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FOGAK

és teljes fogsorok
száj pad lós nélkül,
a gyökerek eltá
volítása fölösleges
. 8pecziallsta fog- és szájbetegségekben. —

-tömések, arany
fogkoronák " és
aranyrudak, tar*
tös 'fiorcellán- éa
aranytöméBek. tls éri Jótállással.

FOG

41.

FOG

Végre egy szer> mely fenti betegségeknél legelőnyösebben
. alkalmazható, még pedig

SZOLOTELEPITOK
becses figyelmébe . ajánlva a leg
jobb és legkiválóbb fajtiszta egy
és kétéves dúsgyökérzetü

szőlőoltványok,
továbbá • N o v a
és
Delaware,
valamint. többfajta egy é s kétéves
dúsgyökeres legszebb direkttermő

Bozsnyay világhírű

(Jértessyóssméssvflsniész-szörpe

Cbininezukorkája

Fenti szer százezernél több szenvedőnél
fényesen bevált és a leghíresebb tanárok
és orvosok mint hatásos szert ajánlják
fent felsorolt betegségeknél. Használjak
még szamárköhögesnél, angol kórnál, várköpésnél, soványságnál, női bajnál, vala
mint gyengeségi és kimerültségi állapot
ban. Kellemes ize és szagtalansága ÚFtal a legkényesebb Ínynek is megfelel
és igy gyermekek is szívesen veszik.
Katonák, kik kimerülve szilált idegeK*
kel a harctérrel visszajönnek, efőszeretettel imsználják a hadifáradalmak követ
keztében elgyengült szervezetük erősítésére,
megrongált idegeik helyreállítására.
Egy üveg por tómén tesen K 12; U) Teljes
kúrára rendesen szükségelt négy üveg
ára K 32*10 bérmentve. Kapható:
V É R T E S L A J O S „Sas"-gyögyszertárábant Lúgos, I.

szőlővesszők,
melyek minden
szőlőbetegségnek
ellentállanak és túlbőtermőek. Készlet nagy mennyiség.
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. — Cím:

éa

Első nagyváradi NOYA síőlőoltványfelep központi irodája

Chinincsokoládéja.
Nem keserű és igy
g y e r m e k e k szívesen
veszik. Milléniurnl nagy
éremmel kitüntetve és
törvényesen védve.

NAGYVÁRAD, FÖ-UTCZA.

Vadászsportot ŰZŐK

oeaeansBSíscía.-

akár
Kapható

A v a l ó d i készítmény csórna-

mi|lden

gy6gyszertár

látható. i arb ára 50

fliiér.

figyelmébe

ban. — Késziti a feltaláló :

Pénzét

vissza
fizetem, ha

direkttermő szőlővesszőket
börkeményedéseit a Ria-balzsam
három nap alatt fájdalom nélkül
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre
menő hála- és köszönő iratok. Ara
jótálló levéllel 2.40 K üveoenkint,
3 Üveg 5.S0 K éa 6 üveg 8.50 K.
KEMÉNY, Kassa I. Postafiók 11/123

KÁGYI S Z A B Ó I S T V Á N
szőlőoltvány-telepe,

Bibardiószeg.

«En csúnya voltami- Igy
kezdte elbeszélését egy fiatal .
hölgy, akinek arcképe itt lát
ható. Hintán sok szépitöszerrel
hiába próbálkoztam és mar
közel'álltam a kétségbeeséshez,
egy barátnőm tanácsára 4 do
boz, -Helin— t . rendeltem ma- gamnak, melyet aztán utasítás
szerint használtam. Már néhány
nap múlva | kellemesen meg
lepve észrevettem, hogy az
arcomat. eléktelenítő
tisztá
talanságok halványultak, rit
kultak, néhány, hét után pedig
teljesen eltűntek, arcom szép
sima. lett, tiszta és üde,. arcszinem rózsás és habos, kezeim
arisztokratikus fehérséget és
finomságot nyertek,. úgy hogy
ismerőseim,' kik hosszú ideje
nem láttak, alig ismertek rám.
Amint eddig az utolsó voltam,

V é r t e s $ • H m , ingom

a ezime annak az előnyö
sen

ismert

folyóiratnak,

melyből a legkönnyebben és
leggyorsabban lehet biztos
sikerrel m e g t a n u l n i

vannak

—

.

1*

angol, franozia' és

SZERKESZTŐ

hl SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi
Kiadóhivatal:

iroda:

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

BUDAPEST, OKTÓBER HÓ 20.

HOITSY PÁL.
E g y e s szám
ára 8 0 fillér..

Előfizetési feltételek:

Egészévre_ _ 4 0 . — korona.
Félé\Te_ _
2 0 . — korona.
Negyedévre _ 1 0 . — korona.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is osatolandó.

melléklete

czimű ebtennyésztési

szaklap.

Mindkét lap gyönyörűen illusztrálva.
Szerkeszti: lovag

KERPELY

BÉLA.

az

német

Előfizetési

ár m i n d k é t

lapra:

világnyelveket. Mutatvány

egész évre 2 0 K és 4 K háborús pótdíj összesen 2 4 K

számot ingyen küld a Yes-

XO
• 2 •
fél .
negyed « 5 « « X «

pest, Ü L , Lajoa-utcza 92.

most hirtelen én lettem a
kényeztetett kedvencük és rövid
idő múlva azt mondták, hogy
én vagyok hét varmegyének a
legszebb leánya. Es igy el is
nyertem választottam szerel
mét, ki oltárhoz is vezetett
Társnőimnek, kik még nem
kísérelték meg e csodás szert,
a legmelegebben ajánlhatom,
hogy ha valami tisztátlanság
csutitjnel arcukat, ha gyönyörű
üde szint akarnak kapni, s azt
megőrizni, hozassanak néhány
doboz -Helin >-t a főraktárból:

:

„PL vadászeb"

Qui-Si kiadóhivatala Buda

Hogyan lettem szép!

a fronton

KÉPES VflDftSZUJSÁG-ot

Yes-Qui-Si
- tynkszem-szemölcs,

akár

ajánljuk a

NIMRÓD
Állandó

melyek kénporozás és permetezés
nélkül is minden szőlőbetegség
nek ellentállanak, igen bőtermőek, boraik kitűnőek. — Árjegyzék ingyen és
bérmentve. — Czlm:

érmelléki

Aradon, Szabadság-tér.

99

elsőrendű érmelléki 1 és 9 éves
dúsgyökérzetü bor- és csemege
fajokban, továbbá N O V A és
D E L A W A R E , valamint több
más fajta 1 és 2 éves dúsgyökeres

itthon,

.

Rozsnyay°M.pnévaláírása Bozsnyay Mátyás gyógysz.

SZOLÖOLTVANYOKAT

SZÁM. 1 9 1 8 . 0 5 . ÉVFOLYAM.

' fogorvos, egyetemi" orvostndor,
Első Fővárosi F o g o r v o s i Intézet, B u d a p e s t ,
VII., Erzsébet-korút 4 4 . S2. I. e m e l e t .

legbiztosabb szer váltó
láz hideglelés és szamár
köhögés ellen a magyar
orvosok által 40 aranynyal jutalmazott

Heptikások Mellbetegek Asztmások
Sápkórosok Göryélyesek Vérszegények

MOBHfe

Dr. H E G E D Ű S J A K A B

-huiás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetőt len,
regi fogsorokat átalakítok
Vidékiek egy nap alatt
kielégíttetnek, — Mérsékelt Arak.

Gyermekeknek

TUdő'bajosok

W\ Hssaaaaai *<- P
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Tessék mutatványszámot kérni.
Szerkesztőség
Budapest,

IV,

és

kiadóhivatal:

Egyetem-utcza

4.

szám.

(Frankli n-TársuIat.)

l.

Kezelésre rendesen szükséges
3 doboz •Helin*. vagy. 2 doboz
-extra Helin- hasznalati utasí
tással, csomagolással, bérmen
tesítve 26 korona 30 fillér.

Most jelent- m e g :

FÖLDI MIHÁLY
• .

czímű regénye
Mély lélektani elemzéssel ésfilozófiaifelfogással megírt
regény, melyben lebilincselően érdekes és megrázó
történet keretében tárni, elénk a mai nemzedék idegekre
menő küzdelme az élettel és gondolattal
oo

Ára

9 korona

ÍUÍC06(llUdlfC

mtrfr 0«füúfntt mm
í*pt bte 23» ©bt
19 18

őB*5h, r S f 1 ,

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA
A TANK UTAT CSINÁL A GYALOGSÁGNAK.

Kapható minden könyvkereskedésben.
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PÜNKÖSDI PRÉDIKÁCZIÓ
R E G É N Y . - I R T A HAVAS GYULA.
És mondta tovább a Biblia «Énekek Éne
kének* ismert sorait.
<<Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek
ideje eljött és a gerliczének szava ÍM Hátik a mi
földünkön.
A fügefa érleli első gyümölcsét és a szó'lők
virágzásban vannak, jó illatot adnak; kelj
fel. én mátkám, én szépem és jöjj hozzám!
Én galambom a kősziklának hasadékiban,
a magas kőszálnak rejtekében, mutasd meg
nékem a te orcsádat, hadd halljam a te szódat,
mert a te szód gyönyörűséges és a te tekinteted
édes!
Imé, szép vagy, ón mátkám, imé szép vagy,
a te szemeid galambok a te fátyolod mögött ;
a te hajad hasonló a kecskéknek nyájához,
melyek a Gileád hegyéről szállanak alá.
A te fogaid hasonlók a megnyírt juhok nyájá
hoz, melyek a fördőből feljőnek, melyek mind
kettősöket ellenekés nincsen azok között meddő.
Mint a karmazsin czórna, a te ajkaid, és a te
beszéded kedves, mint a pomagránátnak da-.
rabja, olyan a te vakszemed a te fátyolod alatt.
Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához,
a mely építtetett fegyveres háznak, a melyben
ezer paizs függesztetett fel, mind az erős vité
zek paizsai.
A te két emlőd "olyan, mint két vadkecske,
egy zergének kettős fii, a melyek a liliomok
közt legelnek.
Míg meghűsül a nap és elmúlnak az árnyékok,
elmegyek a mirhának hegyére és a tömjénnek
halmára.
Mindenestől szép vagy, ón mátkám és semmi
szeplő nincs benned!
En velem a Libánusról, én jegyesem, én
velem a Libánusról eljöjj ; nézz, az Amanának
hegyéről, a Sénimek és Hermonnak tetejéről,
az oroszlánoknak barlangjából, a párduczoknak
hegyeiről.
\Megsebesítetted az én szívemet, é n — én
jegyesem, megsebesítetted az én szívemet a te
szemeidnek egy tekintetével, a te nyakadon
való egy aranylánczcza 1!
Mely igen szépek a te szerelmeid, én jegyesem!
mely igen jók a te szerelmeid, jobbak a bornál
és a te keneteidnek illatja minden fűszerszámnál!
Súnmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem,
méz és tej van a te nyelved alatt, és a te ruháid
nak illatja, mint a Libámisnak illatja.
A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyü
mölcsökkel egybe.
Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj,
mindenféle temjéntermő fákkal, mirha és áloes
minden drága fűszerszámokkal.
Serkenj fel, északi szél és jöjj el, déli szél,
fújj az én kertemre, folyjanak annak drága
illatú szerszámai, jöjjön el az én szerelmesem
az ő kertjébe és egye annak drágalátos gyü
mölcsét . . . »
György megreszketett és habozott egy pilla
natig s mikor látta, hogy Ne Ili hátrahajtott fej
jel, behunyt szemekkel hallgatja, szinte elful
ladva folytatta :
— «0h, merygaépeka te lépéseida sarukban,
oh, fejedelem leánya!
A te csípőd hajlásai olyanok, mint a kösön
tyűk, mesteri kezeknek míve.
A te köldököd, mint a kerekded csésze, a te
hasad, mint a gabonaasztag, liliomokkal körül
kerítve.
A te két emlőd, mint két őzike, a vadkecské
nek kettős fiai.
A te nyakad, mint az elefánttetemből csinált
torony ; a te szemeid, mint a Hesbonbeli halas
tók, a sok népű kapunál; a te orrod hasonló,
a Libánus tornyához, mely néz Damaskus felé.
A te fejed hasonló rajtad a Kármelhez, és a
te fejeden hajadnak fenatékja a bíborhoz, a
király is megköttetnék fürteid által!
Mely igen szép vagy és mely kedves, oh sze
relem, a gyönyörűségek közt!"

(Folytatás.)

valamely emlékét, mintegy bűnjelét kereste a
Nelli arczán, a ki azonban üdén és ragyogva állt
az aranygalléros tisztek között és elfogulatlan,
jókedvű nevetéssel bólintott felé.
A kocsi után aranyos fényű porfelhő gomoly
gott fel, míg végiggördült a falun. Néhány
elkésett templomba ballagó megemelte kalap
ját, túlbuzgó előrehajlással mintegy bocsánatot
kérve a késedelemért.
A kertekből, a lombok dús sűrűjéből s a tiszta
ablakokból és a virágágyak tarka szőnyegeiről
mindennünen édes és heves illatok szálltak fe],
mint láthatatlan áldozati füstök és a frissen
meszelt falak vakító tündökléssel, szinte fehér
izzásban égtek a napfényben.
Abban a perczben, mikor a kocsi bekanyaro
dott a templomtérre, elhallgatott a harangszó,
a legkisebb harang egy szeles és riadt csengésé
vel, a mely még sokáig remegett s úgy tetszett,
hogy egyre halkabbá finomulva az ég azúr
reszketésébe olvad át. A sötétvörös torony vég
telen nyugalommal, lágyan simult az égre s
csak az aranycsillag ragyogott a tetején lázasan
és lelkendezve.
Minden az élet nyugalmát és a tavasz derű
jét sugározta és György önkéntelenül lehunyta
a szemét, mikor belépett a templom avult és
fülledt illatú homályába, hogy megőrizze magá
ban ezt a boldog ragyogást. így ment a helyére,
félig hunyt szemmel, mintegy álomban és csak
akkor nézett körül, mikor az orgona váratlan
erővel felharsogott, az ünnepélyes akkordok
hangos és nyugalmas zengésével.
Az egész gyülekezet felállt, baloldalt a. fekete
férfiruhák komor tömegének megmozdulásával
és jobbról a pünkösdi selyemkendők virágos
pompájának fellebbenésével, káprázatos, álomszerű zűrzavarban s az ünnepre vasalt szok
nyák friss, harsány suhogásával.
És a régi, gyermekkori áhítat tiszta hevülete
gyúlt ki benne, a mint az ajkak egyszerre fel
nyíltak és az ének tiszta, bő áradással fakadt
róluk:
— Jövel Sientlélek Úristen!. . .
György velük énekelt és jól esett neki a
hangja felszabadulása. A régi szorongás és fojtó
keserűség, a mi mintha a torkában lappangott
volna, feloldódott az áhítat csendes mámorá
ban s most szinte boldogan vetette magát e
harsogó hullámokba.
— E Í hát az én búcsúm! — mondotta magá
ban és egyszerre csendes elégültséget és végte
len fájdalmat érzett. És erre gondolt később is,
mikor a kántor befejezte az utójátékot s az
orgona bánatos imája elhallgatott.
Lassú mozdulattal vette a bibliát és az ima
könyvet. A katedrára vezető falépcső szelíden
megrecscsent lábai alatt, míg egy perezre eltűnt
előle a templom izgalmas tarkaságú hajója.
Felért a szószékre és szét nézett a gyülekeze
ten. Az arezok hihetetlen ünnepélyességgel me
redtek felé, a várakozás ámult komolyságával.
A könyvekre tette összetett kezét és így mondta
el az imát, betűről betűre, kissé fátyolos hangjá
nak nyugodt zengésével, mint a leczkét diák
korában. Azután a katedra piros bársony pere
mére támaszkodott mindkét kezével, szokás
VI.
szerint kissé előrehajolva és csendesen mon
Mind a három harang szólt a faluban. A távoli dotta :
és telt hangok a szél szeszélyes játékábaji néha
— Azok a sz* nt igék, melyekről ez ünnepi
egészen elhaltak megbékülten és néha hirtelen órában elmélkedni kívánok előttetek, írva talál
felzengő, nyugtalan jajongással áradtak a kas hatók az Apostolok cselekedeteiről írott könyv
tély felé.
második részének 1—4-ik és 12—17-ik versei
Ennek a távoli zenének a kísérete mellett ben, a hol is a nevezett helyen a következő
szállt fel György a kocsira, a mely a terrasz szent igék olvashatók :
előtt állt. Elrendezgette a hullámos fénvű,
— És mikor a pünkösd napja eljött, mind
hosszú palástot, megigazította fekete papi süve nyájan egy akarattal együtt valának — kezdte
gét és meghajtotta fejét a terrasz felé, komolyan olvasni a bibliát és a hangja egyre erősebben
s kissé szertartásosan, a hogy tanulta.
és tisztábban csengett, mintha utolsó áhítatát
Ott álltak mindnyájan, az újonnan érke és egész lelkét (mtené az ódon zengésű szavakba :
zett vendégekkel, több magasrangú tiszttel és lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy
együtt". György hirtelen elsápadt, míg köszön sek's^n zúgó szélnek zendülése és elteié az egész
tötte őket s egy pillanatig az éjszakai jelenet h á z a t , a h o l Ülnek v a l a . (Folytatása következik.)

E Í a íe termeted hasonló a pálmafához, és a
te emlőid a szőlőgerezdekhez.
A?t mondám: felhágok a pálmafára, meg
fogom annak ágait : és lesznek a te emlőid,
mint a szőiőnek gerezdéi és a te orrodnak illatja,
mint az almának.
É; a te ínyed, mint a legjobb bor, melyet
szerelmesem kedvére szürcsöl, mely szóra nyitja
az alvók ajkait.
Éa az én szerelmesemé vagyok és engem
kíván ő!
No, én szerelmesem, menjünk ki a mezőre,
háljunk a falukban.
Felkelvén menjünk a szőlőkbe, lássuk meg,
ha f)kad-é a szőlő', ha kinyílott-é virágja,
ha virágzanak-é a gránátalmafák: ott közlöm
az én szerelmimet véled.
A nnndragórák illatoznak, és a mi ajtónk
elő.t vannak minden drágalátos gyümölcsök,
ók és újak, melyeket oh . . . én szerelmesem . . .
néked megtartottam!...»
Mély csend állott be. György lehajtotta fejét,
mélyen bánva, a mit tett. Az utolsó szavaknál
még hitte, hogy a végtelen epedés minden
kéjes bánata a hangjában sír, mint a művész
keze alatt vonagló gordonka édes borzongása ;
most egyszerre csak a torka égő szárazságát
érezte s restelte és ízléstelennek tartotta magát.
Nelli szótlanul hallgatta végig, néha moso
lyogva s néha loppal csodálkozva nézett fel
rá. Nem mindenütt tudta figyelemmel kísérni
a mondatok menetét s furcsa, idegen zenéjót.
Néha nem is figyelt a szavakra, hanem hátra
dőlve a székben átadta magát annak az ismeret
len édességnek és fojtott vágynak, amely a
hang csendes és fájdalmas pátoszából áradt felé.
S mikor csend lett, váratlan élénkséggel, kissé
zavartan szólt:
— Furcsa . . . csak nem akarja velem elhi
tetni, hogy ilyeneket szoktak mondani a tem
plomban?
György lassan felállt és csendesen mon
dotta :
— Nem, semmit se akarok elhitetni magá
v a l . . . megbocsát . . . Jó éjt!
Nelli e perczben kitárt karokkal állt, nyúj
tózva, a visszatartott ásítás tompa kéjével és
megborzongva, mint a ki ölelésre vár. Az ajka
csendesén reszketett.
Gyorsan, öntudatlan csalódottság és kedvet
lenség rezgésével hangjában, viszonozta a kö
szönést :
— Jó éjt, Síent György!
Leszaladt a lépcsőn és megbotlott a kendő
ben, mert közben felnézett az égre. Gyors
lépésekkel elindult az oldalsó bejárat felé, a
hol szobájába juthatott a nélkül, hogy keresz
tül kellett volna mennie a bárónő hálószobáján.
György nem nézett utána és nem vette észre,
hogy a saroknál tétovázva megállt, lassan meg
fordult, visszajött és elkerülve a terraszt, meg
állt a földszint legutolsó ablaka alatt, a hol a
tiszt aludt. Félhangosan nevetett magában, le
hajolt a földre és felvett valamit, A következő
pillanatban halkan egy kavics zörrent meg az
ablakon.

T

Ferenczy Károly: Női arczkép.

Ferenczy Béni: Női fej.

Ferenczy Károly: Féifi arczkép.

A FERENCZY-CSALÁD KIÁLLÍTÁSA
AZ ERNST-MÚZEUMBAN.
Mentől nagyobb ós kiválóbb festői egyéni
séggel áll szemben az, a kinek a kiállításokról
közönségének be kell számolnia, annál nehe
zebben megoldható feladatot lát maga előtt
mert már előre is érzi, hogy a szavak másféle
eszközével milyen keveset tud átvinni a papírra
abból az egészen másnemű érzéki gyönyörkö
désből, a melyben része volt. Könynyen csak
lelkes örömökről tud beszámolni, de már sokkal
nehezebb a dolga, ha bonczolgatni kezdi ezek
okát, mert azok a széttördelő elvonások, a
melyekhez eljut, csak nagyon színtelenül
helyettesítik azt a csillogó képet, melynek má
sát, sőt lényegét a megszokás szürkére kopta
tott szavaiba szeretné foglalni.
S ha már a legtöbb esetben is ekképen áll a
dolog, mennyire így áll Ferenczy Károly művé
szetével szemben, a mely minden ízében ki
zárólagosan festői értékekel rejt magában, a
melyben annyi az alkotás és oly kevés a téma é"s
közömbös mindaz, a mit a közönség zöme a
képekben rendesen keresni szokott.
Ez a kiállítás is, melyen Ferenczy fejlődésé
nek majdnem összes állomásairól vannak jelen
tékeny emlékek, ismét mély szomorúságra han
gol, hogy ezt a nagy művészünket olyan korán
kellett elveszítenünk, mert Ferenczy akármilyen
feledhetetlen eredményeket ért is el eddig, még
mindig továbbfejlődőben volt és most is újra

érezhetjük, hogy az utolsó fejlődést, a leg
nagyobbat, a hová tehetsége vezette volna, még
nem érte el. A kiállításnak számos vázlatos képe
és sok rajza is van, a melyek mély bepillantást
engednek abba a folyamatba, a mely a.z első lel
kes impressziótól a kései alkotáshoz vezette Ferenczyt. De míg a múlt század vége felé dolgozó
igen sok kortársánál az volt a helyzet, hogy az
első benyomás frisseségét, lendületét és festőiségét a készre érlelt munka nem őrizte meg,
nála ezt a visszahullást sohasem tapasztalhat
juk. A kivitelt, a befejezést Ferenczynél nem za
varták művészeti teóriák és soha még csak
eszébe sem jutott, hogy mások kedvét keresse :
megalkuvásról az ő arisztokratikus zárkózott
sága mellett még kevésbbé lehetett szó.
Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy Fe
renczy nem esett volna át az alkotással) a nagy
alkotással együttjáró nagy belső vívódásokon,
de ezek a küzdelmek mindig ösztönszerű és
szót nem szedhető ujjáteremtéssel végződtek.
Épen ezért Ferenczy változásai nem is jelente
nek alapjában véve igazi változásokat. A mikor
pleinair thémákról áttért a szobai világításókba
állított tárgyakhoz, különösen pedig azokhoz az
aktokhoz, a melyek utolsó éveiben foglalkoztatI ák, akkor is ugyanazok a dolgok izgatták kép
zeletét : a színek, a színekből kimodellálható
térviszonyok és az anyagoknak érzéki szépsége,
melyet egyaránt meglátott a női test hamvas
bársonyán és akármilyen, másoknak talán hit
ványnak tetsző, olcsó szövetdarabon is.

Itt aztán elérkeztünk oda, hol elfogy a szó
és a szemléletnek kell következnie. Mert Ferenczy
valóban nagy kolorista volt. Persze nem abban
az értelemben, a melyben azt rendesen mondani
s/okták a pompázó színek vásári hatásokat
keltő felrakóiról, hanem azon a módon, a hogy
az igazi nagy koloristák voltak azok, az új és
meglepő ellentétek és finomságok megalkotói.
Ebben az irányban pedig évről-évre erősödő
tehetséget mutatott, a régebbi idők színtarka
ságából átfejlődött egy sonor csengésű, de na
gyon mélyről felcsendülő színskálához, a melylyel — sajnos — már nem sokáig dolgozhatott.
Gyermekeinek kiállítása atyjuk nagysága mel
lett eléggé veszedelmes vállalkozás volna, ha
nem tudnák megállani helyüket, kivált ha az
utánzás útjára tévedtek volna. De nem ez az
eset. Még leginkább Valér az, a ki atyja nyom
dokain próbált járni.
Ferenczy Béni szobrocskáidé* nagyobb kompozicziója, de különösen rajzai erős plastikus
látásról és kiváló kifejező erőről tanúskodnak.
Mentesek a ma divatos szobrászati festőiskedéstől, mely ellen fiatalabb szobrászgenerácziónkban végre üdvös ellenhatás kezd tá
madni.
Ferenczy Noémi gobelintervezetei pedig igaz
gyönyörűséget fognak szerezni mindazoknak,
a kik szeretik az archaizáló naivitást ebben a
gyönyörű iparművészeti ágban, melynek anyaga
szinte parancsolólag írja elő a stilizálást.

Ferenczy Valér: Rézkarcz.

Ferenczy Noémi: Menekülés Egyiptomból (Gobelin.)
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zük. Hogy tudtunk vele igazán rokonszen
vezni, azért talán részben a szerep megszemé
lyesítője, Góthnó is felelős, a ki némely vonásá
ban mintha szándékosan antipatikusra ját
szotta volna az alakot.
Az előadás általában a Vígszínház mértékei
hez képest kivételesen egyenetlen. A második
felvonás uzsonna-jelenete példája annak, hogy
aszinprd lehet tele emberekkel és mégis üresnek
hat. A vidéki magyar úri társaságot a színészek
egészen hamisan játszszák, mozgásban, beszéd
ben egyaránt. A ki volt valamilyen társaságban,
annak ez a játék el tudja venni a kedvét az egész
előadástól. Általában a második felvonás a
gyöngéje a darabnak, az iró olyan színpadi
ügyetlenségeket követ el, a melyek nála egészen
szokatlanok. Az uzsonnázó társaság egészen je
lentéktelen, nem érdekes és kidagad a darabból
s az a mód, a hogy a szerző szinte személyesen
kiküldi a társaságot a szobából, hogy a báróné
egyedül maradhasson a kozákkal, egészen naiv
primitivségű. A harmadik felvonásban megint
felragyog Szomory tehetsége, különösen a búcsújelenetben, a mikor a kozák elmegy a kaszirosnéval, a kit azért szeret jobban a bárónénál,
mert jobb és többet szenvedett. Ez egészen
orosz mélységeket nyit fel és megadja a
kulcsot a kozák végső megértéséhez. Á színé
szek
közül igazi örömünk csak Bánki Judit
FÜRD >-EI,KT A KL VN'KEXBKRGIII STRANDON. — Német vizi repülőgép átrepüli a strandot.
ban volt, a ki a Lembergből jött, alázatos szerelműkasziroslányt teljesen híven játszsza külső
ben, mozgásban, beszédben s meg tudja terem
lünk,
a
mely
később
is
megmaradt,
bár
feszült
SZÍNHÁZ.
teni,
a mi a legfontosabb : az alak külön leve
ségben kissé lankadva, mert lényegében véve
gőjét.
— Szomory Dezső: íMatnska.' A Viiíszinhúzlmn.—
a darab többi része Gregort illetőleg már inkább
csak isméi li, de igen szépen ismétli, a mit az
Minden egyenetlenségével Szomory darabjá
Szomovy Dezső pompás tehetségű iió, csak első felvonásból tudunk. S még erősebb volna ban, mint az iró majd minden művében, van
néha kissé olcsón adja magát. Hiányzik belőle wleérzésünk, ha Góth Sándor kissé mélyebbről bizonyos lendület, egy idegesen lelkendező, néha
minden respektus a közönség és önmaga iránt, ragadja meg az alakot s tüneményes színészi szándékosan, néha szándéktalanul Ízléstelen, de
szereii az emberekéi azzal ugratni, hogy rosz- rutinján túl egy kis művészi spontaneitást is mindig erősen szuggesztív művészi egyéniség
szablmak matatja magái, mint a milyen és ludofl volna belevinni a szere pb'.
árad ki belőle s olt, a hol a darab tetőpontjára
nem egyszer mintha csak azéri keverne olcsó
Ezzel körülbelül elintéztük, a mi Szomory jut, harsogva zeng ki belőle az emberi lélek
ságokat az írásaiba, hogy kifejezze velük kö
Schöj>flin Aladár.
darabjában igazán jó. Gregor, a kozáktiszt, az szava.
zönségéről való kedvezőtlen véleményéi. KiesiI
ir6 intenczióinak ellenére lett a darab főalakja.
olyan, mini a tehetséges, de elkényezteted
A szerző szemmellál hatólag Torday bárónőre vé
gyerek a jólnevell társaságban : szépekéi beszél,
tellé a legnagyobb súlyt. Csakhogy ez a báróné SZONETT, AZ ÉJFP^LI DUNÁN.
de egyszerre csak elkezd affektálni, kifacsartan
távolról' sem olyan eleven alak, mint a ko
beszél, furcsa kai mond és örül a saját rosszalMa csodaszép a május itt,
zák, nagyon sok benne a konvenczió ég, egy-egy
kodásának. Ha észreveszi, hogy mulatnak vagy
Mélyebb talán, mint másfelé ;
fordulaton némi papirosízét is éreztük. A her
megbotránkoznak rajta, annál inkább. Minden
Hajó fut állomás felé,
vadni kezdő özvegy, a ki tízéves házasságában
Kiköt. Most rezzen az aczélsík.
kép passzjonálni akarja a pubhkumot, annak
csak a gazdálkodás iránt érdeklődő és kikapós
örül, ha lelkes hívei és haragos ellenfelei van
félje mellett nem sok jót láioll s ebben az élet
Fekete, sima tükörén a
nak. Mindeneseire izgaló és érdekes író, gyá
ben maga is megkeményedett, az utolsó szereMiriád apró lámpafény;
szosan egyenruhát viselő színpadi irodalmunk
lem önző makacsságával ragaszkodik a kozák
Iszonyút bömböl a szirén,
ban külön, feltűnő szín az ő szellemi dandyzhoz, a kihez szenvedélyesen vonzzák utoljára
Mint egy felijjedt siket néma.
nmsa. Új darabja is egészen Szomory, kitűnő
felzaklatódod érzékei, a kit nem bír megérteni
megérzések, elragadó részletekés elkedvel 1< níDe lenn a némaság honol
s a ki, mikor végkép meg a karja tartani magánál,
tően disszonáns olcsóságok vegyüléke. Az egyi Éi nem felel a szörnyű szóra :
erőszakkal kitör, mini a szabadságra termett,
netlenség, épen legkiválóbb tehetségeink fáj
A víz" alatt csöndben fut el —
vad ketreczéből. Ez a belső tragédia, bár van
dalmasan jellemző vonása, ő benne jobban
benne bizonyos klsisészorfiség, érdekelne, ha
megvan, mint bárkiben másban.
(Nem köt ki többé már sehol,
tudnánk az asszony iránt érdeklődni, de nem
Nincs állomása, se hajója)
Van egy alakja, a kit pompás iiói beleéléssel bírjuk lényéi, mint valami élőt, három diménA kit a Duna megölel.
fog meg és ábrázol. Gregor Gregorovics ez. a z.ióban felfogni, túlságosan irodalomnak érez
Szegedi István.
hadifogoly kozáktiszt. A természet embere,
csupa érzés, csupa impresszió, semmi czivilizáczió, semmi morális felelősségérzés, néha érzé
sével a humanitás legszebb magaggágaira jut.
néha pedig olyan, mint a valódi természel egy
öntudatlan állata. A nőkre ellenállhatatlan há
lása van, lK)londulnak érte, szenvednek érte
s ő kész örömmel fogadja áldozatukat csókl>an
es anyagiakban egyformán, a nélkül, hogy ebből
bármi kötelezettséget érezne magára nézve.
Fogságának aranykalitkájában, a magyar'al
földi kastélyban, a. melyet a ház úrnője bélel
ki neki puhára és melegre, rettentően szénied
a honvágytól, az orosz puszta, az otthoni falu.
az orosz emberek, a harangszó, a lomba biva
lyok s az otthon minden emlék;' viharzik ál
lelkén és ragadja magával a szélső exaltáczióba,
a mikor megfeledkezik mindem61 a világon
Egész lénye ebben az egy érzésben ögszpontosu
— ő az a fajta ember, a kinek egész lénye min
dig egy érzésben összpontosul, — abban, a mely
épen na
.Züllött lény, de lelki habitusalön
impresszionizmusában van valami
nagy vonás, a mi megragad, mély szimpátiái
kelt iránta. Ilyen nagy arányokban konczipiált
alakot ritkán látunk színpadunkon, s mely
görcsösen ragaszkodik a köznapi apró emberek
apró ogyeibez-bajaihoz és nem mer. talán nem
>s tud SÍ
emberi perspektívákba terjesz
kedni. Különösen az első felvonásban, a mely
mindenképen legkészebb és leginkább teli része
a darabnak, erős emberi együttérzéssel figye
NÉMET KATONÁK A BLANKENBERGHI STRANDON.
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A HÁBOEÚ ZSIBVÁSÁRJA.
Technikai és gazdasági szempontból egyaránt
ijesztő probléma az (gesz emberiség számára
a most már hamarosan remélhető átmenet a
békébe. A legutóbbi hosszú négy esztendő
minden erőmegfeszítése a háború szolgálatába
szegődölt, minden kéz, minden elme a háború
számára dolgozol! s ebben a munkában tökélelesen elhanyagollak a békés kuli ura érdékeit.
A hadsereg felhasznált minden nyersanyagot s
nem voll módjában, hogy gazdaságosan bánjók
velük. A mi egyszer hozzája került, az gyors
pusztulásra voll szánva s az egész háború tu
lajdonképen nem is voll egyéb, mini ember és
anyag erőszakos pusztítása. A mikor reményünk
van arra, hogy ez az áldatlan korszak végei ér,
első gondolatunk szemlél tartani a fölött, a mii
a négy esztendő alatt csináltunk s felvetni azt
a kérdést, hogy van-e még valami, a mit meg le
het menteni a békés jövendő számára?
Arról nem is lehet beszélni, hogy mennyi
mindén pusztult el a szokásosnál hamarabb és
hiábavaló módon. A harczban álló emberiség
talán kétszerannyi élelmet fogyasztott el, mini
rendes körülmények közölt és ötször annyi
ruhát ós czipőt tett tönkre. A frontokon nem
kíméllek semmit, csak az emberéletet, a meny
nyire lehetett s ez az oka annak, hogy a. legközön
ségesebb szükségleti czikkek készlete tökélete
sen kifogyott az egész világon és a termelésnek
évekig kell még ezután is fokozol tan dolgoznia,
hogy a normális állapotot helyreállítsa. Csak
annyit vegyünk, hogy a központi hatalmak
lakosságának, a mely a szó-szoros értelmében
le van rongyolódva, egyszerre legalább száz
millió rend ruha és czipő kellene, a mihez nincs
nyersanyagunk. A mi ruhakészlet a hadsereg
leszerelésénél felszabadul, az alig jöhet számija,
mert bizony a legnagyobb része zsibvásárra
való holmi.
A mi a hadsereg leszerelésénél jelentékenyebb
mennyiségben megmarad, az nem egyéb —
ócskavasnál. Ebben a czikkben igazán hallat
lan bőség lesz egyszerre, mert a fegyverek és
egyéb felszerelések maradványai kivétel nél
kül ebbe a kategóriába kerülnek. Csak egy meg
közelítő számítást kell csinálnunk, hogy el
képzelhessük, milyen elképzelhetetlen mennyi
ségű anyagot használt fel a háború olyan mó
don, hogy a háború befejeztével milliárdokat
érő holmi válik egyszerre értéktelen ócskasággá.
A többszörös védelmi vonalakat is számításba
véve, bátran feltehetjük, hogy legalább húsz
ezer kilométernyi hosszú drótakadályokat épí
tettek a hadviselő felek a háború alatt. Minde
nütt legalább ötszörös drótakadályt kell szá
mítanunk s mivel véges-végig mindenütt, éve
ken keresztül szinte naponként kellett toldanifoldani a drótot, mit a tüzérség állandóan lőtt,

, .. ,
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bátran mondhatjuk, hogy minden méternyi
frontszakasz elfogyasztott ötven méter szeges
drótot. Összesen egymillió kilométernyi diólol
használlak fid tehát, a mivel kétszázötvenszer
lehelne körülvenni a Föld egyenlítője! s a minek
az értéke minimálisan százmillió korona lehe
tett.
Akármilyen nélkülözhet ellen volt a jó drót
akadály a harezok alatt, a nagy érték egyszerre
megsemmisül a háború befejeztével. Ha még
szépen össze lehetne szedni, felgöngyölíteni az
egészet, akkor még fel lehetne használni békés
kerítésekre, de a valóságban annyira össze .van
kuszálódva, szakgatva, hogy szó sem lehel a
kibogozásáról. Az erre fordított munka annyira
megdrágítaná az ócska diólol, hogy nem lesz
érdemes hozzá sem nyúlni, inkább ott eszi
meg a rozsda a százmilliónyi értéket, a hol
hever.
Habár minálunk is gondollak már arra, hogy
külön szervezetet létesítsenek a hadianyagok
értékesítéséle, ez a szervezet aligha csinálhat
valamit a frontok zsibvásárra való lim-lomjával.
Azonban mind a mellett jut elég ócskavas ennek
a vállalkozásnak is. Az a sok millió gyalogsági
fegyver, aczélsisak, lőiéspáncél, mind haszon
talanholmivá válik, a minek csak a nyers anyaga
képvisel értéket. Az ágyuk sokaságával szintén
nem lehet egyebet csinálni, mint beolvasztani
őket, mert még akkor sem lenne érdemes el-
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lenni őket, ha valamikor új háborúra lenne
még egyszer kilátás. Minden ágyú ötvenszer
annyi lövést adoll le, mint a mennyire készí
tették s ma már az egész világ ágyúparkja
olyan lerongyolódott állapotban van, hogy a
preczizitásuk nagy mellékben alá sülycdt.
A hadianyagért ékesít és nem is lesz egyéb,
mini hatalmas méretű zsibvásár, mert zsib
vásárra való lesz csaknem minden, a mi a le
szerelésnél felszabadul. A Irének szekerei, az
automobilok, mik négy éven keresztül szaka
datlanul a legnehezebb teljesíi menyeket végez
lek, annyit is alig érnek, a mennyibe a haza
szállításuk kerül s használható állapotba való
helyezésük olyan nagysza hasú .javító műhelyke
felállítását tenné szükségessé, hogy a ki például
autót akar szerezni, meg fogja gondolni, hogy
ne várjon-e egy - két évig, a míg aránylag
olcsón ujai kap, a mostani toldozott-foldozott
helyett.
A harczlerekre visszatérő lakosság mellék
foglalkozása lehet majd a frontok ócskavasának
ossz.gyűjtése. Ők szedik fel a drótakadályt s
a gyerekek szórakozása lesz összegyűjteni a
métermázsaszámra szerteheverő gránátszilán
kokat, a mik például az olasz front egyes he
lyein szinte vas bányákká tették a terméketlen
karsztot. A környékbeli lakosság hosszú időre
el lesz látva fűtőanyaggal, mert az állásokba
véges-végig rengeteg mennyiségű szálfa és deszka
van beépítve. Szétbontani és másra felhasz
nálni aligha lehet ezt a sok korhadó, összetöre
dezett deszkát, de egyébként is ott van a fron
tok mögött a gondosan épített barakkok so
kasága, a mik egyelőre szükséglakásokként
szolgálnak majd az elpusztított lakóházak he
lyeit, az újjáépítésnél pedig majd a faanyag
egy részét szolgáltatják.
Bármerre tekintünk, alig találunk megment
hető dolgot a hadianyagokból. Egyetlen téren
lehetünk hálásak a háborúnak, az egészségügy
terén. A háborús szükség százszámra teremtelte
a legmodernebb berendezésű kórházakat, a
miknek továbbra is egyformán értékes felsze
relése most a békés polgárság intézményeinek
birtokába kerülhet. Csaknem valamennyi ká
nyát kórházzá alakítottak ál a háború alatt
- ha igazán megvalósul a paczifisták szép álma,
az általános leszerelés, akkor a kaszárnyáktól
csak a feliratokat kell levenni s egész csomó
pompásan berendezeti korháza lesz a világnak.
A hadlápterületek mozgó kórházainak felszere
lését kell még csak szélosztani ezek' közölt- s
egyszerre annyi tökéletesen felszereli kórház
lesz mindenfelé, hegy a betegek Csak halával
gondolhatnak vissza a nagy háborúra. S van
valami felsőbb igazságszolgáltatás abban, hogy
a leghumánusabb czélokia jusson, a mi még n
menthető a nagy emberöldöklésből, hiszen a
régi béke világban azért nem jutott pénz kórhá
zakra, iskolákra, mert minden anyagi erőt a
háborúra való készülődés szívott magába.
Sztrolay Kál-
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Elbeszélés. — Irta Zsoldos László.

Róza, óh Istenein, mikor volt az, a mikor
mégTSzabó^Róza kikosarazta az elsó kérőit?
Hova tfint az a boldog idő, a mikor a pénzügyi
tanácsosok legidősebb lánya még fiatal és üde
volt és kötekedő, gúnyos inosolylyal hajtogatta
a fejét a feltörekvő testvórhugai felé, csípős
hangon mondogatva nekik:
— Nem, nem, Lidi, nem, te kis pökhendi
Klára, előbb majd én, azután ti. Szó sincs róla,
hogy férjhez menjetek én előttem.
Azóta hajh, már tizenöt év elmúlt és Lidi is,
meg Klára is, mind a kettő hasonlíthatatlanul
csinosabb a legidősebb leánynál, már régesrég
óta a gyerekeivel sétál az Andrássy-úton ki a
Városligetbe (nyáron fagylaltozni, télen a kor
csolyapályára), de Róza, vagy a két húga gyer
mekeinek a nyelvén Róza néni bizony még min
dig viseli a szomorú pártát.
így lehet két kedvesebb, szemrevalóbb nőtestvér közt a pad alá esni, tanulhatta volna
meg Szabó Róza a multakból, ha okulni akart
volna. Csakhogy neki már az volt a természete,
hogy semmin sem okult. És lriába udvaroltak
körülötte másoknak a fiatalemberek, haszta
lanul vezették az anyakönyvvezető elé egy
másután a barátnőit, sőt a barátnőinek a] hú
gait a férfiösineiősei, a pártában maradt leány
csak nem akart; hinni a múló időnek és mialatt
órák hosszat piperézte magát mindennapa tü
kör előtt, soha, de soha egy perczre sem akart,
s talán nem is tudott megválni a reménytől,
hogy majd eljön még ő érte is egyszer az igazi.
Hiszen az nem igaz, hogy potom harmincznégy
esztendő miatt egy melegen érző női s2Ívnek
örökre le kelljen mondania az élet örömeiről,
a melyekről annyi remekművet írtak a poéták
és' tisztára képtelenség, hogy ne akadna férfi
ebben az országban, 8 ki éretlen és szeleburdi
fruskák helyett ne inkább ilyen, gondolkozá
sában megállapodott, érzelmeiben pedig meg
bízható, érett nőnek vágyakoznék a szerelmére,
vagy na, hogy ne mondjuk túlzottan : a von
zalmára, nem is beszélvén arról a fontos körül
ményről, hogy Szabó Róza tizenkét esztendő
alatt már csinos kis összeget tett féke a fővárosi
tanítónői fizetéséből s ősz óta mindezt meg
tetőzte azzal, hogy most már igazgatónői rang
gal és fizetéssel tudná boldogítani a szerencsés
jövendőbelijét.
S mégis, mindez nem használt semmit. Hiába
fordult meg az új igazgatónő mindenfelé a tár
saságban, a hova csak bejuthatott, hasztalanul
mutogatta feltűnő sűiűn kaczagva a három
arany fogát (mindjárt elül a felső sorban, hogy
messzire kiragyogott), sikertelenül járt fűzőben
reggeltől estig, még odahaza is, czél nélkül pa
zarolta el bizonyos kiválasztottakia alegbehizelgőbb tőrvetéseket: bámulatos módon sehogy
sem akart olyan bátor ember akadni, a ki azok
kal a bizonyos rózsalánczokkal akarta volna
(egy életre! egy egész életre, mert hisz csak
egyszer élünk!) magához fűzni szegény Szabó
Rózát.
í* Végre, hosszú tizenöt év után derengni kez
dett a szemhatár. Egy fiatal énektanár ke
rült bele valahonnan vidékiől a státusba.
Szabó Imrének hívták a boldogtalan fiatal em
bert s ez, a mikor valami küldöttségben megösmerkedett S2abó Rózával, hát már az első
pillanattól fogva mintha valami csudálatos és
szinte megmagyarázhatatlan zavarral, vagy
akár így is mondhatnám : áhítattal tekintett
az igazgatónőre.
•»' A piperes vénkisasszony természetesen tüs
tént észrevette azt a hatást, a mit a fiatal
énektanárra tett s minthogy a fiú eléggé jóképűnek és nagyon szerénynek, sőt valósággal
elfogultnak i s látszott, többek közt azért is,
mivel az igazgatónői meg az énektanári fizetés
Pedig együttvéve jóval nagyobb összegre rú
gott volna, mint a kettő így külön-külön. Ez
is, de meg a férfi egyéni kedves tulajdonságai
is közreműködtek abban, hogy Szabó Róza
már az első negyedóra letelte után szemoeötlő
nyájasságot tanúsított Szabó Imre irányában.
A. küldöttség már régen széjjeloszlott, hanem
Szabó Róza és Szánó Imre még azután is jó
darabig együtt bandukoltak végig a váczikörúton. Közömbös tárgya król beszélgettek
nem mindennapi élénkségül; az igazgatónő
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a hogy óriási tollas kalapjában, fehér csipke
blúzban tipegett a kiséiője oldalán, társa'gás
közben egy-egy jól irányított kacsintás segít
ségével hamarosan észrevette, hogy fiatal k»ntársa szintén csak úgy oldalvást, hányszor, ah,
milyen sűrűn nézegeti figyelműm az ő aiczaélét s ez a körülmény természet csen egyre ele
ven* bb társalgásra, egyre több elmésségre s
folyvást több dallamos kaczajro ragadta a pár
tában maradt kii ünő tanerőt.
Végre elérkeztek Róza lakásának a kapuja
elé s búcsúzniuk kellett. Azért mondóin, hegy:
kellett, mert a nőn is, de a fiatalemberen is
meglátszolI, hogy mind a ketten sajnálják,
hogy ily rövid ideig (mindössze egy másfélórás
küldöttséggyülekezés, meg (gyetUn egyórás
séta kettesben) lehetlek együtt s mindkettŐjükön, de különösen az énektanáron meglát
szott, hogy mielfíii búcsúi venne a másiktól,
még nagyon-nagyon szerelne mondani valamit.
A vénkisasszony boldog diadallal káczagotl
ezen a szemérmetes modoron s melegen meg
szorítván ifjú névrokonának á ke/ét, biztatóan
suttogta neki:
— Tanár úr, nézze, holnap délután kint le
szek a Margitszigeten.
• — Hám órakor? — kapott mohón a szavába,
a férfi.
— Az ötórai hajóval indulok a vámháztér:
iöl. Kijön?
— Hogyne! Bzeí örömmel!
válaszolt lel
kesén ama/, és tiszteletteljes, de kissé talán
túlságosan bosszú csókot nyomóit az igazgató
nőnek az eres kezefejére.
Róza. csaknem mámorosan rohant föl a lép
csőn a lakásába :
— Ah, végre! Végre! — rebegte magában,
mialatt bent a szobájában levélte a. felfrizurázott fejéiől az óriási kalapot. — Vagy az övé
leszek, vagy soha senkié!
Másnap délután a vámháztéri hajóállomáson
Szabó igazgatónő véletlenül, együtt szállt be a
margitszigeti hajóraa fiatalénektanáira]. Együtt
s szálltak ki a szigeten s együtt bolyongtak
órák hosszat a kellemes ösvényckui. A beszél
getés ezúttal mintha nehezebben folyt voh.a,
mint az első napon, a mi természetes következ
ménye volt annak az elfogultságnak, a mi
mindkettőjüknek a szívében lakozod. Róza
gyakran vetette a szemét hol a lába elé a ka
vicsra, hol pedig föl az ég felé, miközben biz
tosan tudta, mert érezte, hegy a fér fi milyen
odaadással, milyen rajongón függiszli iá a
szemét s kiséri minden mozdulatát.
Végre, vérbeli laneiőkhöz illő módon, oda
ballagtak Arany János híres fái alá s letelepül
tek egy padra, egymás mellé. Hallgattak. Perezek multán Róza törte meg a. csöndet.
— Mondja csak, tanár úr, — kérdezte édes
késen nyújtva a hangját — mire gondol mostan?
{. Imre megrezzent. Megint rátekintett (most
már félig a szemébe nézve) a vénkisasszonyra
s aztán mélyet sóhajtott.
— Na mégis? — faggatta a biztos vallomás
előórzetében a leány. — Mondja ki bátran, a
mi a szívét nyomja. Ne . . . na habozzék, be
széljen (s a keze hozzáért a fiatalember kezé
hez), beszéljen . . . Imre.
Imre! A keresztnevén szólította! Szabó tanár
megrázkódott, mint a kin villamos áram fu
tott keresztül s hirtelen megragadván az igaz
gatónőnek a kéjesen remegő kezét, izgatottan,
majd hogy nem fuldokló hangon nyöszörögte :
— Nagy Isten, mióta vártam erre a boldog
pillanatra! (Fölemelte a vén lány kezét az aj
kához és forrón megcsókolta. — De Imre!)
Mennyit kerestem, hirdettem, nyomoztam,
(újabb forró csók az igazgatónő kezefejére. —
De Imre! Ah! Óh!), a míg végre megszánt a jó
Isten (új csóközön a szerelmesen vonagló kéz
fejen s többé semmi tiltakozás) és az utamba
vezetett téged, te szegény, (csóközön), te drága,
(csóközön) megtévelyedett — anyám!
Vége. Nincs tovább. Szabó Róza és* Szabó
Imre külön síeltek haza a Margitszigetről
Arany János fái alól. S aztán kijök-kijök el
keseredetten kereste tovább, a mit másfél év
tized óta nem birt megtalálni : az igazgatónő
a jövendőbeli férjét, a fiatal énektanár pedig,
a kinek törvénytelen, kitelt gyerek létére csu
pán egy, Szabó Rózához némileg hasonlatos
végi fényképe maradt meg a pólyájába dugva
a könnyelmű édes anyjáról, - az anyját.
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MEGiTKOZOTT SZERELEM.
Piiiiiczia regény a tSzerelem az én bűnöm* szerzőjétől.
(Végi-.)

Ölöt ütött az óra. Magda fölkeli, meggy ujtolta állót ükre elől i a gyertyái és megdöbbenve
látta, hogy pár óra alatl me-nn-yire megöregedett
fájdalmában. Vonásai! valósággal Felszántotta
a szenvedés, szeme mélyen beesett, szájszöglete
keserűen lefelé hajolt aroza megránczosodott.
Ilidig verejték borította el lislét. Rekedten
suttogta :
— Vége mindennek!
igen, az ő számára vege voH mindennek,
mert nem tudta folytatni a hozzája hasonló
asszonyok hétköznapi életét. Minthogy Fülöp
állal és Fülöpéit létezel I, mini hegy élete ese
ményeinek és változásainak (gyedüli tárgya és
oeélja F ü l ö p volt, mindennek
végeszakadt.
Kifoszt va a szeielemtől és a csalódástól, a halál
a menekülést, az örök nyugalmat jelentette.
Egy pillanatra eszébe j u t o t t . hogy mily* n önző,
ha nem gondol Rose néni fájdalmára, de aztán
meggondolta, hogy nénje annyira istenfélő,
hogy minden! az Isten a k a r a t á b ó l származtat,
tehát rajongó hitében n u g fog nyugodni.
Elméjének különös egyoldalúságával egy pil
lanatig sem fontolgatta Magda, hogy öngyilkos
ságával véres szemrehányást állít Fülöp útjába,
sől épen arra gondolt, hogy kedvesének javáéit
hal meg, ha kiszabadítja ebből az erkölcsi nyo
morúságból, a hazugságokból, szégyenkezések
ből és rágalmakból. Stíl még talán félig-meddig
öntudatlanul jól esett neki az a gondolat, hogy
Fülöp el fogja siratni szomorú sorsáért. Elhatá
rozta m a g á t , hogy meg fog halni.
Abban, hogy de Presles kisasszony távol
volt a házból,a mi oly könnyűvé lette szándéka
végrehajtását, u véletlennek segítőkezet l á t t a ;
ekképen a legczélravezetőbb módot választ
h a t t a , hogy gyorsan és biztosan elpusztítsa
magát.
Vájjon kloroformot leheljen-e be? De mielőd eleget lélegezhetett volna be,elaludt volna.
Vájjon vízbefullaszsza-e m a g á t ? De hiszen pom
pásan tudott úszni és az életösztön bizonyára
erősebbnek bizonyulna a k a r a t á n á l . Aztán eszébe
j u t o t t , hogy mi képen hurczolnáka tetemnézőbe,
úgy, hogy visszaborzadt efféle megoldástól.
Legjobb lesz, ha revolverrel végzi ki m a g á i .
Csak egy lövést kell tennie és vége mindennek.
Határozott léptekkel ment a szekrény felé, a
melybe a fegyver el volt zárva. Ismét elhaladt
a tükör előtt és csak most látta meg, hogy
fekete bársony ka lapja még mindég rajta van
fején. Mereven, fájdalomtól görbült szájjal,
h a l á l s á p a d t a n vizsgálgatta magát a tükörben,
u t á l a t o s n a k és nevetségesnek találta magát.
Levette fejéről a kalapot és mélyen felsóhaj
t o t t , a mint gyönyörű szőke haját a fellobogó
gyertyafényben felcsillanni látta.
•*
Elővette a revolvert és csövét halántékához
szorította. Az aczél hidegségére megremegett
éa keze reszketni kezdett. Megpróbálta nyugal
mát visszanyerni és visszament a tükör elé,
de keze még j o b b a n reszketett, s ő t görcsösen
vonaglani kezdett.
— Mégis meg fogok h a l n i ! — mormogta.
Annyira meglepte a rosszullét, hogy kény
telen volt lefeküdni a kerevetre, hol lassanként
megnyugodott. Csodálkozva erezte, hogy ön
gyilkosságának gondolata mennyire eltávolí
totta mindentől, még a Fülöpre való vissza
emlékezéstől is. Mintha valahol a messzeségben
látta volna őt maga mögött és lassanként
valami édes nyugalom jött r á , sőt a halál gon
dolata már nem mint fájdalmainak következ
ménye, hanem mint megváltás le bégeti előtte.
E pillanatban igazi természetének egész filo
zófiája visszatért s életének regényét a maga
igazi értékében ítélte meg : semmiségnek tar
t o t t a , mint magát az egész emberi életet, a
mely nem más, mint egy ostoba és haszontalan
komédia a világegyetemben.
*» Megnyugodva kelt fel a kerevetről, ismét
elővette fegyverét és a tükör ele állott. De
keze görcsösen ismét elkezdett reszketni és
ismét kétségbeesett, hogy mily gyáva benne
az állati élet, mely mindenáron ragaszkodik
ahhoz a léthez, melyet elméje megtagad. Nem
bánta m a r , ha rosszul találja is el magát es
sínét halántékához illesztette a revolver csövét,
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midőn hirtelen átnyilallott emlékezetén az a
kínos jelenet, melyben férje egykor agyon
lövessél fenyegette őt, ha hűtlenségen rajtakapná. Eszébe j u t o t t , hogy mily szenvedélyes
gyűlölettel bánt vele akkor a férje, hogy mily
gyilkosan villámlott fel szeme. Hátha meg
ölelné magát vele?
Ránézett, az órára és meglepetve l á d a , hogy
csak bél órára jár az idő. Leült az asztalhoz és
kiszakítván egy füzetnek egyik lapját, bal
kezével egy elváltoztatott írású névtelen levelet
iil az urának. Azt írta benne, h o g y : felhasz
nálva nagynénje távollétét, Nirselné ma este
tizenegy óra tájban szeretőjét várja. A meg
csalt férj rajtakaphatja őket, ha csak ne m a karja
hogy barátai hála mögött kinevessék és to
vábbra is azt a szomorú szerepet játsza, mint
eddig.*
összehajtotta a levelet, borítékba t e t t e , vál
lára vetett egy köpenyt és lement az utczáia,
megállított egy bérkocsit és a kocsissal elküldle
a levelet Leprince-Mi) bel legény la kására, mely
ben az azóta l a k o t t , mióta az oroszországi ki
rándulás meghiúsulta miatt végleg összeves/tek.
Magda most már nem kételkedett a b b a n ,
hogy meg kell halnia. A délutáni órák kimond
h a t a t l a n izgalmát nyugalom váltotta fel lelké
ben. Fülöpöt sem vádolta többé magában, sőt
mély gyöngédséggel gondolt rá, hiszen oly
felejthetetlen örömöket szerzett neki. Most már
csak ezekre akart visszaemlékezni. Belátta,
hogy elpusztulásának oka tisztára a saját maga
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beteges érzékenységében rejlik, mert hiszen
n iáról-hol napra tovább is élhetett volna mint
annyi más, vágyódások, fejtörések és szenve
dések nélkül, sohasem feszítve érzelmeit a
végletekig.
Álmodozásából kopogtatás riasztotta föl, a
főkomornyik jött jelenteni, hogy az ebédet föl
szolgálják. Magda, gondolataiban annyira túl
járt már az életen, hogy egészen elcsodálkozott
erre a hívásra, mely a mindennapi megszokás
hoz szólította vissza.
Erőt vett magán és lement az ebédlőbe, ne
hogy személyzetében gyanút keltsen. Midőn
belépett a terembe, meglepetve látta, hogy
milyen fényűzően él, az asztalon álló gyertyák
fényében csak úgy tündököllek az ezüst és
a r a n y evőeszközök.
Mintha álomjáró lett volna, olyan pontosan
végzett el minden mozdulatot, míg belsejében
csak ez egy gondolat, foglalkoztatta, hogy négy
öt óra inulva már nem fog élni. De vigyázott
a r r a , nehogy valaniiképen elárulja, gondolatai!
cselédsége előtt. Mégis csodálkozott maga-magá
ban, hogy lázas várakozása nem íagad át azokra,
a tárgyakra., melyek körülvették. Kezébe vett
egy metszett kristály poharat, a melyet nagy
nénje czímere díszített és elgondolta, hogy hol
nap, midőn ő már holtan fog feküdni, ez a.
finom, törékeny kristálypohár még mindég é p
lesz és a virágok még virulni és illatozni fognak
ebben a kosárban, mikor ő már régen halott
lesz, bizonyára h a l o t t !
Torka összeszorult és alig t u d t a lenyelni azt
az egypár falatot, melyet magára erőszakolt.
Felkelt az asztaltól, mire a háta mögött álló
inas hátrahúzta székét. Érdeklődéssel nézte ezt
a hajlékony mozdulatot és eszébe j u t o t t , hogy
soha többé nem fog ülni ennél az asztalnál.
Megfordult és tekintete összetalálkozott a hű,
öreg szolga aggódó tekintetével. Azt a k a r t a ,
hogy az öreg egy jó szó emlékét őrizze meg és
nyájasan így szólt hozzá.
— Köszönöm, kedves Ferenczem, köszönöm!
Hangja, mely hosszú órák Csöndje és kínló
dása után most először szólalt meg, neki ön
magának is elváltozottnak látszott, valami
különös mély komolyság csendült meg benne.
Alighogy elhangzottak szavai, még mélyebb
csöndet érzett maga körül. Az inas, a ki aggódva
nézte szomorúságát, némán hajtotta meg előde
fejét, midőn előlié elhaladt.
Magda visszatért szobájába. Kilenczef ütött
az óra, de mily hosszéi volt számára az első.
Teljesen felöltözve rávetette magát ágyára és
tágra nyilt szemekkel bámult fel a menvezetre.
Eszébe j u t o t t a z u t á n , hogy valószínűvé kell
tennie férje előtt a vádat, ezért bement öltöző
szobájába, a hol levetkőzött és egy könnyű
hí tiszt pongyolát öltött magára. Most hiitelen
új ötlete t á m a d t : kibontotta haját, aztán
a tükör elé lépve, gondosan megfésülle és egy
ollóval tó'bül levágni kezdte. Az aczél csak ne
hezen t u d o t t megbirkózni a haj nagy tömegé
vel, de végre is Magda kezébe hullott hajának
aranyos kévéje. Pongyolájáról egy halvány
selyemszalagot vágott le és gondosan össze. kötözte a selyemfényű fürtöket. Aztán gondo
san elhelyezte egy dobozba, melyet becsomagolt
és Montmaur F ü l ö p czímével látott el. Majd
leült kis íróasztala elé, melyen annyi gyöngéd
levelet írt barátjának és könybelábbadt szem
mel ezekéi az utolsó sorokat írta hozzá :
((Szerelmesem, bár ön feledhetetlen boldog
sággal ajándékozott meg és szivem ön mellett
csupa ünnepnapot élt á t , meg kell h a l n o m ,
mert közben eljárt felettem az idő és nemso
kára igazán öreg leszek. Az ön és szerelmünk
becsülete miatt el kell szakadnunk. De én
oly forrón szeretem önt Fülöpöm, hogy erre
az elválásra csak úgy t u d o m magamat rá
szánni, ha azt örökkévalóvá teszem.
Szeretem önt, de elsősorban az ön boldog
ságát, kívánom és n e m a magamét. Ha ezor e l m ü n k még t o v á b b t a r t a n a , csak lealacso
nyodnánk, mert nagyon öregszem.
Értse meg azt a nagy fájdalmat, melyet ez
a szó magában r e j t !
Ne csodálkozzék, hogy első találkozásunk
emlékét, a szekrénykében őrzött száraz vi- .
ragokat, elhoztam öntől, kérem, hogy velem
együtt temettesse el őket.
Emlékül elküldöm önnek h a j a m a t , melyet
kezével és ajkával annyiszor érintett. Ez az
egyedüli, a mi belőlem fiatal és szép m a i a d t .
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Ne sirassa a n n a k emlékét, a ki küldi, mert
az ön szerelme emberfölötti boldogságot
nyújtott neki valamikor.
Isten önnel! Mély megindulással adom ki
kezemből ezt a levelet, melyet nemsokára
kezébe fog venni és el fog olvasni, úgy hogy
még utoljára megmondhatom önnek, hogy
mennyire szerettem.
E g y utolsó forró öleléssel és csókkal bú
csúzik
Magda.»
Midőn befejezte ezt a levelet, bekötötte fejét
egy csipkekendővel, nehogy szobalánya észre
vegye, hogy haját levágta. Csöngetett és elébe
ment a szomszédos szobába :
— Pauline, nagyon erős fejfájásom v a n , le
fogok feküdni. Eltávozhatik. Ha akarja, meg
látogathatja nővérét, de előbb vigye ezt a
dobozt ós ezt a levelet Montmaur úrhoz. A többi
háznépnek is szabadságot adok, de a k a p u
maradjon nyitva ós a portás bocsássa fel Mirbel
u r a t , a ki arról értesített, hogy ma este tizenegy
óra tájban meglátogat.
Magda i'igy t u d t a , hogy Fülöp a z n a p este
Biroy és Tanis társaságában, egy színházi be
mutat óelőadáson v a n , ahonnét d'Istresék bál
jára megy, a hol kettőjüknek találkozniuk kel
lett volna.
Magda a z t á n visszatért szobájába, leoldotta
fejéről a csipke kendőt, letelepedett a kandalló
mellé és várakozott. Az órák végtelen lomha sággal m u l t a k . Magda már nem gondolt, sem
mire, teljesen k i m e r ü l t , lázálomszerű rövid
és czikázó gondolatok kergetődztek agyában.
Mintha minden akaratereje kiveszett volna :
tétován várta a halált. Midőn tizenegyet, ütött
az óra, felpattant, helyéből és idegesen, dobogó
szívvel járkálni kezdett. Majd hirtelen eszébe
j u t o t t , hogy ha férje bősz új át fel akarja kel
teni, valószínűvé kell lennie előtte a helyzetet.
Lázas sietséggel sietett a lakosztályaiul vezető
külső ajtóhoz, a melyet kulcsra elzárt ugyan, de
előbb reteszét meglazította, úgy hogy erős ta
szításra engednie kellett az ajtónak.
Azután össze-vissza dobálta ruháit a fogadó
szoba kerevetén és pongyolája)«i öltözve vissza
vonult hálószobájába.
Lassanként elhalt az ulczai zaj, csak ritkán
hajtott el egy-egy kocsi a palota, előtt, de egyik
sem állott meg. Már féltizenketlőre j á r t az idő
és Magda, aggódni k e z d e d , hogy férje (alán
nem kapta meg a levőlet. Odaléped szobájának
ablakához és aggódva kémlelte az ulezát, a
melyen most, már csak hébe-hóba ment végig
valaki. Majd az öreg portást látta, a ki Mirbel
látogatására várakozva az utcza, I úlsó oldalára
ment át és o t t sétálgatott, fel s alá. Egyszerre
gyors lépésekkel egy magas a l a k közeledelt a
palota felé, de felismervén a portást, egyenesen
neki t a r t o t t , Magdának rettentően dobogott a
szive, mert azt h i t t e , hogy férje jön be vallani
régi fenyegetését. Reszketve kapaszkodott az
ablakfóliába, de felindulásában mégis észre
vette, hogy a póriassal férjének inasa beszél,
a ki a n n a k egy levelet nyújt át.
Magdán egy pillanat alatt erőt vett a ki
józanodás, ismét bekötötte a csipkekendővel a
fejét és a fogadószobán á t a portás elé ment,
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az «Elet» most, elhunyt, szerkesztője.

felnyitotta az imént elzárt ajtót és pár pillanat
múlva átvette tőle a levelet. Egy kissé még
gépiesen a távozó u t á n n é z e d , elcsodálkozott
himbálódzó járásán, melylyel eddig sohasem
törődött, aztán magára zárta ismét az ajtót és
támolyogva szobájába ment.
Reszkető kézzel bontotta fel férje levéléi,
Sötétség. Földi Mihálynak első regénye jelent,
a melyből két levél hullott ki, az egyik az voll,
a melyei elváltoztatott írással ő írt ma férjének. meg ez alatt, a CZÍm alatt; a fiatal író eddig no
vellákkal kelted maga iránt figyelmet, melyek
Xagynohozón tudta csak leküzdeni felindu közül néhány a mi lapunkban jelent meg. Regénye
lásai és könnyes szemével alig India kibetűzni teljesen elüt a nálunk szokásos regény fonná ja ló1.
férje sorait :
súlyos filozófiai problémát kap fel. a mely érint
((Asszonyom, Ül, küldök (innék egy névtelen kezik a psychologia, a morál, sőt. a metafizika
l e v é l d , melyei ma délután k a p l a m . Azt 1a- alapproblémáival is s ezt a problémát mintegy
nácsolom, válogassa meg jobban cselédségét, példán tálja fel a regény történetében. Egy fiatal
hogy ne árulkodjék önre. Őszintén n u g kell emberről van szó, a kiben túlteng a gondolkodás.
azonban vallanom g y a n ú m a t , hogy ezl a izgatottan, hevesen és pihenés nélkül dolgozik az,
levelei alighanem ön írla, mert ha elváltoz agya s ez annj'ira betölti lényét, hogy a gondola!
válik reá nézve a valósággá, az élet egyetlen
tatott is az írás, mégis nagyon hasonlít az fontos dolgává s mellette a tula jdonképeni realitás
önéhez. Ha ekképen állna a dolog, nem is ós a lelki élet érzelmi része egézen háttérbe
Csodálkoznék nagyon, meri más vénülő asz- szorul. Hermáim Rudolf, a regény hőse, merőben
szonyokkal is megesett, hogy » gyéb szerelem gondolati lénynyé akar fejlődni, beteges dispozihiányában eképpen ptóbálták felkeld ni velük ezióból s aztán tudatosan ki akarja zárni magából
a reális valóságoknak minden hálását lelki élenem tóiődő férjük érdeklődését.* ••
Magda keze erői lenül hanyatlott le és elej- lére, érzékenység és erkölcsi skrupulus nélkül
í o ü e a levelet. Tántorogva az ablakhoz m e n i , való emberré válik, a ki forrongó filozófiai eszmék
a hol lázas homlokát, a hideg üvegtáblára szo forgatagával az agyában megy keresztül egy
szennyes életen, gonosz bűnöket követ el, megrította. Ettől egy pár pillánál, múlva kissé
alázadókat szenved, de ezeket, a realitásokat mind
magához t é r t , de kétségbeesése annál nagyobb erőszakkal tudata alá szorítja, nem engedi, hogy
lett, meri csak most ébredi igazán annak hatással legyenek belső életére, függetleníteni
t u d a t á r a , hogy elbizakodottságáért mily ke igyekszik magát a saját cselekedeteitől és azok
gyetlen sértés érte. Aztán mintha ismét félig el lelki következményeitől is. Ez által az nbnonnis
vesztette volna eszméletét, mereven'bámult ki lelki világ által egyre zaklatottabb lesz, idegrend
az utczára, de mini ha hirtelen villámcsapás szere egyre jobban elveszti ellenálló képességét,
érte volna, megrázkódott és azonnal magához a tudata alatt felbélmozódott, realitások a lelki
let rejtett csatornáina, magukat elleplezve mind
is tért, midőn az ulczán át lélekszakadva látta
inkább felszivárognak a felszínre, bVlee^zik ma
a palota felé szaladni Fülöpöt.
gukat gondolatainak világába, a melyből ki akarta
F ü l ö p a premieren rosszul érezte magát s őket zárni, — a realitás mint gondolati valami,
valami baljóslatú érzés azt tanácsolta neki, mint emlék támad fel, víziókkal tölti nu-g a bős
hogy mielőtt a bálra menne, nézzen még előbb agyát és eldönti életét. Hennáim Rudolf n vége
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haza lakására. Olt találta Magda levelét és a
dobozt Magda hajával. Lerohan! az utczára,
a hol nem talált azonnal kocsit, úgy hogy
futva vágott neki a párszáz méteres távolságnak.
Odaért, a palotához és öklével döngette elzárt
ajtaját.
Magda pedig ezalatt valami különösen fájó
Ixddogságot érzeti, mert t u d t a , hogy most
már egy lépést sem lehet többé visszafelé az
életbe. Gyors rohanást hallod felfelé a lépcső
háziján, aztán kopogtatást, o külső ajtón, de
ekkor hirtelen odaléped hálószobájának ajta
jához és kétszer magára zárta. Mosolyogva
lépett a tükör elé, felemelte az oll heverő revol
vert, és abban a pillanatban, midőn hallotta,
hogy a külső ajtót betörték, nyugodt és biztos
kézzel szivenlőtle magát.
Midőn a portás és Fülöp a hálószoba ajtaját
is bezúzlak, halva a 1 iikör előli találták Magdát,
egy fehér medvebőrre" hullva. Fülöp felemelte a
földről és gyöngéden egy kére vei re fektette.
A halottnak szájából vékony fonálban csörge
dezett a vér, ajka k ü l ö n b e n mosolygott, és
fájdalomtól eltorzult vonásai lassankint ki
simultak. Fülöp felemelte Magda lehulló kezét
és keresztbe tette mellén, majd hirtelen fel
zokogva térdre roskadt a kerevet előtt, a me
lyen halványan, de a halál nyugalmától meg
ifjodva és megszépülve Magda szunnyadni
lálszőtt.
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felé már vízióival ól együtt, mint valami reális
valóságokkal, bjjgát és egykori kedvesét a kiknek
halálát okozta, látja mindig maga előtt, velük
társalog magányos szobájában, hosszú sétáin.
Mikor aztán egy fantasztikus jelenetben szembe
kerül önmagával, lelki világának két eleme, ;i
folyton ápolt gondolat és az elfojtott és gondo
lattá deformált leálltáé szembekerülnek, haczrakelnek egymással, akkor kitör rajta az őrültség.
Nyilvánvaló, hogy itt filozófhi fantasztikummal
van dolgnnk, a mely azt a schopenhaueri gondo
latot, hogy a világ az én képzetem, állítja élére
olyanformáin, hogy ha a képzet a valóban létező
és a realitá.3 az illuziórius, — mi lenne abból,
hogyha az ember merőben a képzetre, a gondol
kodásra alapítaná az életét ? Az író tagadhatatlan
filozófiai leleményességgel konstruálja meg alakját
és annak történetét, a gondolatokat, a melyeket
figyelemreméltó filozófiai műveltségéből meríett,
jelentékeny,, bár eszközeiben még n c m egészen
biztos gondolkodási lendülettel tudja úgy kom
binálni, hogy ezélja felé vezessenek. A kifejezés
formájában a szemünk láttára fejlődik: a regény
elején mé^ erőben küzd filozófiai anyagával, nem
birja merevségét szépirodalmi formába alakítani,
később, a mint mindjobban belemelegszik, már
organikusabban szövődnek ös.ze a reális és a
gondolati elemek. A gondolatokkal való birkózá
sán megérzik a fiatal ember, a világos kifejezés
ben nem mindig egéizen biztos, bár ebben a te
kintetben is vannak igen jól megírt lapjai, némely
részlet pedig, mint pl. Hermann Eudolf szörnyű
éjjeli jelenete az öngyilkos nő holttestével, nagy
erővel vannak megírva, A regény igen komoly
és becsületes erőfeszítés sikeres eredménye, olyan
írót mutat be, a ki a saját útjain akar járni,
erre az útra súlyos utipodgyászszal indul és iga
zán nem veszi könnyen írói dolgát. A terjedel
mi s kötél a Franklin-Társulat kiadásában jelent
meg, ilyen szép kiállításban, Haranghy Jenő által
rajzolt im'ivé.-zi czimlappal. Ára 4 K.
A magyar gyorsírás története. Második kiadás
ban jelent meg dr. Gopcsa Lászlónak, a magyar
gyorsírás érdemes monographusának könyve a
magyar gyorsírás történetéről. Az első kiadás óta,
mely huszonöt évvel ezelőtt látott nagvilágot, a
szerző állandóan figyelemmel kisérte a magyar
gyorsírás ujabb fejlődését s az új kiadás ilyképen
lényeges bővítéseket nyújt az elsőhöz képest.
Gopcsa négy korszakra osztja a magyar gyorsírás
történetéi : az első korszak Gáti István 1769-iki fel
léptével kezdődik s 1832-ig, vagyis Hajnik Károly
felléptéig tart, a második korszakot Hajnik fel
léptétől 1868-ig, vagyis a máig is érvényben levő

Gabelsberger és 8;olze-féle gyorsírás rendszereknek
magyar nyelvű átültetéséig számít ja, harmadik
korszak a most említett rendszerek átültetésétől
1907-ig, vagyis a szegedi nemzetközi gyorsírási
kiállítás, országos és nemzetközi gyorsírási kon
gresszus megnyitásáig, a negyedik korszak padig az
imént jelzett időponttól napjainkig terjed. A mú
történeti részét gazdag okmánytár egészíti ki.
Gopcsa könyve nem puszta felsorolása élettelen
adatoknak, hanem a tárgy érdekes beállítása mel
lett vonzó előadása művelődéstörténetünk egy oly
fejezetének, mely lekötni képps a nem szakembert is.

A HÁBORÚ NAPJAI.
Október 9. A nyugati hareztéren Cambrai és S'.
Quentin között a csata újból fellángolt. Angolok,
franeziák, amerikaiak támadtak; az északi szár
nyon a németek már déltájban megtörték a ro
hamot s este is meghiúsították az újabb táma
dásokat. A La Chateau felé vezető római országút
két oldalán az ellenség betört a német vonalakba,
lökését a Valincourt ' és Eíiscourt vonalon és
Bochaintől nyugatra fogták fel. A támadás jobb
szárnyán az ellenség csak kis terüietnyereséget
tudott elérni. Bochaintől délre a németek elülső
állásaikba vertek vissza minden támadást. A front
közepének betörése miatt szárnyuk veszélyeztetve
lévén, este kénytelenek voltak szárnyukat vissza
vonni Fresnoys le Grand nyugati szegélyéig. A
Champagneban a franeziák és angolok ismét meg
kezdték áttörő támadásukat; csak S:. Etienne
két oldalán tudtak behatolni a német vonalakba
s a délután indított ellentámadás ismét vissza
vetette az ellenséget. A front többi részén meg
hiúsultak a támadások. Consenvoye mellett rész
leges támadáspkat, az argonnei erdő keleti szélén
és az Auare völgyében heves amerikai támadásokat
vertek vissza a németek. A Maas keleti partján
Brabant és Omes között sikertelen ellenséges tá
madások. Az olasz hareztéren fokozódott tüzérségi
harcz; D.iouevölgyben az Etsch mellett és a
Brentától közvetlenül keletre ránk kedvező gyalog
sági harezok. Albániában a franeziák é.J szerbek
bevonultak az általunk kiürített Eibaszanba.
A németek jegyzékére Wilson három kérdést in
tézett: 1. az ó programmjának teljes elfogadása,
2. a fegyverszünetkor az entente-területek kiüríté
sére, 8. arra nézve hogy a német kanczellár mely
hatalmi tényezők nevében beszél.
Október 10. A nyugati hareztéren a németek
Cambrai és 81. Quentin közt hátsó állásokba vo
nultak vissza s Cambrait kiüiítették. Ellentáma
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dásokkal megkönnyítették a harczi összeköttetés
megszakítását. Az ellenség a római országút két
oldalán L3 Chateau irányában nagyobb erőkkel
nyomult a németek után, a kiknek előcsapatai
visszaverték pánczélkocdkkal támogatott lovas
ságot, erősebb gyalogsági támadások elől pedig
hátrálva új állásokba tértek ki. A Champagneban
Etienne két oldalán visszaverték az ellenség rész
leges támadásait. Az Argonneok és Arnes melletti
hegyláncz mögött franeziák támogatásával az
amerikaiak támadtak a Maas keleti partján, tá
madásaik meghiúsultak. Az Aire és Maas közt a
támadások főlökése Sommerance és Bomagne el
len irányult. Váltakozó harezok után mindkét
helység a németek kezén maradt. A Maas keleti
partján Sivry mellett és tőle keletre visszautasí
tották az ellenség támadását és Slvryt visszafog
lalták. Beaumonttól é;zaknyugatra és keletre a
rohamok a mi vadász csapataink és német ezredek
vonalai előtt meghiúsultak. Albániában a Bkumbi•folyó mentén meghiúsult egy olasz lovascsap it
átkelése. Lsskovácztól északnyugatra és nyugatra
harezok fejlődtek ki.
Október 11. A nyugati Cambraitól és S l . Quentintől keletre meghiúsultuk az ellenség támadásai.
Hasonlókép Berry au Bac mellett, az Aisne, a
Suippe és az Arnes partján. Bt. Etienne és az
Aisne között a németek visszavonták csapataikat.
Grandpré mindkét oldalán és az Aire északi part
jára. A Maas nyugati partján a Charpantrytől
Bomagnoba vezető ú t mindkét oldalán erős táma
dások meghiúsultak. A Maas keleti partján Sivry
és a Beaumont-erdő között visszaverték az ame
rikai támadásokat; ebben a mi 5-ik gyalogezre
dünk különösen kitüntette magát. Albániában a
Skumbi folyón ismét meghiúsult az olasz lovas
ság átkelési kísérlete. Prizrendet és Prisztinát ki
ürítettük. Laskovácztól északra németek szerbek
ellen harczoltak. A hadsereg arezvonala mögött
sok helyütt bandaharezok.
Október 12. A nyugati hareztéren Douaytói nyu
gatra a németek hátsó vonalakba mentek vissza ;
az ellenség lassan követte őket. Cambraitól észak
keletre a Sebeidé és a St. Vaast közt az ellenség
áttörő szándékú támadását a németek meghiúsí
tották. Csak Ivug helységben s a tőle délre és
délkeletre levő magaslatokon sikerült az ellenség
nek befészkelni magát, de a németek ellenlökései
megállították a rohamot. Bohain két oldalán a
németek vonalaik előtt verték vissza a heves rész
leges támadásokat. Laontól délre a németek ki
ürítették a Cheinin des Damest. Berry au Bactól
ós Vouciérestől délre levő pontig és az Aisne-izben
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szerűséggel. Az Aire mindkét partján részlethar- prépost. 72 éves korában, Eperjesen. — Dr. TÖRÖK
«zok. A Maas két partján heves ellenséges táma JÓZSEF ügyvéd, adóügyi biztos, Székesfehérvárott.—
dások meghiusytak. Az olasz hareztéren a Hét Dr. BRÓSZ LÁSZLÓ, kassai kir. közjegyző, köz- és
község fensikján heves harezok. Az Assa-völgy váltó ügyvéd, a kassai ág. hitv. ev. * egyház fel
és a Monté di val Bella közt olasz gyalogsági táma ügyelője stb., 64 éves korában, Ka-sán. — Aoodás kezdődött. Asiago mellett az előretörésk már HÁZY KÁROLY, zongoraművész, zeneszerző es a Nem
elhárító tüzelésünkben meghiúsultak, a Monté zeti Zenede tanára, 68 éves korában, Budapesten. —
Sisemolón árkainkba behatolt ellenséget ellen TIHANYI JÓZSEF, a Budapesti kávésipartársulat
lökéssel visszavetettük s a fensik keleti szélén is választmányi tagja, a Balaton kávéház megala
összeomlottak az ellenség támadási. Albániában pítója és tulajdonosa, 61 éves korában, Buda
elvontuk hátvédeinket a Skumbi folyótól. Mitro- pesten. — Dr. LATJSCHMANN GYULA, Fehér vár
viczát megszállotta az ellenség. Nis és Lsskovácz megye tiszti főorvosa, a székesfehérvári szinpártolóközt a harezok tovább tartanak.
egyesület alelnöke 57 éves korában, Székesfehér
Október 13. A nyugati hareztéren Cambraitól várott.— Dr. MATTYASOVSZKY Jenő, székesfővárosi
•északkeletre a németek kissé eltávolodtak az ellen tanácsjegyző, 85 éves korában Budapesten. —
ségtől. Solesmes és Le Chateau között az ellenség Kiss SÁNDOR, esperesplébános, 59 éves korában,
nagyerejű támadással behatolt a német állásokba. Kaidon. •— Gróf ESTERHÁZY PÉTER, huszfőhadNeubilly mindkét oldalán, de ellentámadással nagy, Esterházy Sándor grófnak, a királyné fő
visszavetették. Az Oisetől észekra Vaux—Andigny udvarmesterének 20 esztendősfiaPápán. — BRAMBkét oldalán, Bohaintől keletre ós Oissonvillenél RING VILMOS, vezérkari százados, a kardokkal
az ellenséges támadá-sokat meghiúsították. Az ékített harmadosztályú katonai érdemkereszt, az
Oise és az Aisne közt az ellenség csak lassan ezüst és bronz katonai érdemérem és a német
követte a németek hátráló mozdulatait s este vaskereszt tulajdonosa, honvédelmi minisztérium
elérte a St. Gobain-i erdőségeket. A Maa? nyu 4—a. osztályvezető helyettese, 84 éves korában,
gati partján meghiúsultak az ellenség részleges Budapesten. — KOMLÓSY IMRE, U hareztéren szer
támadásai. A Maastól keletre komoly harezokban zett súlyos betegségben, 22 éves korában, Nyíregy
visszavetették az amerikaiakat. Albániában pa házán. — Dr. KURZBACHER E D E , népfelkelő ezred
rancs szerint folytattuk a vúszavonulást. Nist orvos,-az államvasút gépgyárának orvosa, 44 éves
több napi feltartóztató harcz után átengedtük az korában, Budapesten. — Lukanényei LUKA LAJOS,
ellenségnek.
a Magyar Fegyver és Gépgyár nyűg. főpénztárosa,
Október 14. A nyugati hareztéren a németek 65 éves korában. — Dr. GRÜNWALD JÓZSEF, fő
Douai két oldalán ellenséges előretöréseket vissza városi ügyvéd, 74 éves korában, Budapesten. —
vertek. Cambraitól északkeletre Bohain és Heprée Dr. BIGLER GYÖRGY, ügyvéd, 88 éves korában,
közt erős angol támadások meghiúsultak. Az Budapesten. — SCHARL ARTÚR, a kassa-oderbergi
Oisetől északra Oissonville mellett és tőle délre a vasút hivatalnoka, 48 éves korában, Budapesten. —
németek visszaverték a franeziák megújított tá E L E K ISTVÁN, hirlapiró, Budapesten. — JELLINBK
madásait. Laontól északra és az Aisne mellett a HENRIK GIDA, Jellinek Lajos, vasutigazgató 17
németek új állásokban állnak. Albániában vissza éves fia, Budapesten.
vonuló csapataink utóvéd és járőr-harczai. Nistől
SZÁSZ KATICZA, Szász Károlynak, a képviselőház
északra tovább folynak a visszavonulási harezok, elnökének egyetlen leánya 18 éves korában, Bu
melyekben a polgári lako^ág is részt vett. Az dapesten. A kiterjedt és előkelő rokonságon kivül
ellenség ellenállása különösen erős a Morava- vőlegénye, Lupkovics György hadnagy, a buda
völgyében.
pesti törvényszék jegyzője gyászolja. — Özv.
SZENDE KÁROLYné, szül. Felner Ilona, Buda
pesten. — özv. BEIZER JÁNOsné, Szatmárnémeti

HALÁLOZÁSOK

ben. — ZSENGERI KLÁRIKA, Zsengeri Hugó és

Elhunytak a közelebbi napokban: Dr. TÜDŐS
ISTVÁN, a tiszáninneni református egyházkerület
püspöke, 58 éves korában, Miskolczon. •— Gróf

Budapesten. — MENCZER SÁRIKA, néhai Menczer

ZICHY ANDOR, a Magyar

orsz. képviselő leánya, tizenkét
Budapesten,

ezukoripar-réjzvénytár-

saság ügyvezető alelnöke, Budapesten. — Mi-

üzenetek.

W i l s o n v á l a s z a s e m f o n t o s a b b tényezője a
békekötésnek, mint a mennyire nélkülözhetetlen út
mutatója minden hangszerkedvelőnek Wagner (Hang
szer Királyi (Budapest, József-körut 15) legújabban
megjelent képes hangszerjegyzéke, melyet 30 filléres
bélyeg ellenében küldi be a czég.

SAKKJÁTÉK.
3123. számú feladvány Dehn B.-tól (Biga.)
BÖTÍT.

neje Klein Malvin leánykája, 17 éves korában,
Béla műszaki tanácsos leánya, Budapesten. —
MAGYAR MÁRIA, simontornyai dr. Magyar Károly

éves

korában,

Világos indul és a második lépésre mattot ad.
Felelős szerkesztő: H o i t s y P á l .
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Vármegye-utcza 11.
Lapkiadó tulajdonos Franklin-Társulat IV., Egyetem-utca 4.

ZSICSKÓ JÓZSEF, pápai prelátus székesegyházi nagy

a németek új állásokba vonultak, zavartalan terv-

RZSEBET-

Elsőrendű hegyaljai, jól összefont,
erősen kifejlődött, egy és két éves
gyökeres, fajtiszta

SÓSFÜROÖ ÉS SZANATÓRIUM
BUDAPEST.

továbbá ,,NOVA"-félc hazai dús
gyökérzeta r e n d k i v ü l kifejlődött
filoxeramentes magántermő

szölöoltványok

szőlővesszők
nagy mennyiségben, mérsékelt árak mellett kerülnek el
adásra. Árjegyzéket kívánatra díjmentesen küld. Czim:
íi szőlővesszőés szólőNf~|"\7" \
^ - J V •£*oltványtelep kezelösége.
99-1
A r a d , Szabadság-tér 10. szám.

Teljesen átalakitva, kibó'vitve és újra berendezve.

Egész é v e n á t n y i t v a .

^mtftífú

Kényelmes szobák, pompás fürdők,
előkelő társalgó-helyiségek.

Kívánatra prospektus, j

, immmii'imii

•<>»<>»<>»<>^^»<>»<>»0»0^»<>»<>»0»0»0»<>»0»<>»<>

EHRBAR

és minden más előkelőbb mestergyártmányú Eongorát,
pianlnét
legolcsóbban vehet a szolid kiszolgál isáról általánosan elismert

REMÉNYI MIHÁLY

IPie 9te

ezég zongora- és harmónium telepén,
Budapest, VII., Király-utcza 58. és 60.
Régi zongorák, pianinók vétele,
becserélése, j a v í t á s a é s hangolás.
Megnyíltak • valuták I

tutvfr (tejcidjnet Mont
23. gejrt W* 23. ©itt

19 18

Szerkesztői

Vőlegény búcsaja. Mintha Rip von Winkle módjára
átaludt volna két emberöltőt, egészen a 40-es, 50-es
évekb:»n divatos középfzerű novellák módjára ir.
Könyes szemekkel... E^y nagyon is ismert Heine
dal utánzata, a nélkül, hogy a magáéból is hozzátenne
valamit.
A testvérek. Nagyon izetlcnül irja meg a testvérek
harczát egy nőért s a psychologiai igazsággal is gyenge
lábon áll.
Kodban. Nem világos, szimbolikusan beszél-e vagy
csak egy természeti hangulatot ír meg, minden továbbmenő gondolat nélkül. Mindkét esetben lagymatag é^
erőtlen a vers.
Ilonka. Hogy a leány, a kit szeret, csakugyan nagyon
csinos, az önre nézve örvendetes dolog, de minekünk
nem sok örömünk van szépségei leltári felsorolásából.
A harag. A novellában van psychologia háttér, de
az előadása olyan nehézkes és magyartalan, mintha
németből fordította volna egy gyönge stiliszta.

*

Lehet már zonjorat vidékre szállítani.

amilyen még
nem létezett.
Kövid idő alatt dns hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai
őszülést és az ősz hajaknak eredeti szinét
visszaadja. Eífy hónap alatt fényes ered
meny. Ára 15 és20 K. BOTÁR Z. REGINA
kozmetikai műintézete.
Budapest, VII., Erzsébet-körut 3*. L em.
Arczápolás, arozeőzölés és villanymasszas egész nap.

Hajnövesztő,

Fiatalos, üde arezbőrt

varázsol el« 10 nap alatt és eltávolít minden teinthib&t, úgymint
mitesszer, pattanás, sárgafolt, rancz, orrvörösseg, likacsos, hervadt,
pettyhüdt búrt, a Dr. Kayserling-íéle szépitö-szer. A kúra cgyuct*,
otthon végezhető, minden IVltiülés nélkül. Befejezése után az arczMr ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és tisztaságban pomP**ik, 1 üveg 15— K. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár:
IIVASTOH ft Co. — Szétküldést hely: O B O S S ÁSTAK
Budapest, v m , Jóisaf-körút 23. {FHemeiet 1.)

1

Amr-cHm

a főrangú hölgyek kedvenoz szépitő szeie, az
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bór azonnal
felveszi és kivá!ó hatása pár óra Itf ilyása alatt
észlelhető. Mivel a Margit-crémet utánozzák és
hamisítják, tessék eredeti védjegygyei ellátott
dobozt elfogadni, mert o a k ilyen készítményért
vállal a készítő mindennemű felelősséget.
Á Margit-oréme ártalmatlan, zsírtalan vegytiszta
készítmény, a mely s. külföldön nagy feltűnést

keltett. — Ara kis tégely 4 K, nagy tégely 8 K.
Margit szappan 5.S0 kor. Margitpouder
Gyártja :

3.— kor.

FÖLDES KELEMEN laboratóriuma, Aradon
l u h a t ó minoen gyógytárban, illatszer- t drogua-üzletoen.

fS

Viszketegséget,röht,sömört |
leggyorsabban elmulasztja a D r . Flesch-féle
eredeti törvényesen védett

„Skabof opm"-

kenőcs.

Nem piszkít, teljesen szagtalan. Próbatégely4.— E ,
kis tégely 6.— K, családi tégely 15 K. Budapesti
főraktár: Török gyógyszertárban,
VI.,
Király-u.i2.
Vidékre megrendelési czim :

Dr. FLESCH E. Korona-gyógyszertára, Győr
«Skaboform» névjegyre

ügyeljünk.

Yes-Qui-Si
a czíme annak az előnyö
sen ismert
folyóiratnak,
melyből a legkönnyebben és
leggyorsabban lehet biztos
sikerrel m e g t a n u l n i a i
angol, franozia és német
világnyelveket. Mutatvány
számot ingyen küld a YesQui-Si kiadóhivatala Buda—=* TTT. T.aios-uteza 92.

EXHUHALASOKAT
Bendelésnél
•ÉN
lapunkra hivatkozni!

jutányosán anyagi kezesség
mellett eszközlünk
::

SZENDE ÉS SZABÓ
IV., Károly király-üt 4.

Interurbán

telefonszám

51-02.
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596
és teljes fogsorok
Bztjparil&s nélkül,
» gyökerek eltá
volítása fölöslegei
. Bpecalalista fog- és siájbetegségekben. — —

FOGAK

-tömések, arany
fogkoronák éa
aranyhidak. tar
tós porcellan- éa
aranytömések, tls éTi Jótállásai.

ROZSNYAY PEPSIN BORA.

Pénzét

•húzás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen,
régi fogsorokat átalakítok
Vidékiek egy nap alatt
kielégíttetnek — Mérsékelt árak.

FOG

Dr.
i£ •
EI.6

HEGEDŰS JAKAB

fogorvos, egyetemi;prvóstudor,
Fővárosi Fogorvosi Intézet, Budapest,
VII., Erzsébet-korút 4 4 . sz. I. emelet.

Hogyan lettem szép!

vlssza
fizetem, ha

Kellemes izü. kiváló jó hatású szer
étvágytalanság, ren
d e t l e n e m é s z t é s és
g y o m o r g y e n g e s é g ellen.
tynkszem-szemölcs,

Étkezés közben véve, megóv
a gyomorterheléstöl.
Egy üveg ára 6 k o r . 5 0 fii.

4-2. SZÁM. 1918. ö5. ÉVFOLYAM.

börkeményedéseit a Ria-balzsam
hárfán nap alatt .fájdalom nélkül
gyökerestül ki nem irtja. Ezrekre
menő hála- és köszönüiratok. Ára
jótálló levéllel 2.40 K Uvegenklnt,
3 üveg 5.50 K és 6 üveg 8.50 K.
KEMÉNY, Kassa I. Postafiók 12/123

Kapható :

«Én csúnya voltam!» így
kezdte el beszélését egy fiatal
hölgy, akinek arcképe itt lát
ható. Miután sok szépitőszcrrel
hiába próbálkoztam és m á r
közel álltam a kétségbeeséshez,
egy barátnőm tanácsára 4 do
boz «Hclin»-t rendeltem ma
gamnak, melyet aztán utasítás
szerint használtam. Már néhány
nap múlva kellemesen meg
lepve észrevettem, hogy az
arcomat eléktelenítő
tisztá
talanságok halványultak, rit
kullak, néhány hét után pedig
teljesen eltűntek, arcom szép
sima lett, tiszta és üde, arcszinem rózsás és habos, kezeim
arisztokratikus fehérséget és
finomságot nyertek, úgy hogy
ismerőseim, kik hosszú ideje
nem láttak, alig ismertek ránt.
Amint eddig az utolsó voltam,

most hirtelen én lettem n
kényeztetett kedvericök és rövid
idő múlva azt mondták, hogy
én vagyok hét varmegyének a
legszebb leánya. És . íg'y el is
nyertem választottam szerel
mét,- ki oltárhoz is vezetett.
Társnőimnek, "kik még nem
kísérelték meg e csodás szert,
a legmelegebben ajánlhatom,
hogy' ha valami tisztátlanság
csulítja el nreúkat, ha gyönyörű
üde szint akarnak kapni, s azt
megőrizni,, hozassanak néhány
doboz «Helin»-t a főraktárból:
V é r t e s é s T á r s a , Lng-os l .
Kezelésre rendesen szükséges
3 doboz «Helin» vagy 2 doboz
••extra. Helin» hasznalati utasí
tással, csomagolással, bérmen
tesítve 2G koronű 30 fillér.

minden gyógytárban,
valamint

ROZSNYAY MÁTYÁS

SZKRKESZIŐ

43. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.)

A r a d , Szabadság-tér.

Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-ut cza 11.
IV. Egyetem-utcza 4.
Kiadóhivatal:

HOITSY PÁL
« '.
•
oncí, a . m
ara 80 üllet.

Előfizetési feltételek:

1 Egészévre_ L. 40.— korona.
{ Félévre _ _
20.— korona.
( N e g y edévre _ 10.— korona.

BUDAPEST, OKTÓBER HÓ 27.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj i» csatnlapdó

Universal íűszermalom
(tJrv. védve.)

Universal kézimalom kiválóan
alkalmas m á k , faszer, ezukor,
kávé, zabrizs, dió, dara stb. őrlé
sére. Ezen k i s malom a h á b o r ú
alatt kitűnően bevált és használ
h a t ó finom és goromba őrlésre.
Súlya k b . 1 kiló.

Ára drbkint 2 4 - kor.
Universal húsdaráló 60.— K
Csontó'rló'malom
320.— K
Szétküldés W i e n b ő l az összeg
beküldése ellenében a vezérkép
viselet által

MAX BÖHNEL
WIEN, IV.
Margaretenstrasse 27.
Á r j e g y z é k ing-yen.

'

SZOLOTELEPITOK
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Újdonság!

becses figyelmébe ajánlva a leg
jobb és legkiválóbb f a j t i s z t a egy
és kétéves dúsgyökerzetü

szölöoltványok,
továbbá X o v a é s
Delaware,
valamint többfajta egy és kétéves
dúsgyökeres legszebb direkttermő

„Újvári telefonat

szőlővesszők,
melyek minden
szőlőbetegségnek
ellentállanak és túlbőtermőek. Készlet nagy mennyiség:
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. — Cim:

Mesés felvétel! A világ legjobb l e m e z e !

Első nagyváradi NOVA szólőoltvánvtelep központi irodája

NAGYVÁRAD,

FÖ-UTCZA.

Alig volt még magyar tréfás felvételnek olyan szenzációs sikere,
mint ennek a hanglemeznek, melyet Újvári Károly, a leg-,
kacagtatóbb, legnépszerűbb budapesti komikus pompásan adott
elő. Elejétől végig holtra nevettető! A hanglemez pénzért
nem kapható, csupán 6 öreg lejátszott lemezért.

GyógyfUrdőK és gyógyintézeten r.-t.

g$p^.w ABBÁZIÁI
SZANATÓRIUMAI
A katonai engedélyeket
a központi iroda 8 n a p
alatt szerzi meg.

A spanyol nátha

MEGNYÍLTAK
u t á n i rekonvalenseknél Abbázai

" v h ?.

kitünó' hatással van.

ki i m a j a

- —-

Előjegyzéseket o k t ó b e r , n o v e m b e r és d e o z e m b e r
h ó n a p o k r a elfogad a K ö z p o n t i i r o d a ( B u d a p e s t ,
V., V i l m o s c s á s z á r - ú t 36—38) T e l e f o n 113—15

SZŐLÖOLTVÁNYOKAT
elsőrendű érmelléki 1 és 2 éves
dúsgyökerzetü bor- és csemegefajokban, továbbá N O V A _ és
D E L A W A R E , valamint több
más fajta 1 és S éves dúsgyökeres

direkttermő szőlővesszőket

WAGNER
„ H A N G S Z E R KIRÁLY"

Budapest, József-korút 15. Fiók: IX., Ráday-utca 18.
Telefon: József 35-92.

^^Beszélőgépek-200-koronától 1000 koronáig!-^—
^ ^ Dalszöveges lemezjegyzék és árjegyzék i n g y e n ! ^ ^

melyek kénporozás és permetezés
nélkül is minden szőlőbetegség
nek ellentállanak, igen bőtermőek, b o r a i k kitűnőek. — Árjegyzék ingyen és
bérmentve. — Czlm:

KÁGY1 S Z A B Ó ISTVÁN
érmelléki

Bzőlőoltvány-telepe,

BUuurdiósze?.

i

A KÉPVISELŐHÁZ OKTÓBER Í 2 - I K I Ü L É S E .

Tüdő-

ellen fényesen bevált Vértes gyógy
szerész V u m é u - f i ö r p e . 1 üveg

^ m ^
K U-10. Teljes k o r á r a rend. szüks.
W J , m e l l b e t e g - 4 üveg K 3 2 1 0 b e n n . V é r t é . L .
•«C> l á p k o r
fSasi-gyógyszertára, L n g o i 1. u .
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem- utoza 4.

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS A N E M Z E T SORSDÖNTŐ N A P J A I B A N .

Olvassa a hirdetéseket!

