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ÓRÁK 
Uraló pontossággal szabelrona 10 ért Jótállás mellett 

É K S Z E R E K 
divatoa ée ízléses kÍTÍt«Iben. 

EVŐESZKÖZÖK 
ezfirt éa tlpaceaez üstből. 

EZÜSTNEMÜEK 

D Í S Z T Á R G Y A K 
nigoraan stabott jutányos árakon késs-

pénz éa előnyös részletfizetési fel* 
tételek mellett beszerezhet k 

BRAUSWETTER JÁNOS 
CHBOHOMETEB és MÜÓEÁSNAL 
AlepitUtoti e w f i p n Számos ki-

1847-ben. a t t U t U i tüntetés. 
Több ezer elismerő levél. Legújabb 

díszes nagy kepei árjegyzék 
ingyen éa bérmentve. 
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i W i . Haltenberger Béla Kassa 
ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitás. 

A GYÁK TELJES ÜZEMBEK VAN. 
f i - t™«.»Hui« ruhafestés feketére és egyen-
uyaszeseiDen rutik tisztítása soronkivüi. 

Törvények, a Franklin-Társulat zsebkiadásai-ban 
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Margit-Créme 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető.Mi-
vel a Margi t -créníet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei ellátott dobozt elfogadni, mert 
csak ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Marg i t -c réme ártalmatlan, zsírtalan 
vegytiszta készítmény, amely a külföldön nagy fel
tűnést keltett. Ára kis tégely 2 E , nagy tégely 4 K. 

Margit-szappan 3'— kor. JKargit-pouder ISO kor. 

I Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon, 
Kapható minden gyógytárban, illatszer- s drogua-üzlétben^ 
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AZ UJ EGYENES ADÓTÖRVÉNYEK 
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számadásra kötelezett vállalatok 
kereseti adója. Hadinyereségadó. 
III. oszt. kereseti adó. 

Készítették: 

RÓTH PÁL dr. 
bp. m. kir. adófelügyelóségi s.-titkár 
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miniszteri tanácsos. 

á r a kötve 12 korona. 

MOLNÁR FERENOZ 
ÚJ KÖNYVE: 

AZ ÓRIÁS 
ÉS EGYÉB 

ELBESZÉLÉSEK 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

LAKATOS LÁSZLÓ 
uj könyve: 

(Rúth könyve. Julié) 

A szerelem kínjai és gyönyö
rei két művészi képbe foglalva. 

Ára 5 korona. 

FRANKLIN-
TÁRSULAT 
KIADÁSA. 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

Á r a 5 k o r o n a 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYV
KERESKEDÉSBEN. 
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MOLNÁR FERENCZ 
UJ KÖNYVE: 

ISnERÖSÖK 
FELJEGYZÉSEK KRÓNIKÁK 

Naplószerii feljegyzések 
ismerősökről: nagynev'űekró'l. 
névtelenekről — kortársakról. 

Ára 5 korona. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 
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LOHR MÁRIA 
&tJet:Vm,Baross-u.85. 
Fiókok : I I , Fí-u. 27, IV, ElkiMit 6,Keos-
kemeti-u.14, V, Harminoad-ii. 4,VI,Teráz-
krt39,Andras«y-ut I6.VII I , Jdzsef-krt 2. 

(KRONFUSZ) 
A fóváros első és 
legrégibb cslpke-
tisztiíó, vegytisz-
tlté és kelmefestő 
gyári intézete. 
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HANGLEMEZEKET 
lejátszott vagy törötteket ujakra cserél vagy 

készpénzért is vesz 
„Hangszer- Király" 

BUDAPEST, 
József-körut 15. szám. — Telefon. 

WAGNER 

V1SZKETEG, 
i z zadás , 
napégés, 
bőrhamlás , 
püh és sömör , 
bőrba j , feké ly 
daganat és sebek 

ellen biztos és gyors ha* 
tásu szer a 

Tótv. védm. B o r ó k a - k e n ő c s . 
Kem piszkít is teljesen szagtalan. Kis tégely S korona, nagy té
gely 6 korona, családi tégely 9 korona, hozzávaló Boróka-szappan 
4 korona használati ntasitással. Kapható az egyedüli készitónél: 
O E R Ő S Á N D O R g y ó g y s z e r é s í n é l , N a g y k ő r e . 8 6 
Bndapeat resztre kapható ISrók fózsef, Klrály-ntcxa 12. Vidéki 
megrendelési eiim : Gerö S a a d o r győgyazeratz, N a g y k ő r ö s . 

IBSEN 
KLASSZIKUS DRÁMAI KÖLTEMÉNYE: 

II 
FORDÍTOTTA 

SEBESTYÉN KÁROLY 

Megjelent a MAGYAK KÖNYVTÁK-ban 
(871—874. szám.) 

Ára I kor . 44 f i l lér . 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 

TANKÖNYVEK 
r • • 

ISKOLAI SEGÉDKÖNYVEK 
leggyorsabban beszerezhetők 

LAMPEL R. (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedésében 

(Budapest, VI., Andrássy-út 21 . sz. alatt), 

ahol az ország minden részében 
használt tankönyvek raktáron van
nak, 

b elhívjuk még a figyelmet a cég jól fel
szerelt tanszerraktárára is, mely mél
tón kiegészíti a több mint egy évszázad 
óta fennálló elsőrangú könyvkereskedést. 

Megrendelések a szokásos feltételek 
mellett gyorsan és pontosan lesznek 
elintézve. 

Reméljük, hogy a n. é. közönség, mély 
a céget eddig is kitüntette osztatlan 
bizalmával, ezentúl is fel fogja keresni 
rendeléseivel, a cég pedig hagyományos 
elvével és lelkiismeretes kiszolgálás által 
oda fog hatni, hogy a bizalmat iránta 
mindenképpen fokozza. 

Franklin-TárBuiat nyomdája, Budapest, I V , Egyetem-ntcza 4. 

39. SZ. 1917. ( 6 1 ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőségi iroda: TV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal; TV.Egyetem-ntoza *. 

SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, SZEPTEMBER 30. 
Egyes szám 
ára 50 fillér. 

viiMv.Hti f Egészévre _ _ M korona. A i Világkrónikái-\a\ 
zno/izeiesi i FéléyTe _ _ _ l a k o r 0 n a . negyedévenként 1 koronával 
feltételek; \ Negyedévre _ _ 6 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

A «Parkgate» nevű elsülyesztett angol hajó legénységének megmentése. «Bufa»fölvétele. 
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AZ AMAZONKIRÁLYNŐ. 
R E G É N Y . - I R T A P E K Á R G Y U L A . ( F o l y t a t á s ) 

— Nem igaz! — szisszi nt Orytbja — ép for
dítva, de úgy. hegy én leszek Első s Molpadia 
egyáltalán nem lesz királynő, még Második se! 

— Hogy-hogy? 
— Hát úgy, hogy mikor Antiopét már le

tettük, ' Molpadia ellen egyszeiüen szüzességi 
fogadalmát fogjuk érvényesíttni. Biztos fegy
ver, mely által egy csapásra mindkettőtől, a 
Marpesia egész izgága, hatalmaskodó fajzatá-
tól megszabadulunk . . . 

— És a k k o r . . . ? 
— És akkor, drága Menythiám, rajtad, a 

következő ágon a sor . . . 
— Helyes! De Melanippe . . . ? 
— Hahaha . . . ő, a «sohse ölő?» Szót se. egy 

szó mint száz : én leszek Első s te a Második 
Királynő! Csitt, csak most vigyázz . . . 

Hódolva tértek ki a kőbikától leszökkenő 
Antiope elől s némán követték őt az egykori 
assyr város szűk utczáinak a magas, sötét falai 
közt. Papi és vezéri paloták sorakoztak, de 
valamennyit nyomasztóan nyűgözte le a Hold-
templomának a rengeteg ziggurath-gulája, mely 
minden fordulónál egyre emberfelettibb mére
tekkel sötétedett a szem elé. Látszottak már a 
lépcsőzetes pyramis-palota rézsútos emeletei, 
melyeknek zománezos téglafalai egyre kiseb-
bedőbb négyszögek tört csavarvonalában kanya
rodtak felfelé, de oly fortélyosan, hogy minden 
egyes forduló után más-más színben villogott 
az új négyszög, vagyis az új emelet falainak a 
zománcza. S az új színnél persze mindannyiszor 
új szörnyállatok jelentek meg, — jártak, ijesztő 
méltósággal sétáltak ezek a zománezon s ez 
az ő végnélküli, szemzsibbasztó sorakozásuk 
tarkította oly fantasztikusra a. Ziggurath már 
fakuló emeleteit. Minden ily emeletnek megvolt 
a maga külön planétaszine s az e szin mezejében 
sétáló csodalénye, mely pontosan ismétlődő 
s egymást sűrűn követő példányokban fenséges 
egyhangúsággal léptetett tova a maga négy fal-
sávján, a míg csak az ötödiken a következő 
új szörny fel nem váltotta . . . Az eléggé széles 
üt végesvégig e zománezszörnyek oldalán veze
tett fel a Hold-templom hetedik emeletére, 
vagyis a Ziggurath tetejére. Kényelmes út volt 
ez, lépcsőtlen s alig érezhetően, menedékes, 
olyannyira, hogy a papnők többnyire lovaktól 
vont kétkerekű kocsikon jártak ; a lovak színe 
a hold negyedei szerint eléggé szabadon válta
kozhatott, csak ép újholdkor kellett fekete, 
teliholdkor pedig fehér lovat fogni az ezüst-
veretü szint szekérbe. Férne most a nagybeteg 
Marpesiára való tekintettel e dübörgő járművek 
elmaradtak s helyet tük könnyű hordezékek 
várakoztak a felségekre és fenségekre . . . 

— Ne siess úgy! — tartóztatta Orythia 
Antiopét, — nem birok . . . — Még nyögött s 
tettetően lihegett is hozzá, közben azonban 
ármányosan pislantgatott a mögötte járó Me-
nythiára, mintha azt akarta volna mondani 
neki: «eh, hadd érjen rá Molpadia annak a 
makacs, vén Maipesiának a meggyőzésére!* 

Antiope türelmetlenül tekintett fel. A távlat 
játékán látszott, hogy közelednek már : a há
zak közötti réseken át lassankint szűkülni, 
torlódni, sőt tünedezni kezdtek a ziggurath 
felső emeletei, — a legfelsőbbön levő arany
kupolából már mi sem látszott . . . viszont az 
alsóbb emeletek tömegei csak annál renget e-
gebbre nőttek, szélest dtek és magasodtak tago
lódó díszt sségükben. Mér hallatszott a Szent 
Téren gyülekező tömeg zsongása : mire azonban 
e térre, vagyis a tengerpartra kiértek (éjszaki 
oldalával a vízben állva itt tornyosodott a 
Holdtemplom gúlája), akkorra egyszerre elhall
gatott a sokaság minden nesze : papnők, vezér
amazonok, testőrnők s egyéb előkelőek mind 
némán nyitottak utat s nem volt egyetlen 
üdvözlő éljenjük a diadalmasan hazatérő Első 
Királynő ünneplésére. Antiope meg-megállt s 
Melanippére nézett, — «nem amazon!»... — 
sugdosták körülötte. Csak a Ziggurath-kapu 

előtt sorfalat álló külföldi férfi-követségek ha
joltak mélyen s üdvözölték lelkesen Antiopét. 
ö szórakozottan mustrálta e követ népséget, -
ahá, persze, a rókaképű, becskoros vén gargaí 
királyocska áll a sor élén! ezek mind nász-
küldöttségek, az ő jövő tavaszi Adoms-éjsza-
kájára jönnek neki, Anliopének.. vőlegényt fel
ajánlani. Az ősi szokáshoz képest Adonis halála
kor, a hulló levelekkel érkeznek s bekötött 
szemmel vezetik át őket Themiskyrán ide a 
Szent Városba, a hol szorosan elkülönítve a 
döntésig vendégjogot élveznek. Beh sokan van
nak! legalább is húsz követség s legkevesebb 
húsz küldött mindenikben . . . Melanippe előbbre 
bújt Antiopéhoz. Látta kedvetlenségét, hát 
valami jólesővel akarta vidítani : 

— No nem látott még nászra ennyi követsé
get Thtmiskyra! Büszke lehetsz, Antiope, nincs, 
nem volt amazonkirálynő, a kinek első Adonis-
éjjére ennyi vőlegény jelentkezett volna. 

— Bánom is én! 
— Sohse kicsinyeld, ez neked magadnak, 

szí mélyed hírének, dicsőségének SÍ ól. 
— Éh, akad királynőre pályá2Ó mindig elég. 
— Tévedsz. Hát dédnagynénénk, az az Euri-

pyle, a ki vitéz és hatalmas amazonkirálynő 
volt s szégyenében mégis a maga életét vette, 
midőn Aelonis-nászára egyetlen fejedelmi férfi
barom se jelentkezett vőlegényül? Ott az én 
édes anyám, a felséges Lampeto, — ő az apámat 
bizony csak két jelölt közül választotta . . . 
Igen, jönnek rendszerint úgy hárman-négyen, 
de nem mint itt nálad . . . hadd lám csak : 
e'gyszerre huszonnégyen! És lásd, nem unták 
el a várakozást, hetek óta mily türelemmel 
lebzselnek itt s lesik a jöttödet. Hogy bámul
nak! Az <iz fgyiptemi küldöttség ott művészt 
is hozott magával, — ép téged rajzol le a kezé
ben tartott papyrusra . . . 

Lassan haladtak tova a sokféle arczú és 
öltönyű cziíra követségek előtt. Melanippe foly
tatta : 

— E sok prémes süveg . . . vigyázz, ezek vad, 
e in here vő kolchisiak, valahogy az ő herczegüket 
ne válaszd, mert csók közben még beléd talál 
harapni, hahaha . . . Mellőzd a durva kremnie-
ket is, sőt a kheta királyfit, Dudhalia-t, se 
fogadd el, őt persze azért ne, mert ép ellenkező
leg nagyon is elpuhult, kisasszonyos, sőt anyám-
asszonyos. Ohó a sidoniak itt vannak ezidén is, 
várj, megkérdi m . . . hát igen : nemcsak a fia, 
maga az apa, Lulyia király is ajánlkozik vő
legényedül! Választhatsz kettejük közül . . . 
Aztán itt vannak — erre büszke lehetsz! — 
a gőgös babyloniak is, látod-e? már messziről 
mutogatják jelöltjüknek, Nebo-Pal-Uzur her- • 
czegnek smaragdba vésett s aranyporral ki
vakolt arczképét, no, tetszik-e? 

Antiope unottan forelult el. A herczegnő 
bólintott : 

— Hát abban igazad van : nem nagyon sza
bad az niezképeknek hinni, sőt mentől elrágább 
feirmában kínálják őket, annál kevésbé! Mind 
csalnak . . . Mentől fiatalosabbnak mutatkozik 
a jelölt, bizton annál vénségesebb, — oh én is 
megjártam már í g y . . . De menjünk tovább. 
Itt vannak Elam. Arvad, Illib, Shinar, Beth-
Ammon, Kyprus, Kappadokia követségei, — 
s ott ama fekete aethiopok Tehrak királyukat 
ajánlják ; rézpajzson az arczképe, látod-e, hogy 
emelik, mutogatják? Nos, tetszik-e, kell-e? Vagy 
inkább tán az ashdodi küldöttség herczege, 
Mitinti, nyeri meg a tetszésedet? V á r j . . . 
tudod-e, mit hallok ép? Mitinti nem küldött 
se festett, se vésett, se faragott arczképét, 
hanem álruhában, vagyis testőrnek öltözve 
maga jött el a küldött seggel, — ott áll, a negye
dik a sorban, az a villogó szemű, szénfekete 
szakállas, réznapocskákkal kivert bó'rpánczél 
van rajta . . . no nézz már rá legalább, meg
érdemli, hisz nagyon szerelmesnek kell lennie, 
ha a tilalom ellenére a küldöttségével ide
merészkedett . . . No, mi az, ő se kell? Váloga

tós vagy ; ám csak tovább . . . Itt látom a 
szokott phryg, paphlágón s thrák küldöttsége
get, aztán végü l . . . 

Antiope hirtelen megállt. Ágaskodva meredt 
az utolsó külelöttségre s hangja remegett kissé : 

— Kik ezek?... Oly ösmerős ez a sisakforma. 
Melan'ppe ránézett. Elértette : 
— Eltaláltad: valóban hasonlítanak kissé 

a hellén-sisakokhoz. De tévedsz, azért mégse 
azok. 

-i Nem athéniek?!. . . 
— Nem. Ez nyilván a trójai követség. . . 
Kedvetlen hang : 
— Ah . . . úgy? 
— Várj, mindjárt megtudom tőlük. 
— Hagyjad. Már úgyse érdekel. . . 
Antiope tovább sietett, de a herczegnő ha

mar utolérte : 
— Igen, csakugyan trójaiak. Az ifjú Priamus 

királyfit jöttek ajánlani vőlegényedül. Tudod, 
azt, a kit Omphale mögött láttunk az ephesusi 
körmenetben. Emlékszel r á? . . . Tetszik? 

Az Első Királynő azonban már nem is felelt. 
Beült az elefántcsont hordszékbe az Orythia 
jobbjára s az erős inú, de vakított fekete óriá
sok futólépésben indultak el velük fel a Zig-
gurathra. Az elől futó rabszolgának rézkarika 
volt a lapos orrában s az e karikáról lógó szíjjacs-• 
kát a legelői szaladó amazon fullajtár tartotta 
kézben, hogy kellőkép kormányozhassa' a vak 
vivőket a gulasarkok hirtelen fordulóinál. Kér
désére Orythia sietve magyarázta Antiopének : 

— Oh nagybeteg felséges anyád. Összes sebei 
kiújulnak. Egy hold óta lakik már itt fenn a 
ziggurath tetején szoros négyszemközt ben az 
istenséggel. Egész nap az aranyszoborral beszél
get. . . 

Antiope felsóhajtott. Szórakozottan bámult 
a mellettük tovatűnő téglafalra. Az első, vagyis^ 
a legalsóbb emelet falának ragyogóan fehér volt 
a zománcza ; a nap síkja volt ez s a naptűz 
jeléül oroszlán- és saslábú, pikkelyes sárgatestü 
és kettősen szarvazott kígyófejű sirrush-sárká-
nyok nyargaltak rajta, — magasra emelték 
«gir-tab» hegyű, vagyis skorpiófullánkos farku
kat és tüzet fújtak. Ijesztő majesztássál futottak 
e szörnyek mellettük s Antiopének úgy tetszett, 
hiába versenyeznek velük : a sirrushok folyton 
eléjük tolakodnak, rohanva szaporodnak s ők 
a gyaloghint ójukkal örökké lemaradnak. Pláne 
a második sarok után volt erős ez a csalóka 
lá tszat . . . a vak feketék ugyanis hirtelen meg
álltak a gúlafal közepén s a tovarohanó sárká
nyok ekkor mintha vad vágtával hagyták volna 
ott őket . . . Börtönszeiüen rácsozott ajtó sötét
lett itt az emelet fehér zománczfalában ; a 
rács mögött egy magas, csillagos süvegű khal-
elaeai mágus hajlongott : «Hold királynői! 
a pusztító tűz férfi ura, a legyőzött rab Nap 
hódol az életet szülő nedvesség úrnője, a dia
dalmas Hold előtt! . . .» A királynők bólintottak, 
azzal tovább! még két sarok s a zománcz 
fehérről egyszerre villogó feketére vált ; ez volt 
a második emelet s ennek falán vörös oroszlán-
testű s kékes sasfejü griff-szörnyek kezdtek 
versenyt futni az elefántcsont gyaloghint óval. 
S a második sarok után a falsíkban ismét ajtó 
következett s ennek rácsa mögött megint meg
szólalt egy hajlongó mágus, egy babyloni rab 
csillagász, ki társaival együtt tovább vizsgál
hatta itt az eget, csak ép planétája nevében 
fejet kellett hajtania a Hold asszonyi minden
hatósága előtt. Szólt e második sík mágusa : «a 
kis fehér esti csillag s az ő kalmár és jós istenura, 
Nebo hódolnak*... A harmadik emelet zomán
cza bíborvörösben tüzelt s a hogy ennek rab
csillagásza mondta, ez <<a nagy vörös esti csillag
nak s a bábeli hadistennek, Nergalnak» a 
pályája volt. Dühödt, nagy fehér bikák szá-
guldtak tova a fal bíborában. . . Ezentúl már 
érezhetően kisebbedtek a ziggurath négyszö
gei, — a negyedik emelet zománcza bűbájos 
tengerszinben kéklett : «a kék hajnalcsillaghoz 
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s az 6 szerelmes úrnőjéhez Ishtár istenasszony
hoz* képest asszonyfejű és keblű, de párduez-
testű szép sphynxek sétáltak ez azúr emeleten. 
Hódolt ennek a planétának a mágusa is s két 
sarokkal odább narancssárga zománezon kezdő
dött «a nagy Sárgának, a bolygók királyának 
s az ő Merodakh istenurának» a síkja. Kék-
körmű, fakótestfi, vörös sörényes oroszlánok 
léptettek e pályán tova . . . Egyszerre aztán 
ezüstszürkére fakult a zománcz, ez volt a hato
dik emelet s pályáján döfködő facsart homlok
agyarral kék egyszarvúak kezdték vágtatva 
űzni egymást. Szólt a rács mögül a hatodik 
mágus : «az éji nagy Sápadt, a komor Végzetek 
királya s az ő Ninip istenura hódolnak, király
nők, Hold úrnőtöknek!»... Most még az utolsó, 
a hetedik emeletnek a már egészen kis négy
szöge volt hátra, — aranytól ragyogott e fal 
zománcza s szárnyas ezüst lovaktól vont 
diadalkocsiján a félholddal ékes Maha Mai 
szállt rajta, mint Holdistennő. Ezt azonban már 
nem látta Antiope ; ő előre figyelt, — itt ez 
utolsó csillagsíkon nem volt többá hódoló 
mágus rácsajtaja, mely előtt a hordszékvivó'k 
megállhattak s késlekedhettek volna : ez már 
a diadal emelete volt s a Hold szentélye ott fenn 
a ziggurath-tetőn pompáskodott. A fekete 

óriások nagylihegve toppantak fel az elefánt
csont gyaloghintóval. 

Tömzsi kőkönyöklővel védett s belül körös
körül kőpaddal szegélyezett hatalmas kőnégy-
szög szürkült ott ég és föld között a szinte már 
felhőkkel fátyolos magasban. Mélyen lenn nyüzs
gött félkörökbe bástyázott negyedeivel a vá
ros ; annál elhagyatottabb volt azonban az 
egykor virágzó kikötő, — hja, az amazonok 
nem szerették és nem értették a tengert! E ten
ger messzeségesen kéklett ott lenn észak felé : 
mint kékfestők butykosából kibuggyant azúr 
festék a végtelenbe látszott ömleni . . . A földi 
részek, Chadesia, Lykastos, a hegyek, a majo
rok, ménesek, mint a Gyerek Város gyermek
amazonjainak a kicsi játékszerei mind oly 
piczire zsugorodtak össze. A kőnégyszög köze
pén nem nagy, alig öt babyloni «ammatu», 
vagyis rőf átmérőjű kerek házikó emelkedett, ' 
melynek kupolateteje rászegezett aranylapocs
káktól volt fényes. Ez volt a szentek szentje ; 
szintén aranylapokkal szegezett nyilt ajtaján 
be lehetett látni: a homályban ott ragyogott 
a főpapnő oroszlánlábú aranynyoszolyája s a 
királyi ajándékok elfogadására szolgáló saslábú 
aranyasztal. A szent szobor talapzata azonban 
üres volt. Antiope sietve lépett előre. Az őszi 
nap, mely arra Sinope iránt már késő délutáni 
ívében gördült gömbje vörösével a tenger kékje 
felé, kápráztatóan izzott valamin ott a szentély 
házikója mögött. A kupola alól hordszéken ki
hozott aranyszobor volt ott, az gyúlt, égett, 
vakított oly sárga tűzben. Életnagyságú alak, 
e szobor büszkeszép, parancsoló tekintetű, 
meztelen ülő nőt ábrázolt ; nagy fülfüggők 
lógtak alá göndör fürtéi alól, nyakán a szobor 
aranyába forrasztott drágakövek villogtak mint 
nyakék s úgy láb- és karpereczei, mint láb- és 
kézgyűrűi sűrűn ragyogtak a szafir, smaragd 
és rubinpompától. Homlokabroncsán félhold 
magaslott, ölében a termékenység toboza göm
bölyödött, két keblét pedig szerelmi mozdu
lattal, kerekedő marokkal tartotta büszke ma
gosra . . . Mögötte feketéllettek hordozói, — 
két kiszúrt szemű s kivágott nyelvű szerecsen 
gubbasztott bárgyú közönynyel a kövön. 
fc Ott ült a Hold istennő. Szemben a hanyatló 
nappal, mintegy farkasszemet nézve vele, s 
az égő sugarak, akárcsak ostromló lángnyilak, 
tehetetlen pompával törtek káprázatta az asz-
szonyi világerő aranymásán. Lehet, tán ezért 
is hozták ki ide, azért, hogy az egek kék csata
terén tüzelő ős ellenségével daczoljon, hisz 
látszott: menete szerint egyre a nap felé for
dították, a nap után igazították a szobrot . . . 
vagy lehet, tán azért hagyatták ott vele szen-
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télyét, hogy a közvetlen közelben előtte ülő 
öreg Marpesia társaloghasson véle. Mert potyá
zott karral és lábbal, lázasan dideregve, a le
mondott öreg királynő gubbasztott párnái 
közt a könyöklő kőpadján. A Hold főpapnői
nek holdacskás aranypalástja volt rajta (lemon
dása után e legmagasabb vallási tisztségét 
vállalta Amazonországnak) s ősz homlokán az 
istennőéhez hasonló diadém díszlett. Aszott, 
szikár alak, az egész jelenségben már csak a 
könyörtelenül kemény, fakó arcz élt, — az 
ember első perezre nem tudta, férfi-e, vagy nő, 
vagy tán már egyik se? csak a szeme nem csalt, 
ez beteg vén királysas parancsoló szeme volt. 
Merően nézett az érkezőkre, de nyilván nem 
látta őket: minden érzékével, minden gondola
tával balján ülő idősebb leányára, Molpadiára 
figyelt, ö, a «férfiölő» se vette észre a jövevénye
ket ; poros hadi öltönyében, véres és kitérdese
dett csillagos nadrágjában továbbra is mohón 
hajolt anyjához s heves taglejtésekkel kisérte 
rábeszélő szavát. És Marpesia kedvetlenül bár, 
de már-már helyeslően, beleegyezően bóloga
tott . . . Végre nagy lassan és reszketve fel
vetette meredt szemét az agg amazon. 

(Folytatása következik.) 

A MADÁR FIAI.* 

Örökül hagytad ránk, hogy énekeljünk, 
Ha fáj is most : zengjen a messzeség. 
Egy nemzet csügged, ha csügged a lelkünk, 
Míg vihar tépi portánk födelét. 
Rokonok vagyunk a légi madárral, 
Ki fészkéből viharban is kiszáll 
És pörbe kezd az egek haragjával! 
Idézünk a dal zengő aranyával : 
Tompa Mihály. 

A nemzet fáját sok orkán czibálta 
S mi gubbasztottunk ágán szótlanul, 
De intésed, lásd, még sem veszett kárba, 
Mert szivünk rajta most is lángra gyúl 
S dalolunk sirva és fojtott haraggal, 
Jelen vagy a madár fiainál 
É3 halkan biztatsz, mint egy égi angyal, 
Vagy fölversz minket érczes vészharanggal: 
Tompa Mihály. 

ó, ha most látnád e nagy világrengést: 
Egy füst a kelet, egy láng a nyugat, 
Bég elvesztettük a szelíd merengést, 
Mert ágyúk tépik zord éreztorkukat. 
S a falvak úgy reszketnek e hazában, 
Mint fán a fészek, ha szél trombitál, 
Da mi éneklünk, hej, éneklünk e tusákban 
Szilaj zengéssel, kemény daczczal, bátran : 
Tompa Mihály. 

S ha két kezünkkel s két karddal csatáznánk. 
Akkor sem lennénk mostan elegen, 
Ránk rontott minden oldalról az ármány, 
Egy csillagra, a világegyetem! 
Esztendők óta egy tűzkoszorúban 
A magyar, de kitart s rendet csinál! 
Ne aggódj, honod a tűzvészen tán túl van 
És unokáink nem öröklik dúltan : 
Tompa Mihály. 

Te féltetted a magyar Hortobágyot, 
A barna^ pusztát, a szőke Tiszát, 
Komor szemed, csak komor sorsba látott, 
Hogy megfújták a honvéd trombitát. 
Ám gólyádnak még most is itt a fészke, 
S rajt fészkelnek dédunokái már 
És nemzeted még most sem oldott kéve, 
Pedig egy világ hullámzott feléje : 
Tompa Mihály. 

S nem tépte ronggyá itt a délibábot 
A vaseső, az izzó förgeteg, 
Mert nekünk érnek a rengő kalászok 
A Kunság és a Hortobágy felett, 
A mi szavunktól zeng a messzi Róna, 
S a vén czigány még nekünk muzsikál, 
Magyar a lelke, nótája, vonója, 
Magyar a bánata, s csintalan szója : 
Tompa Mihály. 

Csak több bánattal ébredünk hajnalra, 
És a szivünk estére keserűbb, 
A fekhelyünk fáj s szúr a fejünkalja, 
S nem áhítjuk a vigalmat, derűt. 
Fiaink tőlünk most oly messze járnak, 
Elvágtatott velük szép Csaba király 
S nagy erdőket vágnak, szent vetést kaszálnak 
S az erdők éreznek, a kalászok látnak: 
Tompa Mihály. 

örökül hagytad ránk, hogy énekeljünk, 
Ha fáj is most, ne lágyuljon a dal, 
Repüljön hozzád ama más csillagra, 
A melyen lelked örökfiatal 
S vigye a hírt, hogy örömmel és gyászszal 
Ünnep van a madár fiainál! 
Madarak üzennek, madárnak madárral 
S idéznek a szó zengő aranyával : 
Tompa Mihály. 

Peterdi Andor. 

A Petőfi Társaság Tompa-ünnepélyén felolvassa a szerző. 
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TOMPA MIHÁLY. 
— Születése századik évfordulójára. — 

A rimaszombati foltozá varga' nyomorúságos 
kis házában száz esztendővel ezelőtt boldog
talanságra szülte gyermekét a halál felé siető, 
beteges anya. A gyermek rendkívüli magas
ságokra emelkedett környezete fölé. de sok 
mindenfélét vitt belőle magával pályájára, a 
mi szörnyű testi-lelki teher maradt egész éle
tére. Betegségre való hajlamot, hipochondriát, 
ellentétek között vergődő lelki diszpozicziót, 
gyanakvó, mindig résen álló érzékenységet, 
nyugtalan, sehol megpihenni min tudó, semmi
ben megelégedni nem bíró természetet hagyott 
rá átkos örökségül a könnyelmű, bohém és 
lelkiismeretlen apa és a halálos betegség alatt 
roskadozó anya s ezeket a veszedelmes csirákat 
csak fejlesztették benne a fiatalkor tapasztala
tai : a szeretetben, sőt ellenséges rokonok 
között töltött gyermekkor és a pataki szolgadiák 
önérzetet sértő sorsában töltött serdülő-kor. 
Az eredmény az lett, hogy ToVnpa Mihály soha 
aztán nem tudta élvezni azokat a szép adomá
nyokat, a melyekkel az élet elhalmozta. Mert 
csak az élvezni és megnyugodni tudás ado
mánya hiányzott, egyebekben kegyes volt hozzá 
a sors. A daliás, jó külsejű, hatalmas testi 
erejű fiatal ember könnyen elért mindent, a 
mit elérni az életben becses és szép. Tehetsége 
korán kifejlett és úgyszólván minden ellenállás 
nélkül elismerésre talált, már fiatalon kellemi s, 
előkelő és derült barátságokra tett szert társa
dalmi állásra, vagyonra, érdemekre kiváló em
berekkel, mindenütt, a hol megfordult, szerették 
és megbecsülték, szép, meleg, nem szenvedélyes 
és nem romboló szerelmei voltak szép nőkkel, 
a kik az akkori magyar világ származásra, 
kultúrára legjobb köreihez tartoztak s a kelle
mes modorú fiatalemberen kívül a költőt is 
megbecsülték benne, — megbecsülésen alapuló 
barátságba jutott kora legkitűnőbb költőivel 
s az életpályán is, a melyet választott, könnyen, 
csaknem egész simán boldogult s ha akarja, 
könnyűszerrel elérhetett volna költői hírneve 
és papi kiválóságai segítségével mindent, a mi 
csak becsvágya lehet egy kálvinista papnak. 
Az élet mindé kincsei azonban hiába hullottak 
rá, neki olyan volt a természete, mint a mese
beli királyleányé, a kinek kezében kigyóvá-
békává változott minden, a mihez hozzáért. 

Pedig nem született komornak 
és zordnak. Tudott jókedvű lenni, 
szerette az életet, egyéniségében 
megvolt az a vonzó erő, a mely 
magához vonja az embereket, sze
rette a jó társaságot s tudott benne 
forgolódni, gyönyörködött minden
ben, a mit környezete nyújtott 
neki, a természetben kivált, a 
melynek hű énekese volt egész 
pályáján, tudott örülni a sikerei
nek s jó barátja volt barátainak, 
ha azok kímélni tudták aprehen-
zióit. Hullámzó kedély volt, köny-
nyen lendült át egyik ellentétből 
a másikba, indulata hamar fellob
bant és féktelen kitörésekre ra
gadta s nem volt meg benne a 
szenvedni tudás sztoikus humora. a 
mely a hozzá hasonlóan érzékeny 
és betegeskedő Aranyt úgy a hogy 
átsegítette minden bajon és bá
naton. Fiatal korától fogva elvál
hatatlan társként hordozta magá
ban a halál rémítő gondolatát s 
az öngyilkosság szomorú eshető
sége végigkísérte jóformán egész 
életén. Elete és szenvedései meg
döbbentő példája annak,hogy meny
nyire megronthatnak egy szépre, 
életörömre született embert a szer
vezetbe valahogy belecsúszott fi
zikai és lelki abnormitások. 

Költészetén is meglátszik egyé
niségének különös, szertelen nyug
talansága, minden hatásra heve
sen reagáló, a pillanat hangulatá
tól függő lelki diszpozicziója. Leg
feljebb egy - egy időközre tudott 
eljutni a nyugodt, egyenletes, ki
forrott alkotás harmóniájáig, a 
mely Arany János nagyságának 

TOMPA MIHÁLYNÉ ZSOLDOS EMÍLIA. 

legfontosabb vonása. Éles ellentmondások van
nak költészetében, a melyek nem tudnak 
kiegyenlítődni, tetemes színvonal-különbségek 
egyes költeményei között, különböző hatások 
elegyednek benne, a melyek nem tudnak egy
séggé összeolvadni s akadályozzák egyénisége 
teljes kifejlődését. Nagyszerű adományok mehett 
feltűnő hiányai voltak : a belső formát művészi
leg megalkotó kompoziczió titkát nem találta 
meg soha, csak néha, szinte véletlenül rátalált. 
Fantáziája ritkán tudta konkrét és életteljes 
képekbe foglalni szemlélete emlékeit s a kifeje
zés sem tudott mindig szorosan hozzásimulni 
mondanivalója természetéhez. Még híres ter
mészeti képei is, bármennyire éreztetik a ter
mészettel bizalmas közösségben élő embert, 
gyakran összefolyók, színeik, vonalaik nincse
nek pontosan különválasztva egymástól s csak 
az átérzés igazi ereje teszi, hogy a kifejezés e 
nehézségei daczára szuggesztív hatást tudnak 
tenni. 

Az átérzés ereje teszi őt igazi költővé. Csak 
akkor és ott tud az igazi költészet régióiba föl
emelkedni, a hol az megvan. Alig van költő, a 

kinél olyan jól lehetne látni, mit s mikor írt 
valódi átérzéaből, mely pillanatban hagyta cser
ben ez a belső erő, mikor vezette az alkotásban 
inkább csak az alkotni akarás eltökéltsége. 
Regéi, mondái, virágregéi azért maradnak tehet
ségének színvonala alatt, mert nincsenek belül
ről átfűtve, a fogamzás ihlete nem élt tovább 
a kivitelkor is. Viszont lírájának jó részét a 
belső indulat emeli magasra. Arany János jel
lemezte őt legpregnánsabban ezekkel a sza
vakkal : «Lelket ír, nem czifra szavakat.)) Csak
ugyan csak akkor tudott igazán jót írni, a 
mikor lelket írt, a maga lelkét, a mint a kül
világgal ölelkezik. S ilyenkor fogant alkotásai 
biztosítják helyét nagy társaival, Petőfivel és 
Aranynyal, ha nem is egy sorban, de bizonyára 
közel hozzájuk, a közvetlenül mögöttük levő 
sorban, a hol rajta kivül alig áll valaki a velük 
egykorúak közül. Verseiből lehetne egy szép 
anthologiát kiválasztani, a mely közvetlen mul
tunk legbecsesebb költői emlékei közé tartoz
nék* s tisztábban, zavaró momentumok nélkül 
mutatná meg költői szellemét, mint műveinek 
összes gyűjteménye. 

Csaknem teljesen a lírája töltené be ezt az 
anthologiát. Benne volna néhány ifjabbkori 
verse, a melyek érdekesen mutatják, hogy át 
tudja melegíteni az igazi költő tüze a divatos 
almanach-költészet nyűtt formáit és konven-
czionális szólamait, hogyan tud a született 
tehetség művészi hatásokat kiváltani a divat 
által elcsépelt szavaknak egy-egy újszerű páro
sításából. Benne volna az anthológiában erő
teljes férfikorának néhány gyümölcse, melyek 
már Petőfi termékenyítő ösztönzésének köszön
hetik formájukat, talán létezésüket is : az őszi 
képek, az alföldet éneklő versek, a népdalok 
nagy része. A legnagyobb teret mégis az ötvenes 
és hatvanas évek termése foglalná el: a hazafias 
allegóriák, a melyekben benne van az e korbeli 
elnyomott magyar hazafiság teljes tartalmi és 
formai kifejezése, a kétségbeesetten jajveszékelő 
bánat, az első idők komor, daczos, halálraszánt 
elkeseredettsége, a mindinkább feléledő remény
ség és önbizalom, a titkos, rejtve lappangó 
forradalmi vágyak exaltácziója, — a hanyatló 
férfikor szemlélődésének fájó melancholiáját 
szavakba foglaló versek, a melyek bármiről 
szólnak, bárhonnan veszik képeiket, mindig 
csak az elrontott élet, a színtelen kínzó-áa 
lassan emésztő bánat fojtott hangja szól belő
lük, az öregedő, testileg megrokkant, szívében 

gyógyíthatatlan s folyton sajgó se
beket hordó, a halál közeledését 
lépésről-lépésre izgatottan figyelő 
költő teljes lelki jelenlétét érez
tetik, a ki az emberektől mindin
kább elidegenedve járkál falusi 
kertjének kedves rózsafái között, 
váltig búcsúzkodik tőlük, a dom
bos, szép gömöri tájéktól, életé
nek emlékeitől, azoktól, a kiket 
szeretett s önmagától is. 

Tompa költői alkotásának két 
vezető motívuma van. A nyug
talan, esengő sóvárgás az első 
felében, sóvárgás minden után, a 
mi az életben szép és becses, az 
elvágyakozás abból, a mije van, 
valami másba, a mit képzelődése 
jobbnak, szebbnek, életörömben 
gazdagabbnak mutat, a minek 
becsét elérhetetlensége fokozza leg
jobban. Ez az érzés fiatal korá
ban, nyilván a kor divatjának ha
tása alatt, szentimentális formák
ban, lágyan és epekedőn nyilvá
nult meg, később, a mint mind
jobban megérik férfiassága, lassan
kint eléri a kifejezés önállóbb esz
közeit. Petőfi példája természetes
ségre tanítja, férfiasabb, teltebb 
és magasabbra lendülő lesz, de a 
változás csak a kifejező módban 
van meg, az érzés mindig ugyan
az és aláfesti mondhatni minden 
művét, bármiféle tárgyú és mon-
danivalójú. Későbbi lírájának alap
hangja a búcsúzás melanchóliája, 
a sírja felé kínosan vánszorgó 
megtört ember szomorú érzése, a 
ki külön - külön elbúcsúzik min
dentől, a mi az életéhez tartozott 
s ez a búcsúzkodó érzés belopja 
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magát minden gondolatába. Még hazafias re
ményeit is a halni készülő Simeon bibliai pél
dájával érzékelteti. A folytonos mindennapi 
búcsúzásnak ez a költészete az, a mi Tompá
nak leginkább sajátja, teljesen az övé, nincs 
meg senki más költőben, elkülönbözteti őt min
den társától. A keserű, gyötrődő élete hang
zik ki ebben a fájdalomban. 

Pályájának az eszthétikain túlmenő, históriai 
jelentőségét mégis hazafias költészete adta 
meg. Ezzel emelkedik ötvenes-hatvanas évek
beli költészete jelentőségben csaknem az Aranyé 
mellé. A gólyához czímű verse és néhány alle
góriája szinte a történelmi esemény jellegét 
kapta hatásában : az akkori magyarság egyete

mes tömegérzését szólaltatta meg kivételesen 
szerencsés formában. Nem csupán Tompa Mihály 
szólalt meg bennük, hanem maga a magyar 
nemzet, a mint egy nagy katasztrófa után 
ráeszmélt a maga sorsára : mit vesztett, mije 
forog koczkán, mit várhat a jövőtől. Ha a 
költőt úgy fogjuk fel, mint nagy emberi csopor
tok eszméinek, vágyainak, érzéseinek művészi 
kifejezőjét, akkor Tompa e hazafias verseivel 
válik nagy költővé. Néhány ily verse még ma 
is, a magyarság állapotának és helyzetének 
minden változása ellenére teljes érvénynyel 
fejezi ki a nemzeti érzés bizonyos elemeit s al
kotó elemévé lett a történelmi magyar haza
fiságnak. 

Alakja, a hogy az idők folyamán tudatunk
ban kirajzolódott, még ma is elevenen hat, kü
lönösen társadalmunk egy fontos rétegében, a 
magyar kálvinizmusban. Azt lehet mondani, ő 
a legerősebb kapcsok egyike a magyar kálviniz
mus és a magyar irodalmi törekvések között. 
Az ő példája három generáczióra kiható szuggesz-
tióval volt és van ma is a kálvinista kollégiu
mok fiatalságára, elevenné teszi benne az iro
dalom iránti érdeklődést, sarkalja irodalmi 
ambiczióját, — ő rá gondol a fiatal kálvinista 
papnövendék, mikor verseit próbálgatja. A ma
gyar kálvinista pap ideálképének még ma is ér
vényben levő megtestesítője ő. 

Schöpflin Aladár. 

Hanva ref. temploma és paplakja. Itt töltötte Tompa Mihály élete utolsó szakaszát. 
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A B É K E NAGY E M B E R E . 
Nagy és — úgy lehet a világtörténelemben 

örök életre hivatott — ok van rá, hogy most 
különös érdeklődéssel vizsgálgassuk Krisztus e 
nevezetes idő szerint való földi helytartójának 
vonásait. A pápa arczképe magamagáért is 
érdekes. Tizenötödik Benedek nyilván ama 
férfiak közül való, a" kiknek alakja és vonásai 
nerá egy könnyen engednek a kor változtató 
erejének. Frisseség és elhasználatlanság, tevé
keny és szívós életkedv sugárzik ez uralkodó 
megjelenéséből, még így a kartonon is. Holott 
nyilvánvalóan testi mivoltában nem oly méretes 
jelenség, mint volt szeli d szemfi és érzékeny 
szivti elődje a vatikáni trónon, ki halottja lett 
a lagúnák városa és a nyájas béke után való 
búsongásnak. Tizedik Pius, a venetóbeli egyszerű 
földmivesnek a legmagasabb trónon is egyszeiü, 
kedves öreg plébános fia sokkal nagyobb távol
ságban van közvetetten utódjától, mint volt az, 
ki előtte kormányozta az egyházat. Benedek 
pápa fotográfiáját nézve, inkább ennek az 
elődnek, a szintén arisztokrata Pecci Joakim 
grófnak, fejedelmi nevén Tizenharmadik Leónak 
vonásait éri közelebb a gondolatunk. Megint 
egy keskenyen szabott fej éles, finom vonalai 
látszanak a vatikáni trón magasságában ki-
alakultan, teljes rajzban a polgáriság minden 
elmosódottsága nélkül. De a generális hasonló
ság keretén belül más mind a kettő. Az úgy
nevezett diplomata mosoly megfogalmazott és 
nem minden takarás nélkül való fényfátyolát, 
a mely Leó pápa arczán mindig ott ragyogott, 
e szintén arisztokrata utód nem viseli. Ez az 
arcz nem mosolygós, csak derűs. Egy nagy 
világosság árad az élesrajzú, méretes orron és 
teszi beszédessé a keskeny és éppenséggel nem 
kicsi szájat. A vonások szinte fenyegetően 
élesek és csodálatosképpen mégis rendkívül 
rokonszenvesek, megnyerők, a határozottságuk 
megnyugtató erővel teljes. Mindé jóindulatú 
világosság forrása : Benedek pápa szeme, a mely 
az üreg mögül egy egészen kivételes, egészen 

rendkívüli intelligenczia sugarait árasztja. Egy 
nagy, tiszta, becsületes és jótakaró okosságét,' 
a mely a legszebb csillag fényében ragyog 
az idő fekete és vérvörös felhőtömegétől bo
rús égen. 

Sikerül-e valóban Krisztus most való hely
tartójának az új megváltás, hogy karácsonyra 
az ő fehér palástjának sátrában beszéljenek 
egymással mindazok, a kik most vassal keresik 
egymás szívét, ez még Isten titka most. Ám az 
már bizonyos: e koronás fő akarata, hogy 
így legyen és készsége, hogy ezért a lehetőségért 
minden lehetőt elkövessen, őszinte és teljes. 
A pápa optimista, olvassuk sűrűn és olvastuk 
akkor is, a mikor az első visszhang, az amerikai 
jegyzék, éles ráförmedéssel csattant a szavába. 
Úgy gondoljuk, sőt az a meggyőződésünk, 
az optimizmus nem egy szerencsés tempera
mentum passzív tünete. A pápa optimista, mert 
a pápa el van tökélve, hogy az olajággal a kezé
ben végig harczolja a maga harczát. A pápa 
nem csupán kérdezni szólalt meg és nem úgy, 
hogy az első nem után megint — bár sírva — 
a némaságba hajtsa a fejét. A pápa minden 
durva fortyogás és dühös fenhéjázás közepette 
is alázatosan, de makacsul tovább fog kérdezni 
és kérlelni és ösztönözni, mert a pápa érzi és 
tudja, hogy meg kell váltani a világot, a mely 
verejtékezve és vérezve esengi a megváltást, 
hiszen soha olyan nyomorúságos, olyan szen
vedő és olyan kétségbeesett nem volt, mint 
most. 

A háború nagy embere már eljött és a maga 
csodatételét megteljesítette. E megteljesedés 
után esdekelve várták a százmilliók a béke 
nagy emberét, a béke Hindenburgját, a ki 
szintén megalkossa a magáét az örökkévalóság
nak. A pályázó, hangosan és aranykürtök 
zengése közepett jelentkezett és világgá har
sogta a maga kizárólagos igényét erre a leg-
áldottabb dicsőségre. E pályázó Wilson úr volt. 
Amerika elnöke, történelmi főnöke annak a 
czégnek, a mely a legtöbbet szállította a háború
nak és úgy spekulált, hogy tele hízván magát 
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a háborús hasznon, a békét is ő fogja liferálni. 
A melyik semleges és győzedelmes, háború
döntő és békediktáló, kufár, hős és apostol 
akart lenni egy személyben. 

Amerika nagyhatalom és. Wilson bizonyára 
nagy erő. De a Béke még nagyobb. A Béke 
nem hagyja magát se a kasszához állíttatni, 
se a kamarába dugatni, se a sülyesztőből a 
szinre diktáltatni. A Békéhez alázatos és 
őszinte szívvel kell közeledni annak, a ki őszin
tén akarja, alázatos, megrendült és minden 
áldozatra kész szívvel, olyan szívvel, a melyben 
milliók fájdalma ég és milliók reménye fészkel, 
a segítés legforróbb vágyával, a gyermekét 
féltő anya imájának tisztaságával: így kell a 
Békéhez közeledni és így kell szólania annak, 
a ki azt akarja, hogy meghallgattassák. Mert a 
legfőbb jó ezen a földön : a Béke. 

A dicsőség, hogy béke legyen e világon, nem 
a Wilsonoknak rendeltetett, bár prédikálni 
szebben is tudjanak, mint maga a római pápa. 
Wilson lehet nagy ember, de a béke nagy embere 
ő nem lehetett. A háborút segíthette aczéllal, 
puskaporral, segítheti alattvalói vérével is, de 
a békét ő nem segítheti, a békével ő szövetséget 
nem köthet. Ezt a jogot nála sokkal inkább 
megvásárolhatta a semlegesnek, szövetségesnek, 
ellenségnek egyaránt minden fegyveres vagy 
gazdasági hatalom nélkül való pápa, a sóhajaival, 
fájdalmával, könnyeivel és könyörgő szavával, 
a melylyel a harczos felek közé veti magát. 
Harczok nélkül bizonyára a béke győzelme se 
adatik. A békének is szüksége van vezérre és 
szüksége van hadseregre. Ám ez a hadsereg a 
maga megszámlálhatatlan millióival készen áll, 
hogy a fehér zászlót kövesse és bizonyos, hogy 
győzni fog, mert a béke még mindig legyőzte a 
háborút. Benedek pápa érdemesnek mutatkozik 
arra a dicsőségre, hogy a győzelem útját meg
rövidítse, mert nem a dicsőséget, hanem a békét 
keresi. 

Szollősi Zsigmond. 

O M I I l I I t l I i i M Í M l ^ ^ 

A KIRÁLY AZ OLASZ HARCZTÉREN, A PANAROTTÁN A CSAPATOK FOTISZTJEIVEL SZEMLÉLI AZ ÁLLÁSOKAT. 
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KOSZTA JÓZSEF KIÁLLÍTÁSA 
AZ ERNSZTMUZEUMBAN. 

Nemrégiben az Ernst-múzeum egyik csoport
kiállításának megnyitásán a szokottnál sokkal 
elevenebb volt a hangulat. A második és har
madik teremben csupa álmélkodó ember néze
gette a képeket, a melyek majd mindegyikén 
rajta volt már a «Megvették» czédula. A képek 
előtt egy élemedett, pöttöm kis ember állott, 
a ki boldogságtól sugárzó arczczal és ideges 
taglejtésekkel próbálta képeit azoknak ma
gyarázgatni, a kik elragadtatásukban meg
ismerkedtek vele, a kiállítás rendezője pedig 
olyan mosolygós ábrázattal járt kelt, mintha 
legalább is ő festette volna ezeket az esemény
számba menő képeket. Egyszóval felfedezés 
történt. 

Pedig a kit felfedeztek, azt már jó régen fel
fedezhette volna a közönség, vagy még inkább 
azok a hivatásos műértők, a kiknek kötelességük 
volna ráismerni egy festő tehetségére. Elég 
idejük is volt reá, mert Koszta József ötvenedik 
évén is túljár, úgyszólván három évtized keser
ves küzdelmeire és méltatlan mellőzéseire te
kinthet vissza. Lehet, sőt talán valósiznü is, 
hogy a lassan kiforró és lehiggadó talentumok 
sorába tartozik, de ha visszaemlékezünk kép-

Viz partján. 

benne is élt s hogy át is élte lelke mélyén min
den magasztos nagyszerűségét. Nem finoman 
elfoszló hangulatossága kapta meg, hanem 
heroikus magasztossága, nem ezernyi sokféle
sége, hanem hatalmas csengésű akkordokká 
egyszerűsödő ellentétessége. Épen ezért nem a 
részletek, nem az aprólékos szin-nüanszok ábrá
zolója, hanem egymásra törő nagy színtarka
ságoké és egymással küzdő nagy világításbeli 
ellentéteké. Legtöbb képén valami szonor-hatású 
sötétség a domináló, a melyet páratlanul ki-
világló fehérségek szakítanak meg és emelnek 
ki. E hatások kiváltása közben persze messze 
túl jár azon, a mit realizmusnak vagy impresszio
nizmusnak szoktak nevezni, csodálatosan ható 
szinhangulatok stilizáló álmait adja, melyek 
közül különösen a sötótkókesekben mester. 

Ma már figurális ábrázolásai sem hagynak 
kívánni valót maguk után. A néhai darabosság 
és merevség eltűnt a bennük életrekelt erő mö
gött, sőt görnyedten kapáló asszonyai, marok
verői megjelenésük igazságával sokszor Millet 
képességeire emlékeztetnek, a kivel különben 
is rokonságban van, mert képeinek alaphangu
lata rendszerint valami meghökkent merengés, 
rajongó csodálkozás, áhítatos elmerülés, sejtel-
messég, titokzatosság, átszellemülés: ima a 
világhoz. 

Farkas Zoltán. 
Tükör előtt. 

kiállításaink úgynevezett szégyentermeibe akasz
tott egy-egy képére, nem csupán lassú kifejlő
désének fogjuk tulajdonítani hosszas küzkö-
déseit. 

Ezek a képek mind erőteljes ábrázolások 
voltak, a legtöbbjükön igen egyszerűen meg
komponált paraszt figurákat láthattunk, a mint 
a mezei munkával foglalatoskodnak. A szinek 
komor sötétségének és villogó fehérségeknek 
ellentétével kápráztattak, hangulatuk a ter
mészeti élet hatalmas kényszerűségéből fakadt. 
Volt bennük némi brutális erő, a mely valami
képen önmagával sem tudott még megegyezésre 
jutni, hogy jutott volna hát arra a jelenték-
telenséget kedvelő átlagizléssel, a mely a sima 
semmitmondást többre becsüli a geniális dara
bosságnál. Mert annyi bizonyos, hogy akkor 
még nem volt meg festményein az a befejezett
ség, mely a most kiállítottakon már meg van, 
hacsak úgy nem esett a dolog, hogy képei leg
javát utasították vissza s a gyöngébbek kerül
tek a nyilvánosság elé. 

Most látható alkotásain már nincsenek próbál
kozások, nincs rajtuk semmi tétova erőlködés, 
de annál több bennük a nyugodt és impozáns 
erő. Koszta markánsan különválik minden 
magyar festőkortársától, sőt annyira egyéni, 
mint csak kevesen a mai festő-nemzedékben. 
Teljesen otthon van a természeti világ jelen
ségeiben, képeiről lerí, hogy nemcsak látta a 
magyar föld életét, hanem évek hosszú során 

Marok verők. 

KOSZTA JÓZSEF FESTMÉNYEINEK KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 
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A «Giuseppe Accame» olasz gőzös elsülyesztése. 

Torpedólövés elsülyeszti a «Maplewood» angol felfegyverzett gőzöst, a mely Tuniszból 5175 tonna vasérczet szállított Anglia felé. 

AZ «U 35» NÉMET TENGERALATTJÁRÓ ÚTJA A FÖLDKÖZI TERGEBEN, A MELYEN 28 NAP ALATT 80,000 TONNÁT 8ÜLYESZTETT EL ARNAULD DE LA PERIÉRE 
KAPITÁNY VEZETÉSE ALATT. — „Bufa" fölvételei. 
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A «Miss Morris» angol vitorlás elsülyesztése. 

Az «India» nevű görög gőzös elsülyesztése, a mely 3883 tonna kőszenet vitt. 

AZ «U 35.) NÉMET TENGERALATTJÁRÓ ÚTJA A FÖLDKÖZI TENGEBEN, A MELYEN 28 NAP ALATT 80,000 TONNÁT SÜLYE8ZTETT EL ARNAULD DE LA PERIÉRE 
KAPITÁNY VEZETÉSE ALATT. — „Bufa" fölvételei. 
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LÉVAI JÓZSEF - TOMPA MIHÁLYRÓL. 
A patinás ezerszínű múlt, az egykor kedvelt 

levendula illattal lassan a feledés csöndes biro
dalmába vonul. A múlt század nagyjai itt hagy
nak bennünket, elköltöznek közülünk ós szá
munkra csak a história marad, a melyben olyan 
igen nagy ez az ezer éves nemzet. 

Nehezen, teli szenvedéssel leperegnek a napok 
és mi minden órában, százszor hívjuk vissza 
Lévay Józseffel a tegnapot, a mikor, ha nem is 
volt tökéletes békés boldogság ez országban, 
mégis — a vér nem ilyen vastag csikókban 
szökkent föl. 

Újra elmentünk az ősz poétához, hogy vissza 
idézzük az 50-es évek szenvedésben gazdag 
napjait, bekopogtattunk a régi diófa ajtón, 
hogy a karosszékében elmerengő agg lantost 
ismét megszólaltassuk, lévén 100-ik~ fordulója 
annak, hogy Tompa Mihálylyal megajándéko
zott bennünket a sors. 

Hiszen annyi sok, olyan érdekes dolgot tud 
azokról Lévay, kik bennünket mindenekfelett 
érdekelnek és annyi meghatottsággal, olyan 
gyöngéden, finom szeretettel, oly sok meleg
séggel tud ő a múltról mesélni, hogy ha hall
gatjuk, mindig csak az ő világában vágyódunk 
élni. 

A finom suhanások, az érzékenykedő zsör-
tölődések annyi megható momentumot horda
nak magukban, hogy e kor nagy embereinek a 
fő jellemzőit épen itt kaphatjuk. Lévay József 
tudatában is van annak, hogy milyen nagyszerű 
világ földi helytartója ő és hogy most Tompáról 
beszélt, megint csak bámuló elragadtatásunkat, 
rajongó csodálatunkat hagytuk abban az intim 
millieuben, mely annyi irodalmi vitának volt 
már középpontja. 

* 8 
— Tompa Mihály! — szólal meg Lévay — 

Istenem be sokat szenvedett ez az ember, 
mennyi megpróbáltatáson ment keresztül! Iga
zán nem csoda, ha el akarta magát veszteni s 
hogy ezerszer megátkozta életét. Borzalmas 
kínokat élt át, embert még úgy szenvedni soha 
sem láttam. Nem is szabad elitélni, hogy Isten
káromló volt, hiszen a sorssal hogy is tudott 
volna megbékülni, a mikor még két kicsiny 
gyermekét is elrabolta tőle. Gyakran, igen 
gyakran járt ide Miskolczra, igaz jó barátom 
volt tanárkoromban is s hogy a megyéhez kerül
tem, akkor is hetenkint megkeresett. Legutolsó 
levelében ezt írta nékem: «a legbizalmasabb 
barátaim között lelkem barátja te voltál az a 
kedves, a ki mellett az én nyers természetem 
csak szelídülhetett.* 

— Senki sem ösmerte jobban nálam; senki 
sem foglalkozott vele többet, mint én. Nagyon 
aprehenziv természet volt. Úgy kellett rá vi
gyázni, mint egy túlérzékeny kisasszonyra, mert 
ha valaki véletlenül görbén nézett reá, akkor 
el volt rontva az egész napja. 

— Soha sem szerepelt; páratlanul szerény 
lélek volt ; egyházi hivatalt sem vállalt, de 
folyton-folyvást csak a maga lelkével foglal
kozott. Gyermekei elvesztése, betegsége le
nyűgözték, úgy, hogy soha sem birta igazán 
fölemelni fejét. Súlyos kór emésztette, a míg 
csak ösmertem. Skodánál, a híres belgyógyász
nál is járt Barlinben, ki «hipertrophia cordist» 
konstatált nála, de valami hátgerincz baja is 
lehetett, mert mindig a hátát fájlalta. 

— Bizony, nem egyszer kellett tőle a czian-
káüt és más gyilkos szerszámot elszedni és csak 
mi, barátai tartottuk benne az életet, folyton 
biztatva egy boldogabb jövővel. Szívesen volt 
társaságunkban, szerette a barátságot, de nem 
szeretett ittas lenni. 

— Mindenekfölött rajongott Szász Károlyért, 
de a legtöbbre becsülte Aranyt. Meg is látogatta 
őt Nagykőrösön, hol inkognitóba állított be 
hozzá. Eleinte csak diskuráltak mindenféléről, 
Tompa csak mondogatta, hogy mennyire ol
vassa, csodálja költeményeit, majd kifecsegte 
azt is, hogy biz ő is verselgett. Erre Arany 
megösmerte Tompát és úgy összeölelkeztek, 
hogy csaknem szó-beszéd tárgya lett ez a nagy 
csókolódzás, mit ott hirtelenében provokáltak. 

— Tompa Mihályt igen tartalmas embernek 
ösmertem. Az értékét nem is tudták eléggé. 
Méltán említik őket így : Arany, Petőfi, Tompa, 
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kik közül mindegyik különböző tehetség volt és 
Tompa, szerencsétlenségére egy kicsit el is 
homályosult Arany és Petőfi' mellett. A fővárosi 
sajtó se nagyon favorizálta, a Kisfaludy-
Társaság is többet törődhetett volna, vele s 
mondhatom, senki semiméltányolta eléggé. 

— Épen mostanában írta nékem Heinrich 
Gusztáv, hogy szégyellik mulasztásukat Tompá
val szemben s szeretnék most az Akadémia 
részére megfestetni az arczképét. Tőlem kéri, 
hogy ajánljak néki egy jó képet, mely után el
készíthetnék. 

— Még eddig nem válaszoltam néki, de meg 
fogom rövidesen írni, hogy két jó képét ösmerem 
Tompának. Az egyik élemedett korában ábrá
zolja, ez a képe benne van annak a három 
kötetnek egyikében, melyeket műveiből halála 
után én rendeztem sajtó alá s melyet Mehner 
adottjki; annak idején. A másik a 40-es évek
ből való. Ez a két kép hiteles, a többi egy hajító
fát sem ér, nem is hasonlít Tompához! 

— Bizony jóvá kell tenni a nagy mulasztást 
s hogy most 100 éve annak, hogy született, 
épen itt a jó alkalom. Magam is megírtam már 
az -ünnepséghez a jubiláris költeményt, el is 
küldöttem! Hiszen valóban csak én tudom, 
hogy ki volt ő s hogy mennyit szenvedett. 
67-ben is! — hiszen kell, hogy emlékezzenek! — 
s bár az ötvenes években mindannyian lantol
tunk, mégis a nemzetnek jótékony dalosa ő 
volt — Tompa! 

— És elárulok még valamit róla, — jövőre 
fogják felbontani az ő híres anekdotta-gyűjte-
ményét, melyről olyan sokat tartanak s melyről 
a költő úgy rendelkezett, hogy halála után csak 
50 évvel adható ki. Sokan azt hiszik, hogy holmi 
államtitkok vannak benne; pedig dehogy. 
Tompa Mihály ezekben az egykori ösmerőseit 
és a Gömör vidéki urakat gúnyolja ki igen 
szellemesen és csak azért nem engedte, hogy a 
gyűjtemény tartalma előbb ösmeretes legyen, 
mert attól tartott, hogy az ő tréfái halála után 
ártalmára lehetnek feleségének, lévén igaz való
ság, hogy az emberek' meglehetősen rosszak 
ezen a földön! 

— Tompa nagyon szegény sorsból született, 
atyja foltozó csizmadia volt és folyton Mihály 
barátomon élősködött. Persze, ő, a ki rendkívül 
jó és nemes lélek volt, hagyta magát kiszipo
lyozni. A mit akartak,^ elérhették nála. Az apja, 
ki itt Miskolczon élt'a félszemű második asszo
nyával, jól is tudott a nyelvén beszélni. Mindig, 
a hányszor csak bejött ide a városba, elébe 
álltak valami mesével és mert Tompa gyakran 
jött, ugyancsak sokat nyúzták. 

— Egyszer például iszonyú siránkozó képet 
vágva, azzal állított be hozzá az öreg foltozó a 
«koronára», hol Tompa lakni szokott, hogy a 
hízóra fogott két lúdjuk, mely már majdnem 
készen volt, elrepült s hogy most éhen veszni 
kénytelenek. Tompa megkérdezte, hogy mit 
ért a két liba. Két pengőt, volt a válasz, 
mire ő a zsebébe nyúlt és öt pengő forintot 
nyomott apja markába. — Nagy .pénz volt 
akkor! — De bizony a félszemű asszony ezzel 
sem elégedett meg, néki még a liba is kellett. 
Mit tett Tompa? Fogta magát és vett a szá
mukra két libát, — így legalább tényleg libához 
jutott a két öreg korhely. 

— A feleségéhez is páratlanul jó volt Tompa. 
Nála hűségesebb férj talán nem is létezett ezen 
a világon. Mindent ő, vásárolt be a "háztartás 
részére, lova, kocsija volt és azzal jött be ide, 
hogy mindent, a mi kell a konyhára, magával 
vigyen. 

— Felesége szegény beteges asszony volt, 
Zsoldos Emma, ki tisztálkodási mániában szen
vedett, folyton varrt, mosott és súrolt; de ő 
ennek daczára a végletekig tudta imádni! 

— Bizony, ma már nincsenek ilyen fajta 
emberek, mint Tompa volt; vannak nagyszerű 
költőink, elsőrangú íróink, de talán az egyéni 
életük már nem olyan érdekes, mint a múlt 
század halhatatlanjaié volt. 

— Szeretnék ott lenni a Tompa ünnepségén ; 
erős vágyat érzek, hogy a költeményemet ma
gam olvassam, — de a sorssal szembe szállani 
hálátlanság és bűn volna! 

Vadnai Béla. 
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A FÖLKELŐ. 
Elbeszélés a hatvanharmacliki lengyel szabad-

ságharcz idejéből. 
Irta Maciejowski Ignácz. — Lengyelből Bányai Károly. 

(Vége.) 
Lövészeink élénken feleltek a muszka ágyúk 

támadására. A csatártűz mindkét részről meg
indult, a harcz megkezdődött az egész vonalon. 

A jobb szárnyon a tótól a hámoron túüg 
kétszáz lövészt állított rajvonalba az újonnan 
kinevezett őrnagy. 

— Bitkásan, lassan, pontosan, — figyelmez
tette őket, bejárván az állásokat. — A muszkák 
nem tudnak lőni, ismerem őket. Ne féljetek, 
itt állunk készenlétben mögöttetek, nem enged
jük, hogy bajotok- essék. 

A varsói fiúkat és a kaszásokat a tóparti 
égerbokrok közé rejtették. 

Már három órája folyt a csatározók harcza. 
A gránátokkal felgyújtott városból sűrű, fekete 
füstfellegek emelkedtek az ég felé. A lövészeket 
leváltották. Mátyás alig állt a lábán, úgy el
fáradt ; nyolczvan töltést lőtt ki. A mieink 
közül csak ketten maradtak a harczmezőn, 
lehetetlen volt őket hátrahozni. 

Pont délben muszka oszlop tűnt fel az ország
úton fekete felleghez hasonlóan. Tüzérségtől 
és kettős csatárláncztól támogatva nyomult 
előre. 

A mi részünkről felharsant a rohamjel. 
— Előre! — kiáltotta az őrnagy, elvágtatva 

a sorok mentén. 
A varsói fiúk mintha csak tánczba indultak 

volna. A parancsnok kivezette a lövészeket az 
épületekből, majd utánuk a kaszásokat is. 
Mátyás szakaszával a varsói fiúk bal szárnyán 
termett. 

Háromszori tüzeléssel visszanyomták a muszka 
csatárlánczokat. A sötét oszlop megállt. Erre 
két svadrony dragonyost vetettek ellenünk, 
hogy jobb szárnyunkat az égő városba nyomják. 
A muszkák eleivel lassan jöttek s lóhátról pus
káztak. Adott jelre lelapultak a nyeregben s 
gyorsabb tempóba kaptak ; a trombita meg
harsant, mire szakaszos oszlopba formálódtak 
s ügetve rontottak felénk, hogy szinte még a 
föld is jajgatott. Az ügetésből csakhamar vág-
tatásba csaptak. Az őrnagy a varsói fiúknál ter
mett. Arra már nem volt érkezésük, hogy négy
szögbe formálódjanak annak rendje és módja 
szerint. Háromszoros arczvonalba fejlődtek. 
Mátyás embereivel a bal szárnyon foglalt állást. 

— Az első sor térdre! — vezényelte az 
őrnagy. 

A muszkák üvöltve, eszeveszetten rontottak 
felénk, a föld szinte nyögött alattuk, nagy 
sisakjaik csillogtak, hosszú, egyenes szablyáik 
villogtak. 

— Czélozz! 
Bevárta, míg száz lépésnyire voltak. 
— Harmadik sor, tüzelj! 
Száz puska dörrent, száz golyó fütyült, a sor 

fölött füstfelleg gomolygott. 
A dragonyosok első sora összegabalyodott, a 

rákövetkező szerteszaladt. Azonban a harma
dik eszeveszetten felénk vágtatott. 

— Második sor, tüzelj! — kiáltotta az őrnagy. 
A dragonyosok pocsékká verve futásra vet

ték a dolgot. A krakuszok nem voltak kéznél, 
nem volt, a ki üldözze őket. 

A muszkák fekete tömege ott az országútján 
egyre nőtt, két oldalt oszlopokba fejlődve. 

Az őrnagy messzelátón figyelte őket. Egy
szerre csak Mátyás te mett mellette. k 

— Uram, — mondta lihegve — nem bírunk 
velük, egyre többen és többen jönnek, elönte-
nek, elborítanak minket, mint az á r v í z . . . De 
én tudnám a módját, hogyan boldoguljunk 
ve lük! . . . 

— Hogyan? — kérdezte az őrnagy. — 
Beszélj! 

— Megkerülni a tavat, a szélén a víz befa
gyott, a túlsó végén sűrű fenyő- és égerbokrok 
vannak. Ha elkezdjük őket perzselni oldalt és 
hátulról, azt fogják hinni, segítséget kaptunk. 
Mire észbe kapnak, leszáll az éj. A varsói fiúk, 
a bodzentini puskások fele, a mirczi kaszások 
megcsinálják, derék legények. Csak ham a r , 
h a m a r . . . 

Az őrnagy belenézett a messzelátóba. 
— És a muszkák nem vesznek észre ben-

nünkat? 
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— Honnan? A város mögött eltakar a sza
kadék. A szakadékból a nádba jutunk, ott em
beri szem nem lát meg. 

— Mi a neved? 
— Mátyás vagyok Mirczről, az első lövész

szakasz altisztje. 
— Jó taktikus vagy. 
— Spekulálok, a hogy lehet. 
— Meg kell koczkáztatni, — mondta önön-

magához az őrnagy — mert máskülönben 
két-három óra alatt elfoglalják a várost s akkor 
végünk van. 

Visszarendelte a harczvonalból a varsói fiúkat, 
meg a bodzentini lövészeket, elrohant a jobb 
szárny parancsnokához, rövid tanakodás után 
magával vitte a mirczi parasztokat is és elment 
velük. 

A muszkák fekete tömege három zászlóalj
oszlopba fejlődve és sűrű csatárlánczokat vetve 
előre, lomhán felénk tartott. Az ágyúk folyvást 
zúdították a gránátokat. A város faházai lobogó 
lánggal recsegve-ropogva égtek, a lakosság el
menekült, senki sem oltotta a tüzet. A tűzfény 
piroslik, a füst égnek tör, a város felől hőség 
árad. Négy kicsi ágyúnk a városba szolgáló 
domb mögött rejtőzik kartácscsal töltve, lö
vésre készen; mögöttük a völgyben kaszások 
állnak és krakuszok. 

A kaszásoknak vaczog a foguk, a krakuszok 
kemény arczot vágnak, de szótlanul, komolyan 
állnak és várnak. A kiknek puskájuk volt, a 
harczvonalba mentek; töltényben nem volt 
hiány. 

A tüzelés sűrűn ment. A háromszorosan túl-
erős muszka csatárlánczok erélyesen támadtak 
és átkarolni próbálták a mieinket. Az erdőben 
elrejtőzött pár tuczat lövészünk azonban el
zavarta őket. 

A muszka oszlopok közeledtek, a csatárlán
czok lépésről-lépésre előre nyomultak, a mieink
nek vissza kellett húzódniok, közel százan el
estek, tüzelésünk gyérült. 

A muszka trombiták megharsantak három
szor egymás után — és mintha csak a föld alól 
bújt volna elő : a muszka csatárlánczok zászló
aljjá tömörültek — rohamoszlopba formálódtak 
s ötszáz lépésnyire a várostól előre rontottak 
nagyot rikkantva : hurrá! Erre előbújtak a 
domb mögül a mi kicsi ágyúink, a harmincz-
egyes öreg pattantyús czélba vette a muszkákat, 
a kanóczot odatartották a gyujtólyukhoz, az 
ágyúk eldördültek! A dörrenés megreszkettette 
a levegőt, a zászlóalj összegabalyodott, a rend 
felbomlott. . . 

— Kaszások előre! Krakuszok előre! 
A tisztek előre rontottak. 
— Előre! Előre! Most vagy soha! Elóre! 

Éljen a haza! 
Eleivel a kaszások nem nagyon bátran igye

keztek fel a partnak, a mögöttük jövő lovasság 
nyomta előre őket. Hanem a hogy a szétugrasz
tott muszkákat megpillantották, felordítottak 
és nekirontottak . . . 

És mészárlás következett, Úristen, micsoda 
mészárlás! 

A muszka dragonyosok lóhalálában övéik 
megmentésére siettek, a parasztok erre elira
modtak, az útról azonban két ágyú tüzelni kez
dett s lövészeink sortüzet zúdítottak a meg
hökkent muszka lovasságra. Nem tétováztak 
sokáig, megszaladtak. 

A muszka oszlopok ágyúik és sűrű rajvonalaik 
fedezete alatt lassan nyomultak előre sötét 
viharfellegekhez hasonlatosan. De egyszerre csak 
meginogtak és megálltak. A víz és hegyhajlások 
felől élénk puskatűz visszhangzott. 

— Halljátok? — kiáltotta a parancsnok. — 
A varsói fiúk! Már ott vannak, már perzselik a 
muszkákat! Előre! Előre! 

A katonák közül egy sem maradt a város
ban. A kaszások zárt oszlopban az országúton 
nyomultak előre. Oldalt a lövészek támogat
ták őket. A négy kis ágyú a krakuszok fedezete 
alatt állást-állás után változtatva tüzelt. 

A muszka üteg visszavonult s a fekete oszlo
pok frontot változtatva a nyugati dombok felé 
vették útjukat, nehogy két tűz közé kerüljenek. 

Az ég beborult, nagy hirtelen leszállt az éj, 
csak az égő város felől világított a kísérteties 
tűzfény. A harcz abbamaradt. A kaszások a 
harczmezőre özönlöttek, hogy összeszedjék a 
puskákat, tölténytáskákat. Aztán kátrányos 
3zalmából fáklyákat csináltak, a. melyeknek 
világánál összekeresték sebesültjeinket és halót-

Arnauld de la Periére kapitány és tisztjei az «U 35» tengeralattjárón. 
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tainkat. Nem hagytak ott egyetlen egyet sem. 
A halottakat a temetőbe vitték, a sebesülteket 
szekerekre fektették, hogy a messzebb eső 
udvarházakba és városkákba küldjék gyógyítás, 
gondozás végett. 

A varsói fiúk kimerülten, de büszkén és öröm
mel telten tértek vissza. Útjukat a tűzfény vilá
gította meg. 

— Fiúk, megmentettetek minket! — kiáltot
ták feléjük a vonchocki katonák. 

— őrnagy úr, a maga gyorsan és ügyesen 
végrehajtott eszméje nélkül a muszkák szét
vertek volna bennünket még naplemente előtt !— 
jelentette ki a vezér és kezét nyújtotta az őr
nagynak. 

— Nem az én eszmém volt, — jelentette az 
őrnagy — hanem az első lövészszakasz altisztjéé, 
Mátyásé. 

A varsói fiúk meg a bodzentini lövészek a 
piacztéren sorakoztak. 

— Mátyás, az első szakasz altisztje, a front 
elé! 

— Mátyás megsebesült, — jelentette a kapi
tány. — Bertók altiszt felügyelete mellett a 
mirczi kaszások az összes elesetteket hozzák. 

— Már jönnek! — hangzott a tömegben. 
Az emberek félreálltak az útból, a varsói 

fiúk fegyverüket prezentálták, a vezér levette 
sipkáját, a nép szintazonképpen s a sebesülteket 
hozó kaszások megálltak. Legeiül Mátyást hoz
ták kaszanyelekből, fenyőgalyból rögtönzött 
hordágyon. 

— Mátyás, kihallgatásra! — szólt hozzá a 
kapitány. 

Mátyás feltápászkodott és lassú léptekkel meg
indult a vezér felé. 

— íme, a mai nap hőse! — jelentette az őr
nagy, Mátyásra mutatva. 

— Te mentettél meg minket! — mondta a 
vezér és megszorította kezét. 

Mátyás nem szólt, csak állt komolyan, figyelve, 
mit mond a vezér. 

— Ha hátba nem támadjátok a muszkákat, 
egyikünk sem menekül Vonchockból. 

A parasztember szeme fátyolos lett. 
— Mátyás, köszönet érte a haza nevében! 

Szegény ő, mit adhatna vájjon neked?! 
— Oá, hiszen én nem kivánok, nem akarok 

semmit, csak arra kérném a generális urat, 
adasson nekem útlevelet . . . 

— Szabadságlevelet, — javította ki az őr
nagy. 

— Legyen hát szabadságlevél, — folytatta 
Mátyás. — Egy muszka golyó bordáim közé 
szaladt, úgy se látnák sok hasznomat. 

— De visszajösz? 
— Ha felépülök, ha megsegít az Úristen és 

a Boldogságos Szűz anya! Hogy egyszer meg

szagoltam a puskaport és tudom, mi a háború, 
úgy sincs maradásom odahaza. 

— Várunk, Mátyás, jöjj vissza és vigyázz, 
nehogy a muszkák elcsípjenek. 

— Oh, óh, tudok én segíteni magamon! 
— Megkövetem alássan a generális urat, ne 

vétesse el puskámat és tölténykáskámat... 
Mert mivel jönnék vissza ? Üres kézzel? . . . 

— Csak vidd magaddal, nem hagy nyugton 
odahaza. 

A varsói fiúk és a bodzentini lövészek a város
ban maradtak vissza hátvéd gyanánt az őrnagy 
vezénylete alatt. A raktárba helyezték el őket 
éjszakára s a kimerüléstől érzéketlenül, öntudat
lanul, akár tuskók, dűltek le hat órás pihenésre, 
hogy aztán virradattól fogva fedezzék a mieink 
visszavonulását Szent-Kereszt felé. 

Mátyást szekérre ültették s még éjfél előtt 
megkoczogtatta viskója ablakát. 

Kata fölriadt és fölült ágyában. 
— Vagy a kozákok, vagy Mátyás hazajáró 

lelke, vagy ő m a g a . . . — mondta reszketve. 
— Kata, nyiss ajtót, én vagyok! 
Az asszony kiugrott az ágyból és kipislantott 

az ablakon. 
— Matyi! — sikoltotta és az ajtóhoz szökött. 
A retesz megcsikordult, Mátyás belépett, az 

asszony a nyakába ugrott. 
— Élsz, élsz és egész nap úgy bömböltek az 

ágyúk és Vonchockról csak úgy dűlt a füst. Az 
emberek futottak és azt kiabálták, a muszkák 
rabolnak és égetnek. Élsz, élsz, édes jó Istenem, 
mennyit lamentáltam mia t t ad! . . . De milyen 
hitvány vagy, milyen sápadt, nincs rajtad, csak 
a csont és b ő r ! . . . 

Hozzásimult, átkarolta nyakát és csókolgatta. 
— Csepp híja, hogy a szemem ki nem sír

tam utánad . . . Van bekecsed, csizmád, puskád... 
Istenem, ez mind a tied? 

— Isten után az enyém. És mit adtak a 
muszkák: nézd! 

Leoldotta a bekecset. A tűzhely pislogó 
lángja rezgő fényt vetett a vérfoltos ingre. 

— Mátyás! — sikoltotta Kata s kezét tör
delte. 

— Szót se érdemel, kiheverem egy-kettőre. 
Már én tudom, hogyan kúráljam magam. A fe
jem is kikúráltam egy hét alatt. 

Levette süvegét. 
— Szentséges Szűzanya! így összevagdaltak! 
És bánatában meg kétségbeesésében haját 

tépte. 
— Adj hálát Istennek, hogy csak ennyi az 

egész! Mert azt véled talán, kevesen haraptak 
a földbe a mieink közül? És kevesen a muszkák 
közül? Én egymagam vagy haiminczat menesz
tettem a másvilágra, ne lépjek többet egyet se, 
ha nem úgy v a n ! . . . Ha egyszer felkaptam a 
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puskám, czóloztam és eldurrantott am, egy 
muszka menten felfordult... Dehát rém sokan 
vannak, egyet leterít az ember, tiz jő helyibe!. . . 

Megállt. 
— Hanem, te asszony! — kiáltotta. — Ntm 

is köszöntöd, meg se öleled gazdádat?! 
— Egészen meggabalyodtam . . . — mentege

tődzött halk szóval Kata. Hozzálépett és kezét 
a vállára tette. 

— Matyi, te valahogy másmilyen vagy, — 
mondta, figyelmesen nézve az arczát. — Sápadt, 
akár egy úr, vézna, akár egy zsidó, szemed 
megnőtt és szörnyen mereszted... Nem vagy 
már az, a ki voltál akár még Bodzentinban is. 
Emlékszel, hogyan mulattál? 

— Ostoba, hát milyen volnék? Megokosod
tam, ennyi az egész . . . 

— Nekem úgy rémlik, Mátyás, te úr vagy. 
. — Az hát! A bodzentini.első lövészszaknsz 
altisztje. Én zavartam el a muszkákat Vonchock-
ból, érted? 

— Most már nem sok hasznodat látja a gaz
daság. Pöffeszkedel, asszonyodat lebecsülöd . . . 

Megtörülte szemét kötényével. 
— Én? Már miért becsülném le az asszonyo

mat, a mikor fiatal, dolgos, jóravaló, derék 
gazdaasszony? Ha én úr vagyok, te ténsasszony 
vagy! 

Kata arcza mosolyra derült. 
— Látod, tetszik neked a dolog, nevetsz és 

mégis pörölsz. No, gyere, add a szádat, oszt 
főzzél krumplit, mert majd éhen veszek. De 
előbb adjál meleg vizet, tiszta inget és vedd ki 
a tarisznyából azt a kis batyut, a mit a felesei-
adott. Hadd kössem be a sebet, mert hogy i 
rászáradt vér égeti. 

Kata a krumplit kaparta, Mátyás pedig sebé
vel bíbelődött. A tűz vidáman lobogott a tűz
helyen és melegítette, földerítette a szobát. 

Kata egyszerre csak ledobta a krumpl t. meg-
törülte kezét, és szepegve urához közeledett. 

— Micsoda szörnyű seb! — kiáltott fel. 
— Mosd csak le a vért, én majd azalatt 

tépést csinálok . . . 
— Félek, hogy fájni fog, ha hozzáérek . . . 
— Hát estik félj, de mosd le. 
A menyecske vizes ruhával lassan, óvatosan 

törölgette az aludt vért. Keze reszketett, bele
sápadt. 

— Nem birom, — mondta alig hallhatóan — 
eláll a lélegzetem . . . 

— A muszkák eljönnek ide, — kezdte Má
tyás — de csak holnap estére. Tudod, Kata, 
engem senki sem látott, még a pálinkás zsidó 
sem. Holnap délben felmegyek a padlásra és 
a szénára heveredem. A muszkák bekukkanta
nak és továbbállnak, pár nap múlva aztán mu
tatkozom az emberek előtt és beszélek a zsidó
val . . . 

— És mit mondasz neki? 
— Azt, hogy ha beárul és a muszkák elvisz

nek, barátaim körülrakják szalmával a korcs
mát és fölgyújtják; egy teremtett lélek sem 
szabadu l . . . 

— Csak áruljon be, én magam égetném rr.eg 
elevenen! 

— Gyeire csak asszony. 
A menyecske letette a rongyot és eljött a tűz

hely mellől. 
— Látod, látod, mit szereztél magadnak, — 

mondta és felzokogott, kezébe rejtve arczát. — 
Nem jobb lett volna itthon maradni? 

— Hogy aztán az egész falu csúfolódjék raj
tam és röhögjön? Mindenki elment, éppen csak 
Matyi maradt honn az asszonynál a dunyha 
alatt! Kisült volna a szemem!... 

Tépést tett a sebre. 
— Add a kötőt az asztalról és ne félj, már 

nem vérzik. 
És átkötötte a sebet, majd tiszta inget vett fel. 
— A tépést égesd el, a véres inget vidd fel 

a padlásra, a vért öntsd ki a trágyadombra. 
A földből lett, térjen vissza a földbe. 

A krumpli rotyogott, az olvadó szalonna sis-
tergett, Mátyásnak összefutott a nyál a szájá
ban, szörnyeu.volt ehetnókiu. 

— A tarisznyában, a fiaskóban akad még egy 
kis pálinka, add csak ide. 

Ittak egyet, fölfrissültek, Mátyás elérzékenye
dett. Kata tálba rakta a megfőtt krumplit, 
leöntötte a szalonnazsírral, odatette az asztalra 
s a kanalat ura kezébe adta, aztán ő is mel
léje ült. 

— Ügy kívánkoztam már utánad, tisztára 
odavoltam, — mondta Mátyás. 

És félkézzel ette a krumplit, félkézzel meg 
magához szorította asszonyát. 

— Te legalább sokadalomban voltál és vigad
tál, de én olyan árván maradtam, mint az 
ujjam. Egyszer-másszor beszólt a komaasszony, 
oszt kettesben ríttunk . . . 

— De most aztán örvendezni fogunk. Tudod-e 
hogy én mentettem meg az egész vonchocki 
hadat? így mondták mindnyájan. És a dobok 
pengtek, a tiszt urak paroláztak velem, az em
berek örültek. 

Kicsit pihent. 
— A puskát vidd fel a padlásra, — folytatta 

aztán — a bekec-et is, meg a muszka csizmát 
is ; igazítsd meg az ágyat, hadd dűljek le. 
Egész éjszaka maséroztunk, egész nap vereked-
timk, sok vérem elfolyt, szörnyen elgyengül
tem, didergek, a fejem meg tüze l . . . Te Kata, 
segíts csak . . . 

Belecsimpeszkedett az asszony nyakába, föl
állt, az ágyhoz ment, az asszony levetkőztette 
és lefektette. Olyan jól esett neki a jó meleg 
dunyha. Az asszony rárakott a tűzre s a láng 
fellobogott. 

— Kata, tudod-e, hogy a te urad nem 
akárki, mert hogy vérét ontotta a hazáért? 
A haza nagy dolog á m ! . . . 

Kata nem szólt. 
— A haza annyi, mint mindnyájunknak közös 

apai öröksége! Ezért mindnyájunknak együtt 
kellene védeni őt. A haza annyi, mint mind
nyájunk édesanyja, mint a gazdája ennek a föld
n e k ! . . . Érted? 

— Értem, — felelte halkan Kata. 
— A muszka rátelepedett és nyemja, lopja, 

pusztítja. Máskép ntm szabadul tőle, el kell, 
hegy zcvarjuk. De hegy mindnyájunk öröksége, 

hát mindnyájunknak kell fölkerekednünk. És 
ha mindnyájan fölkerekedünk, hát a süvegünk
kel verjük ki a muszkát az utolsó szál ig! . . . 
Ha mindnyájunké, hát mindnyájan!. . . — 
kiáltotta és a vánkosra hanyatlott. 

— Mátyás! — sikoltotta az asszony és oda
rohant az ágyhoz. — Olyan sápadt vagy, sze
med úgy tüze l ! . . . 
• — Csönd, csönd, — súgta, szemét egy pontra 
szegezve. — Látod? Jön, jön hozzám . . . Halo
vány, egész fehér és szomorú, szinte belefájdul 
az ember szíve. Haját szétbontotta, homloka 
körül csillagok ragyognak . . . 
i — El tűn t ! . . . — tette hozzá halkan. 

— Félrebeszélsz! — jajdult fel Kata és szeme 
könybe lábadt. 

— Királynő, de nincs koronája. . . Hanem 
majd csinálok neki én koronát vert a ranyból . . . 
Csak a puskámat dugd e l ! . . . Kata, te is meg
látod őt, a szentet, a haloványt, a bánatosa t . . . 
Homályosul a szemem, fázom. Asszony, takard 
be u rada t ! . . . A dobok peregtek, a tiszt urak 
paroláztak ve lem. . . Csak a puskát dugd el 
j ó l ! . . . 

Elszunnyadt. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Nincs menekvés. Szabó Dezső figyelemre méltó 

író és még inkább figyelemre méltóvá lesz annak 
számára, a ki írásait psychologiai szemmel nézi, 
mint egy sajátságos, sok tekintetben abnormis 
psychologiai tipus irodalmi nyilvánulását. Nagyon 
szertelen és egyensúly nélküli s ez nyilvánul gon
dolataiban, a melyek mindig a végletek körül 
hányódnak, nyugtalanul, biztos súlypont nélkül 
tévedeznek a világűrben, nem bírnak szerves, tö
mör összetartó felfogássá sűrűsödni, de nyilvánul 
egyoldalú Hrizmusában is, a mely az egész világ
ból csak magamagát látja, minden egyéb csak 
szakadozottan és töredékesen homályosodik mö
götte s nyilvánul stílusában is, a mely a meglepő 
eredeti, ötlettel és kifejező erővel teljes fordula
tok, oz affektáltnak tttnő extravagancziák és a 
lehangolt, lankadt mondatok Bajátságos, nyugta
lanító keveréke. Az író mindig harezos pózban 
áll, mintha valami homályos ellenséges hatalmak 
ellen gyürköznék, pedig alapjában véve mindig 
csak önmagával küzködik, a lélek természetes 
egyensúly-ösztöne hajtja a megállapodás, a meg
nyugvás felé, de a benne rejlő izgalmak, az ideg
rendszer valamiféle abnormitásai nem engedik oda 
eljutni. Ebből a küzködésből, ennek izgalmából, 
pillanatnyi diadalaiból, nagy ellankadásaiból ala
kul az a lira, a mely az ilyen irások tartalmát 
adja. Olyan lira ez, a mely heves gusztusok kö
zött tör elő, hogy eláraszsza a világot, de mindig 
olyan akadályokra talál, a melyek miatt vagy 
visszaözönlik önmagába, vagy pedig elsekélyese
dik és szétfolyik. Ez a lira adja Nincs menekvés 
czímfi regényének tartalmát is. Nem is regény ez, 
a szónak megszokott értelmében, hanem psycho
logiai kép, egy egyensúlytalan léleknek vergődése, 
a melyet ismeretlen erők hajtanak, hasztalan 
ellenük minden küzdés, csak egy mód vau, vé
gezni velük: ha az ember egyetlen gesztussal ki
lendül a világból. Szántó Dénes, a szép, gazdag, 
az élet minden javával feldíszített fiatal ember, 
veleszületett, nyilván őseitől öröklött nyughatat-
lanságánál fogva sehogy sem tudja megtalálni a 
helyét a világban, hasztalan keresi a megnyug
tató megállapodást társaséletben, tanulmányban, 
tivornyában, szerelemben, mindenünnen kiűzi lelki 
betegsége: a csömör, az élni nem tudás undora. 
Halálra Bzánt lélek, nyomorultul is pusztul el a nél
kül, hogy bármit is megtalált volna az élet ér
telméből s feleletet kapott volna egyetlen gyöt
rődő kérdésére is. Az ilyen ember nem is való 
másra, az életre semmi esetre sem, mert az élet 
nem a végletekben való czéltalan szertecsapkodás, 
hanem küzdelmek között való megegyezés az em
ber akarata és a sorsát irányító rejtelmes belső 
és környezetbeli hatalmak között s leginkább 
az élethez való akarat teszi magát az életet is. 
Szántó Dénesben ez az akarat hiányzik, s ezért 
veti ki magából az élet, hogy úgy hulljon oda, 
mint a vonat ablakából kidobott papirszelet. 
Hamletnek ezt a degenerált huszadik századbeli 
utódját, a ki az irodalomban minduntalan fölme
rül, jeléül annak, hogy egy a mai világban nem 
is nagyon ritka tipus, Szabó Dezső érdekesen írja 
meg, vívódásainak sivár történetét összetömörítve 
pergeti le előttünk. Csaknem kizárólag vele fog
lalkozik, más alakok csak szilhuettképen mozog
nak a történelemben s nem is elevenednek meg, 
jobbára konvenczionálisan vannak konstruálva. 
Eajzukban van egy nem kellemes vonás, az író 
nagyon egyoldalúan s bizonyos indokolatlan inge
rültséggel nézi az embereket, lenézően bánik ve-
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lük s mintha bizonyos kaján öröme telnék silány
ságuk leleplezésében. Nincs meg benne a mél
tányosságnak az a motívuma, a mely nélkül nem 
lehet embert igazán meglátni és megérteni. 

Ludas Matyi. Fazekas Mihály hires munkáját, 
a Ludas Matyit új díszes kiadásban bocsátotta 
közre a Tevan-czég. Nagyon érdemes, derék vál
lalkozás, — úgylátszik, irodalmunk több régi ér
dekes emlékét szándékszik így népszerűsíteni, a 
mi nemcsak abból a szempontból jó, hogy könyv
kedvelő amatőrök örömére szolgál, hanem abból 
a szempontból is, hogy az ilyen félig feledésbe me-
lült, többet emlegetett, mint olvasott régi mun
kák ezáltal újra belejutnak az olvasók érdeklő
désébe. Az új Ludas Matyi kiállítása nagyjában 
véve szép, régi nép:es könyvekre emlékeztető kö
tésében van stílus, papirosira a mai időkben meg
lepően finom, betűi ellen azonban kifogást kell 
tennünk, túlságosan aprók és tömöttek, Divéky, 
egy újabban több figyelemreméltó grafikai mun
kával feltűnt festőművészünk készített hozzá 
fametszeteket, melyek a maguk nemében kitűnő 
munkák. Divéky erősen érzi a fametszés saját
ságos technikáját, tanult régi mesterektől, de 
saját művészi gyakorlatából is, rajza és kom
ponálása erőteljes, felfogása eredeti. Fametszetei
nek sorozata érdekes kísérlet egy hanyatlott mű
vészi technika felelevenítésére. 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. A Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtára czímjegyzékének ne
gyedik kötetéül jelent meg egy ily czímű terje
delmes bibliográfiai munka, a mely felsorolja és 
bibliografiailag leírja mindazokat az idegen nyelvű 
fordításokat, melyek magyar szépirodalmi művek
ről a Nemzeti Múzeum könyvtárában találhatók. 
Az ábéczé-rendes jegyzék megmondja a magyar 
művek czímét is, a mi nem mindig könnyű dolog, 
mert a fordítók néha különös módon el szokták 
ferdíteni a czímeket, úgy hogy sokszor nehéz az 
eredetire ráismerni. A kötet nem foglalja magá
ban a magyarból való idegen nyelvű fordítások 
teljes anyagát, csak azt, a mi a Nemzeti Múzeum 
könyvtárában megvan, de így is roppant nagy 
anyagot öiel fel. A könyvet dr. Gulyás Pál 
állította össze s a Nemzeti Múzeum könyvtára 
adta ki. 

A «Jó Pajtás*, Benedek Elek képes gyermeklapja 
legújabb szeptember 30-iki számába Felekl Sándor 
írt verset, Ábrahám Ernő elbeszélést, Lakatos 
László folytatja regényét, Váradi Antal czikket 
írt Tompa Mihályról, Haranghy Jenő szép képe

rajzolt Endrődi Béla czikkéhez. Az Emmi Csoda
országban czímű regény, sok szép kép, tarka mese, 
a rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a 
szám gazdag tartalmát. A J6 Pajtás-t a Franklin-
Társulat adja ki, előfizetési ára egész évre 12 ko
rona, fél évre 6 korona, negyed évre 8 korona, 
egyes szám ára 24 fillér. Mutatvány-számot kí
vánatra küld a kiadóhivatal, IV. ker. Egyetem-
utcza 4. 

A HÁBORÚ NAPJAI. 
Szeptember 20. Bukovinában Arboránál az oro

szok előretörését szétszórtuk. Dünaburgnál, a Sto-
chod mellett, Brodynál és Tarnopolnál élénk tüzér
ségi tevékenység. A nyugati hareztéren Flandriában 
a houthoulsti erdő és a Lys között nem csökkenő 
erejű tűztevékenység. Kora reggel pergőtüz után 
széles arczvonalon erős angol támadások. Verdun-
nél a 344-es magaslatnál reggel és este eredmény
telen franczia támadások. Az olasz hareztéren egy 
a Monté San Gábrielé elleni tüzelőkészítés nélkül 
indított olasz támadást tüzünkkel megállítottunk. 

Szeptember 21. Csak a nyugati harczténől jelen
tenek nevezetesebb eseményeket. A harmadik fi in-
driai csata első napját a németek sikerrel állották 
ki. Az angolok a legnagyobb erőt fejtették ki. 
Mindenféle kaliberű ágyúk és aknavetők legerősebb 
pergőtüzének hatalmas hullámai mögött Lange-
marck és Hollebeke között keskeny támadási vo
nalon 9 angol és több ausztráliai hadosztály in
dult rohamra sok helyütt pánczélos gépkocsiktól 
és lángszóróktól támogatva. A támadás eljuttatta 
az angolokat egész egy kilométer mélységig a 
német védelmi zónába, de csak a menin—yperni 
úttól északra maradt a terület egy része a kezü
kön, egyebütt a németek ellentámadással vissza
vetették őket. A harezmező többi szakaszain 
visszavetették az angolokat a német harczi vonal 
tölcsérmezejére s innen este újonnan harezba 
vetett erősítések sem voltak képesek tért nyerni. 
A harczi zónában fekvő helységek mind a néme
tek kezén vannak. Beggelig az angolok nem vet
ték fel újra a harezot. 

Szeptember 22. A németek Jakobstadtól észak
nyugatra áttörték az orosz állásokat s féktelen 
rohammal visszavetették az ellenséget a Duna 
felé. Csapataink nyomása alatt az oroszok a folyó 
nyugati partján föladták az erős hidfőt és sietve 
a keleti partra menekült. Jakobstadt a németek 

kezén van. A németek 4000-nél több foglyot ej
tettek. A nyugati hareztéren a flindriai arczvo
nalon heves tüztámadások után délelőtt ellany
hult a tüzérségi harcz, déltől kezdve a tenger
parton és az Ysertől a Deuleig ismét nagy heves
ségre fokozódott. Este Langemarcktól Hollebekeig 
hirtelen igen erős pergőtüz támadt, a mely egy 
óráig tartott s az angol gyalogság az arczvonal 
több pontján ismét támadásba ment át. A Boe-
singhe—Straten és az Ypern—Bou'ers-vasutak közt 
verték a németek közelharczban vissza a táma
dást, egyebütt megsemmisítő tüzelésük ereje törte 
meg az ellenség támadó akaratát. 

# Szeptember 23. Bukovinában ellenséges fiiderítő 
osztagokat vertünk vissza. A németek Jakobstadt 
környékén Liwenhoftól Stockmannshofig minde
nütt elérték a Dunát. A nyugati hareztéren angol 
monitor lőtte Ostendét, a székesegyházat is találta 
néhány gránát, a hol épen mise volt, 7 belga 
meghalt, 24 megsebesült. Flandriában a tüz vál
takozóan erős maradt s estefelé Ypemtől észak
keletre pergőtüzzé fokozódott. St. Julientől dél
keletre a németek erős részlettámadásokat vertek 
vissza. Arrastól délkeletre Monchynál egy angol 
századot közelharczban elűztek az Aisne mentén 
a Brimonton és a Champagneban élénk harczi 
tevékenység. Az olasz hareztéren a Bainsizza-fen-
sik déli ré3ze ÓB a Monté San Gábrielé élénk tü
zérségi tüz alatt álltak. 

Szeptember 24. A németek a jakobstadti hídfő
nél 55 ágyút s gazdag készleteket zsákmányoltak. 
Baranovicitől északra és Lucktól nyugatra az orosz 
tüzérség élénk tevékenysége. A nyugati hareztéren 
Flandriában a tüzérségi harcz délután a tenger
parton és a houthoulsti erdőtől Westhockig ismét 
nagyobb erőre emelkedett. A harczi tevékenység 
éjszaka és kora reggel fokozódott, a nélkül, hogy 
új angol támadások következtek volna. Lensnél 
és St. Quentinnél a francziák folytatták romboló 
munkájukat. 

Szeptember 25. A nyugati hareztéren Flandriá
ban az ellenséges tüz jelentékenyen csökkent, mert 
a német tüzérség erőteljesen leküzdötte az ellen
séges ütegeket. Az Aitne mentén és a Champag
neban átmenetileg fokozódó tüz és felderítő üt
közetek. A Maas keleti partján gyalogsági har-
ezok. A németek Beaumonttól délre franczia ár
kokat foglaltak el, Beconvauxnál sikeres előretörést 
tettek a franczia vonalba. Tegnap este német re
pülők megtámadták Angliát, londoni katonai épü
letekre, Doverre, Southendre, Chathamra és Sheer-

(}&S&£@S&££?S&&&^ 
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im JJualanö! 
Die neue 

Kriegsanleihe 
wird gezeichnet vom 

19. September bis 
18. Október 

1917 

a 

^ 

MOLNÁR FERENCZ 

ÚJ KÖNYVE: 

AZ ÓRIÁS 
ÉS EGYÉB 

ELBESZÉLÉSEK 

Á r a 5 k o r o n a 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYV

KERESKEDÉSBEN. 

VISZKETÉS, 
izzadás, 
napégés, 
börhamlás, 
pQh és sömör, 
bőrbaj, fekély 
daganat és sebek 

ellen biztos és gyón ha
tása sxer a 

Boróka-kenőcs 
I n piszkít ét teljesen mgtalan. Kis tégely 3 korona, nagy té
gely 6 korona, családi tégely 9 korona, hozzávaló Boróka-szappan 
4 korona használati ntatitáwal. Kapható u egyedüli kéattonél: 
O E R Ö S Á N D O R c y ó í r y . a - e r é . i n é l , l a g j k l r t e M 
Budapest részére kapható fórok Sittet, Klrály-utcaa lí . Vidéki 
megrendelési eHm : Qoro Sáador jydoyszerfaz, SatTTkírosV 

Dédve. 



634 VASÁBNAPI ÚJSÁG. _ 39. SZÍM. 1917. 64. ÍVFOLYAU. 

nesre bombákat vetettek. Dönkirchen ellen is bom
batámadást intéztek. Az olasz harcztéren az Isonzó 
mentén er&ebb ellenséges tüzérségi tüz. 

Szeptember 26. Szeretnél németek sikeres vállal
kozásai. A nyugati harcztéren Flandriában vissza
szerezték az ypern—menini útnál elvesztett terület 
egy részét s visszaverték az angolok négyszeres 
ellenrohamát. A houthoulsti erdőtói a cominei — 
yperoi csatornáig terjedő arczvonalon az angol 
gyalogság támadott. A harcz folyik. Gonneliennél 
a németek elűzték az átmenetileg vonalaikba ha
tolt ellenséget. A harcztér többi részén tüzérségi 
harczok. Német repülők ismét megtámadták Lon
dont s a csatorna két partján nz angol kikötő
helyeket. Az olasz harcztéren a Monté Sin Gáb
rielén és Kainál olasz felderítő csapatokat vertünk 
vissza. 

HALÁLOZÁSOK. 
Hősi halált hal tak: Alsó ós lelső rusbachi MATA-

VOVSZKY SÁNDOR, a magyaróvári gazdasági aka
démia hallgatója, tartalékos honvédhuszár hadnagy, 
a nagy és kis ezüit vitézségi érem tulajdonosa, 
a bukovinai harcztéren, 23 éves korában. — Dr. 
TÖLOYESSY ARTHUB, huszárhadnagy, a nagy ezüst 
vitézségi érem tulajdonosa, az orosz harcztéren 
szerzett súlyos betegsége következtében, Buda
pesten. — HALADA IVÁN, orvosnövendék, honvéd
hadnagy, századparancsnok, a szignum laudis tu
lajdonosa, 23 éves korában a román harcztéren. — 
FEHÉR IMRE, gépészmérnök, tengerésztiszt, 29 éves 
korában, Pólában. — RÉTI ZOLTÁN, zászlós, a bu
kovinai harcztéren, 18 éves korában. — MANOILO-
VICS GYULA, honvédzászkö, a tizenegyedik isonzói 
csatában szenvedett sebesülései következtében a 
zágrábi katonakórházban. — Hórebhegyi SINAY 
MIKLÓS, a debreczeni kereskedelmi akadémia vég
zett növendéke, tartalékos honvédzászló?, 19 éves 
korában, az ojtozi szorosban. 

Elhunytak még a közelebbi napokban : Mihályfai 
FODOB JÓZSEF nyűg. járásbiró, a Ferencz József
rend lovagja, 72 éves korában. — PUSZTAI JÓZSEF 
nyűg. áll. isk. igazgató, az arany érdemkereszt 
tulajdonosa, 71 éves korában, Budapesten. — 
SCHWABTZ SÁMUEL Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
törvényhatósági bizottságénak tagja, 66 éves korá
ban, Kalocsán. — FILLENZ FÜLÖP magánzó, 77 éves 
korában, Budapesten. — EBÓ'DI RAJMUND Buda
pesten, 66 éves korában. — Dr. zolnai ZOLNAY 

JENŐ, Pestmegye nyűg. t.sz eletboh főügyésza, a 
soltvadkerti evangélikus egyház felügyelője,, 6SI éves 
korában, Budapesten. - WEISZ SAMU szabadszál
lási kereskedő, 62 éves korában, Szabadszálláson. -
WEIN MANÓ dr., műtőorvos, egyetemi magántanár, 
a Munkásbetegsegítő Egyesü'et egyik főorvosa, 
57 éves korában, Budapasten. - Kovasznai dr. 
Gocs JÓZSEF, ügyvéd.. Máv. felügyelő, 51 éves 
korában, Kolozsvárott. 

Chv. OBDÓDY PÁLNB, BZÜI. Ehrenfeld Hona, 
Vöröskeresztes tábori ápolónő, Budapesten. - Ozv. 
KÖNCZÖL LÁSZLÓNK, szül. Dobrnvits Terézia bU 
éves korában, Győrött. - Ozv. SCHOSBEBGER SA-
MUELNÉ, szül. Radváner Otília, 75 éves korában, 
Tóti pusztán. — Ozv. KAUFMANN JÓZSEFNÉ, 64 
éves korában. — Ifjabb HEBTELENDY ANDOBNÉ, 
szül. Nérey Nóra, honvédhuszárszázados felesége, 
26 éves korában, Budapesten. — Jísz GÉZÍNÉ, 
szül. szotyori Nagy Flóra, Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
3071. sranra feladvány Leopold Rezsőtől, Bécs. 

DÚS szüret. Az idei gazdag szüretet a háború nagy 
vérszüretével hasonlítja össze, s ebből lehetne is valami, 
de nem volna szabad ilyen léha szellem eskedéssel esi-
nálni. 

EGYVELEG. 
* A repülők vére. A mostani háború folyamán 

az orvosok azt az érdekes tapasztalatot tették, 
hogy a katonai repülőknek és léghajósoknak a 
vérében tetemesen több a vörös véreejt, mint más 
emberekében. Ugyanez a jelenség megvan olyan 
embereknél is, a kik. sokat tartóikodnak magas 
hegyi vidékeken. 

Ragadja meg a soha többé nem kínálkozó alkalmat 
és küldje be megunt vagy törött lemezeit Wagner a 
«Hangszer-Király» czéghez (Budapest, József-körút 15.) 
hol magas áron értékesítheti azokat, vagy ráfizetés 
nélkül kap helyettük ujakat. 

Előfizetési föltételeink: 
A (Vasárnapi Ujság» negyedévre 6 korona, fél

évre 12 korona. 
A «Vasámapi UJság» a «Vilagkr6niká»-val negyed

évre 7 korona, félévre 14 korona. 
Az előfizetések a (Vasárnapi Ujság» kiadóhiva

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

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

Szerkesztői üzenetek. 
Hutomas. Alkonyat. Az első Petőfi Szeptember végén 

versének a visszhangja, a másik elég kerek hangulatkép, 
minden különösebben eredeti szin nélkül. 

Koldus-nóta. Nem tudom, mért nevezi koldus-nótá
nak, hacsak nem azért, mert a színei, képei olyan vá
sottak, mint a koldus ruhája. 

A «Vasárnapi Újság* 35-dik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Meddő napok, üres lapok. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Sitrkttztőtégi troda: Budapest, IV., Vármegye-ntcza 11. 

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

Hűvösvölgyi Park-szanatórium 
klimatikus, physdka.lls i s diétás ^yójrlntéist. 

Bpeit, I., Hidegkúti-út 78. Villamos megálló. T. 145-90 és 75-35. 
Ajánlatos bel-, Ideg- és szívbetegeknek, Odalöknek és rekonvsles-

centeknek. Mesterséges kékfény. Hlzokura. Egész éven át nyitva. 

FOGS 
Használhatat lan 

OROKAT 
fűm és ezüsttörmelékeket, higanyt, ezöst-
papirhulladékokat, zálogezédulákat veszek: 

Bross Antal, Budapest, VUL, lózset-körnt 23. 

A L A P Í T V A le i* . 

Haltenberger Vilmos Gyászesetben 
ruhák soron kívül ke,%fE!Ló^£nó * 
festetnek feketére. Hagymád. Postafiók. 
Postai megbízások gyorsan és pontosan eszközöltetnek 

Vérszegénység, ideges fejfájás, anámia 
elTen á legnagyobb orvosi tekintélyek alánlják 

ROZSNTAI 
V I L Á G H Í R Ű 
VASAS 
CHINABORAT 
melynek kitűnő voltát 
mindenki elismeri. Ki
tűnő hatásánál fogva a 
hasonló készítményeket 
felülmúlja. Milleniumi 
nagy éremmel kitün
tetve I Számos kiállításon 
díjazva. — Ki a palaczk 
2 korona 60 filL, nagy 
palacsk 3 korona 80 fill. 
Készttl: 

HOZSNTAI MÁTYÁS 

SSBB8t.*$ 

fogékonnyá teszi bőrét a szépség 
iránt, 

Diana púderrel 
befejezi a szépség ápolását. 

Próbadoboz vagy tégely ... _ 1 . _ korona. 
Na9j * « « _ _ 2.50 « 

Mindenütt kapható! •••••• 

VIDOR MARCELL 
új verseskönyve: 

A HOLT KÜSZÖB DALOL 
= Versek a nagy világégés idején. = 

Á r a 2 k o r o n a . 
Kapható: 

LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F és Fiai) 
r.-t-nál, Budapest, VL, Andrássy-út 21. * „ ^ 

könyvkereskedésben. 

I s m e r i ön már 
a 100-as 

CSALÁDI 

FEDÁK 
C I P Ő K R É M E T 

üvegtégelyben 
ejiuiuisisn 

Egy üvegtégely a IegnagyoVb háztartágban in 
egy hónnpra elegendő. 

M i n d e n ü t t kapható. 
Tekintve a szállítás körüli nehézségeket, figyel
meztetni óhajtom a t. fogyasztó közönséget, 
hogy őszi és téli szükségletét már most be

szerezni szíveskedjék. 

VADÁSZ ZSIGMOND UTÓDA 
Budapest, Y., Báivány-ntcza 15. SÍ. 
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Országos Hnns jesykölcsonző Intézet 1 
Budapest, IV. ker., Sfitő-utcza 2. szám, félemelet. (Deák-tér mellett.) 

Hangjegykölcsönzőnk felöleli a komoly és könnyebb zene
fajokat, melyek az újdonságokkal folyton kiegészíttetnek. 

Előfizetés: 3 hóra 15— K, 6 hóra 28— K, 12 hóra 5 2 - K. 
Az előfizetés beérkeztével megküldjük kimerítő jegyzékünket. 
Biztosíték 10 K, mely az előfizetés megszűnésekor visszaadatik. 

_ Hangjegykölcsönző Intézet 
Budapest, IV., Sütő-utcza 2 félem. (Deík-tér mellett) 

89 =OÖ 
, j Folyton Újdonságok. S f t 
< • = = o® o® = ® < 

A Z AÉRO : 
A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyedüli magyar hivatalos folyóirat, • 

Minden számiban érdekes és 
eredeti fényképfelvételeket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről, 
fejlődéséről és czéljairól kitűnő 
és könnyen érthető népszerű 
czikkeket tartalmaz. * 

Különösen figyelemre méltók 
a léghajózás és repülés hadi 
alkalmazásáról irott közlemé
nyei, valamint az ifjúság szá
mára külön fenntartott kisrepülő
gép (modell) rovata. * 

Mutatványszámokat a kiadóhivatal szívesen küld 
Budapest, 1. ker., Retck-utcza 46. sz. 

A kövér nö élete 
kinlódás! 

Kigúnyolják, kikaczagják, örökös tréfa 
tárgyal Minden ember utánafordul, nem 
tud öltözködni, vendéglőben, kávéházban 
két széket kínálnak neki. Egyszerű élet
módját nem zavaró kúra segítségével igen 

Hasznalat előtt. r<jvid időn belül karcsúvá lesz a legkövé- 6 het' hasiaálst után. 
rebb nő vagy férfi. Csak 1 doboz Maigrirt használjon és meglepi környezetét. — Egy 
kúrához való doboz H A I O R I R ára K 6.—. Készíti Palmier G. m. b. H. Berlin. 

Főraktár: Török József gyógyszertára, BudapeBt, Király-utoza 12. 

* * i * ' r r í r n i I ' M ' I I I ~ H ~ • • _r_r -i_ruT~.r—j—^11—~ " j 1 

Uj könyvek 

A Franklin-Társulat kiadásai: 

Kultúra é s Tudomány 
új kötete 

Geréb József: 

A római kultúra 
legjelentősebb vonásai 
Ára kötve 2 korona 80 fillér. 

Olcsó Könyvtár 
Alapította Gyulai Pál, szerkeszti Heinrich Gusztáv 

18G7—1869. 

Tolsztoj Leó: 

Szergij atya 
Fordította T rócsány i Zol tán . 

Ara 90 fillér. 

A Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalata 
VIII. évfolyam. (1917.) I. kötet 

Almási Antal dr.: 

A háború hatása 
a magánjogra 
Ára 7 korona. 

Kaphatók: 

LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 
Budapest, VL, Andrássy-út 21. sz. ós minden könyvkereskedésben. 

A l e g k e l l e m e s e b b otthoni szórakozás egy 

W A G N E R 
tölcsérnélküli beszélőgép. 
Gyönyörű kiállítása, hansíverseny-hanglobozzul. erős óramű szerkezettel, 
szépen adja vissza a l e g h í r e s e b b é n e k e s e k által énekelt dalokat és 

zenekari hangversenyeket. 

Ára 100 korona. 
Még finomabb kivitelben 150 koronától 1000 koronáig. 
H a n g l e m e z - ú j d o n s á g o k : Gyárfás tel. fonál. Jancsi, éneklő boliócz. 
Katonasors. Tábortűznél. Hazáért stb. stb. — Kizárólag kapható csakis 

W A G N E R 
„HANGSZER-KIRÁLY"-nál, 

Budapest, VIII., József-körút 15. 
Országszerte elismert elsőrendű magyar hangszer és beszélőgépek áruháza. 
Hangszerárjegyzék i n g y e n ! Daloskönyv i n g y e n ! — « \ \ ' á g n e r » névre 
ügyelni! Előír g küldendő 1 Használt, törött hanglemezeket beoserélünk ! 
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L0HR MARIA 
?i&Ü VIHBaross-u. 85. 

eea 

Fiókok : I I , F6-u. 27, IV, Eskü-ut 6, Kecs-
keméti-u. 14, V, Harmincad -a. 4,VI,Teréz-

krt 39, Andrása,-ut I 6,VIII, József- krt 2, 

(KRONFUSZ) 
A főváros első és 
legrégibb csipke-
tisztító, vegytisz-
titó és Kelmefestő 
gyári intézete. 
Telefon : Józt. 2—37 

=«©= =••= 

H A N G L E M E Z E K E T 
lejátszott vagy törötteket ujakra cserél vagy 

készpénzért is vesz 

WAGNER ZaBBB&SZ 
VIIL, József-körut 15. szám. — Telefon. 

ee= 

MOLNÁR FERENCZ 
ÚJ K Ö N Y V E : 

ISr\ERÓSÖK 
FELJEGYZÉSEK KRÓNIKÁK 

Naplószerll feljegyzések 
Ismerősökről: nagynevüekról. 
névtelenekről — kortársakról. 

Ára 5 korona. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 

I I 

R AVI S A NT .£££**£ 
s z ő r e l t á v o l i t ó szer , orvosilag ajánlva. 
Azonnali eredmény, garantált ártalmatlanság 

Egyszerű kezelés. 
KEBEL KRÉM, ARCZFEHÉRITÖ-KREM 

Diszkrét szétküldés: 
BOTÁR REGINA, Bpest, Erzsébet -körút34 . 

A cs. és kir. 2 3 . gyalogezred 
1050 harctéri kép és raji 
100 érdekes ciki él van 

A Tiligháboro elsA 
két évében kitürjte-
tett éa elesett 23-aa 
htok Írásban éa 
képben megörökítve. 

HADI 
ALBUMA 

Szerkesztette 
KUN JÓZSEF JENŐ 

tart. főhadnagy. 

300 autógramm uralko
dóktól, hadvezérektől éa 

ezredbeliektül. A szi-
mos díszes killlítisó 
csoportképen több 
mint 3000 ezredbeli 
arcképe található. 

Ara fO kar. Megrendelhető a Képes Hadiujságnil, Tábori posta (32. 

» • • • • • • • • • • • • • • • • » » » • • • • • • • • • • • » » • • • • • • • 

Vadászsportot üzőK | 
akár itthon, akar a fronton vannak — 
figyelmébe ajánljuk a 

„NIMRÓD" 
KÉPES VADftSZUJSftG-Otj 

Ál landó melléklete: 

í ( 

=•= =00= 
9 

ÓRÁK 

kiváló pontossággal szabUyona 10 évi Jótállás mailett, 

divatos éa IzUaaa kivimben. 

EVŐESZKÖZÖK 
exfict éa alpaccaesflitbőL 

EZŰSTNEMÜEK 
D Í S Z T Á R G Y A K 

ikigonun aaabott jntáujoi arakon kén* 
pénz éi elönjöi részletflietéai fel

tételek mellett beucrezhet' k 

BRAUSWETTER JÁNOS 
CHBOHOMETEB éa MÜORÁSHAL 

Alapíttatott e v r e r n Bzámoa ki-
1847-ben. 3afc.fcMLV.Wa tttntetéi. 

Több aser •Iismeró levél. Lagnjabb 
dlaMa nagy képea áijaojiak 

ingjen éa bérmentve. 

„R vadászeb 
czimtt egyedüli magyar nyelvit eb-* 
tenyésztési szaklap. — M i n d k é t l a p ; 
gyönyörűen illusztrálva. 
iMiiiiiiimiiniiiiiiiiii™ 

Előfizetési ár mindkét lapra: egész < 
évre 16 kor., félévre 8 kor., negyed-] 
évre 4.— kor., egyes szám ára 50 fillér. < 

Tessék mutatványszámot kérni. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda 
pest, IV. ker., Egyetem-utcza 
(Franklin-Társulat.) 

hivatal: Buda- • 
m-uteza 4. sz. f 

A. A A A. ̂  A. A. A. A A a>ak«aáaX 

HIRDETÉSEK 
FELVÉTETNEK A KIADÓHIVATALBAN 

BUDAPEST, IV., EGYETEM-UTCZA 4. 

! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! 

LAKATOS LÁSZLÓ 
uj könyve: 

(Rúth könyve. Julié) 

A- szerelem kinjai és gyönyö
rei két művészi képbe foglalva. 

Ára 5 korona. 

FRANKLIN-
TÁRSULAT 
K I A D Á S A . 

Kapható minden könyvkereskedésben. 
! • • • • • • • • • • • ! 

Magyar Törvények, a Franklin-Társulat zsebkiadásai-ban 

megjelent 

AZ UJ EGYENES ADÓTÖRVÉNYEK 
Jövedelemadó. Vagyonadó. Nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok 
kereseti adója. Hadinyereségadó. 
III. oszt: kereseti adó. 

Eészitdtték: 

RÓTH PÁL dr. 
bp. m. kir. adófelttgyelőségi s.-titkár 

és 
TÉRFY GYULA dr. 

miniszteri tanácsos. 

Ára kötve 12 korona. 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

4. ! . a . ._ -, ' _ **-"* ; 5)1 i ** ". ' ; * 

* 
* 

* + 

* 

* 

őrizzük meg hősi halált * 
halt kedveseink emlékét! 

A világháború majd minden csa
ládból kiragad egy-egy kedves 
hozzátartozót, kinek emlékét szi
vünkbe zárva, feledni nem tudjuk. 
Ezeknek a dicső halált halt hő
seinknek emlékét megörökítendő, 
igen diszes, szép kivitelű fény
képtartó keretet, (fekete moiret 
alapon, ezüst nyomással) melybe 
hősi halált halt kedveseink arcz-
képét elhelyezhetjük, egy leve
lezőlapon történő megrendelésre 
bérmentve küld 

Méhner Vilmos kiadóhivatala, 
Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

Ara 2 korona. 
****************************************++**++++++++ 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV, Egyttem-ntcza 4. sz. 

40. SZ. 1917. ( 6 1 ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal; IV.Egyetem-uteza *. 

SZEJJKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, OKTÓBER 7. 
Egyes szám 
ára 60 fillér. 

Előfizetési [ Egészévre... 
. .... , . { Félévre.... _ 
feltététele: | Negyedévre 

3 0 . — korona. 
1 5 . — korona. 

7.60 korona. 

A t Világkrómkái-\a\ 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

ÜNNEPÉLY TOMPA SZOBRA ELŐTT. 

TOMPA MIHÁLY SZÜLETÉSÉNEK SZÁZÉVES ÉVFORDULÓJA RIMASZOMBATBAN. - Jelfy Gyula fölvétele 




