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FOGAK 
: tptciitiiiu fog-

és teljes fogsorok 
uátpadlás nélkül, 
a gyökerek sltá-
Tolltáu föloslafls* 

és saibetegtígekben. 
FOG -tömések, arán; 

fogkoronák és 
aranyrudak, tar
tós porcé lián-és 

aranytömések. til éri jótállással. 
FOG •huás teljes érzéstelení

téssel ; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 
Vidékiek egy nap alatt 

kielégíttetnek. — Mérsékelt árak. 

Dr. H E G E D Ű S J A K A B 
fogorvos, egyetemi orvostudor, 

Els6 Fívárosi Fogorvosi Intézat, Budapest 
VII., Ensebet-korút 44 , aa. L amelat. 

a főrangú hölgyek kedvenoz szépítő szere, az 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azonnal 
felveszi és kiváló hatása pár óra lefolyása alatt 
észlelhető. Mivel a Margit-orémet utánozzák és 
hamisítják, tessék eredeti védjegygyei ellátott 
dobozt elfogadni, mert osak ilyen készítményért 

vállal a készítő mindennemű felelősséget. 
A Margit-oréme ártalmatlan, zsírtalan vegytiszta 
készítmény, a mely a külföldön nagy feltűnést 
keltett. — Ara kis tégely 4 K, nagy tégely 8 K. 
Margit-tzappan 5.80 kor. Margit-pouder 3.— kor. 

Gyártja: 
FÖLDES KELEMEN laboratóriuma, Aradon. 
•••ható mlnatn gyógytárban, Illatszer- • drogua-üzletben. 
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Vadászsportot űzőK 
akár itthon, akár a fronton vannak — 
figyelmébe ajánljuk a 

NIMRÓD" 
KÉPES VRDÁSZUJSÁG-ot 

Állandó melléklete 

„R vadászeb" 
czimű ebtennyésztési szaklap. 

Mindkét l ap gyönyörűen i l lusztrálva. 

Szerkeszti: lovag KERPELY BÉLA. 

Előfizetési ár mindkét lapra: 
egész évre 20 K és 4 K háborús pótdíj Összesen 34 K 

a < « . « i a « i o 
negyed " 5 * " * « " * * 6 « 

Tessék mutatványszámot kérni. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, IV., Egyetem-utcZa 4. szám. 
(Franklin-Társulat.) t 

Vidám perczeket szerez magának, 
ha elolvassa 

ZSOLDOS LÁSZLÓ új könyvét. C z i m e : 

AZÜRGE 
Ara 5 korona 
A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN 

I Ghlnoj eznkorka 
• tMasr^aja* i f i n 

Gyermekeknek! 
legbiztosabb szer váltó
láz hideglelés és szamár
köhögés ellen a magyar 
orvosok által 40 arany-
nyal jutalmazott 
Rozsnyay világhírű 
Chinin-
ezukorkája 
és 

Chinin-
csokoládéja. 

Nem keserű és igy 
g y e r m e k e k szívesen 
veszik. Millenium! nagy 
éremmel kitüntetve és 
tőrvényesen védve. Kapható minden I gyógyszertár-
A V B l o t o i 6 ^ o Z ""* ban. - Készíti a feltaláló : 

5SST7 S. tlT^. *«si»yay ná*yás fogysz. 
as drb egy dobozban 3 korona. Aradon, Szabadság-tér 8. szám 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Viszketegséget, sömört, rüht, 
leggyorsabban elmulasztja a ' D r , F lesch-fé le 

eredeti törvényesen védett 

" S k a b o f o r m " - kenőcs . 
Eem piszkit, teljesen szagtalan. 

Próbatégely 3.— korona, kis tégely 5 korona, 
családi tégely 12 K. — Budapesti főraktár : 
Török gyógyszertárban, VI., Király-u. 12. 

Vidékre megrendelési czim : 

Dr.FLESCH E. Korona-gyógyszertára, Győr 
Skahoform J névjegyre ügyeljünk. 

(KRONFUSZ) 
A főváros első és L0HR MÁRIA 

8 & £ Vm,Baross-Ti. 85. ÖSl1
bbv,,3£;: 

«, „„ „••mn Fiówok: tltó és kelmefestő 
II.FS-ytoia 27, IV. Esku-ut 6, Kecskeméti- nyári Intézete 
utcza 14, V. Harmincíad-utoia 4, VI.Ttraz- " ' 
körút 39. Andrássy-ut 16. VIII. József-krt 2. Telefon: Jón .2-37 . 

Költözködéskor nélkülözhetetlen 
a lakásbérleti szabályok ismerete! 

Összegyűjtötte és magyarázta 

Dr. PONGRÁCZ JENŐ 
budapesti ügyvéd. 

Tartalmazza Budapest-székesfőváros lakás
bérleti szabályrendeletének hiteles szövegét 
és magyarázatát. Illeték szabályokat A kapu
zárási, viz- és gázszabályokat Teljes jog

gyakorlatot stb., stb. 

Harmadik teljesen átdolgozott kiadás. 

Mindenütt kapható. Ára kötve 5 korona. 

Megjelent a Magyar Törvények, Franklin-
Társulat zseb kiadásának gyűjteményében. 

Kapható: 

L A M P E L R. k ö n y v k e r e s k e d é s e 
(Wodianer F. és Fiai) R.-T.-nál, 

Budapest, T I . ker., Andrássy-ut 21 . szám 
éa minden könyvkereskedésben. 

DftA8CttE-LAZAB 
új könyve: 

Tartalmaz 30 novellát 
Ára 8 Korona. 

K I A D J A A F R A N K L l N - T Á R S U L A r 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

A MAGVAR KÖiiyUTÍ R 
Szerkeszti R A D Ó A N T A L 

új füzete: 
897—898. szám 

SZÍNI G Y U L A 

JL-- Jt 

ELBESZÉLÉSEK 
Á r a 80 f i 11 é r. 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

|-ik kiadásban 
i jelent meg: 

KÓBOR T H M Á S 

ÜBAPÉ8T 
czímű regénye 

Budapest társadalmának hatal
mas realismussal megrajzolt 
keresztmetszeti képe 

Ara o korona 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

H I R D E T É S E K FELVÉTETNEK A 
KIADÓHIVATALBAN. 
BUDAPEST, IV. KER. 
EGYETEM-UTCZA 4. ® 4 

31. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.) 
3ZKRHKSZTÓ , 

H O I T S Y P Á L , BUDAPEST, AUGUSZTUS HO lí, 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 80 fillér. 

• Egészévre_ _ 40.— korona. 
Előfizetési teltételek: Félé\re_ _ 80.— korona. 

1 Negyedévre _ 10.— korona. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg

határozott viteldíj i« csatolandó. 

TT TvrTKT.QS C Z Á K . — A háború kitörésekor ké&züit fénykép után. 



4 5 4 VASÁÉNAK ÚJSÁG. 31 . SZÁM. l'^l8. 65. ÉVFOLYAM. 

ODAKÜNN SÜT A NAP. 
KEGÉNY. - IKTA BERKES IMRE. (Folytatás.) 

Bibor nem szólt Bemmit, csak a fejével bólin
tott, úgy biztatgatta Hálál Pétert, hogy igazat 
ád néki. 

— Mert ha én volnék, teszem azt, — 
motyogta tovább Halál Péter, — a magyar 
haza, hát én a féllábú p.iraszinak huszonöt 
hold földet adnék, ráadásul kicsiny kastélyt 
aranykapuval. . . A félkarúnak ugyanannyit, 
ráadásul ezüstös szerszámot, a vaknak se keve
sebbet, ráadásul mennyei muzsikát. Aztán 
Tatárországból hozatnám nékik a fehérlábú 
menyecskéket. 

Mintha hallotta volna ezt már valahol Bibor, 
csak nem ezekkel a szavakkal, talán durvábban, 
talán követelőbben, nem a bor mámorában és 
a megoldódott nyelv könnyű bátorságában, 
igen, ennek a követelése, ennek a hangoztatása 
benne élt, zúgott, harsogott a levegőben, itt 
most el kell tartani az embereket, azokat, a kik 
küzdöttek, megrokkantak, a maguk hibáján 
kívül kenyértelenekké és dolgozásra, munkára 
képtelenekké vá l t ak . . . a^uszonöt hold föld, 
ezüstös szerszám, mennyei muzsika, — ez jár 
a magyar paraszt' fejében, ez tölti el Halál 
Pétert még abban a borzalmas pillanatban is, 
a mikor magával tehetetlenül, nyomorü.tan, 
mozdulatlanul kénytelen a piszkos falnak feszí
teni fáradt hátát, hogy le ne forduljon a rozoga 
lóczáról.. . És most, mint a váratlan égzengés, 
úgy hatott Bíborra a Halál Péter beszéde, 
örült, hogy a tizedes mondta és nem neki kelleti 
mondania, jól esett neki, hogy élőn, tisztán, 
bátor magvai- szóval hallja, mi a kívánsága, 
a jogos panasza a magyar parasztnak. Buzdí
tani akarta Halál Pétert, fel akarta lelkesíteni, 
fel akarta vidítani, hogy igen, érti, nagyon is 
jól érti, a mit mond, igazat is ád neki, kérni 
akarta, hogy beszéljen csak tovább, szívesen 
hallgatja, de újra megbicsaklott a nyelve, és 
csak egy-két tört, majdnem artikulálatlan szó 
szakadt ki a száján . . . 

— Tatárországból? — csodálkozott Bibor. 
— Onnan . . . Mert a mikor vitt bennünket 

a gőzös, messze, messze, idegen országba, a 
fájás hasogatta a lábamat, de azért én irtam 
néki, hogy egyetlen csillagom. Aztán megáll
tunk egy városban, tizenhét torony volt benne 
és sok magyar orosz rabságban. Onnan is küld-
t .m néki levelet, hogy drága virágszálom . . . 
Aztán láttam a nagv, nagv fehér világot, 
csupa hó, hó, széles, mint a tenger és szomorú, 
mint a Krisztus kepe a feszületen,azon nem volt 
se váios. se falu. s arra mértföldeken se talál
kozik ember tit, azt mondták, ez a Szibéria, 
onnan is inam néki. hogy szerelmetes egy 
feleségem... És most még sine-; feleségem. 
Tatár asszony lett belőle. 

Bibor czl is szájtátva hallgatta. S mmi újság 
nem volt ebben az ő számára, mégis bámulva, 
elképedve merült bele a régi szenvedésekbe . . . 
A magyar parasztok megszámlálhatatlan ezrei 
szomorú, rokkant rabok voltak az ismeretlen 
földeken s ezek egyszerre csak kigyúltak, fel
lángoltak, égtek a messze síkok, a melyeken 
nem volt körömnyi hely, a mely ne vonaglott, 
ne ordított, ne bömbölt volna hallatlan, borzal
mas felfordulásban és megrendülésben, a mikor 
az orosz táborokból kezdték rendszertelenül, 
vadul, tervtelenül és felelőtlenül hazakergetni, 
mint elvadult csordákat, a magyar foglyokat. 
Ezek szenvedtek igazán és ezek szenvedtek 
százszorosan es százszorosan újra, a mikor már 
azt hitték, hogy kisütött rájuk a szabadulás 
napja, a mikor újra feltámasztotta elhalt lelkü
ket az éledő hit, hogy melegen, tárt karokkal, 
boldogan várják otthon őket haza, ezek nyomo
rogtak és szenvedtek és kínlódtak ezerszeresen 
és ezerszeresen újra az orosz földek viaskodó, 
gyilkos, letipró rettenetében, a mikor ott 
mindenki úr volt és senki sem volt úr, mindenki 
paranosolt és senki sem engedelmeskedett, 
mindenki gyújtott és lázított és mindenki ki
gyúlt és fellázadt . . . Ezekre gondolt Bibor, a 

Halál Péterekre, a csordákban menekülőkre, a 
kénytelen fosztogatókra, az éhezőkre, a tehe
tetlenségükben, elvakultságukban elkeseredett 
rablóbandákká tömörültekre, a kik elindultak 
ós mégsem érkeztek meg, a kik elvesztek és 
in ist újra el kellett veszniök, a kik az itthoniak 
számára egyszer már meghaltak és most újra 
meg kellett halmok . . . Mi lehetett ott ? Ki tudja 
ezt mind felsorolni, elképjelni, megérteni? És 
ki tud mindezekben megnyugodni ós ki tud 
mindezekért megbocsátani? . . . 

Ijedten rázta- meg magát, hogy lerázza, ki
rázza magából ezeket a véres emlékeket. 

Halál Péter csillogó szemekkel nézett Bíborra. 
Bibor még sokáig nem felelt néki semmit. 
Aitán végigtörölte a sajgó, fólkarmolt hom

lokát. 
— Pusztuljanak az asszonyok is! — dör

mögte keserűen. 
Hilál Péter lehorgasztotta a fejét és csende

sen elkezdett zokogni. Bibor föléje hajolt és 
reszkető kézzel simogatta meg csapzott, ősz 
lmját . . . 

XI. 

Már reggel volt, a mikor Bibor Pestre meg
érkezett. Halálos fáradságot érzett a tagjaiban, 
a mikor a kocsiból kiszállt. A pályaudvar 
élénk zsongása, a kocsik dübörgése, a gépek 
huhogasa, idegen utasok hangos, kapkodó be
széde egy pillanatig lekötötték, de azlán eszébe 
jii ott, hogy ő tulajdonképen gyilkos, agyon
lőtte a feleségét, s lehet, hogy itt most nyomban 
letartóztatják, a rendőrség már várja a kijárat
nál, már itt a távirat, hogy agyonlőtte a fele
ségét . . , Ment kifelé, már künn volt a Baross
téren, egyszerre meglátta Görgetegi Emmát, a 
mint tájékozatlanul bámul maga elé . . . Mit 
keres ez a lány Pesten? Talán egy vonattal 
jöttek, talán látta őt, ráleselkedett, tudja, hogy 
ölt, s boszúból, hogy nem szabadította ki az 
apját, most följelenti?. . . Zavartan meredt 
maga elé, de a mire újra fölvetette a tekintetét, 
már nem látta Emmát sehol. Talán nem is ő 
volt? Csak a szeme káprázol i. 

Kocsiba ült és végigrobogott, a Rákóczi-úton. 
Hátradőlt a kocsiban, élvezi e a reggeli Buda
pestet, már régen nem járt itt, s bizony, tegnap 
még nem sejtette, hogy ma hontalanul, betegen, 
lelkében megtörve mászkál majd a főváros 
tülekedő ulczáin . . . Óriási, tarka-barka plaká
tokat látott mindenfelé, a Vám plakátjait, 
reklámjait, ordító hirdetéseit, a melyek tolako-
dó.i tűitek a szemébe, kisérték, utána futottak, 
elébe kerüllek. A merre a szeme fordult, min
denütt a Vámmal találkozott, a Vám mosoly
gott rá, a Vám üdvözölte. Még annyi ereje 
sem volt, hogy egyetlen plakátot is el tudott 
volna olvasni, a Vám. a Vám, hagyjon néki 
békét, ne üldözz- öi a Vám, ezt motyogta ma
gában, mindenki visszavándorol, de ő ki fog 
vándorolni, ki fog szökni Magyarországból. 

A kocsi megállt a szálló előtt, kifkette, be
tett az előcsarnokba, szobái bérelt, azt 

mondta, ne háborgassák, pihenni akar. A mikor 
a bejelentőlapot elébe tették, belül remegni 
kezdett, most le kell lepleznie magát, de aztán 
e>zel« jutott egy gyűlölt embernek a neve, 
egy galicziai kapitányé, a kivel összehozta a 
harcztéren a sors, annak a nevét irta a bejelentő
lap-^ : Orlovszky Richárd, ez volt a kapitány 
neve. 

A mikor leírta- egyszerre •maga előtt látta 
szúrós szemével, pufók, gömbölyű arczával a 
kapitányi. S>kit vitatkozott vele, konok, gyű
lölködő ember volt, a magyarokat nem szerette, 
s nem-is igen palástolgatta ezt az érzését. 

— No, most megkapatok azt, a mire annyira 
vágyódtatok, — mondta csúfolkodva egy na-
P°n,—a mikor a czímerkérdés rendezése nyil
vánosságra került. Ausztria most végleg mi-
nektálía Magyarországot. 

Nagyot nevetett ezen az ötletén és szúrós 
szemével majd átdöfte Bibor elsápadt arczát. 

Egy más alkalommal meg ezt mondta : 
— Tulajdonképen mit is akartok ti magya

rok? Mennyien vagytok ti otthon? Tiszta ma
gyar, fajmagyar, olyan, a ki Árpáddal jött be 
az országba, vagy legalább is ősmagyarnak 
vallhatja magát, legföljebb ha egy millió van. 
Egy millió, egy szállal sem több. És ennek az 
egy millió embernek nincs joga arra, hogy 
külön Magyarországot követeljen. A többi? 
Csupa nemzetiség. Szerb, tót, német, román, 
rutén, horvát és zsidó. Eleknek a számára 
akartok ti független Magyarországot?. . . 

Ez volt Orlovszky kapitány politikája a 
harcztéren, a mikor a magyarok százezrei vé
reztek Galicziáért. 

Bibor átadta a bejelentőlapot a pinczérnek, 
aztán lefeküdt aludni. Mini valami súlyos ólom
darab, úgy zuhant bele a tiszta ágyba. Egy 
darabig firgett-forgoít, aztán elaludt. 

Aludt, de zavaró, ideges álmai voltak. Hol 
egy habzó, tajtékosszájú kutya elől futott, a 
mely kergette, űzte, hogy megmarja, hol meg 
a lövészárok véres képei bukkantak fel az agyá
ban, hosszas ágyúdörgés, rekedt hangok, nyö
szörgő emberek, sok, sok sír, csupa magyar sír 
az idegenben, szenvedések és nélkülözések. 
Ő egy bérez szélén ült, s onnan bámult alá 
szédülten. Hirtelen meglökte valaki, majdnem 
belezuhant a mélységbe, de ő megfordult ós 
meglátta maga előtt Orlovszky kapitányt. 

— Mit akar? Mórt üldöz? Mért követ? — 
kiáltott rá Bibor. 

— Ne feledd el, hogy te hadnagy vagy, én 
meg kapitány vagyok, — gúnyolódott Or
lovszky. — Ha tiszteletlen hangon beszélsz, 
hadbíróság elé állítalak. 

— Hadbíróság elé? — kaczagott Bibor. — 
Engem már nem lehet hadbíróság elé állítani. 
Már nincs háború. Már nem vagyok tiszt. 

Orlovszky nevetett. Csúf, sárga fogai ijesztően 
villantak meg a szájában.. 

— De háború van. Újra kitört a háború. 
Most mi harczolunk azzal az egy millióval. 
És harczolunk mindaddig,a míg le nem gyűrjük, 
össze nem törjük azt a milliót. 

Bibor reszketni kezdett. 
— De mi ellenállunk. 
— De mi többen vagyunk. 
— A miénk az igazság, a jog. 
— A miénk az erő, a hatalom. 
— Az erkölcs, az erkölcs a mi pártunkon 

van. Mi véreztünk. Többet véreztünk, mint 
más. Több vért adtunk, mint bárki. Közülünk 
nem akadt áruló egyetlen egy sem. 

— Az erkölcs? — kaczagott Orlovszky ka
pitány. — Naiv ficzkó vagy te, Bibor hadnagy. 
Nem érted te az életet . . . 

'-— Az életet? Az lehet. Azt nem értem. 
Nekiesett Orlovszky kapitánynak s ledön

tötte a mélységbe . . . A szemét kinyitotta, a 
másik felére fordult s aludt tovább. 

De Orlovszky kapitány tovább üldözte. Egy 
szőkeszakálú tiszttel szövetkezett, most már 
ketten voltok. A szőkeszakálú tiszt főhadnagy 
volt, állandóan hatalmas orosz bundában járt, 
s a két bütykös lábán majdnem térdigérő, 
drága hóczipők kalimpáltak. Gyávaság miatt 
hadbíróság elé állították Bibor hadnagyot. 
Bibor hallotta, a mint a főhadnagy kárörvendőn 
jósolgatta : 

— Egész biztos, hogy agyonlövik. 
— Biztos, biztos, — erősítgette a kapitány. 
A hadbíró óriási termetű, hatalmas fejű em

ber volt, a szeméből mégis gyengédség és jóság 
sugárzott. De a mikor kinyitotta a szájét, egy
szerre égni kezdett a feje, tüzelt, lángolt s olyan 
volt, mint egy kivilágított, halálfejes lampion, 
a minőket bolond, májusi éjszakákon szoktak 
meggyújtani a biborczi diákok, a mikor a részeg 
majális után a külvárosi korcsmákat verték föl 
siheder jókedvükkel. 
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— Igaz, hogy megtagadta az enge
delmességei ? — kérdezte a lampion
fej ű hadbíró. 

— Magyar vagyok, -felelte Bibor. 
— Igaz, hogy elbujt ?•' 
— Magyar vagyok. 
— Igaz, hogy meghál iáit a honvé

dekkel? 
— Magyar vagyok, — ordította 

Bibor. 
Erre a hadbíróság felmentette. 
Most hirtelen felült az ágyban, a 

torka tikkadt volt, egy pohár vizet 
ivott s néhány pillanat múlva már 
megint aludt. 

De az álmai tovább gyötörték. Azt 
álmodta, hogy a feleségének megvette 
Ordas Mihályt ól a szőlőbirtokot. Ő 
bement Ordasék hires pinczéjébe, s a 
mikor kijött a pinczéből, a homlokán, 
a fején kékülő szőló'levelek reszkettek. 

— Milyen gyönyörű, isteni a fejed, 
így, a szőlőlevelekkel, — suttogta 
forrón a felesége, s a hangjában resz
ketett az élet öröme, a boldogság, a 
végtelen vágy. 

— Ne beszélj, te meghaltál. 
— Meghaltam, de szeretlek." 
— Megcsaltál, megcsaltál . . . 
— Nem, nem, — sikoltotta a fele

sége, nem igaz, nem igaz, szeretlek... 
— Par laghy . . . 
— Nem ismerem. Téged szeretlek. 
— Ott volt nálad, becstelen, aljas... 
— Ott volt, de nem láttam, szólt, 

de nem hallottam, kikergettem, már 
ment,_már ment kifelé. Szeretlek. 

— Őt is megöltem. Gyilkos vagyok. 
— Nem vagy gyilkos, jó vagy . . . w1 

Itt élünk a szőlőben. Akarlak, sze
retlek, igaz szerelemmel. 

Késő este volt, a mikor fölébredt. Még mindig 
kábult volt, komoran gondolt az álmaira, 
Orlovszky kapitányra, a hadbírósági tárgya
lásra és érzékien suttogó feleségére. Ideges 
borzongás fogta el, csak most jutott eszébe, 
mért van Pesten, csodálkozott, hogy eddig 

VI. MOHAMED, AZ ÚJ TÖRÖK SZULTÁN. 

senki sem kereste. Fürdőt kért, a hideg víz fel
frissítette, kinyújtogatta az izmait, öltözködés 
közben észrevette, hogy egy kis daganat van 
a fején és éles horzsolás a homlokán. Homlokára 
angol tapaszt ragasztott, mint Hadaróczy tanár. 

Megvacsorázott. Aztán elindult. 

XII. 
A zsongó, lármás, esteli város kissé 

elszédítette. Czéltalanul futkosott az 
utczákon, a zajongó körutakon és ká-
bultságában is csodálkozott, hogy alig 
ismer rá Budapestre. Más volt ez a 
város. A lámpái titokzatosan fénylet -
lek, az asszonyai csalogatóan kaczag-
tak, a vidámsága szertelenebb volt, 
mint valamikor régen, a mikor szom
jasan, vágyakkal színültig megtelve 
rótta a pesti utozákat. Vagy talán ő 
volt más ? Ő változott meg, s Pest a 
régi maradt? A kedves, bomlott, köny-
nyelmű, buja város, millió szépséggel 
a káprázatos arczulatján, nagyszerű 
örömökkel forrongó bensejében és sok
sok drága kincscsel, a melyek szűzen 
hevernek szerte, senki sem nyúl hoz
zájuk, de mindenki tudja, hogy Pest 
a csodás kincsek töretlen földje!... 

Sehol egyetlen egy ismerős arczot 
sem látott, valakinek panaszkodni sze
retett volna már, hogy elmondja, mórt 
szaladgál itt, mi űzte ide s hogy meg
kérdezze, mitlévő legyen. De gőgösen 
suhantak el mellette az idegen arczok, 
selyemszoknyák bódító rezgése ütötte 
meg a fülét, fényes kirakatok, vágtató 
autók, robogó kocsik,bolond fülledtség, 
felharsanó kaczagás kábító, unott pa
norámája tárult el előtte, csókok halk 
muzsikája csalogatta izgatón korbá
csolva, mintha újra húsz éves sziv do
bogna a keblében. 

Megállt a Luxus színház előtt. A 
szinlapot nézegette, apró játékokat 

^ ^ f l játszottak itt, a szinlapról egy ismerős 
név kaczagott rá : Kócsagi Eszter neve. 
Nini, Kócsagi Eszter itt játszik, ebben 
a színházban . . . Régi, forró emlékek 

láza csapta meg hirtelen az agyát, találkozni 
fog ifjú szerelmével, a kivel valamikor annyi 
sok édes, feledhetetlen napot töltött el. Vájjon 
rá fog-e ismerni, szóba áll-e vele és akar-e még 
emlékezni a rég letűnt, drága emlékekre?... 

(Folytatása következik.) 

A L A W I A - K O L O S T O K K X E W B E N . — Zádor Istvau rajza 
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A király Pozsonyba érkezésekor a hajó födélzetén Ottó főheiczeg trónörökössel és Adelheide főher-
czegr.ővel, Wekerle miniszterelnök kíséretében. 

A P O Z S O N Y I K I E Á L Y - N A P O K B Ó L . 

A K E N Y É R E S A B A J U S Z P E D R Ő 
K Ö Z Ö T T . 

Az emberiség nagy problémáinak megoldása, 
írja egy munkájában Jules Payot, azért váratott 
olyan sokáig magára, mert a megoldás egy-
szerűbb volt, mint a hogyan kiváló és bátor el
mék is keresni merték. A föladat előkelősége 
iránti tisztelet elfogultságában nem tudták, nem 
merték a kérdést leegyszerűsíteni odáig, a hol 
a felelet a logika országútján szinte magától 
elébe jött volna. A chambery-i akadémia kiváló 
rektorának bizonyára sok igazsága van ebben 
az elmés tótelében, a mi azonban nem zárja ki 
azt , hogy a tétel megfordításában is nagy tö
mege ne férjen el az igazságnak. Nemcsak a sú
lyos vagy nagyrendű problémák megoldása egy
szerűbb, mint a milyennek erős elmék is joggal 
gondolhatták : vannak olyan kérdések is, a me
lyeknek a megoldását a valóság sokkal szövi -
vényesebb föladatnak igazolja, mint a milyen
nek ugyancsak erős elmék ítélete elméletben 
mutat ta . 

A háborús berendezkedés által követett gaz
daság-védelmi intézkedések között az intézke
désre hivatott hatalom alig találta meg hama
rább a választ egy más kérdésre i s , mint a r ra , 
a mely az életigények jogos érdekeinek meg
írására vonatkozott. A megoldást könnyűnek 
vagy legalább is egyszerűnek érezte. Az igénye
ket két kategóriába osztályozta. Olyanokéba, 
a melyeknek kielégítése múlhatatlan és olya
nokba, a melyek nem ilyen parancsolok. E sze
rint osztotta azután föl a gazdasági forgalom 
egész anyagkészségét nélkülözhetetlen és nélkü
lözhető vagy a közhasználatban sűifibben al
kalmazott megjelölés szerint : fényűzési czik-
kekre. 

A fölosztás munkája joggal látszott egyszerű
nek az emberi szükségletek teóriájának tételei 
szerint. Meglehet állapítani azokat a matériákat, 
a melyek nélkül az ember fizikai élete fönn ne m 
tar tható és ezeknek a summája azután elhatá
rolja azt a többit, a mi nélkül igenis el fehi t 
lenni. Az is nyilvánvaló, hogy a háborús idők 
teljes mértékben megadják a jogot és erkölcsét 
e gy olyan élet berendezés kötelességének, a mely 
az életmód legnagyobb egyszerűségét,az igények 
lefokozását és a legszigorúbb mértéktartást dik
tálja. Egy háborúban, a mely a gazdasági harca 
fegyvereivel, boyoottal, körülzárással, bekerítés
sel is keresi a döntést, minden készlet, a melyből 
az ellentallás energiája táplálkozik, — magán
jogi vonatkozásain fölül közvagyon és így a pol
gári ^egyenlőség nagy szabályai szerint keze
lendő. A nélkülözhetetlenből senkinek se lehet 
fölöslege addig, a mig az összesség ellátása nin
csen biztosítva, mert e rendkívüli időkben az 

egységnek egy fokozott mértéke kötelező a haicz-
Iwn/álló közösség szilárdsága érdekében. 

Ismételjük: az élet e k m i föltételeinek adott
sága a kérdést nem mutatta túlságosan vagy 
épen megoldhatatlanul bonyolultnak. Nyilván
való : kenyér nélkül nem lehet élni, bajúszc<apó 
nélkül azonban igen. Ruhára, a melylyel testét 
az időjárás viszontagságai ellen megvédelmezze, 
mindenkinek szüksége van, de nem veszi meg 
a legszigorúbb tél hidege se azt , a ki nem tűz 
ékköves tű t a nyakkendőjébe. Tehát az intéz
kedő hatalom teljes joggal gondolkodhatott 
úgy, hogy se a bajuszpedrőre, se a nyakkendő
tűre vonatkozó életigényeket nem kell a véde
lemnek ama rendkívüli módjában részesítenie, 
a melyekkel az elemi szükségletek kielégítésének 
követelését fölpánczélozni és biztosítani igenis 
kötelességének érezte. A kenyér forgalmi árát 
megállapította és körülbástyázta, a bajusz-
pedrőét az alkudozó felek hatalmában hagyta. 

Minden hadüzenetnél régebben megíratott 
azonban, hogy : nem csupán kenyérrel él az em
ber. Az emberi élet szocziális egyénisége nem 
egy azonos mennyiség és nem képzelhető'egy 

olyan huzamos állapot, a mely ilyenné tehetné 
vagy ilyennek megtarthatná. Le gíölebb egy olyan 
szituáczióban, a mely semmi esette se az elet 
eredendő föltételei szerint való. Pé!dául: a bör
tönben. Rabbá azonban a milliókat a háború, 
hála Istennek, a befajazottság állapota elleneié 
se tette. A szabad élet föltételei a lehetőség egy 
nagyobb korlátoltsága mellett is megmaiadtak 
és a törekvés is e föltételek kedvező kihaszná
lására. 

A kenyértől a bajuszpedrőig azonban az élet
igények jelentkezésében meglehetős nagy a tá
volság és ezen a távolságon elfér és meg is szólal 
egész tömege az olyan kívánságoknak, a melyek 
nem állanak messzebb a nélkülözhetetlentől, 
mint a fölöslegestől vagy a fényűzéstől. Ismétel
j ük : az emberi élet jgénytartalma nem egy azo
nos mennyiség, mint a hogyan az élet legigény
telenebb megjelenési móelja se egy tisztán fizikai 
funkezió. Enni és ruházkodni, vagy szabatosab
ban : nem halni éhen és nem járni mezítelenül 
a legszigorúbb időben se jelentheti az ellátottság 
emberi mértékkel mért minimumát sem, tehát 
a betevő falat védelme se jelentheti a nélkülöz
hetetlen biztosításának a. maximumát . 

Hogy a háború negyedik évének a végén sür
gős és igen széles terjedelmű koimányhalósági 
munkát kell kifejteni olyan intézkedések meg
tel emteísére, a melyek a közönség legelemibb 
eretekéinek megvédésére lesznek vagy legalább 
is lennének hivatot tak, hogy iszonyatos, uzsoiák-
kal kell szembeszállani és borzasztó sarczolások 
ellen fegyvereket kovácsolni: ez nyilvánvaló 
bizonysága annak, hogy a föladat nem volt 
olyan egyszerű, a milyennek nézték. Az uzsorá
hoz kényszerhelyzet kell. Ussoiáskcdni c?ak 
olyan czikkel lehet, a mire nagy szüksége ke'ny-
szerítő szüksége van annak, a ki az uzsoraárat 
is megadja érte. A sarczolás frontjának roppant 
szélessége mutatja, hogy távoli ól se volt fölös
leges vagy luxus mindaz, a mit az első kate
gorizálás a nélkülözhetetlenség határain kívül 
hagyott és a szabad forgalom alakító energiáim 
bizott. 

Mentsége és magyaiázata annak, hegy így 
történt, bizonyára van. Senki te1 számíthatott 
a háborúnak se ekkoia kiteijedésére, se ekkoia 
ta r tamira . A lemondás, az összehúzódás nagy 
próbatételének idejét sokkal rövidebbnek gon
dolták azok is, a kik az első puskalövések nap
jaiban se beszéltek hat hétről, sőt azt a sejté
süket se t i tkolták, hogy esetleg kaiácsonyon — 
természetesen 1914 karácsonyán — túl is el-
húzódhatik. Nemcsak az optimisták, a pesszi
misták is tévedtek. És tudvalévő, hogy a téve
dés a legsúlyosabban kamatozó befektetések 
közé tartozik. t 

Szigma. 
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Erdélyi [ényképt. 
GAÁL SÁNDOR, 

a belügyminisztérium új államtitkára. 

II. MIKLÓS CZÁE. 
A I I . Miklós czár kivégzéséről szóló hír ez 

alkalommal, úgy látszik, csakugyan igaz. Vele 
szemben nem igazolódott be az, hogy a kinek 
alaptalanul holthírét költik, az nagyon sokáig 
életben marad. Ő élte derekán múlt ki , kevés
sel azután, hogy többször is hol tnak hirdették 
s oly módon és oly körülmények között, hogy 
arról évszázadok múlva is sokat fognak regélni 
tudni a költők és az -elbeszélők. 

Ha az eddig közzétett félhivatalos közlemé
nyeknek hinni lehet, a nagy birodalom egy vi
déki városában, minden külső forma mellőzé
sével, a helyi hatóság egyszerűen agyonlövette' 
a minden oroszok egykori uralkodóját s vallási 
fe'jét. Még annyit sem engedtek meg neki , a 
mennyire a legközönségesebb gonosztevőnek is 
joga- van : hogy védhesse magát. Ki se hallgat
ták. Meg sem mondot ták neki , hogy mivel vá
dolják, hogy milyen bűnben találják vétkesnek. 
Egyszerűen tudtára adták , hogy ki fogják vé
gezni. Kivi t ték a mezőre és fejbelőtték. 

Pejbelőtték, mert hogy czár volt . Más bűnt 
alig is ta lá lha t tak benne. De ez elegendő' nagy 
bűn volt már más esetekben is. Ősei közöli 
voltak többen is, a kik e miat t szenvedtek erő
szakos halál t . És a legműveltebb nemzetek 
uralkodói között is voltak sokan, a kiknek 
e-zért a bűnéri kellelt lakolniok. Sokszor nagy 
formalitások közeiéi, mint I . Károly angol és 
XVI. Lajos franczia király, a kik fölött a leg
ünnepélyesebb czeremóniák között mondották 
ki a bűnöst , sokszor durva erőszak vagy or-
gyilkosság folytán. Minden nemzet története 
a királygyilkosságok egész sorozalát mulatja 
föl — kivéve az egy magyar nemzetét. 

Eltekintve a clnnai császároktól, nagyobb 
hata lom ember kezében nem volt még össz-
ponleisítva, mint a mekkora fölött az utolsó 
orosz czárok rendelkeztek. Birodalmuknak ki
terjedése akkora , a mekkora eddig egyetlen fő 
a la t t sohasem létezett. Másfélszáz milliónál 
több volt e birodalom lakosainak a száma. Az 
ország mindenben bővelkedett. A természet 
e'llátta bőségesen, az ásvány-, a növény- és az 
állatvilág legbecsesebb ajándékaival, rengeteg 
kiaknázatlan kincse volt, olyan is, a mely csak 
ezután lesz még valamikor ki- és felhasználva. 
S az ország ereje szervezve volt béke ide'jén is, 
a háborúra is. A hadsereg számra nagy és fe
gyelem dolgában ki tűnő. És"mind ez az erő 
korlátlanul áll a czár rendelkezésére. Ő a fele
lőtlen úr mindenek fölött. A mi valamelyes al
kotmányfélét ad is, azt is csak saját akaratából 
adja s 'mindenkor vissza is veheti. Az akara ta 
kész törvény ; más törvény nincsen is. Minden 
hata lom tőle származik és az ő kezébe fut össze. 
0 nevez ki minelen hivatalnokot, ő szabja meg 
annak hatáskörét is. Ki mire van jogosítva és 

mire van kötelezve : -ő állapítja meg. A magán
jogi törvényeket is ő bocsátja ki tetszése sze
rint , az ő akarata dönli ed tediát, hogy mi az 
e'nyém, mi a tied. A büntetőtörvény is csak 
azért és csak akkor érvényes, ha ő parancsolja 
így. 0 szabja meg tehát, hogy mi szabad és mi 
nem az. A vallásnak is ő a feje-. Mit kell hinni, 
milyen erényekel kell gyakorolni, minő erköl-
csök szerint kell élni, mily külsőségek közöli 
kell az Istt'iit tisztelni, mikép kell imádkozni : 
e>z( is ő határozza meg. így hát vigyázz, le igaz
iul ű orosz! mert nemcsak itt a földön kell meg
bűnhődnöd,, ha a czár parancsa ellen vétesz, 
hanem még a pokolban is. 

E-i ez a minelen földi hatalommal fölruházott 
czár, ez a földi isten úgy össz,pontosítja biro-
elalniáiiak egész erejét, hogy az mindenekfölött 
az ő személyét véelje. E czélra van berendezve 
az egész rendőrség, a maga nyílt és titkos 
parancsolóival s e rendőrségnek van alávetve' 
a csendőrök hada , s ennek tartozik engedel
meskedni szükség esetén a hadsereg i s . . . 

És ime a czár vidéki lakása elolt megáll 
egy kocsi. Három közönséges katona száll ki 
belőle, a kiknek mindegyike csak egy a millió
ból. Ráparancsolnak erre a hatalmas czárra, 
hogy szálljon föl velők a kocsiba. Engedel
meskedik, — ő a ki eddig csak parancsolni 
tudott . Aztán elviszik egy kis rétre a város 
a la t t , a hol most nyílnak a kései orosz nyár 
virágai — és a hol minden földi pompának és 
halálomnak egyszerre vége'! 

a bányai ág 
KAFFAY SANDOH, 
t'vang. egyházkerület új püspöke. 

Sokszor e'lgonelokodtunk már azon, hogy 
ezt a szerencsétlen I I . Miklós czárt, miként 
foszthatták meg olyan egyszerűen, minden 
erőszak nélkül egyik pillanatról a- másikra a 
trónjától? Igaz, hogy a Duma kimondotta a 
trónfosztást, s a Duma tagjai válamikép el is 
hihették magokról, hogy ők az orosz nemzet 
akaratát képviselik. De a Dumának nem volt 
hatalma, hogy érvényt szerezzen az akaratának. 
A szentpétervári helyőrség egy része fellázadt 
ugyan, a Duma pártjára állott , s megtámadta 
és leverte á másik részének azokal a csapatait, 
a melyek hűk maradtak a czárhoz — de a szent
pétervári helyőrség csak egy töredéke' az e'gész 
hadseregnek. Az a hadsereg pedig akkor még 
engedelmeskedett a czár tábornokainak és tiszt
jeinek. A fegyelem meglazulása észrevehető volt 
már itt-ott akkor is, ele czár iránti hűség a csa
patoknál meg nem törött . Elég lett volna e had
sereg tizedrészét a pétervári helyőrség ellen in-
elílani s pár huszonnégy óra a la t t vége lett 
volna minden felkelésnek. És a czár — akkor 
egy személyben főparancsnok is — *a főhadi

szálláson, csapatai között tartózkodott. És 
mégis, mikor jele-ntették neki, he>gy a Duma 
két biztost küldött hozzá, hogy a lemondásáról 
vele értekezzenek, nem egy csend őr káplárt kül
dött a két sétapalczával jövő úr elé, hogy 
őket a legközelebbi őrszobába beksértesse, ha
nem elébök utazott ő maga, komolyan szóba 
is állott velők s a legkomolyabban beleegyezett 
hogy karon fogják és elvigyék. 

Sok jeles katonatisztünk tartózkodott abban 
az időben Oroszországban mint haelifogoly. 
Közelebbről lát ták az akkori eseményeket, ké
sőbb pedig, a békekötés után összebarátkoztak 
a felbomló orosz hadsereg tiszljeivel s azoktól 
is hallottak sokat. Kérdezték tőlük is , mikép 
tudják megmagyarázni azt , a mi akkor a czár
ra 1 történt. Senki sem iudta sem megmagya
rázni, sem megérteni. SŐt sokan megkérdezték 
e felől — még fogságuk idején — az orosz tisz
teket is , a kikkel bizalmasabb viszonyba ju
to t tak , de kellő magyarázatot nem tudott adni 
senki. A czár egyszerűen elveszítette minelen 
cselekvési képességét, hagyta, hogy tegyenek 
vele, a mit tetszik, — mert az igazi királyi vér
ből nem volt meg benne egy csöppnyi sem! 

T E N G E R I CSATA AZ ADRIÁN. :v -/.i mtami rajza 

Az olasz hivatalos jelentés a-t jelentette' n július 5-iki tengeri csatáról, «hogy az ellenség tüzének 
kit si hatás;; voH és nekünk eemmi figyeUmre méltó kárt nem okozott.* 

A fenti mutatja mennyi hitelességet lehet az olasz hivatuios jelentésnek tulajdonítani. 
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CSENDES OTTHON. 
Elbeszélés, — Irts Lampérth Géza. 

A főváros egyik legújabb villanegyedében 
vadonatúj nyaraló homlokán aranyos fényben 
ez a kellemes idilli hangulatokat keltő felírás 
ragyogott : Csendes otthon. 

Némi szerény és kopott költői hasonlattal 
folytatva mondhatnók: a villa tulajdonosának 
aroza pediglen a boldogság fényében ragyogott, 
mikor — egy szép, enyhe tavaszi délestén — 
először ült ki a nyaraló verandájára, melynek 
ékes székelykapu-stílusban faragott oszlópaimég 
friss festékszagot árasztottak. A tavaszi nap és 
a boldogság fényében imígy sütkérező halandó, 
Eendes Benedek úr, röviddel előbb még a «Két 
szerecsenhez» czímzett fűszer- és gyarmatárú
üzlet főnöke, most immár csendes magánzó, 
mert az üzletet, melyet kerek harmincz esz-

.tendeig személyesen vezetett, nagyreményű fiá
nak, névszerint Eendes Árpád úrnak adta át, 
még pedig pont azon a nevezetes napon,amelyen 
a «Csendesf Otthon* elkészült és ezzel a jogos 
önérzettől duzzadó kijelentéssel: 

— Eleget húztam az igát, most már meg
érdemlem, hogy egy kicsit élvezzek. 

Kényelmes házi köntösében, gyöngyökkel 
ékesen hímzett pirossá Hangos házi sipkában, 
melyet ama nevezetes napon Alice leánya nyúj
tott át neki, ült vala Benedek úr a verandán 
és kijelentéséhez hiven — élvezett. Pro forma 
újság is volt előtte, de Benedek úr belé sem 
nézett. Általában semmit sem csinált, csak él
vezett, élvezett, élvezett . . . Ismételhetnők ezt 
a szót még akárhányszor, akkor is csak hal
vány képet adhatnánk arról, hogy Benedek úr 
hogyan élvezett. Talán leginkább megközelít
jük a dolog magvát, ha elmondjuk, hogy Bene
dek úr innen-onnan félszázad óta tűrt-várt erre 
a gyönyörűséges alkalomra és nem vetjük el 
felette igen a sulykot, mondván, hogy ama 
bibliai szarvas aligha kívánkozék vala job
ban a szép hives patakra, mint Rendes 
Benedek a csendes otthonra. Jóformán attól a 
naptól kezdve, mikor mint szurtos kis inas
gyerek a «Három Szerecsen* petróleum- és fűszer-
szagú pultjai mögé került, azzal a titkon dédel
getett! óhajtással rakta élére a garast: vajha 
egyszer, valamikor majd kiszabadulván a Három 
Szerecsen" és az egész főváros fojtogató légköré
ből, lármás bérházaiból — a más házaiból — 
a szabad természet ózondús, balzsamos^ölén 
(a hogyan a fürdőprospektusokban olvasta) és a 
saját tulajdon csendes otthonában élvezhesse az 
életet . . . 

Az élükre rakott garasok addig-addig sza
porodtak, sokasodtak, míg végre ím, felépült 
belőlük az óhajtva-óhajtott csendes otthon és 
most következett az élvezet. 

Mikor úgy estefelé Rendes mama Alice 
leányával együtt hazaérkezett a városból, a hol 
egyetmást bevásárolni jártak, Benedek úr har
mincz éven át sohasem tapasztalt elragadtatás-
sal így fogadta szeretett hitestársát: 

— Mamuskám, drágám, egy óra óta ülök 
itt és úgy érzem, egy évet fiatalodtam ez alatt. 
Szavamra mondom, egy évet fiatalodtam. 

— Na. ennek igazán örülök, papuskám! — 
mondta Rendesné. — Legalább estére friss és 
kedves leszel és nem savanyítod be a vendé
geinket. 

— Mi-it?. . . A vendégeinket? — hebegte 
kissé meghökkenve Benedek papa. 

— Igen, kérlek, vendégeink jönnek — újsá
golta az asszony. — A Kossuth Lajos-utczában 
véletlenül összetalálkoztunk Csákányékkal. 

— És te persze, mindjárt meghívtad vendég
ségbe Csá-ákányékat! — mondta szúrós félhan
gon a férj. 

— Először is : nem hívtam meg! — pattant 
vissza az asszony. — Csak felemlítettem, hogy 
tegnapköltöztünk ki az új villánkba. Nagyszerű, 
mondta erre Csákányné, ma este épen arra sétá
lónk, ha megengeded kedvesem, benézünk 
hozzátok.. . Es másodszor: ha meghívtam 
volna is, talán van valami kifogásod Csákányék 
ellen? * 

— Ne-em, nincs. Isten ments! — védekezett 
Rendes és a pipája után nyúlt. Jó villámhárító 
az ilyenkor, mikor elektromosodni kezd a csa
ládi firma ment um. 

—"Remélem is! — nyomta meg a szót 
erélyesen Rendesné, majd alább eresztette egy 

A TKKMKLŐK A BAHACZKOT BKADJAK A (lYÜMOLCSKOZPONTBA. 

A CZKFRE GYŰJTÉSE. 

A CSOMAGOLÁS. 

A KECSKEMÉTI BAEACZKSZÜRET. 
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fokkal a hangot. — Igen jóravaló, kedves népek 
A fiuk,a Laczi.épen most tette le az ügyvédit . . . 
Alice, eredj csak a konyhába és mondd a sza
kácsnénak, tegyen fel'tea-vizet ! (Alice fülig 
pirulva távozott.) Már régen észrevettem — 
folytatta a mama — hogy érdeklődik Alice. 
iránt . . . És Alice végre is, abban a korban 
van . . . De te persze, véka alá akarod rejteni. . ' . 
és nem akarod megérteni, hogy vannak bizo
nyos dolgok.. . semmit sem akarsz meg
érteni . . . 

— Dehogy a karom véka alá rejteni) mindent 
megértek — igyekezett elhárítani 8 fenyegető 
házi villámokat Benedek papa. 

— Hát akkor menj, papuskáin lágyult el a 
mama hangja — öltözzél át szépen és légy ked
ves a vendégekhez. A hol ni, jönnek is már . . . 
A pipát pedig tedd le, tudod,szegény Csákányné 
migrénes és nem szenvedheti a dohányfüstöt. 
Megmutatunk majd nekik mindent, hadd lássák, 
hogy minket sem épen a gólya költött. (És 
hadd pukkadjon egy kicsit Csákányné! — gon
dolta hozzá magában.) 

Benedek úr, mit volt mit tenni,ment szépen, 
letette a pipát és felöltötte az ünneplő Ferenc/ 
József-kabátját, amelyJhét évvel azelőtt volt 
utoljára rajta, mikor, mint a Kereskedők 
Egyesületének választmányi tagja, valami de-
putáczióban járt a miniszternél. Kegyetlenül, 
megizzadt akkor benne (soká kellett szorongva 
várakozni a kegyelmes előszobájában) s azóta 
valósággal gyűlölte ezt a komoly, nagyképű 
ünnepi habitust. 

Csákányék ezalatt csakugyan megérkeztek. 
Az egész kedves família — Laczi kivételével. 

' (Nagyon megviselte szegényt a vizsga, pihennie 
kell — mentette ki Csákány mama a fiskális 
urat, a ki egyébként kétrét görbülve «dolgozotti> 
ekkor a «Talpigmárvány» kávéház legbelső 
szentélyében a zöld asztal mellett.) Helyette 
azonban eljött a három ifjabb Csákány-csemete 
(6—12 év között). Éktelen lármával, mint valami 
kótyagos heroldok, száguldtak előre és «ujjé, 
vadmacska ! vadmacska !» kiáltással egyenest a 
veranda korlátján nyugodtan doromboló Czimios 
cziczára (Benedek úr kedvenczére) vetették ma
gukat. A szegény megrémült állat eszeveszetten 
menekült s ijedtében neki ugrott fejjel annak 
a kis asztalkának, a melyen Benedek úr szép, 
félig kiszívott, tajtékpipája volt. Az asztal fel
borult, a szép tajtékpipa (Benedek úr büszke
sége) rapityánként zúzott szét a veranda köve
zetén . . . 

— Nem baj, kedvesem, nem baj! — mondta 
Rendesné, a kinek persze, halvány fogalma sem 
volt arról, mit jelent egy szép félig barna pirosra 
kiszívott tajtékpipa, miközben sorra ölelte-
csókolta az egész Csákány-hadat. 

Kissé csáléra álló ünneplőjében megjelent 
Benedek úr is ezalatt és mariusi pillantást 
vetvén kedves pipája romjaira, befelé majdnem-
hogy sírva fakadt tehetetlen dühében . . . De 
kifelé azért igyekezett megőrizni a hidegvért. 
Hja, nemcsak a nemesség — a háziuraság. 
pláne a viliauraság, is kötelez! 

Barátságosan üdvözölte «szerény viskódjában 
Csákányékat és tőle telhetőleg kedves volt 
hozzájuk. Megmutogatta a villát, a mellék
helyiségektől kezdve a padlásszobéig. Csákányné 
el volt ragadtatva és mindenre azt mondta : 
«nagyszerű», prachtvoll!», bár a konyhát kár 
volt nem ma jolikával burkoltatni — jegyezte 
meg csakúgy odavetve őnagysága — és a fürdő
szobát ő valamivel tágasabbra hagyta volna, 
mert «nichts über die Be quemlichkeiH (és 
pukkadj egy kicsit, kedves Rendesné.. .). 
A tea mellé (melyhez különben egy kis hidegsült 
is került) régi, még inaskorában tanult élczeket 
szervírozott a szeretetreméltó házigazda (azóta, 
sajnos, nem volt ideje élczeket tanulni). Csá
kányné megint el volt ragadtatva és nagyon 
jóízfieket nevetett, nem mintha az élezek olyan 
jók lettek volna, hanem inkább, mert Őnagysága-
nak igen szép fehér fogai voltak, aminőkkel 
Rendesné, sajnos, nem dicsekedhetett. 

, » Tizenegyre járt az idő, mikor a kedves vendé
gek elczihelődtek, biztosítván a szeretetreméltó 
házigazdát, hogy pompásan érezték magukat 

. és még többször is ki fognak látogatni, a jövő 
* héten tartandó villa-avatáson pedig — köszönik 
j szépen a szíves meghívást — okvetlenül meg 

Í
fognak jelenni és akkor Laczit is feltétlenül 
kihozzák. Akkorra bizonyára kiheveri, szegény, 
a vizsga fáradalmait. 
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Bjnedek úr alig várta, hogy kibujhassék az 
ünnepi habitusából és félholtra fáradva feküdt 
agyba, akárcsak a Három Saerecsen legforgal
masabb napjai után . . . 

Mielőtt azonban szemét álomra hunyhatta 
volna, Eendesné kedveskedve duiuzsló hangon 
megdicsérte a jó magaviseletéért s egyben meg
jegyezte, hogy — az imént elfeledte mondani — 
de a Váczi-utczában még Zajgóókkal is találko
zott ma délután. Természetesen előttük is 
szóba került a villa, ők is nagyon érdeklődtek 
és holnap valószínűleg ők is ki fognak jönni. 

— Hozzájuk is kedvesnek kell lenned, papus
kám, — mondta végül félig rendelkező, félig 
kérő hangon Rendes mama — tudod, hogy a 
Manczi leányuk igen jó par t i , szép lány, okos 
lány és a tejbe is van mit aprítania . . . és 
Manczika ma igen élénken érdeklődött Árpá
dunk iránt . . . é s Á r p á d végre is al ibin a kor
ban van . . . 

— Jó , j ó , k é r l e k . . . én nem akarom véka 
alá r e j t e n i . . . én mindent m e g é r l e k . . . — 
morgott félálomban Rendes papit, falnak for
dult és fülére húzta a takarót . 

* 

Másnap délután, épen mikor Benedek úr 
pipára (már csak selnieczire) akart gyújtani, 
csakugyan feltűntek a láthatáron Zajgóék. 

— Pa puska, pa puska , jönnek! — hangzott ;i 
riasztó szózat a konyhából, a hol mellesleg 
megjegyezve már egész n a p nagy készülődések 
folytak. 

Papuska már tudta a többit. Megint letette 
a pipáját, felvette a redingotját, nyájasan üdvö
zölte Zajgóékat, megmutogatta nekik a villát 
és vacsora alatt (ők már valódi meleg vacsorát 
kaptak , melyre persze az Árpád fiút is beinvi
tálták) újra elmondta az inas korbeli élc/eit . . . 
Szóval — Rendes mama teljes megelégedésére — 
megint úgy ment minden, mint a kari kacsa pás 
es a vendégek kitűnően mulat tak, különösen a 
fi italság, körülbelül éjfélfáig. Manczika vacsora 

MEGÁTKOZOTT SZERELEM. ! 
Franczia regény a tSzerelem az én bűnöm* szerzőjét 61. '. 

(Folytatás.) 

Nyugodt örömének egyszerre vége volt. Férje 
megérkezett I Vájjon mi tör ténhetet t , hogy rá
szánta magát a kiutazásra? Milyen jól esett 
időről-időre elfelejteni, hogy férjhez ment , hiszen 
annyira közömbös volt neki a férje! 

"Viszont Leprince-Mirbel nem bánta , ha né
hány órán át úgy viselkedhetett, mintha ő 
volna a ház ura. Magda azonban ezen a reggelen 
nagyon neheztelt e tapintatlanságért. Talán az 
első ízben tör tént , hogy megbánta, miért nem 
kívánt annak idején bírói elválasztást. 

Barátai ós ismerősei előtt Mirbel akként 
viselkedett, hogy feleségének megborzongott 
tőle a háta ; ahelyet t , hogy megmaradt volna 
annak a közömbös, mélységesen önző férjnek, 
mint a milyen valóban volt , a ki nemhogy 
szerette, hanem valóságos házastársi gyűlölettel 
viseltetett a felesége iránt, ilyen váratlan haza
térések a lkalmával a feleségéért rajongó férjet 
j á t szo t ta ,a ki el van ragadtatva neje szépségétől, 
bájosságától. Szünet nélkül csapta neki a sze
let, extázisba esett , ha kezet csókolhatott , 
egyszóval százféle dolgot színlelt, úgy, hogy 
a Magda szeuvedéses életét nem ismerők.ekkópen 
gondolkozhat tak: 

— Milyen furcsa félreértés választhatta szét 
ezt a házaspárt? Mirbel asszony bizony nem 
valami igazságos lehet! Hiszin férje óvatos 
gyöngédséggel szeretné körülvenni, mert cso
dálja és imádja. És íme a férfi mindamellett 
beletörődik abba , a mit te vagy én bizony nem 
tűrnénk el szívesen, mert bizony nagyon fan
tasztikus nő ez az asszony. Ö pedig milyen jó 
fiú, milyen kiváló művész! Magdának annál is 
inkább elnézőnek kellene vele szemben lennie, 
hiszen a művészek másféle emberek, mint mi 
vagyunk. 

Anélkül, hogy tudta volna miéit , Magdának 
ma reggel nagyon roszúl esett, hogy férjével 
találkoznia kell. Olyan derült hangulattal ébr< dl 
és olyan kellemes terveket szőtt erre a napra , 
bár csupa hétköznapi dolgot, a melyek a reggel 

H I N T Z E E L L E N T E N G E R N A G Y , 

az új német külügyi államtitkár. 

ulán még énekelt is, direkt a szíves házigazda 
tiszteletére. Még pedig, mint a kor színvonalán 
álló modern hölgy, a legújabb kabaré-dalokból 

derűjében mégis olyan kecsegtetőknek tűnlek 
fel neki. És most lám mindez dugába dőlt, sőt 
a háttérben ki nem fürkészhető események 
leselkedtek reá. 

Lassan, kényszeredetten öltözködött. 
Tizet ütöt t az óra, a midőn végre erőt vett 

vonakodásán és rászánta-magát , hogy lemegy 
a kápolnába. Az elhagyott fasorból, a merre 
útját vette, lelátott a széles hársfasorra, a mely
ben csoportostól haladt a nép a misére. Magda 
messziről is felismert közöttük egy pár leányt, 
a ki anyja elölt, fiatal emberektől környezve 
haladt. Keserű gondolatai támadtak. Ezeket a 
mitsem sejlő vidám fiatal teremtéseket egy 
szép napon majd hozzáfogják kényszeríteni egy 
ismeretlen emberhez, a kiről épen a legfontosabb 
dolgokat senkisem tudja. Pillanatnyi vágyódá
sukat mindenki szerelemnek véli és erre az 
ingatag alapra építik fel azután egy szerencsét
len leány egész életét. Nemcsak a saját maga 
sorsa ju to t t eszébe, hanem sok barátnőjéé is, 
a. kik épen oly szomorúan jártak, vagy még 
rosszabbul, mini ő maga. Ezek a fájdalmas 
gondolatok végtelen szánalmat ébresztettek 
benne önönmaga és mások iránt is, úgy, hogy 
mélységesen elérzékenyedett. Haragjai feledni 
kezdte, végül eléggé nyugodlan közeledett férje 
felé. Ez egy padon várta, közel a kápolnához, 
Tank és Fugerel társaságában. A mint meg
látta feleségét, felpattant helyéről és erőitelelt 
udvariassággal sietett e lébe Meghajolt előtte 
és kezet csókolt : • • 

— Milyen elragadó ismét, csak úgy sugárzik 
a szépségtől és az ifjúságtól! Fogadja el karo
mat és menjünk fel az orgonához. Megígértem 
Rose néninek, hogy elárasztom játékommal. 

— Ne fáraszsza magát, kérem, megszoktam, 
hogy támasz nélkül járjak . . . De nem volna 
olyan szíves megmondani, hogy mi járatban 
van errefelé, mert alig hiszem, hogy a falu után 
vágyódott volna, vagy hogy Rose nénit szóra
koztatni jö t t volna közénk? 

— Igaza van , asszonyom — vágta közbe 
Tanis, a ki másféle hangnembe akar ta terelni 
a beszélgetést. — Narjvszeifí utazásról van szó. 
Henryt Oroszországba hívták, szeretné önt 
magával vinni, hogy részt vegyen a neki szánt 
ünnepeltetésben, bemutatná az udvarná l . is , 

adott elő néhányat affektált csicsergóssel és a 
hely színen eltanult primadonna-allűrökkel. Ég 
a szíves házigazdának nyájasan kellelt mosó-, 
lyogni hozzá és — Árpád úr lelkes intonálása 
után — veresre kellett tapsolni a tenyerét, 
noha. az egész produkezió a la t t olyanformán 
érezte magát, mintha deszkát fűrészeltek volna 
a koponyájában, épen a két füle között . . . 

Mielőtt elbúcsúztak volna, Zajgó mama. a ki 
különben minden megjegyzés és fentartás nélkül 
(ő tudta miért) mindentől roppant el volt ragad
t a tva , megjegyezte, hogy holnap Amália néni
hez mennek vizitbe és neki is el fogják mesélni, 
micsoda kis paradicsom ez itl (már mint a 
Rendesek villája). Amália nénit bizonyára 
roppant érdekelni fogja és ő is ki fog jönni,-
mert Amália néni valósággal rajong a termé
szetért . . . A villa-avatásra szóló meghívást is 
nagyon köszönik, okvetlen itt lesz az egész 
család . . . 

* 

— Nos, hogy érzed magad, pa puskám, drá
gám? — kérdezte várakozásteljesen Rendes 
mama, mikor a vendégek elmentek és gyengé
den, majdnemhogy pajzánkodva simogatta a 
férje kezét. 

— Nna ! — húzta vissza a kezét savanykodva 
Rendes papa . 

— Tegnap azt mondtad, egy évvel megfiata
lodtál — hízelgett tovább a mama . 

— Na ja , — légyintett a papa — csakhogy 
azóta két évvel visszaöregedtem. Ez egy év 
tiszta veszteség — morgott tovább magában 
és a verandáról a kertbe csoszogott, hogy ott 
pipára gyújtva, végre kissé kifújja magát . — 
És, ha meggondolom, hogy a kedves tajték-
pipám . . . és ho lnap jön Amália néni . . . és a 
jövő héten házavatás . . . és azután — 

A többit hirtelen elnyelte, mert a verandáról 
szózat hallatszék vala az éjbe eképen : 

— Benedek, Benedek! Még meghűlöd ma
gad odakünn . . . Bejönni gyorsan és lefeküdni! 

a hová meghívták és a hol az ön pompás meg
jelenésével páváskodhat nék. 

— Ezért jöt t t ehá t? —szólt Magda. - Való
ban nem értem önt. De ha megjöt tünk, ké
sőbb majd beszélhetünk erről a tervről. 

Felmentek a csigalépcsőn az emelvényre. 
Magda megilletődve letérdelt és eltakarta arcát 
kezével. Henry leült az orgonához és játszani 
kezdett. Egy pár bevezető futam után lelkesen 
elmerült a játékba és bámulatos bensőséggel 

, játszott , úgy, hogy mélyen megindította az 
! ájtatos tömeget. 

Magda pedig elábrándozott. Egyszerre sze
mébe ötlött Fülöp arca, a ki egy oszlophoz 

' simulva feléje tudott fordulni, a nélkül, hogy 
> meglátták volna. Teldntetével végigsimogatta 

a fiatal asszonyt, aztán könnyedén mégha j -
i totta fejét, majd e rejtett köszöntés után 

ismét az oltár felé fordult. Most már cgak erő
teljes nyakát láthatta Magda, a melynek fehér-

, sége élénken villant ki fekete haja alól., Meg-
; bámulta erőtejjes, férfias fiatal erejét, a mely-
i ben alighanem mindenféle szerelmes gondolat 

jár t , a melyekben Magda önmagával küzködve 
mégsem akar t hinni. Aztán meg eszébe ju to t t , 
hogy nem is akarja Fülöpöt egyébbel kör
nyezni, mint igazi anyai szeretettel. Össze-

, szedte kóválygó gondolatait és fohászkodni 
kezdett : 

— Uram Istenem, ne hagyj szenvedni minket . 
Nem követlem el akkora, bűnt , hogy teljesen * 
összezúzódjék életem! Tudom, hogy a halál 
meg fog váltani szenvedéseinktől, de* i t t a föl
dön is juttass egy kis boldogságot nekem. Ne 
légy boszúálló és bocsásd meg merész könyör
gésemet, a melylyel nem akar lak bántani , de 
könyörülj rajtam és lásd meg miféle nyomorú
ságos gyötrődésben vonszolom életemet! 
* Majdnem sírva fakadt. Kissé felegyenesedett 
és levette kezét szeméről. Ismét érezte arczán 
Fülöp sóvár tekinte té t . Megborzadt és tűnődni 
kezdett, hogy vájjon csakugyan őt szereti-e 
Fülöp? Másodszor is arra következtetett ki , 
hogy nem. Kora miat t sem, hiszen nyolez évvel 
volt fiatalabb. Aztán mért nem vallotta meg 
volna neki a dolgot, mint annyi más? A férfiak 
nem valami túlságosan gyöngédek és hamar el
árulják szenvedélyeiket. 
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Mégis ez a tagadás vagy ké! kedés m< ghökkerí-
tette. És jóllehet az imént még feltette magá
ban, hogy semmiképen Kem kíséri el férjét az 
oroszországi ú t ra , most már lászánta magát , 
hogy megmeneküljön ez elől a szerelem elől, 
ha véletlenül épen rája irányulna. 

Leprince-Mirbel e pillanatban feléje hajolt és 
megkérdezte : 

— Nem volna kedve az én «Salutaris»-omat 
énekelni? 

Magda végtelenül fel volt indulva töprenke-
déseitől és meghatottságtól csengő hangon vá
gott belé az énekbe. Teljesen átengedte magát 
elérzékenyedésének és friss, telt hangján gyö
nyörűen adta elő a dal t . Mintha megrengtek 
volna a kápolna boltivei és mindenki sóvárogva 
nézett fel a karza t ra , a honnét a hang hullámai 
lágyan áradoztak. De Magda mégis csak egy 
arezot l á to t t , egy barna Krisztus-arezot, nagy, 
fekete szemekkel, a melyeknek mély tekintete 
végtelen gyengédséggel pólyázta be őt. 

Véget ért a mise. A kápolna lassan ürülni 
kezdett. Leprince-Miibel leszállott az orgonáról 
és lement. A kápolna szárnyas ajtaja feltáiult, 
rajta kékes tömjénfüst osont ki a szabadba, az 
oltár lépcsőire széles napfoltok hullottak. Csend 
lett a kápolnában, a mely apránként veite 
vissza a messzire távolodók hangos zaját. 
Végre Magda is felkelt, lerázta magáról ernyedt 
tépelődései és lement a kertbe. Egy padon 
Danansné várta : 

— Bámulatosan énekeltél, kedvesem, férjed 
valóságos szerelmes ebagadtatással beszél rólad. 

— Brr . . .! hallgass, ne borzongattasd a háta
mat ! Agyafúrt ember ez, azt akarja , hogy vele 
menjek Oroszországim és én rendezzem el az 
utazást, hogy megszabaduljon az út gondjaitól. 

— Nekem is az a nézetem, — szólt Tanis — 
hogy valami rejtőzködik a bokoiban. — Ugyan 
mi járhat az eszében, hogy önt magával szeretné 
vinni? Ne.m ár tana , ha rájönnénk, hogy miért 
ravaszkodik. 

— Lehet, hogy úgy van . . . de én mégis el
kísérem. 

Danansné és Tanis egyszerre ugrottak talpra : 
— Talán csak nem szánta magát r á? 
— Dehogynem, komolyan elhatároztam. 
— Mi bírta rá er re? 
— Mit tudom én? Ne fürkészszék ezt , mert 

egyébre úgysem jönnek rá, mint arra a régi 
igazságra, hogy a nők szeszélyesek. Ön kinevel 
engem, Tanis. Ne féljen, nem szerettem belé 
újra az u ramba ,a mivel ön már gyakran ijesztge
tett engemet. De valamiképen meg kell változnia 
a helyzetemnek, át kell alakulnia gondolkozá
somnak. Szükségem van rá, hogy önök kissé 
sóvárogjanak u tánam, tet te hozzá mosolyogva. 

— Lehetséges, hogy ez csak kaczérkodás a 
részemről, de hát erre is csak van még némi 
jogom, még önökkel szemben is. Elhatároztam 
magamat az utazásra. 

— És Rose néni? — kérdezte' Danansné. 
— Majd csak meglesz egy pár hétig nélkülem 

is valahogy, sőt kipihenheti magát , ha sze
szélyeimmel nem fogom háborgatni. Azt hiszem 
önök ketten is belenyugodnak a változhatat
lanba és megbocsátanak nekem. 

Tanis és Danansné közé állott, pajkos mozdu
lattal beléjük karolt és magához vonta őket. 
Marie-Anne és Tanis nem is ellenkeztek tovább, 
hanem másról kezdlek beszélgetni, miközben a 
ház elé érkeztek. 

De Presles kisasszony a reggelihez Mont ma in
nét és fiát is meghívta. Henry a billard-terem-
ben gyűjtötte össze a férfiakat. Játszani kezdett 
és ezernyi tréfát űzött , a mely nevelésre fakasz
totta az egész társaságot, csak Fülöp maradi 
komoly. 
n Megszólalt a gong, mely a reggelihez hitta 
őket. Az étkezés alat t vidám Volt a hangulat . 
a miben nagy része volt Mirbelnek, a ki víg 
színházi történeteket mesélt. A reggeli ulán 
széjjeloszlottak, Magda pedig a könyvtárszo
bába ment férjével, a hol k i -akar ta vallatni, 
bogy mért hívja magával? 

— Kedvesem, csupán Osak azért, a mit 
Tanis már elmondott , ön mindig vágyakozott ' 
erre az ú t ra , különben is három darabomat 
fogják a szentpétervári operában adni. Tudom. 
n °gy mily lelkesedéssel és ünnepléssel várnak 
engem o t t , pusztán udvariasságból önnek is 
akarok belőle ju t t a tn i . Végül pedig a hiúság 
is vezérel, azt akarom, hogy lássa sikereimet, 
melyeket semmibe sem vesz, hogy legalább a 

RUHAMOSO LEÁNYOK. 

művészt btesülje bennem, ha már a férjet 
semmibe sem veszi. 

— A férjet ? Tudja, hogy ez soha sem lehetsé
ges. A művészt becsülöm önben, a férj szerepét 
azonban örökre eljátszotta. 

— Ön nagyon kegyetlenül beszél, kedvesem. 
Elfelejti, hogy az , a kit ön utál, nagyra tartja 
(int és 1 ürelmesen tűri az ön . . . szelle mi . . . 
szórakozásait . . . hogy soha sem kételki dett ón
ix n. akármit fecsegjenek is önről a népek , . . . 
nyugodtan tűröm a félreállított féij szerepét. 
Ne mondjon kérem, ellent . . . A világ akként 
gonelolkozik és nem vesz magának annyi fárad
ságot, hogy az afféle gyöngéd lelkeket jobban 
elemezze, mint az öné. így hát ne beszéljünk 
megbecsülésről, vagy megvetésről, mert ha ön 
köi ül ezt a szerelmi udvart látom . . . 

— Uram. hallgasson! Semmi gyöngédség sin
csen önben! Hát nem ön teremtette meg ezt 
a helyzetet? Nem ön adta nekem ezt a szabad
ságot, hogy önmagát szabaddá tegye? 

— Kedvesem, ha minden asszony faképnél 
hagyná m á t , ha hűtlenségen éri, akkor egy
általában nem volna házasélet a földön. Ezért 
az első kötelessége az asszonynak az, hogy 
néha hunyva tartsa szemét. 

— Lehetséges, de akkor a féifi Ix'csülje meg 
feleségét! De ön még ezt sem tet le . De nem is 
másokról van szó, hanem mi kettőnkről, nem 
l öiődöm azzal, hogy más hogy s mint gondol
kozik. Az ön gyöngédségét én nem tudom meg
érteni s ön az enyémet nem. Mégis vállalkozom 
ar ra , hogy elkísérjem. Azt hiszem, ön sem kíván 
tőlem egyebet, különben pedig úgy fogunk élni, 
mint a hogy eddig él tünk, különválva egy
mástól. 

— Köszönöm, Magda! 
— Ne köszönje meg. Nekem is kedvem van 

erre az útra és ön igazán nem járult hozzá 
semmivel sem ahhoz, hogy nagyobb kedvem 
legyen hozzá, ne higyje, hogy talán többre 
lai toni , mint eddig. 

L. prince-Miibel egy gyűlöletes pillantást ve
teti Magdára és kiment. 

Magda meghökkent, meri az a pillantás 
sehogysem illeti férje viselkedéséhez, melyet 
az imént még nagyon mézes-mázosnak talál t . 
Fejét azonban hiába törte, hogy férjét ugyan 
mi vezette erre a kérelemre. Kételkedni kezdett 
abban, a miben különbé n sem volt egészen 
biztos, hegy Miibed dicsőségéi kívánja-e előtte 
fitogtatni . . . Mit is akarhat h á t ? . . . Kiment a 
könyvtárból és mert sem a szalonokban, sem a 
ház "melletti kerti székeken senkit s< m talált, 
a kerti lakhoz ment. Bekopogott az ajtón. 
Fugeret nyitotta ki és a dohányzóba vezette, 
hol Tanis. Govemeur és Biioy heverésztek. 
Épen -Magda kirándulása felől folyt a vita. 

— Épen jókor jö t t , kicsikém — szólt Fügé
jé t . _ Henry az imént dicsekedett el nekünk 

Schwarze felvétele. 

győzelmével, aztán karonfogta Dananst és a 
parkba ment vele, mi meg itt maradtunk, 
hogy a fejünket lógassuk az ön fmcsa elhatáro-
zása miat t . 

— Nos, ha bele egyeztem is a dologba, még 
nem utaztam el. Férjem kívánsága mögött 
valami rejtett szándéknak kell rejtőzködni. De 
sehogysem tudok rájönni a nyitjára. Épen ezéit 
az önök segítségéhez folyamodom, hogy végére 
járhassunk a dolognak. Mindenek előtt szóról 
szóra elmondom maguknak a beszélgetést, mely 
kettőnk között a könyvtárban lefolyt. 

Miután elbeszélte az egész jelenetet és férje 
gyűlölködő pillantásáról sem feledkezett meg, 
Tanis felpattant helyéből és fel-felkezdett járni 
a nagy teremben. 

— Minden esetre valami t i tok lappang az 
egész história mögött! De hogy jöhetnénk a 
nyitjára? Mirbel nem bízik bennünk. E felől 
tisztában lehetünk, hogy csak színleli velünk 
szemben a barátságot. Sőt neheztel is reánk, 
ha nem csalódom. De ne veszítsük az időt, 
utána kell járjunk, hogy mostanában miként él, 
ekképen talán rájövünk a ti tok nyitjára. Ez 
minden esetre ném lesz valami nagyon előkelő 
dolog, de az ön kedvéért ezt is szívesen meg
tesszük. Ma estére Henry meghitt , hogy Paris
ban vacsorázzak vele együt t , el is megyek, jól
lehet nem fogadtam el meghívását. Danans is 
segítségünkre lehetne, mert sokkal többet van 
Parisban. Kedves Princesse, ne aggódjék, egy 
hónapunk van még és ezalatt csak kiderítjük, 
hogy mittévő legyen. 

Magda hálásan rázta meg kezét : 
— Köszönöm, barátaim. Ha önök nem ra

gaszkodnának hozzám, mit sem érne az egész 
életem! Szeretem önöket! 
. — Együttesen! Hiszen épen ez a nagy l o j , 
de különösen az én szere ncsétlenségem ez! Ön 
mosolyog? Hát soha sem fog komolyan számba 
venni ? 

Eszavakat Jean Biroy mondta tréfás kétségbe-
eséssel és földhöz csapta ecseteit, melyeket épen 
rendezgetett. Mindnyájan nevettek a szeite-
guruló ecsetek láttái a. 

Magda jó kedve is visszatért, kiment bará
taival a parkba sétálni. Aztán megoszlottak. 
Tanis Mirbel és Danans keresésére indult , a 
többiek pedig felkísérték Magdát a kastélyba. 

(Fo ly ta tása köve tkez ik . ) 

A HÁBORÚ NAPJAI. 
Július 25. A nyugati hareztéren váltakozó 

erősségű tüzérségi tevékenység mellett csak kisebb 
harezok voltak. Albániában csapataink Kuczinál 
kivívták a Szemeni folyón az átkelést. Vitéz 
zászlóaljainknak heves ellenséges ellenállást kel
lett leküzdeniük és nagyszámú foglyot szállítot
tak be. Kuczi és a tt nge r között is területnye
reségre vezettek sikeres előretöréseink. *}> i 
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Július 26- A nyugati harcztéren Alberttől délre 
ellenséges támadás visszaverése után foglyokat 
szállítottak be a németek. Az Aisne és Marne 
közt az ellentámadások visszautasíttattak, ép így 
Reimstől délnyugatra és a Champagneban. Az 
olasz harcztéren Canovénél, a Hétköz«ég fensik-
ján meghiúsult egy ellenséges előretörés. Egyéb
ként nincs újság. Albániában Kuczi és a tenger 
között több helyen elértük a Semeni folyót. Elő-
nyomulásunk heves ellenlökéseket vált ki. 

Július 27. A Scarpe két oldalán sikertelen 
angol támadások. Reimsnál ellanyhultak a har-
czok. A Vogézekben ós a Sundgauban sikeres 
felderítő előretörések. A tiroli fronton rohamcsa
patvállalkozásainkkal a Cóncii-völgyben és a 
Vallarsa-völgyben véres veszteségeket okoztunk 
az ellenségnek. Albániában csapataink Ardenica 
mellett hét ellenséges ellenlökést vertek vissza. 
Kalminál pedig kivívták az átkelést a Stmeni fo
lyón. A Berattól északra levő területen a harczi 
tevékenység élénk maradt. 

Július 28. Nyugaton egyes szakaszokon élénk 
tüzérségi tevékenység. Albániában Ardenicánál 
több olasz előretörést vertünk vissza. 

Július 29. A németek a július 26-áról 27-ére 
virradó éjjel az Ourcq és az Avne között legelői 
levő területüket tervszerűen kiürítették és a vé
delemre a Fére en Tardenois—Ville en Tardenois 
közti vidéken rendezkedtek be. Mozdulatuk rejtve 
maradt az ellenség előtt, mert július 27-én még 
az ellenség tüzérsége lőtte régi állásaikat. A hátvé
dek meggátolták az ellenségnek délután habozva 
előretapogatódzó csapatait az általunk feladott 
terep harczszerű birtokbavételében. Tegnap meg
próbálta az jellenség gyalogsága, hogy erős tüzér
ségi védelem alatt előredolgozza magát az új 
állásokig. Az tlőterepen hagyott gyenge oszta
gaink az ellenséget bevárva közeli puska- és gép
puska tüzeléssel fogadták és érzékeny veszteséget 
okoztak neki. Az olasz fronton tüzérségi harcz 
és gyalogsági csatározások. Albániában erősebbó 
vált az ellenségnek előretöréseink által kiváltott 
ellenakcziója. A Semeni-könyöknél lévő állásaink 
öt izben képezték heves támadások czélját, me
lyek azonban a tüzérség által kiválóan támoga
tott vitéz védőcsapatok ellenállásán véresen össze
omlottak. A Mali Siloves hegységben is négyszer 
támadott hiába az ellenség, részben tüzeléssel, 
részben pedig ellenlökéssel űztük vissza. 

Július 30. A nyugati harcztéren az ellenség a 
harczvonalon nagy erőkkel megtámadta a német 
vonalakat az Ourcqtól északra ós a Reimstől 

északkeletre emelkedő erdős magaslatokon. A 
francziákat, angolokat és amerikaiakat legsulyo-
lyosabb veszteségeik mellett egész támadó arcz-
vonalukon visszavetettek. Reimstől délre az ellen-
8eo- egyes helyeken öt izben is, megismételte tá
madásait és azokat késő estig heves részleges tá
madásokban folytatta. Mindenütt véresen vissza
vertek. A Champagneban Fichtelbergtől délre el
űzték az ellenséget azokból az árkokból, a me
lyeket a július 27-iki előretörés óta még meg
szállva tartott. Az albán arczvonalon az ellenség 
megismételte erős támadásait a S.-meni folyó déli 
partján, valamint a Mali Siloves hegyháton levő 
állásaink ellen. Csapataink közül, a melyek rész
ben SZÍVÓS ellenálláfukkal, részben vitéz ellen
támadásokkal az ellenségnek minden támadását 
megsemmisítették, különösen dicsérőleg kiemelen-
dők a budapesti 29. honvéd népfölkelőezred 8. 
zászlóalja és a felsőmagyarországi kassai 8. ha-
t árva dászzászlóa Íj. 

Július 31. Az ellenség egy előretörése alkalmá
val Merrys helység a kezén maradt. Déltájban' a 
francziák és az angolok Fére en Tardenois és a 
Meuniere-erdő között újból mély tagozódásban 
indultak rohamra. Támadásaik véresen meghiúsul
tak. Magában az erdőben hatszor omlott össze 
az ellenség rohama. A német gyalogság a meg
vert ellenségnek utánanyomult és vonalai előteré
ben megvetette lábát. Fére en Tardenoistó] ke
letre az ellenség estefelé és az éjszaka folyamán 
eredménytelenül újította meg a reá nézve veszte
ségteljes támadásait. Hasonlóképp meghiúsultak 
ellenséges részleges támadások Romignynél. Az 
utóbbi napok harczaiban a németek 4000-nél több 
foglyot ejtettek és így a július 15-ike óta ejtett 
foglyok száma 24,000-nél többre emelkedett. Al
bániában tartós nyomásunknak engedve, az ellen
ség ma reggel több helyütt kiürítette legelői levő 
vonalait. 

HALÁLOZÁSOK 
Hősi halált haltak: Lothárdi és törteli LÖSOH 

JÓZSEF, hcnvédzászlós, olasz harcztéren szerzett 
betegségében, 27 éves korában, Budapesten. — 
A piavei átkeléskor KOMLÓDI GTÖBGY, honvéd
hadnagy, több vitézségi érem tulajdonosa. — 
ALEXY SÁNDOR, tartalékos hadnagy, a Piavénél. — 
Dr. BALOGH IMRE, hivatásos ezredorvos, a Piave 
mentén szerzett súlyos sebesülése következtében, 
28 éves korában, Bécsben. — TERNYEI GÉZA, 

honvédhadnagy, a Piave-menti harezokban. — 
KIÉGLEK VILMOS, vadászhadnagy, egyetemi hall
gató, a piavei harezokban. — BELIOZY DEZSŐ, 
tüzérfőhadnagy, Beliczy Sándor kereskedelmi is
kolai igazgató fia, a Piavénál. — PAVLICSEK 
JÁNOS, százados, a Piave-menti harezokban. — 
OSZTERMAYBR IMRB, tüzérfőhadnagy, nagyszombati 
bankezégvezecő, a Piave mellett. — BÍRÓ IGNÁCZ, 
a 19. gyalogezred tartalékos hadnagya, 25 éves 
korában, Piave partján. — STETKA ERNŐ, 19. 
gyalogezredben" hivatásos százados, a harcztéren 
szerzett betegsége következtében, budapesti sza
natóriumban. — Bissingen és NIPPENBURG KÁROLY, 
gróf, 18. huszárezredbeli főhadnagy, a hadidiszít-
ményes és a kardokkal díszített bronz és ezüst 
Signum laudis tulajdonosa, a délnyugati harcz
téren. — Ifjabb NÓVÁK ISTVÁN, tüzérzászlós, az 
arany ós ezüst vitézségi érem tulajdonosa, a 
Piavenél. — BLTJM JÓZSEF, az 5. közös huszár
ezred kapitánya, a két Signum laudis és a német 
vaskeivszt tulajdonosa, piavei Caposile elfogla
lásakor. — MARCZINKÓ ISTVÁN, kétszeresen ki
tüntetett tartalékos honvédhadnagy, századpa
rancsnok, 21 éves korában, a Piave 10. számú 
szigetén. — NÁDAS ERNŐ, a szombathelyi 83. gy. 
e. többszörösen kitüntetett zászlósa. 20 éves ko
rában, a Piave-fronton. — BUCHMAIER SZERVÁC 
fráter, a pozsonyi kapuezinus rendház-, tagja, 
85 éves korában, szerzetességének tizenhetedik 
évében, a col-del-rossoi ütközetben papi köteles
sége teljesítése közben. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: ABONYI 
ÁRPÁD, az ismert nevű író és hírlapíró, 53 éves 
korában Budapesten. Nagy munkásságot fejtett 
ki mint regényíró, novella író, s mint színműíró; 
mint hírlapíró haláláig a Pesti Hírlap szerkesz
tőségének volt tagja. Lapunkban is több elbeszé
lése jelent meg. Tagja volt a Petőfi-társaságnak 
és az Erdélyi irodalmi társaságnak. — Bocsári 
MOCSÁRY ÖDÖN, CS. és kir. kamarás, Nógrádvár
vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizott
ságának tagja, 72 éves korában, Borosberényben. — 
REZNYÁK ALBERT, Szt. Benedek-rendi áldozópap, 
balatonfüred fürdői lelkész, 69 éves korában, Ba
latonfüreden. — WÜBTH-BENE GÁBOR, »nyug. igaz
gató-tanító és a Zirczvidéki Takarékpénztár nyűg. 
vezérigazgatója, 72 éves korában, Zirczen. f— 
PHILIPP JÁNOS, az lglói ág. hitv. ev. egyházköz
ség, elemi iskolájának nyűg. tanítója, 75 éves 
korában, Iglón. — RHORER EMIL, rábagyarmati 
plébános, 71 éves korában/,— LŐRINCZY FBRENCZ, 
kir. tanácsos, ny.kuriai_főigazgató, a Ferencz József-
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rend lovagja, 69 éves korában, Budi pesten. — 
Királylehotai LEHOCZKY LAJOS, nyűg. kúriai biró 
a Lipót-rend lovagja, 64 éves korában, Király-
lehotán. — Königseggi PRENOBZIL ÖDÖN, jószág
felügyelő, hatvannégy éves korában, Ürményben. — 
BRANDSCH GYULA, a miskolczi ref. felsőbb leány
iskola tanára, 33-ik évében, Nagykárolyban. — 
Dr. SZIRMAI RICHÁRD, a budapesti ügyvédi kar 
egyik tekintélyes tagja, 58 éves korában, Buda
pesten. — HOMOLAY LAJOS, brassói pénzügyigaz
gató, 55 éves korában, Budapesten. — Dr. °KANA-
M K J. JENŐ, Bárt fa-fürdő orvosa, a Néptakarék
pénztár alelnöke 56 éves korában. — Gyertyó-
szentmiklósi KÖVÉR VLADIMÍR, Jásznagykunszol
nok vármegye árvaszékének ülnöke, 32 éves ko
rában, Szolnokon. — KOLISCH MÓR, a Nagysu-
rányi Czukcrgyár és Finomítórészvénytársaság ke
reskedelmi igazgatója, 57 éves korában, Nagysu-
rányban. — HÖHR IGNÁCZ RÓBERT, a szepeshelyi 
püspöki tanítókép'/ő-intézetnek harmincíegv éven 
át volt tanára, 72 éves korában, Szepesváralján. — 
Vajkai MOLNÁR LÁSZLÓ, joghallgató, 22 éves ko
rában, Vajkán. 

Özv. MÁRKUS IGNÁCZNÉ, szül. Kohn Nina 
75 éves korában, Budapesten. Az elhunytban 
Márkus Miksa udvari tanácsos, a «Magyar Hír
lap* főszerkesztője, a Budapesti Ujságiró-Egyesii-
let elnöke az édesanyját, dr. Gáspár Artúr bel
ügyminisztériumi miniszteri tanácsos az anyósát 
gyászolja. — Özv. SIMKÓ ISTVÁNNÉ, szül. Nagy 
Jozefa, 81 éves korában, Békéscsabán. — Dapsai 
DAPSY VIKTORNÉ, szül. Pa ezek Emma, 68 éves 
korában, Pöstyénben. — PINTÉR LAJOSNÉ, szül. 
sárbogárdi Mészöly Juliska, 54 éves korában, Buda
pesten. — Almási GEDEON ALADÁRNÉ, szül. Ne
mes Mici, dr. G.deon Aladár miskolczi főispán 
felesége, 25 éves korában, Budapesten. —Dr. IBE-
BER JÁNOSNÉ, szül. S'.üts Irén, 37 éVeá korában, 
Zomborban. — KÖRMENDI VIKTÓRIA, magánzónő, 
Csömörön. — özv. KRIZA GYULÁNÉ, szül. Arrin-
ger Gizella, 62 éves korában. Beszterczén. 

A cVASÁHNAPI ÚJSÁG* 
65-ik évfolyama. 

A « V a s á r n a p i U j s á g í a legrégibb ma
gyar szépirodalmi és ismeretterjesztő képes 
hetilap évenként több mint 1 3 0 íven 
s több mint másfél ezer képpel, legjelesebb 
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hazai Íróink és művészeink közreműködésével 
jelen meg. 

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e i n k : 
A «Vasárnapi Ujság» negyedévre 10 korona, 

felévre 20 korona, egész évre 40 korona. 
Az előfizetések a «Vasárnapi Ujság» kiadóhiva

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

SAKKJÁTÉK 
3113. siámu feladvány L'Hermet 11.401, SchSnebeok. 

SÖTÉT. 

8 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

Felelős szerkesztő : Hoitsy Pai 
Szerkuztőtígi irodai Budapest, IV., Vánnegye-utoza 11 

Lapkiadó tulajdonol FmnUln-Támlat IV., Egyetem-utoa 4. 

A Magyar Királyi Folyam- és T e n g e r h a j ó 
zási Részvénytársaság június hó 25-én tartotta 
XXIII-ik rendes évi közgyűlését Horváth Elemér fő
rendiházi tag elnöklete alatt. 

A közgyűlés helyesléssel vette tudomásul az évi 
jelentést és elhatározta, hogy a karbantartási alap 
javára 2.194,244 K 06 f-t ir le, s a biztosítási alapot 
262,071 K 29 fillérrel gyarapítja. A 2.846,290 K 32 f 
nyereségből az 1917. évi osztalékot 16 korona összeg
ben állapította meg. Elhatározta továbbá, hogy a 
m. kir. államkincstárral kötött szerződés 58. §-a alapján 
216,666 K 67 f a kereskedelemügyi m. kir. Minister 
ur rendelkezésére bocsáttassék, a tartalékalapnak 
2000,000 K-ra való kiegészítésére 257, 685 K 50 f, egy 
létesítendő nyugellátási alap javára 240,000 K for
díttassák és az elmúlt évi nyereségáthozat figyelembe
vételével 2.003,004 K. 32 f mint nyereségmaradvány 
az 1918. üzletév javára átvitessók és megadta az igaz
gatóságnak és felügyelőbizottságnak a felmentvényt. 

A közgyűlés sajnálattal vette tudomásul Szitányi 
Odón ministeri tanácsos, a társaság igazgatóságának 
az alapítás óta tagja és Létay Gusztáv a társaság 
felügyelőbizottsága tagjának elhunytát s emléküket, 
valamint a társaság fejlesztése körül szerzett érdemei
ket a közgyűlési jegyzőkönyvben megörökítette. 

A közgyűlés ezután megválasztotta az igazgatóság
ban megüresedett helyre Széosi Pál urat, a Hazai 
Bank R. T. igazgatóját, továbbá a felügyelőbizottság 
eddigi tagjait és uj tagul Péterffy Lajos ministeri 
tanácsos urat. 

Az igazgatóság a közgyűlést követő alakuló ülésen 
a társaság elnökévé Horváth Elemér főrendiházi tag 
urat, a Magyar Altalános Hitelbank igazgatóját, a 
társaság alelnökévé pedig Márffy Ede ministeri taná
csos urat választotta meg. 

Az évi jelentés szerint a társaság fejlesztési pro-
grammjának megfelelően az 1917. évben is nagyobb 
beruházásokat eszközölt, amelyek hajók építésére és 
parti berendezéseinek, továbbá hajóműhelyeinek töké-
letesbitésére irányulnak. 

A társaság a magyar királyi államkincstárral kötött 
szerződés értelmében a budapesti helyi hajózási szol
gálatot 1917-től, az átkelési szolgálatot pedig 1918-tól 
kezdve vette át azzal a kötelezettséggel, hogy ezt a 
hajózást megfelelően átszervezze. Erre a czélra a tár
saság uj hajókat rendelt meg és díszesebb kivitelű 
váróhelyiségeket épit. A rendkívüli viszonyok folytán 
azonban a hajók idejében nem készülhettek el.'ugy 
hogy átmenetileg ideiglenes berendezésekkel kell ezen 
forgalmat lebonyolítani. 

A társaság hajóparkja az 1917. év végén 75 összesen 
32,200 indikált lóerejü gőzösből, 381 összesen 209,229-56 
tonna hordképességü uszályhajóból, 130 állóhajóból 
stb. állott. 

A társaság különféle tartalékai a 20.000,000' korona 
részvénytőkével szemben 17,119.417*65 K-t tesznek ki. 

Budapest, 1918 június 25. 
Az Igazgatóság. 

lerzsaszűnyeg-különlegességek! P 
Antik e z ü s t t á r g y a k , 
nagy választékban kaphatók 
R O S E N S T I N G L N É L 

•IV., Deák-tér 4. * Telefon 6—76. 

EHRBAR 
és minden más előkelőbb mester-
gyártmányú zongorát, pianinót 
legolcsóbban vehet a szolid kiszolgálá

sáról általánosan elismert 

REMÉNYI MIHÁLY 
czég zongora- és harmónium telepén, 
Budapest, VII., Király-utcza 58. és 60. 

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

•egaylltak a vasutak I * Lehet már zongorát vidékre szállítani. 

Hajnövesztő, amilyen még 
nem létezett. 

Bövid idő alatt dus hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őszülést és az ősz hajaknak eredeti színét 
visszaadja. Egy hónap alatt fényes f red-
mény. Ára10és15K. BOTÁRZ.REGINA 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 34.1. em. 

Illatszerekben nagy választék. 

Fiatalos, üde arezbírt 
varázsol elo 10 nap alatt és eltávolít minden telnthibát, úgymint 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ráncz, orrvördsség, likacsos, hervadt, 
pettyhüdt bort, a Dr. Kayserling-féle szépítő-szer. A kúra egyszerű, 
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcz-
oor ragyogó szépségben, gyermeki Odeségben és tisztaságban pom
pázik. 1 tlveg 15— K. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár: 
•WABYOxf e Oo. —Szétküldést hely: OSOSS A ITTA L 

Budapest, VIII., Jóssef-körút 23. (Félemelet 1.) 

Alapítva 1010-ben. Alapítva ism-oen. 

HALTENBERGER BÉLA, Kassa. 
Ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitás. 

A gyár teljes tizemben van. 
G v á ü V A a a t k a n ruhafestés feketére és egyen-J « a i ö S c l D e n ruhák tisztitása soronkivül. 

Pénzét vissza 
fizetem, ha 

tyúkszem-szemölcs, 
bőrkeményedéseit a Ria-balzsam 
három nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre 
menő hála- és köszönüiratok. Ara 
jótálló levéllel 2.40 K Uvegenklnt, 
3 üveg 5.50 K és 6 üveg 8.50 K. 
KEMÉNY, Kassa I. Postafiók 12/123 
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RENDELÉSNÉL 
szíveskedjék lapunkra 
•oeo hivatkozni. o*<x • 

* 1"
 

* * 
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• Z i s 
Yes-Qui -S i 

a ezíme annak az előnyö
sen ismert folyóiratnak, 
melyből a legkönyebben és 
leggyorsabban lehet biztos 
sikerrel megtanulni az 
angol, franozia és német 
világnyelveket Mutatvány
számot ingyen küld a Yes-
Qui-Si kiadóhivatala Buda
pest, IIL, Lajos-ntoza 92. 

REKKENŐ HOSEG 
ben fokozottan fénueget <SL ferlözéz> 
veszélye. Védekezzünk ellene Ovakort 

:KM 

^«Mt**^**«~mik>M^M^*> 
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FOGAK és teljes fogsorok 
szájpadlás nélkül, 
a gyökerek eltá-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ volitása fölösleges 
• Speczialista fog- és szájbetegségekben. 

FOG -tömések, arany 
fogkoronák és 
aranyhídak. tar-

—.. — - tós porcellán- és 
araaytömések. til évi jótállással. 

FOG 
kielégíttetnek. 

-húzás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen. 
régifogsorokat átalakítok 
Vidékiek egy nap alatt 

Mérsékelt árak. 

Dr. H E G E D Ű S J A K A B 
fogorvos, egyetemi orvostudor, 

Els6 Fővárosi Fogorvosi Intézet, Budaoeit 
VI I . , Erzsébet-körút 4 4 . sz. I. emelet. 

R07SNYAY PEPSIN BORA 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 
é tvágy ta lanság , r e n 
de t len e m é s z t é s és 
g y o m o r g y e n g e s é g ellen, 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomorterhe léstő l . 
Egy üveg ára 3 kor . 20 fii. 

Kapható :J '=T=r 

minden g y ó g y t á r b a n , 
valamint 

BOZSNTAY MÁTYÁS 
Arad, Szabadság-tér 8. 
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Vadászsportot űzőK 
akár itthon, akár a fronton vannak — 
figyelmébe ajánljuk a 

NIMRÓD" 
KÉPES VflDÁSZUJSAG-ot 
Állandó melléklete 

„fl vadászeb" 
czimű ebtennyésztési szaklap. 

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

•Előfizetési ár mindkét lapra: 
egész évre 80 K és 4 K háborús pótdíj összesen 24 K 
fél « i o « « a « « e « 12 • 
negyed « 5 « « X « « « • 6 « 

Tessék mutatványszámot kérni. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 
(Franklin-Társulat.) 

)-ik kiadásban 
i jelent meg: 

KÓBOR THMAS 

UDAfEST 
czímű regénye 

Budapest társadalmának hatal
mas realismussal megrajzolt 
keresztmetszeti képe 

Ára 8 korona 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

4K»04K»0+0*<>+C+0+0*0 *X> • 0 0 0 + 0 0 0 0 0 4 0 . ••o»o»$ 

r Viszketegséget, 
rüht, sömört 

leggyorsabban elmulasztja a Dr . Flescli-féle 
eredeti törvényesen védett 

Skabof orm"- kenőcs. 

S 

i 

Nem piszkít, teljesen szagtalan. 

Próbatégely 3.— korona, kis tégely 5 korona, 
családi tégely 12 K. — Budapesti főraktár : 
Török gyógyszertárban, VI., Király-u. IS. 

Vidékre megrendelési czim : 

Dr. FLESCH E. Korona-gyógyszertára, Győr 
Skaboform) névjegyre ügyeljünk. 
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• 
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3 0 1 / 2 - E S MOZSÁR 

ÖSSZELŐTT TANK 
HADIKIÁLLITÁS 
MARGITSZIGET 

MÁRIA 
?őy

nlIet*Vm,Baross-u. 

(KRONFUSZ) 
A fóváros első és 

8 5 . !?9péR!bb csipke 
_ ^ ^ _ ^ ^ _ . Fiókok _ _ ^ ^ _ ^ _ 

II.FS-utoza 27, IV. Eskü-út 6, Kecskeméti 
utoza 14, V. Harminczad-utcza 4, VI.Terez 
körút 39, Andrássy-út 16, VIII. József-krt 2. Telefon 

- , sipke-
tlsztitő, vegytisz-
titó és kelmefestő 

gyári intézete. 
Józt.2—37. 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
Alapította Szerkeszti 

GYULAI PÁL HEINRIGH GUSZTÁV 
• Egy-egy szám ára 3 0 fillér. 

Uj füzet: 
1884—1887. szám 

T U R G E N J E V 

ASZJA 
Orosz eredetiből fordította 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 
K3 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 

frr%^M»MM*MMl»MM»»^'^M^>^^*MM*»^^«^'^**V'1 </»>*< »^*»^*%»^»**A»**»»^ 

KULTÚRA ÉS TUDOHÁrfV 
uj kötete: 

• < 

VILA6PÜIITIKA 
A világtörténet legújabb fejezete 

(1871—1914) 

Irta 

BALANYI GYÖRGY dr. 
kegyesrendi tanár 

Főbb fejezetei: A hármasszövetség előzményei. 
A hármasszövetség kora. 
Bekerítő politika. 
Utolsó erőpróbák. 

á r a kötve 6 korona 

A FRJUKUN-TÁRSULAT KIADÁSA, KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 

**+**+k%+m*++0*»t»mt*»+»l0^*0t+tx 

: 

32. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL, BUDAPEST, AUGUSZTUS HÓ 11, 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 80 fillér. 

| Egészévre_ _ 40.— korona. 
Előfizetési feltételek: < Félé\re_ _ . ao.— korona. 

1 Negyedévre _ 10.— korona. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg

határozott viteldíj is csatolandó. 

KrQR&WaW 

M A G Y A R 
N É P F Ö L K E L Ő K H Á L Ó T J A V Í T A N A K A D U L C I G N O I M Ó L Ó N . 

Lénárd Róbert rajza. 


