt Jocknak, a grófnő inasának, a kit 
Denry gyermekkora óa ismert; továbbá : egy 
másik szép délután, mikor Jock látogatóba 
jött az anyjához, Denry is ott volt és később 
Denry és Jock együtt csavarogtak a temetőben, 
a bursleyi csavargók fő menedékhelyén; har
madszor : a megnyitás délutánján a grófnő 
kocsija az úion — két mértföldnyire Sveyd 
és háromra Haubridgetől eltörött ; negyedszer: 
öt perczczel u<óbb Denry, legjobb öltönyében 
arra hajtotta az öszvérét; ötödször: Denry 
egyenesen elhajtott a kocsi mellett, a melyet, 
látszólag, észre sem vet t ; hatodszor : Jock, 
kalapot emelve Denry előtt, mintha idegenek 
volnának, mert ha szolgálatban volt, ránézve 
minden emberi kötelék megszűnt, így szólította 
őt meg: 

— Bocsánat uram, — mire D?nry megállí
totta kocsiját. 

Ezek az egyszerű tények. 
Denry körülnézett felső testének azzal a bizo

nyos félfordulatával, a milyennel előkelő fogatok 
hajtói tetszelegnek, ha figyelmüket valami hátuk 
mögött történt eseményre hívják fel. Az öszvér 
is hátranézett — ez már az öszvér szokása volt — 
és ha kutyája vele lett volna, az még élénkebb 
érdeklődést tanúsított volna ; de Denry aznap 
otthon hagyta a hűséges állatot. 

— Jó napot grófnő, — mondta kalapot emelve 
és megkísérelte, hogy hangjában egyszerre meg
lepetést, örömet és zavartalanságot fejezzen ki. 

Chelli grófnő az út közepén állt, szeméhez 
emelte lorgnonját, a mely majd lábnyi hosszú 
teknősbékanyélre volt felszerelve és Denryre 
tekintett. A lorgnon újdonság volt a kezében, 
de már is meg volt az a jó hatása, hogy az 
ö.városban hirtelen felszöktette minden hosszú-
nyelfi lorgnonnak az árát. 

— Oh, maga az! — isnurte fel Denryt. — 
És szakállt növesztett? 

Ez a kedves közvetlensége volt az, a miért 
az egész környéken annyira megszerették. A 
hogy gondos megfigyelői magukat kifejezték, 
sohasem lehetett tudni, mit fog legközelebb 
mondani, de azért mégis mindig meg tudja 
őrizni a méltóságát. 

— Igen én vagyok, — felelte Denry. — Csak
nem érte valami baleset? 

— Dehogy is ért — válaszolta keserűen a 
grófnő. — Csak merő hasztalan szórakozásból 
állok itt az úton. 

A lovakat kifogták és azok csakúgy, mint 
más közönséges lovak, az út szélén legelésztek. 
A kocsis a sárba lógatta kabátját, annyira leha
jolt a kocsirúdhoz, melyet serényen forgatott. 
Jock, az inas, szorgalmasan figyelte a műkö
dését. 

— A kocsiszeg esett ki, — magyarázta Den-
rynek. 

Denry is leszállt a bakról A grófnő még csak 

TERÍTETT KÁVÉS ASZTAL. 

nem is mosolygott. Ez volt az első eset,'hogy 
Denry őt hatásos mosolya nélkül látta. 

— Talán csak nem valami meghatározott 
helyre indult? — kérdezte Denry. Senki sem 
értette volna meg, mit akar mondani, de a grófnő 
megszokta már az Ötváros szójárását. 

— Bizony meghatározott helyre indultam — 
felelte. — A Rendőrlegénységi Intézet meg
nyitására készültem, és pedig három órára. És 
most nem érek oda. Már is elkéstem. Tíz percze 
várok már itt. 

A grófnő tulaj donképen gyakran késett el 
nyilvános szertartásokról. De e tényről senki 
sem világosította fel. Sőt ellenkezőleg, min
denki rendületlenül azt állította, hogy mindig 
a kellő perezben érkezik. Azért Ő mégis tudta, 
hogy pontatlanság hírében áll. Rendesen nem 
tudott más kifogást találni és azért könnyedén 
odavetette, hogy a kocsijának történt valami 
baja. Most tényleg a kocsijával történt baleset — 
de ki fogja ezt neki elhinni? 

— Ha velem jön, kezeskedem, hogy ott lesz 
három órára, — ajánlkozott Denry. 

Az út teljesen elhagyott volt. Csak a csatorna 
folydogált az úttal párhuzamosan, ötven yard-
nyira ; a vizén óránkint mértföldes sebességgel 
egy. csónak evezett Haubridge felé. Ez volt még 
a láthatáron az egyetlen vehikulum. Knypenek, 
a legközelebbi városrésznek külvárosa is csak 
egy jó mértföldnyire innen kezdődött és a grófnő, 
a polgármesteerk és más befolyásolhatatlan 
tisztviselők elszédítésére öltözve, csak nem gya
logolhatott félmértföldet a szép fekete sárban! 
Megköszönte tehát Denry ajánlatát ós szóra 
sem méltatva cselédeit, felült melléje a fogatára. 

III. 
Abban a perezben, mikor az öszvér lépésben 

megindult, a grófnő újból mosolyogni kezdett. 

Megkönnyebbülés és megelégedés fejeződött ki 
vonásaiban. Denry hamarosan megtudta tőle, 
hogy ő tökéletesen ismeri az öszvéreket — vagy 
majdnem tökéletesen. Elmesélte, hány száz mért
földnyi utat tett meg öszvérháton az Appen
ninekben, a hol nincsenek utak, csak meredek 
hegyi ösvények, a melyeken csupán öszvérek és 
kecskék tudnak felkapaszkodni. Azt is elmondta, 
hogy az Appenninekben negyven fontot is megér 
a jó öszvér, többet, mint a hasonló minőségű 
ló. Nagyon rokonszenvesen nyilatkozott az ösz
vérekről. Denry belátta, hogy olyan kecsesen 
kell hajtania, a hogyan csak tud és azért emlé
kezetébe igyekezett idézni mindazt, a mit a 
helyes gyeplőtartásról egyes könyvekben olva
sott. A nyargalást és hajtást illető minden kér
désben a grófnő szakértő volt. A vadász-idény
ben egyszer-kétszer hetenként az észak-straf-
fordshrrei vadászterületén és a Signal, mint 
félelmet nem ismerő, bátor lovast emlegette. 
Akkor állapította ezt meg az újság, mikor egy
szer a grófnő leesett a lováról és eszméletlenül 
vitték haza. 

Az öszvér is úgy lát szik, felelősségének és a 
magas kitüntetésnek tudatában, tőle telhetőleg 
szedte a lábát és általában úgy viselkedett, mint 
egy öntudatos öszvérhez illik. Remek stílusban 
ment át Knypeen, nem ugrott félre a gőzkocsik 
elől és nem izgatta fel magát a vasút hídnál. 
Csak a fényképész hökkentette meg, a ki nagy 
fényképező gépével az ajtaja előtt foglalatos
kodott, de ez is csak pillanatokra, éppen csak 
addig, míg visszaemlékezett, hogy látott már 
máskor is ilyen készüléket. A grófnőt meglepte, 
mi a csudát csinálhat a fotográfus a háromlá
basával a kapu aljában; visszafordult és lorg-
nonján át figyelmesen vizsgálgatta. 

Ekkor már a csatorna partján haladtak Hau
bridge felé. Hovatovább mér Haubridge ha-

AZ AUGUSZTA-ALAP TERÍTETT ASZTAL KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 
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tárain jártak ós néhány gyalogjáró meg is ismerte 
a grófnőt. A haubridgei kíváncsiak előtt semmit 
sem lehet eltitkolni. Sőt mi több, ha a kíváncsi 
haubridgei meglát valamit az utczán,' valami 
nevezeteset vagy meglepőt, megáll és becsületes 
állhatatossággal bámul maga elé mindaddig, 
míg az egész utczában mindenki meg nem áll 
és oda nem bámul. Néhanapján egész utczákat 
látni tele emberrel, a kik ott állnak és bámul
nak a nélkül, hogy fogalmuk is volna, mit bá
mulnak. 

A fogat tehát feltűnést keltve közeledett Hau-
bridge nyüzsgő belvárosához, a finom üzletek, 
szállodák, vendéglők, színházak, orfeumok ke
rületéhez és mind több és több polgár tudta, 
hogy Iris — a hogy őt kedveskedve nevezték — ' 
egy fiatal férfival kocsizik valami rozoga kis 
viktoriában, a melyet lelógó, elefántéhoz ha
sonló fülű öszvér húz. Denryt nem ismerték 
annyira Haubridgeben, mint szülővárosában, 
Bursleyben és így kevesen ismerték fel. Mikor 
a kocsi már elhaladt, olyanok, a kik későn hal
lották meg az újságot, kirohantak az üzletükből 
és mint tűnő álom után bámultak a grófnő 
után mindaddig, míg a kocsik hangos csenge
tése vissza nem terelte őket a gyalogjáróra. 

Denry és a grófnő végre megpillantották a 
Korona-úton a régi városháza tornyán az órát, 
mely egy perez múlva hármat mutatott. Nem 
voltak már pereznyi távolságra sem az Intézettől. 

— íme, itt vagyunk! — mondta büszkén 
Denry. — Három mért földet tettünk meg 
tizenkét perez alatt! 

Nagy büszkén fordultak be a Korona-útra. 
Az öszvér minden előzetes figyelmeztetés nél

kül hirtelen megállt. 
— Jézusom! — sóhajtott Denry, a ki jól 

ismerte a megállás okát. Eendőrlegények csa
pata, rendőrlegények egész hadserege közeledett 
észak felől az intézet felé. Semmi sem tűnhetett 
megnyugtat óbbnak, kevésbbé sértőnek, mint a 
rendőrlegények e tömege, a kiket szabadságol
tak a mai délutánra és összegyűjtöttek, hogy 
szívélyes és rendőrhöz méltó fogadtatásban 
részesítsék jóit evőjüket, a grófnőt. Denry ösz
vérének azonban saját, egyéni nézetei voltak a 
rendőrök felől. Eleinte, a mikor Denry tulajdo
nába került, rendőr láttára majdnem mindég 
megbokrosodott. Tűrte a gőzkocsikat, még a 
lecsapó keselyűt is, de a rendőr örökké ellen
szenves maradt neki. Denry türelemmel és 
büntetésekkel majdnem megtérítette már a 
grófnőnek a rendőrök felől vallott nézeteihez — 
nevezetesen, ahhoz a felfogáshoz, hogy a rendőr
ség udvarias és bizalmat érdemlő testülete a 
nyilvános alkalmazottaknak és semmi esetre 
sem szabad úgy bánni velük, mint madárijesz
tőkkel és a társadalom söpredékével. Az öszvér 
az utolsó hónapokban tényleg megszűnt szembe
szállni az Ótvaros rendőrségével. Sőt, ha leg
jobb kedvében volt, rájuk sem hederített. 

Most és itt azonban több száz rendőr volt 
együtt, az ötváros rendőr legénységének a na
gyobbik része. Az öszvér nyilván azt tartotta, 
hogy Denry visszaél az ő jóakaratával, mikor 
őt egyszerre több száz rendőrrel helyezi szembe. 

Az öszvér fülei izgatottan szónokoltak : 
— Határvonalat kell vonni közénk és a ren-

dőrlegényst'g közé ; és én már meg is vontam 
ott, a hol az első lábaim állnak. 

Az öszvér csakhamar egész kis tömeget gyűj
tött köréjük. 

Denrynek most az jutott az eszébe, hogy az 
öszvérek bizonyosan azért olyan pompásak az 
Appenninekben, mert ott nincs rendőr. 

— Nos, mi lesz velünk — kérdezte kíváncsian 
a grófnő. 

Ez kihívás volt : mutassa meg, ki az úr, 
ő-e vagy az öszvér! 

Válaszul röviden megmagyarázta a grófnő
nek az öszvér érzésvilágát a rendőröket illető
leg ; szinte bocsánatot kért az állat e rossz 
ízléséért, a melylyel az a grófnő által annyira 
kedvelt nyilvános alkalmazottakat kifogásolta. 

— Ezeket ugyan egy perez múlva nem fogja 
'többé látni! — mondta a grófnő. És mind a 
ketten, ő is, Denry is, igyekeztek úgy tüntetni 
fel a dolgot, mintha a kocsi bizonyos okból 
vesztegelne ezen a bizonyos helyen és mintha 
az őszvér a szófogadás mintaképe lenne. A kis 
csoport azonban ennek ellenére folyton gyara
podott. 

— No, most előre! — bátorította a grófnő, 
mikor a 'rendőrség eltűnt az intézet irányában. 

— Gyü, gyü! — biztatgatta Denry az öszvért. 
Az öszvér első lábaitól semmi válasz sem 

érkezett. 
— Talán mégis okosabbb lesz, ha leszállok es 

gyalog megyek tovább - javasolta a grófnő. 
A tömeg kellemetlenkedni kezdett és kéretlen 
tanácsokkal szolgált. Mások megjegyezték: «Ez 
ő, ez ő, ez ő». Azt értették, hogy csakugyan a 
grófnő van jelen. 

— Már minden rendben van, — felelte 
Denry. , ., 

Es ostorával rásubintott az öszvér fejére. 
Az erőszakosan mozgásba hozott állat támoly

gott és a tömeg egyszeribe széjjelrebbent, 
mintha bomba robbanása tépte volna darabokra. 
Az öszvér azonban, a helyett, hogy egyenesen 
előre ment volna, megfordult a saját tengelye 
körül és maga után rántotta a kocsit, Es a 
grófnőt, Denryt és a kocsit szédületes gyorsa
sággal ragadta, - nem a ítendőrlegénységi 
Intézet felé — hanem az eléggé lejtős Hosszú-
utczán lefelé. Többen utána vetették magukat, 
de hiába, nem lehetett őket utóiérni. Az öszvér 
vágtatott, szinte repült, Szerencsére nem jutot
tak mással érintkezésbe, mint egy öreg asszony 
által az utczán felfelé tolt, sárga- meg fehérrépá
val és kelkáposztával telt talyigával. Az össze
ütközés a talyigát feldöntötte, félig megtöltötte 
zöldséggel a kocsit és az öszvért egy pillanatra 
megállította ; de mivel baleset nem történt, 
az öszvér újból erélyesen folytatta útját. A 
grófnő észrevette, hogy Denry nem használja a 
jobb karját, hanem látszólag hasznavehetetle
nül lógatja. 

— Azt hiszem beleütöttem a könyökömet a 
taligába — mormogta. Arcza elsápadt, 

— Adja át nekem a gyeplőt, — mondta a 
grófnő. 

— Azt hiszem, most meg tudom fordítani a 
bestiát! — felelte Denry. 

És tényleg egészen annak rendje szerint be
kormányozta az öszvért a Nyirfa-utcza, a mely 
még meredekebb a Hosszú-utczánál is. Az 
öszvér rövid ideig úgy tett, mintha neki hara
gos erejében minden emelkedés egyforma lenne. 
De a Nyirfa-utcza olyan meredek, mint a ház
tető. Az öszvér előbb ballagni kezdett, azután 
megállt. És a fél Nyirfa-utcza odasereglett 
bámulni, mert a grófnő öltözéke tényleg ragyogó 
volt. 

— Menjünk gyalog vissza — indítványozta 
most már Denry. — Még nem késett el — azaz 
szóra sem érdemes az a pár perez. Az Intézet ' 
éppen itt van az utcza felső végén. 

— Csak nem akarja ezzel azt mondani, hogy 
lefőzeti magát az öszvér által? — kiáltotta a 
grófnő. 

— Én csak önre gondolok, hogy el ne késsék. 
— Bánom is én! 
— A karom is hasznavehetetlen, — ellenke

zett Denry. 
— Majd hajtok én, jó lesz? — javasolta a 

grófnő. 
Helyet cseréltek és két perczczel utóbb a 

grófnő engedelmes megállásra bírta az öszvért 
a Bendőrlegénységi Intézet vörös homlokzata 
előtt, A rendőrök lényeges többsége az épület
ben volt elhelyezve, csak kettő maradt a bejá
ratnál ; ezeket nagy kegyesen megtűrte az 
öszvér. A grófnő egyiküket azonnal a Hosszú-
utczába küldte, egyezzék meg azzal az öreg 
asszonynyal, a kinek a zöldségét magukkal 
hozták; a másik pedig, a ki a grófnő ember
szerető erélye folytán az első segélynyújtásban 
tanfolyamot hallgatott, felkötötte Denry kar
ját. Mindezekután a grófnő kijelentette hogy 
Denrynek vele kell jönnie a megnyitás szertartá
sához. A rendőr füttyentett egy fiúnak, hogy 
tartsa addig az öszvért. Denry még talált a grófnő 
gazdag ruhájának mély ránczai között egy 
sárgarépát. És a grófnő és megmentője belép
tek a kapun, a hol jelentős személyiségek hatást 
keltő csoportja fogadta őket. Többen polgár
mesteri jelvényt is viseltek. Furcsa hírek 
jutottak már el az intézethez a felől, hogy a 
grófnővel mi minden történt és a jelenlevők 
árcza főként csodálkozást látszott kifejezni, 
hogy a grófnő még életben van. 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
világpolitika. Dr. Balanyi György kegyesrendi 

tanár ily czímű könyvében irta meg a világtörté
nelem legújabb, 1871-től 1914-ig, a háború kitö
réséig terjedő fejezetét. A hármasszövetség előz
ményein kezdi, a három új nagyhatalom, Ausztria-
Magyarország, a német birodalom és Olaszország 
kialakulásán és elhelyezkedésén, Bismarck első 
közeledési kísérletein, a monarchia és Németország 
viszonyán Oroszországhoz és Andrássy orosz po
litikáján. Elmondja az 1875-iki német-franczia 
válság történetét, a balkáni krízist, laz orosz-török 
háborút, a berlini kongresszust s elkedvetlenítő 
hatását az oroszokra, Olaszország csatlakozását a 
német-osztrák-magyar szövetséghez, tájékoztat An
glia és Oroszország versengéséről az ázsiai gyar
matokért. A hármasszövetség kora czímű második 
fejezetben a további fejleményeket rajzolja: a bol
gár kérdés fejlődését és kiélesedését Battenberg 
Sándor fejedelem alatt, a fejedelem eltávolítását 
az oroszok által, monarchiánk és Oroszország min
dinkább fokozódó elhidegülését a balkáni ügyek 
miatt, Bismarck közönbÖ3 álláspontját a balkáni 
ügyekben, majd Bismarck bukását. Jellemzi Bis
marck és utóda, Caprivi külpolitikáját, Anglia 
külpolitikájának változatait, a gyarmati politika 
föllendülését, az Egyiptom miatt beállott angol-
franczia feszültséget, a németek gyarmat-szerző 
igyekezeteit és ezeknek következményeit, Japán 
és az Egyesült-Államok bevonulását a világpoli
tikába. A Bekerítő politika czímű harmadik feje
zetben VII. Edvárd angol király törekvései köré 
csoportosítva mondja el az újabb fejleményeket, 
az angol-német ellentét kifejlődését, Oroszország 
keleti politikájának következményeit, Oroszország
nak a Balkánhoz való visszatérését, VII. Edvárd 
kísérleteit a hármasszövetség felbomlasztására. A 
negyedik fejezet végül a legújabb eseményeket 
csoportosítja : Bosznia és Herczegovina anntxióját, 
a marokkói kríziseket, a tripoliszi háborút, a két 
Balkánháborút, a világháborút közvetlenül megelőző 
eseményeket. A könyv mindezt a roppant gazdag 
anyagot röviden, tömör előadásban világi'ja meg, az 
egyes dolgokat összefüggéseikben mutatja fel, a tel
jes képből, a melyet ad, szemléletesen bontakoznak 
ki azok a történelmi fejlemények, melyek a világ
háború előidézésében közrehatottak. Ezzel a kis 
könyv igen nagy szolgálatot tesz az olvasóközön
ségnek : megveti az alapját a ma történő esemé
nyek kellő megértésének és megadja mindenkinek 
azt a világpolitikai tájékozottságot, a mellyel a 
mai világrengető események a kellő történeti táv
latba kerülnek szeme előtt, A szerző alapos isme
rete a legutóbbi félszázad eseményeiről és az azok
ban szereplő emberekről minden elismerésre mél
tók. Irodalmunkban ez az első ilyen irányú könyv 
és a legjobbkor pótolja az érezhetővé vált héza
got ma, a mikor mindenki szükségét érzi a világ
politikában való tájékozódásnak. Világos, élénk 
előadása is megkönnyíti, hogy mennél többen ol-

. vassák s mennél nagyobb hatása legyen a magyar 
intelligenczia politikai iskolázottságának fejleszté
sére. A kötetet a Franklin-Társulat adta ki Kul
túra és tudomány czímű kitűnő vállalatában; ára 
csinos, tartós kötésben 6 korona. 

Idegen portrék czímmel egy fiatal író, Kázmér 
Ernő egy sereg czikkét adta ki kis könyvben 
modern külföldi írókról s műveikről. Főleg német 
Írókkal foglalkozik, de tárgyalásra kerülnek skan
dináv, orosz, franczia irók is. A szerző sokat ós 
gondolkozva olvasott, szereti az irodalmat, vannak 
néha figyelemreméltó megfigyelései, írni is tud, 
hasznos munkát várhatunk tőle a kritikai iroda
lom terén. 

A *Jó Pajtás», Benedek Elek képes gyermeklapja 
márczius 81-iki húsvéti számába Ábrányi Emu, 
Badványiné Butíkay Emma és Kelemen Andnr írtak 
verset, Szomdy György elbeszélést, Benedek Elek 
folytatja Bókáné komámasszony budepesti uta
zásának mulatságos történetét. Kozma Imre érde
kes'1 czikket írt, Cholnoky Viktor és Avar Gyula 
szép mesét.'Sok szép kép, tarka mese, a kis kró
nika-rovat, "a rejtvények, szerkesztői üzenetek egé
szítik ki a szám gazdag tartalmát. A J6 Pajtát-t 
a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára egész 
évre 16 korona, fél évre 8 korona, negyed évre 
4 korona, egyes szám ára 82 fillér. Mutatvány-
-számot kívánatra küld a kiadóhivatal. IV. ker., 
Egyetem-utcza 4. 

A HÁBORÚ NAPJAI. 
Márczius 21. Ukrániában a németek elfoglalták 

Cherson kereskedelmi és kikötővárost. Bomaniával 
a fegyverszünetet további 72 órára meghosszab
bították. A nyugati hareztéren a felderi ő és a 
tüzérségi harcz sokszorosan fokozódott, különösen 
Dixmuiden és Labassée között, az Oise déli part
ján, Beimstől északra és a Champagneban. Reg
gelre a harczvonal széles szakaszain teljes erővel 
kitört a tüzérségi csata. Osztrák-magywr tüzérség 
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is részt vett az angolok és francziák elleni 
harezban. 

Márczius 22. A nyugati hareztéren megkezdő
dött a németek nagy offenzívája. Az Arrnstól dél
keletre fekvő vidéktől La Fere-ig megtámadták 
az angol állásokat s a tüzérség és az aknavetők 
erős tűzhatása után a német gyalogság széles 
szakaszokon tört előre és mindenütt elfoglalta az 
első ellenséges vonalakat. La Fere és Soissons kö
zött, Reims mindkét oldalán és a Champagneban 
erősödött a tűzharcz. Verdun előtt a német tüzér
ség folytatta az ellenséges állások és ütegállások 

. szétrombolását. 
Márczius 23. A nyugati hareztéren a németek 

nagy támadó csatája az angol arczvonal ellen Arras-
nál, Cámbrainál és St. Quentinnél két nap óta 
folyamatban van. Tegnap is jól előrehaladtak. 
Bupprecbt trónörökös hadcsoportjának hadosz
tályai rohammal elfoglalták a Croisillestől északra 
és északkeletre emelkedő magaslatokat. Fontaine 
les Croiselles és Moeuvres között benyomultak a 
második ellenséges állásba és az ott fekvő Vaulx-
Vraucourt és Morchies falvakat elfoglalták. Erős 
angol ellentámadások meghiúsultak. Gonnelieu és 
az Omignon-patak között az ellenség két első állá
sát áttörték. A Gouzaucourttól, Heudicourttól és 
Villers-Faucontól nyugatra emelkedő magaslatokat 
elfoglalták, a Cologne-patak völgyében pedig Boi-
selt és Marquuaixet rohammal elfoglalták. Elkese
redett harcz folyt az epehyi magaslatokért. Az 
északról és délről átkarolt ellenség kénytelen volt 
e magaslatokat a németeknek átengedni. Epehy 
és Boisel között az angolok sikertelenül kísérelték 
meg, hogy erős ellentámadásokkal megállítsák a 
diadalmasan előrenyomuló németeket, kik az 
ellenséget legsúlyosabb veszteségei mellett min
denütt visszavetették. A Vermandtól északra emel
kedő magaslatokat rohammal elfoglalták. A har
madik ellenséges állás előtt állnak. A sikerek ha
tása alatt az ellenség kiürítette állásait a Cam-
baitól • délnyugatra levő hajlásban. Demicourton, 
Flesquieresen és Ribecourton át a németek utána 
nyomultak. Az Omignon-patak és a Somme kö
zött a német trónörökös hadcsoportjának hadtestei 
az első ellenséges vonalak elfoglalása után kiküz-
dötték a Holnon-erdőn és a savyi és roupyi ma
gaslatokon át vezető utat és a harmadik ellensé
ges állásba nyomultak be. A Sommetól délre 
német hadosztályok áttörték az ellenséges vonala
kat és feltartóztathatatlanul előnyomulva az ellen
séget a Crozat-csatornán át nyugat felé vissza
vetették. Vadászzászlóaljak kikényszerítették az 
átkelést az Oiseon; La Feretől nyugatra az őket 

követő hadosztályokkal egyetemben rohammal 
elfoglalták a várostól északnyugatra a La Fere-i 
állandó művekkel megerődített magaslatokat. Eddig 
a következő zsákmányt jelentették: Bupprecht 
trónörökös hadcsoportja 15,000 foglyot és 250 agyút, 
a német trónörökös hadcsoportja 10,000 foglyot 
150 ágyút és 800 géppuskát. A nyugati arczvonal 
többi részén a tüzérségi harezok a Lys és a La-
bassée-csatorna között, Beimstől kétoldalt, Verdun 
előtt és Lotharingiában tovább tartottak. Esti 
jelentésük szerint a németek már körülbelül a 
Bapaume—Péronne—Ham vonaltól északkeletre 
harczolnak. 

Márczius 24. A nyugati hareztéren a németek 
a monchy—cambrai—st, quentin—la ferei csatát 
megnyerték. A harmadik és ötödik angol hadsere
get és a franczia-amerikai tartalékok hámba re-
tett részeit megverték és Bapaumera, Boucbaves-
nesre, a Somme mögé Peronne és Ham között, 
valamint Chaunyra legsúlyosabb veszteségeik mel
lett visszavetették. Below Ottó tábornok hadserege 
a monchyi magaslatot rohammal elfoglalta és attól 
délre a támadást Vancourton ós Heninen túl nyu
gat felé előrevitto. Bapaumetól északra harezban 
áll a harmadik ellenséges állásért. Erős angol ellen
támadásokat visszavertek. Marwitz tábornok had
serege a megvert ellenségnek sarkában marad és 
erős üldözésben még a 22-ről 28-ra virradó éjjel 
a harmadik ellenséges állásig az equancourt— 
hurlu—templeux—la fosse—bornesi vonalra nyo
mult elő. Tegnap reggel az ellenséget újból meg
támadta ós elkeseredett védelem és folytonos ellen
séges ellentámadások ellenére is megverte. A Be
low tábornok hadseregének bal támadó-szárnyával 
való egyesülés sikerült. Mannancourt és Peronnt' 
között Kathen és Gontard tábornokok csapatai a 
Tortilles-szakaszon való áthatolást kikényszerítették 
és a Somme-c3ata hareztéren állnak harezban Bou-
chavesnesórt. Peronne elesett. Más hadosztályok 
onnan délre a Sommeig nyomultak előre. Már 
márczius 22-én este elfoglalta Hutier tábornok
nak erélyesen előnyomuló hadserege a harmadik 
ellenséges állást, azt áttörte és az ellenséget vissza
vonulásra kényszerítette. Luettvitz és Oettinger 
tábornokok hadtestei szünet nélküli üldözésben el
érték a Somme-ot. Ham elkeseredett küzdelem 
után a győzelmes német csapatok kezébe jutott. 
Angol tartalékok, a melyek elkeseredett támadá
sokkal velük szembeszálltak, elvéreztek. Webern 
és Conta tábornokok hadtestei és Gayl tábornok 
csapatai forró küzdelem után átlépték a Crozat-
csatornát. Hirtelen visszavetették a délnyugat felé 
ellentámadásra harezbavetett franczia, angol é3 

amerikai ezredeket Chaunyra és délnyugati irány-
ban. Valamennyi német törzs csapatai minden le
hetőt elkövettek ezen győzelmes eredmény elérésére. 
A foglyok száma 80,000, a zsákmányolt ágyúké 
600-ra emelkedett. 

Márczius 25. A nyugati hareztéren Bupprecht 
bajor trónörökös a bapaumei hatalmas viaskodás
ban Bdow Ottó és von der Marwitz tábornok 
hadseregeivel újra megverte az ellenséget. Mialatt 
von der Borne, von Lindeguist és Kübne tábor
nokok hadtestei ÍIZ ellenség Biip:ivnuetól északke-
letre fekvő erős állásait elkeseredett bn-ezokban 
áttörték, Graenert és Staabs tábornok csapatai 
kelet és délkelet felől Ytresen és Baillyn él vissza
vetették az ellenséget. Az ellenség szivós, friss 
csapatokkal erősített ellenállását heves harozokban 
megtörték. A Bapaumetól Cambrai és Péronne 
felé vezető utak mentén újonnan megérkezett had
osztályok és számos pánczélos kocsi akarta az elő
nyomuló német csapatoknak útját állni, de a dön
tést az ellenség javára előidézni nem tudták ÓS 
megverve özönlőitek vissza nyugat felé. Bapaume 
éjjeli harozokban a győzők kezére került. Comb
lesért és az előtte fekvő magaslatokért heves har
ezok folytak. Az ellenséget visszavetették. Angol 
lovassági támadások összeomlottak. A Sommetél 
északnyugatra a németek a sommei csatatér kö
zepén állnak. A német trónörökös Hutier tábor
nok hadseregével Ha in alatt kikényszerítette az 
átkelést a Somnieon. Elkeseredett harozokban 
megmásztak a Sommetól nyugatra fekvő magas
latokat. Az angol gyalogság és lovasság heves el
lentámadásai véresen összeomlottak. Nesle városát 
este rohammal elfoglalták. A Somme és az Oise 
között a Crozat-csatornán át előrenyomuló csapa
tok 28-án késő este rohammal elfoglalták a csa
torna nyugati partján fekvő erősen kiépített és 
szivÓBan védett állásokat. Az angolokat, franoziá-
kat és amerikaiakat La Neuville-en és Villpuior 
au Monton keresztül az úttalan erdőségen át vissza
vetették. Tegnap támadásunk tovább haladt előre. 
Az ellentámadásra indított franczia gyalog- és 
lovashadosztályokat véresen visszaverték. Conta 
és von Gayl tábornokok pihenés nélkül üldözik a 
hátráló ellenséget, Gouiscard-t és Chaunvt este el
foglalták. Messzehordó ágyúkkal lőtték Paris erőd
jót. Az ellenség véres veszteségei rendkívül súlyo
sak. Eddig több mint 45,000 foglyot, 600 ágyút, 
ezrekre menő géppuskát, roppant nagy lőszer- és 
hadiszermennyiséget, nagy élelmiszer- és ruházati 
készletet állapítottak in 

Márczius 26. A nyugati hareztéren a németek 
új sikereket vívtak ki. Flandriából és Olaszország-

amilyen még 
nem létezett. Hajnövesztő, 

Rövid idő alatt dug hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őszülést, egy hónap alatt fényes ered
mény. Ára 1 0 é s 15 K. BOTÁRT. REGINA 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 34 .1 . em. 

Illatszerekben nagy választék. 

Perzsaszőnyeg-különlegességek! 
lllltlIlllllllllllllllllMII IMIIIIIIIIIIIIllllll lllllillllMIIIIIIIIItlItlIt 

Antik ezüst t á rgyak , 
nagy választékban kaphatók 
R O S E N S T I N G L N É L 

IV., Deák-tér 4. * Telefon 6—76. 

LOÍIR MÁRIA 
«&í.t" Vffl, Baross-u. 85. 

Fiókok : 
I I . Fő-utcza 27, IV. Eskii-út 6, Kecskemeti-
utcza 14, V. Harminczad-utcza 4 , VI . Teréz-
körút 39, Andrássy-út 16, VII I . J ozsef-krt Z. 

(KRONFUSZ) 
A főváros elsS és 
legrégibb csipke-
tisztité, vegytisz-
titó és Kelmefestő 

gyári Intézete. 
Telefon: JIJZÍ. 2—37 

E H R B A R 
és minden más előkelőbb mester-
gyártmányu z o n g o r á t , p i a n i n ó t 
legolcsóbban yehet a szolid kiszolgálá

sáról általánosan elismert 

REMÉNYI MIHÁLY 
czég zongora- és harmónium telepén, 
Budapest, VII., Király-utcza58. és 60. 

Eégi zongorák, pianinók vétele, 
becserélése, javítása és hangolás. 

Megnyiltak a valuták ! * Lehet mar zongorát vidékre szállítani. 

L — M <«-• i I I • • •—• • « - • • " — 1 

NINCS TÖBBÉ BHEUIA! ] 
ha megrendeli a JOTÓtWESZ •» 1 
JOTTOXBVOCS törvényesen védett, J 
orvosilag kipróbált haxlszert, mely 1 
rbeoma, cső*, köszvény, iaebias ellen J 
biztosan, bámulatot gyorsan használ, 1 
még aSiezanforodott tago egyéneknél J 
is. A leattüttebb esetekben egy adag 1 
elegendoT Ara használati utasítással J 
10 korona. - Nagy adag «koro«»-' 1 
C Z A K 0 A . - n e . Kirily-utcia 90. 1 

A magyar mágnásvilág alakjait 
mutatja be pompás megelevenítő erővel 1 

Bimtm GYÖB0Y 
legújabb regényében; címe 

Két Kötet * Ara 10 K. j 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA i 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

ÓRÁK 
kiváló pontossággal szabályozva 10 M jótállás mellett. 

ÉKSZEREK 
divatos és Ízléses kivitelben. 

EVŐESZKÖZÖK 
ezüst és alpaccaezüstböl. 

EZÜSTNEMÜEK 
és 

DÍSZTÁRGYAK 
izw.rnan szabott Jutányos árakon kész

pénz és elónyös részletfizetési fel
tételek mellett beszerezhetők 

BRAUSWETTER JÁNOS 
CHRONOMETER és MŰÓRÁSNÁL 

Alapíttatott c V t T f S r n Bzimos U ' 
1847-rben. M t n t l l i tüntetés. 

Több ezer elismerő levél. Legnjabb 
diszes nagy képe3 árjegyzék 

ingyen és bérmentve. 
i m T ^ H 

Í
RENDELÉSNÉL 

SZ1YESKEBIÉK LAPUNKBA HIYATKOm 

A n a t o l p o s l i M j 
, . , . . . . . . .M^..M^..U.. . .I .I .M»<»"' 

JÓ HATÁSÚésKELLEMES IZŰCUKODKA 
A TOROKÚREG FERTŐTLENÍTÉSEDÉ 

Patkányokat, egereket 

40t> 
ÍÍTUSZ,,8; aerrcl P a t k á n y - h a l á l . 
Kmberekre, háziállatokra teljesen ártal
matlan. Sok száz köszönő- és hálairat. 
1 doboz ára 3 Vt korona 3 doboz 8 korona. 
KEMÉNY, Kassa, I. Postának 12/R. 14 . 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
Szerkeszti Alapította 

GYULAI PÁL HEINRIGH GUSZTÁV 
^gy-egy szám ára 3 0 fillér. 

Uj füzet: 

1884-1887. szám 

T U R G E N J E V 

ASZJA 
Orosz eredetiből forditotta 

T R Ó C S Á N Y I ZOLTÁN. 

a 
A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. 
KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 
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ból idevezényelt angol hadosztályok és íranczia 
csrpntok kétségbeesett küzdelemmel vetették ma
gukat a németek elé. Megverettek. Below Ottó és 
von der Marwitz tábornokok hadseregei forró, vál
takozó harczban végleg megtartották Ervillerst, 
Achiet le Grand felé előnyomulva elfoglalták Bihu-
court, Biefvillers és Grévilles falvakat, nemkülön
ben Irlest és Mircumontot s átlépték az Ar.cret. 
Albert felől új angol erők támadtak, széles fron
ton, de visszavetették őket. A németek Howce-
lestenél és Poziéresnél átlép ék a B p ume—alberti 
utat. Péronnelol délre kierőszakollak az á'kelést a 
Sommeon és rohammal bevették az 1916-iki Somme-
csutábrn hevesen körü'.harczolt Miisamette-ma
gaslatot s Bii rches és B rleux falvakat. Erős ellen
séges ellentámadások elvérzettek, Hutier tábornok 
hrdserege Marche Le P. rknál és Hattancourínál 
á<vetette az ellenséget a Péronne—Boyé vonalon. 
Eptalot elesett. Noyon felől előretörő fr.inczia had
osztályokat Frénichesnél és Bóthancourtnál meg
vertek. Bussyt elfoglalták, a Noyonlól északra 
levő magaslatokon állanak. A zsákmány ágyúkban 
963-ra emelkedett, száznál több angol pái.czélos 
gépkocsi hever az elfoglalt állásokban. Paris löve-
tését a németek folytatják. 

HALÁLOZÁSOK. 
Hősi halált ha l tak: BUJÁNOVICB ALBERT, hon

védfőhadnagy, aranysarkantyús vitéz, a I I I . osz
tályú katonai érdemkereszt, mindkét Signum Iru-
dis, a nagy és kisezüst vitézségi érem tulajdo
nosa, a ki a háború első napjától az első vonalban 
teljed ett frontszolgálatot, rt pü'ő iszti minőségében 
a Pi: ve-vonalon egy próban.pülé3 alkalmával. — 
HINTZ VILMOS, npüiókböz btosztott 1. honvéd-
huizárezrtdbi.-li tényleges főhadnagy, az olasz harcz-
téren. — N^mesmitici JAROSS LÁSZLÓ, honvéd
tüzér-zászlós az olasz hareztéren, 19 éves ko
rában. 

E hunytak a közelebbi napokban: Dr. BOROST 
JÁNOS, ügyvéd, városi főügyész, 65 éves korában, 
Oyöugyö öo. — Dr. PATAKT GYULA, kúriai biró, 
a ki a Kúria IV. po sári tanácsához volt beosztva, 
50 éves korában, Budrpesten. — PARCHETICH 
LÁSZLÓ., földbirtokos, 47 éves korában, Svájcában, 
M. í drisio-Csvegno nevű községben. — B E X H E N 
RIK TIVADAR, fővárosi nagykereskedő. 51 éves ko
rában, Bud: pesten. — HEIDLBERO SÁNDOR, buda
pesti műépítész, 47 éves korában, Bécsben. 

Budaházi és veskóczi Budaházy István, föld

birtokos özvegye, kenései KENESSEY AMÁLIA, 85 éves 
korában, D^breczenben. — Érsekújvári Dr. ÚJVÁRT 
IONÁOZ özvegye, sz. Kernstock Katalin, 76 éves ko
rában, Budapesten. — Sztankahermányi SZTANKAY 
LÁSZLÓNK, szül Sztankay Mária Irma, 71 éves 
korában, Eperjesen. — Néhai VÁRADY MIKLÓS 
műszaki tanácsos özvegye, született S^ász Ida, 
néhai S^ász Károly pü pök leánya, 45 éves korá
ban, Budrpssten. Az elhunytban Szász Károly, a 
képviselőház elnöke, S/ász Bála közigazgatási biró, 
valamint Vargha Gyula uyugalmazott államtitkár 
felesége, született Szász Póla és F ,rkas Elemér dr. 
államvasu-i főorvos felesége, szül. Szász Margit 
testvérüket gyászolják. 

SAKKJÁTÉK. 
3096. száma feladvány Sobeel J. Slemdal. 

SÖTÉT. 

tör föl bizonyos magasságig s ott aztán széttárulvu 
visszaesik. Minderről fogalma sincs és beéri azzal, hogy 
néhány semmitmondó képjt fzed elég siketrimű tizen
négy tor03 veri-bf, melyet abban lehetett volna hagyni 
a második strófánál v a g y foly atni lehetett vo lna akár
meddig, nem lett volna sem jobb, sem roszabb. 

A cVASÁKNAPI ÚJSÁG* 
65-ik évfolyama. 

A « V a s á r n a p i U j s á g j a legrégibb ma
gyar szépirodalmi és ismeretterjesztő képes 
hetilap é v e n k é n t t ö b b m i n t 1 3 0 í v e n 
s több mint másfél e z e r k é p p e l , legjelesebb 
hazai íróink és művésteink közreműködésével 
jelen meg. 

Előfizetési föltételeink: 
A (Vasárnapi Ujság» negyedévre 10 korona, 

félévre 20 korona, egész évre 40 korona. 
Az előfizetések a (Vasárnapi Újság) kiadóhiva

talába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám kül
dendők. 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és harmadik lépésre mattot ad. 

Szerkesztői üzenetek. 
Páter Beaedikti. A novel lának az a baja, hogy nem 

érdekes: c ,elekvénye ninos semmi és a filozofálása 
csapa közhely és közismert szólam. 

Csalódás. Lágymeleg, ábrándos szentimentalizmus, jó
formán semmi tartalma nincs. 

Őszi hang. Szonettnek mondja, de nem az, mert 
remc.ak a t izennégy sor és a rímek szabályszerű el
helyezése teszi a szonettet, hanem a mondanivaló fej
lesztése, a mint lépésről lépé. re, sorról ooira kitárul a 
fő^ondolat, az első és az utolsó két strófával két ré«zre 
tagolva, — mint a szökőkút vize, a mely egyenesen 

A «Vasárnapi Újság* "-dik számában megjelen 
képtalány megfejtése- Eletünket és <erünket 

Felelős szerkesztő : Hoitsv fai 

Szerkesztőig' iroda. Budapest, IV Vármegye-utoza U 

Lapkiadó tulajdonos Franklin Társulat IV., Egyetem ntora 4 

Vlszketegséget, sömört, rűht, 
l eggyorsabban e lmulasztja a D r . Flesch-fé le eredet i 

törvényesen védett 

cSkaboform Barna-zsir» 
Nem piszkít, teljesen szagtalan. 

Próbatégely 2.30 korona kis tégely 4 korona 
családi tégely 11 K. — Budape3ti főraktár: 
Tőrök gyógyszertárban, Vl^ Király-utcza i"2. 

Vidékre megrendelési czim: 
Dr. FLESCH E. „Korona" gyógyszertára, Győr. 

sSkaboformo névjegyre Ügyeljünk. 

Vadászsportot ŰZŐK 
akár itthon, akár a fronton vannak — 
figyelmébe ajánljuk a 

Í 9 „NIMRÓD 
KÉPES VADÁSZUJSAG-ot 
Állandó melléklete 

„H vadászeb" 
czimű ebtennyésztési szaklap. 

Mindkét lap gyönyörűen illusztrálva. 
Szerkeszt i : lovag K E R P E L Y B É L A . 

Előfizetési ár mindkét lapra:* 
égés* évre 20 K és 4 K háborús pótdíj összesen 24 K 
fél « 10 • •' 2 . • . « 12 
negyed • 5 • « x « « • « 6 « 

Tessék mutatványszámot kérni. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz. 

(Franklin-Társulat.) 

Megjelent az 

1917. évi törvénycikkeket 
tartalmazó 

Pénzétvl 
fizetem, ha 

_ t y ú k s z e m - s z e m ö l c s . 
bőrkeményedéseit a Rla-balzsam 
három nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre 
menő hála- és kSnzőnölratok. Ara 
jótálló levéllel 2.40 K iivegenkint, 
3 üveg 5.50 K és 6 üveg 8.50 K. 
KEHENY, Kassa I. Postafiók 12/123 

H IRDETÉSEK 

IttlNGflRICI 
Kiegészítő kötete úgy a 
milleniumi nagy Cor-
pus Juris (Magyar 
Törvénytár), mint a 
Hatályos Magyar 
Törvények gyűjtemé
nyeinek. 

Ára fűzve = 

8K 
A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

X Haltenberger Béla Kassa 
ruhafestés, vegytisztítás, gaUertisztitás. 

A G Y Á R T E L J E S Ü Z E M B E N VAN. 
O v A n o s A t l i a n ruhafestés feketére és «C7»n-
u y O B Z e s e i D e n „ u , tisztítása toronklvOl. 

t ^ T t t t t ^ T ^ t ^ t t t t 

f e l v é t e t n e k 
a k i a d ó < 

h i v a t a l b a n 
B U D A P E S T 2 

T e l j e s 
Baromfi udvarok 

berendezése 
minden nagyságban. 

Í t é l t e t ő g é p e k 
kisgazdák és nagybirtokosok 

részérő 
C s o n t ő r l ő gépek 
mindennemű takarmány őrlé
séhez, kézi és eröhajtá=ra leg

olcsóbban beszerezhető a 
NickerI és Társa R. T.-nál. 
Kizárólagos vállalat szakszerű 
baromi) és apróállattenyésztű 

telepek berendezésére. 
BUDAPEST, 87 . szám. 
V.. Vilmos császár-út 52. 
Kérje aionnal > 27. n . árjegyzéket. 

Egye tem* u . 4 . fffiTOvmmn 
Uj a k t u á l i s k ö n y v i 

NEUMANN KÁROLY dr. 

VÁMTARIFA 
ES 

VASÚTI DÍJSZABÁS 
Kereskedelempolitikai tanulmány 

Á r a 4 k o r o n a 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN 
{U52K23S&£2£22!Q£2SQt 
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<®U<£>nyd Golféira® 

ALABÁSTROM 

Próbadoboz illetve tégely ára „ 2 korona. — Nagy doboz illetve tégely ára _ 4 korona. 

NÜTT KAPHATÓ! 

Főelárusitóhely: DIANA KERESKEDELMI RÉSZV.-TÁRS. V., Nádor-u. 6. 

Fiatalos, üde arczMrt 
varázsol eló 10 nap alatt és eltávolít minden teinthibát, úgymint 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ráncz, orrvorösség, likacsos, hervadt, 
pottyhiidt bórt, a Dr. Kayserling-féle szépitó-szer. A kúra egyszerű, 
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcz-
bór ragyogó szépségben, gyermeki Odeségben és butaságban pom-
pázikTl üveg 1 ? - K. Diszkrét szétküldés uUnvéttel. - Gyár: 
H I V A B Y O N & Co. -Szétkttldési hely: G B O S S A I T A I 

Budapest , VHI. , Jósaef-körtit 83 . (Félemelet 1.) 

Gyógyhely 

Stubnya-fürdő 
(Felső-Magyarország). 

Kénesfűrdö rheuma és ischias elleni betegségeknél 
Fővonalon 5 óni nt Budapestül, 
Fővonalon 10 órai nt- Berlin-Oderberg-Eutlkán át. 

\z egész fürdőtelep a nagyérdemű közönség rendelkezésére éli. 
jó és elegendő élt Intézésről a furdőbiztos gondoskodik. Falvllágo-

iitást díjtalanul ad az Igazgatóság. 

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

Bozsnyay vtlághlrfi 
Chinin-
cznkorkála 
Chinin-
csokoládéja 
Nem keserű és igy gyér: 
mekek szivesen veszik. 
Milleniumi nagy érem
mel kitüntetve és törvé
nyesen védve. A valódi 
készítmény osomagoló-
papirosén Rozsnyay M. 
névaláírása létható. 1 
drb ara 11 UL 26 drb 
egy dobosban í korona 

Kapható iiittiuvii •ftfuia.S" MM 
ban - K tant i a faltaláló 
Bozsnyay Mátyás gyógyss. 
áradon, ütabadsáa-tér 8. ira-n 

'Világra szóló újdonság I 

LURIONf 
CZIPŐKRÉMVIASZK 

*3T PERCI ALATT 
egy adag Lurion czipókrém-viaszlr* 
ból bárki egy negyed kiló legfhio. 

mabb czipőkrémet főzhet. 
Ara 2 korona. Mindenütt kapbató! 

MONTANVIASZK MÚVEK R.-T. 
Budapest , Andrá6S>.ót 74* 

Magyar Törvények, a Franklin-Társalat zsebkiadásai-ban 

megjelent 

AZ UJ EGYENES ADÓTÖRVÉNYEK 
J ö v e d e l e m a d ó . Vagyonadó. Nyi lvános 
s z á m a d á s r a kötelezet t vál la la tok 
ke re se t i adója. Had inye reségadó . 
III. oszt. ke rese t i adó. 

Készítették : 

ROTH PÁL dr. 
bp. m. kir. adófe lügys lőségi s.-titkár 

és 

TÉRFY GYUUV dr. 
miniszteri tanácsos. 

Ára kötve 12 korona . 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

FOGAK és teljes fogsorok 
szájpadlás nélkol, 
a gyökerek eltá
volítása fölöslege? 

- Bpeczialleta fog- és szájbetegségekben. — — 
FOG -tömések, arany 

fogkoronák és 
aranyrudak, tar
tós porcellán- é-

aranvtomtsek. tU éri jóUllással 
FOG -busás teljes érzéstelení

téssel ; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 

- Vidékiek egy nap alatt 
kielégíttetnek. - Mérsékelt árak. 

Dr. H E G E D Ű S JAKAB 
fogorvos, egyetemi orvoatador, 

•toó Fóvárosl Fogorvosi fnteas*. Budapest, 
VH, Erzs»b«t-körút 44. = . I. amelat. 
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Második kiadásban jelent meg 

A UILÁGHÁBOAU 
Vezérfonal iskolai tanításokhoz és 
tájékoztató a nagyközönség számára 

A Magyar Paedagogiai Társaság megbízásából 
szerkesztette 

dr. IMRE SÁNDOR 
az állami polgáriak, tanitóképzóintézet tanára, 

egyetemi magántanár. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával. 

Ára 12 korona. 
E kötetet Angyal Dávid egyetemi tanár, Balanyi György főgimn. tanár, 
Kemény Ferenc reáliák, igazgató, Littke Aurél pedag. tanár, Márki Sándor 
egyetemi tanár,. Pilch Jenő honvédalezredes, Rácz Gyula a főv. Statisz
tikai Hivatal titkára és a szerkesztő tollából a következő háborús kér
désekről nyújt összefoglalást: a háború világtörténeti előzményei, a 
hadi események (számos ábrával), az ország belső története a háború 
alatt, a hadviselő államok földrajza, a háború és a gazdasági élet, a 
közművelődés, a társadalmi mozgalmak, a közegészségügy és a háború, 
a közerkölcsiség, és a háború, elmélkedések a jövőről; befejezésül: 

szempontok a háborús kérdések iskolai feldolgozására. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 
Kapható: 

Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 
Bndapest, VI., Andrássy-nt 21. és minden könyvkereskedésben. 

A MAGVAR KÖMUTÁR Szerkeszti 
RADÓ ANTAL 

891. szám 

új füzete: 

B E R C Z I K ÁRPÁD 

NÉGY KOSÁR 
ÉS EGYÉB VÍG TÖRTÉNETEK 

Ára 40 f i l lér . 

A népszerű magyar humorista napfényes derültségíi új elbeszélései. 

Kapható mindéit, könyvkereskedésben. 

Vidám perczeket szerez magának, 
ha elolvassa 

ZSOLDOS LÁSZLÓ 
új könyvét. C z i m e : 

AZ ÜRGE 
Ára 5 korona 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN 

iiiiiiii^ii^^iiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 

ISMERETEK TÁRA 
Szerkesztik ENDREI ÁKOS és MÁRTON JENŐ 

Az Ismeretek Tára az iskolai ismereteknek rövid, de alapos magyarázata. — Eddig megjelent: 
1. Szc inkő Aladár . Magyar nyelvtan helyesírási szó

tárral K 1.40 
2. T. Badinyi Sándor . Magyarország oknyomozó tör

ténete. Áttekintő összefoglalásokkal, érettségi és lan-
képesitő vizsgálatra készülőknek K 1.80 

3. Sol ty Korné l . Latin nyelvtan gyakorlatokkal és két 
szines táblázattal K 1.80 

1. Lenke i F e r e n c . Algebra K 2.— 
5. Ujj Gyula. Természettan. I. kötet: Mechanika. 

Akusztika_ . K 2.80 
6. Ujj Gyula. Természettan. II. kötet: Fénytan. Hőtan. 

Mágnesség. Elektromosság. Kozmográfia K 2.80 
7. Márton J e n ő . Német nyelvtan olvasmányokkal és 

gyakorlatokkal K 2.— 
8. Endre i Ákos . A magyar irodalom története a fon-

tosabb művek tartalmi ismertetésével. I. rész: Kis
faludy Károly felléptéig K 2.— 

9. Endre i Ákos . A magyar irodalom története a fon-
tosabb művek tartalmi ismertetésével. II. rész: Kis
faludy Károly felléptétől a legújabb korig K 2.— 

10. Solty Kornél . Latin mondattan T. Livius, Corn. 
Nepos, J. Caesar és Phaedrus műveiből vett olvas
mányokkal kapcsolatban K 2.— 

11. Lenke i F e r e n c . Geometria I. rész: Planimetria és 
trigonometria K 2 . — 

12. Lenke i F e r e n c . Geometria II. rész: Stereometria 
és analitika 2.— 

13—11. Sajtó alatt. 
lö. Fehé r J e n ő . A tavaszi flóra legközönségesebb vi

rágos növényeinek könnyű és gyors határozója. 
Kezdők számára. 102 ábrával a bevezetésben K 1.60 

16. T a u b e r N. Nándor . Rövid kereskedelmi levelező 
a megfelelő német szólásmódokkal K 2.80 

17. F e h é r J e n ő . Az őszi flóra legközönségesebb 
virágos növényeink könnyű és gyors határozója. 
Kezdők számára. 102 ábrával a bevezetésben K 1.20 

A L A M P E L R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) r.-t. kiadása. 
Kaphatók minden könyvkereskedésben . 

üüüüiülüüllillliiiiii^ 

1 1 SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőtégi iroda : IV. Vármegyc-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyctem-u'.cza 4 

SZERKKSZTŐ 

H O I T S Y P Á L . 
Egyes szám 
ára 80 fillér. Előfizetési feltételek: I ^ 

F, 
I N 

Egészévre_ _ 40.— korona. 
Félé\re_ _ 80.— koron.. 
Negyedévre _ 10.— korona 

BUDAPEST, ÁPRILIS HÓ 7. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg

határozott viteldíj is csatolandó. 

SZTERÉNYI JÓZSEF KERESKEDELMI MINISZTERÜNK REFERENSEI KÖRÉBEN BUKARESTBEN. 

A B U K A R E S T I B É K E T Á R G Y A L Á S O K B Ó L . — Jelfy Gyula fölvétele. 


