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és teljes fogsorok
Bztjparil&s nélkül,
» gyökerek eltá
volítása fölöslegei
. Bpecalalista fog- és siájbetegségekben. — —
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•húzás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen,
régi fogsorokat átalakítok
Vidékiek egy nap alatt
kielégíttetnek — Mérsékelt árak.
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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
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Universal kézimalom kiválóan
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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!
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. . . És megjelentek előttük kettő.-; tüzes nyel
vek és üle mindenikre azok közül. És megtelónek mindnyájan Szent Lélekkel és kez
denek szólni más nyelveken, a mint a Lélek
adta nékik szólniok. Álmélkodnak vala pe
dig mindnyájan és zavarban valának, egy
másnak ezt mondván: Vájjon mi akar ez
lenni? Mások pedig csúfolódva mondának:
Édes'bortól részegedtek meg. Péter azonban
előállván a tizenegygyei. felemelé szavát és
*zóla nékik: Zsidó féiliak és mindnyájan, kik
lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudto
tokra és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok ;
hiszen a napnak harmadik órája van. Hanem
Pa az, a mi megmondatott Joel prófétától:
És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az
Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre :
és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok és a
ti ifjaitok látásokat látnak és a ti véneitek
álmokat álmodnak.
Gondosan összehajtotta a vaskos bibliát,
kissé félretolta és ismét körülnézve, némi izga
lommal hangjában kezdte :
— Keresztyén testvéreim!...
A pillanatnyi ízünet alatt, a mit a megszólí
tás és a prédikáczió első szavai- közt szokás
tartani, tekintete a katedrával szemben levő
ablakra tévedt s az ablak keretében betündöklő
kép távoli derűjére. Néhány félrecsapott, kajla
nádtetőn túl a kertek zöldeltek s a kertek alatt
a parti fűzek, a melyek innen nézve, a madár
távlat vonalában, eltakarták a folyót. A túlsó
parton haladt el az országút s azon túl búza
földek aranysárga hullámzása ringott egészen
a láthatárig. Ott messzi tanyák lombozata kék
lett békésen.
Az országúton két lovas haladt, szorosan
egymás mellett, csendesen. Az egyik szürke
ruhában, oldalt ülve, mint a nők szoktak;
tisztán látszottak szőke hajának fodrai a sötét
kalap alatt. A másiknak csak sötét ruháját
lehetett látni és lakkcsizmája ragyogását a
napfényben. lassan haladtak át az országút
kis darabján, a mi az ablak keretén belül lát
szott, mint valami szelid és távoli jelenés egy
t áj képen. Mintha egymáshoz hajoltak volna egy
szempillantásra, a míg egy csókot lehet váltani.
György lehajtotta a fejét, azután rögtön fel
emelte és a mint a prédikáczió első szavait
kimondta, érezte, hogy a hangja rekedten és
tompán kong, üresen és vigasztalanul, mint a
harang, ha nincs benne nemes érez.
VII.
Forró júliusi nap.
Mindnyájan a terített asztalnál ültek nár,
csak a bárót várták, a ki benn volt a faluban.
Végül a bárónő türelmetlen lett. Csengetett és
az inas behozta a lev-sí.
A tisztek azokról a hírekről beszélgettek, a
in; lyek az utóbbi napokban a küszöbön álló
mozgósításról elterjedtek. Egy huszárőrnagy,
a ki nagy összeköttetéseiről volt híres s a ki
máskor szótlanul szokott .ülni a társaságban,
szüntelenül szivarozva és halszemeivel üresen
bámulva a levegőbe, most szokatlan beszédesseggel vett részt a társalgásban. Kijelentette,
hogy értesülése szerint azok a hadtestek, a
melyek a határmenti ezredekből egészülnek ki,
már megkapták a titkos mozgósítási parancsot.
Az ezredes, a ki a bárónő jobbján ült, rosszalólag csóválta a fejét, de hallgatott és titokzatos
némaságával úgy tűnt fel, mintha sokkal töb
bet tudna, semhogy beszélhetne.
A nyitott ablakon át hallatszott, hogy a
hídon kocsi robog át. Pár perci mulya meg
jelent a báró az ajtóban, izgatottan és sietve,
kezében nagy csomó újsággal.
— Eendkívftli kiadás! — mondta jelentősen
és leült, fáradtan engedve ki kezéből az újsá
gokat.

Az udvariasság szabályai egyszerre felbom
lottak, a tisztek heves érdeklődéssel kaptak az
újságok után, legmohóbban az ezredes. Arany
keretű czvikkert vett elő, gyorsan feltette és
összeránczolta a homlokát. Egy pillanatig meg
hökkenve nézte a czímek kiáltó betűit, azután
fennhangon olvasni kezdett. De akadozva, rossz
hangsúlyozással olvasott ; néhány mondat után
az őrnagy lopva kihúiott egy újságot a többi
közül és' saját felelősségére belemerült. Fel
bátorodva a többi tisztek is követték példáját,
kivéve Lalát, a huszárhadnagyot, a ki Ne Ili
vel beszélgetett sutotgva és már semmit sem
látszott törődni a rendkívüli kiadásokkal.
. . . mert a tökéletes szép ló — mondotta —
belefér egy négyzetbe, egyforma a hosszúsága és
a magassága . . .
A kezével négyzetet rajzolt a levegőbe jelezve,
hogyan képzeli ezt.
Az ezredes szigorúan körülnézett és hirtelen
átmenettel emelt hangon olvasott tovább, úgy,
hogy a tisztek hamar leeresztették az újságokat.
Annál a czikknél tartott, a melyik a különféle
apró összetűzésekről és határsértésekről számolt
be. Egyszerre lecsapta az újságot s önkéntelen
pózzal kihúzta magát és elhatározó hangon
szólt :
— Uraim, készüljünk!
— Miért? — kiáltotta Nelli rémülten.
Az ezredes nem felelt. De a hirtelen beállott,
feszült csendben s a mindenfelől rámeredő arezokban annyira tovább csengett ez a kérdés,
hogy úgy érezte, szólnia kell valamit. S egész
röviden, átérezve szavának súlyát, csaknem
vésztjó.sló arczczal mondotta :
— E i a háború!
Pillanatnyi csend lett s ekkor megszólalt az
őrnagy, vontatott és hihetetlenül mérv hangon :
— Hisz m o n d t a m ! . . .
És felfelé fordított tenyerekkel kitárta két
kezét, méltatlankodó fölénynyel jelezve, hogy
ez nem is lehet máskép.
— Kernelem. — mondta a bárónő — annyira,
csak nem sietnek, hogy az ebédet is itt hagynák?
— Szó sincs róla! — kiáltotta Lala élénken,
nem annyira az ebédért lelkesedve, mint inkább,
ezzel is meghosszabbítani kívánva az időt, a
míg Nelli mellett maradhat — hiszen ebédelni
úgyis kell!
— Ó, hogyne! — az ezredes udvariasan in
tett a bárónőnek ós egyúttal egy haragos
pillantást küldött a hadnagy felé, mert úgy
érezle, hogy mint legmagasabb rangúnak egye
dül neki lett volna joga felelni erre a kér
désre.
Ebéd alatt élénk és izgalmas vitába merül
tek. A tisztek megegyeztek abban, hogy a
háború kitörése csak napok kérdése. A báró és
a bárónő nem nyilatkoztak, csak aggodalmas
vagy lelkesülő arczczal, figyeltek a többiekre.
Később, fekete és szivarszó mellett fantasz
tikus kombinácziók merültek fel és a tisztek
iűzbe jöttek. Nelli csodálkozva, sőt rajongva
nézte őket és ámultán hallgatott.
— Lenyargaljuk őket! — mondta Lala csil
logó szemekkel és megvillogtak fehér fogai.
György, a ki mindeddig hallgatagon ült,
most önkéntelenül, alig észrevehetően elmoso
lyodott. De a hadnagy, a ki épen szembe ült
vele, azonnal meglátta ezt a mosolyt. Egy kis
gúnynyal a hangjában, de inkább kedvesen
kérdezte :
— ö a talán nem hiszi, tiszteletes úr?
— Csak azt nem hiszem, hogy sor kerül
rá! —• felelte György egykedvűen.
— Hogyan? Nem hiszi, hogy háború lesz?
— Nem tartom elképzelhetőnek ma. már,
hogy az emberek ártatlan idegenekre lövöldöz
zenek . . .
Mindenki nevetett és az ezredes lemondóan
legyintett kezével, jelezve, hogy mily badar
ságnak tartja ezt a megj°gyzést. De György
maga sem érezte szavainak igazságát. Küzködő

(Folytatás.)

akarata ellenére egyre hevesebb láz vett rajta
erőt, furcsa és érthetetlen borzongás, soha nem
ismert indul?tok ellenállhatatlan és elsodró
áradata, valami égő és vak lendület. Ez nem
volt tiszta öröm és büszke lelkesedés, sem szent
harag, mégis, minden nyugtalan és bizonytalan
mellékíze mellett, sokkal inkább hasonlított
ezekhez, mint bármely más érzéshez.
Később egész délután a kertben bolyongott
és kint kószált a mezőn, a gondolatok bomlott,
szédítő kavargásával fejében. Már reggel, a késő
éjszakába nyúló töprengő magány után, fá
radtan és leverten ébredt, kétségbeejtő zűr
zavarban czéltalannak ós üresnek látva életét
s kilátástalannak és sivárnak a jövőt. Most
szinte futva járt-kelt órákig, mint a ki elvesz
tett valamit vagy menekül valami elől. S csak
az alkonyatkor közelgő vihar kergette fel szo
bájába.
Levetette magát a pamlagra és kezébe te
mette arczát, hogy homályban legyen. De a
sötétségből zavaros és titokzatos figurák lángjai
lobogtak fel kavarogva, a mesék pazarszínű
káprázatával. Nyugtalanul felugrott és kezébe
akadt az asztalon heverő biblia. Mintegy álom
ban, akaratlanul kinyitotta és a sorok őrült
tánezban révedeztek a szeme előtt :
— És teszek csudákat az égben odafenn és
jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek
gőzölgését. A nap sötétséggé változik és a hold
vérré . . .
Otthagyta a könyvet és az ablakhoz ment.
Lent a kerti tó vizét látta, melyet kegyetlen,
hűvös egyformasággal vert a vihar, mint va
lami ismeretlen, zord hatalom büntető, haragos
paskolása. Kívül eLszaladt valaki a kőfal alatt,
a meztelen lábak ezuppanó csattanásaival a
sárban, nyilván egy s'ühancz i faluból, mert
hatalmas követ hajított be futtában. A kő a
tóba zuhant és loccsanása még hevesebb zajlásra kavarta a viharban szenvedő vizet, el
nyomva az esőcseppek szapora gyűrűit és ha
talmas, túláradó hullámokat kergetett szét a
tó megviselt és tépett tükrén.
György úgy érezte, hogy e perez ben hű képe
a tó az ő életének.
így állt íz ablaknál, a túri meredt szemekkel,
a mikor hirtelen megkondult lent a gong. Csen
des és enyhe béke meleg zsongásával, idegenül
rengett ebben a hangulatban s lágy decrescen*
dóval remegve át a szobán, hirdette ? vacsorát.
A vendégek már mind elmentek. Az ezrede3
délután táviratot kopott s pár perez múlva
már csak a sűrű porfelhők mutatták, merre
zúgtak el az autók. Most csak a háziak ültek
az asztalnál, .szótlanul és lehangoltan a lámpa
fényben. S?okatlan melegséggel köszöntötték
Györgyöt, mint az egyetlen vendéget még, a
ki holnap szintén távozik.
A vihar hamar elmúlt és vacsora után már
fel is száradt a föld. A parkban sétáltak, a mi
kor hirtelen távoli, halk dobszó monoton pergése riadt fel.
A hadüzenetet hirdették ki a faluban.
A báró befogatott és pár perez múlva a kocsi
elzörgött vele a falu-felé. A bárónő és Nelli
Györgygyei kisétáltak a folyóig, hallgatagon a
hűvös éjszakában. Mély csönd ült mindenen,
csak a dobpergés egyhangú,'tompa sírása hang
zott újra és újra, hosszú szünetek után, a mint
a dobos sarokrc'l-sarokra járt.
A falu fölött vérvörösen és titokzatosan állt
a hold, zord és fenséges mozdulatlanságbanAz országúton, a szomszéd falu felől két lovascsendőr jött, gyors ügetéssel közeledve. 3$[aláptollaik misztikus .és komor fénynyel kVbogtek,
sötéten.
Ismét felsírt a dobszó, most már egészen jt ávolról és mindenfelől a kutyák halk, messzi
ugatása felelt rá vigasztalanul, kietlen, tompa
bánattal.
(Fjlyiatása

következik.)

Hogy ez az emelkedés jelentékeny volt és
van, azt az Árvizsgáló-Bizottság is tudja.
Az Árvizsgáló-Bizottság kétségtelenül egyike a Mint egy nyilatkozata előadja, a detektivjei
legszorgalmasabb irodalmi testületeinknek. Igaz, jelentették neki, hogy a kirakatokba helyezett
hogy csak egy műfajt kultivál: úgynevezett árak kissé túlságosan szerénytelenek. Ez meg
kommünikéket alkot, de ebben sokat és szépet nyugtató. Látnivaló belőle, hogy egy szemfüles
produkál. Azokban a közleményekben,a melyek detektív előtt nincs titok. Az nemcsak a vesékbe
ben halk, de szorgos munkásságáról időnként — lát bele', hanem azt is észreveszi, a mi a kira
még pedig nem is nagy időnként — a nyilvános katokban van. Erre a kereskedők nyilván nem
ságot tájékoztatja, a lendület mellett tagad számítottak. Sőt a mai napig se tudják el
hatatlanul nagy gyakorlati érzék is mutatkozik. hinni. Mert a kirakatok egy mozdulattal se
Ez olvasmányok alkalmasak arra, hogy a árulják el, hogy tetten érték őket. A leleplez* it
lelkünket megerősítsék, hitünket alátámassszák szemtelen ár tovább is ott fityeg és vhvfl-a
és bizalmunknak szárnyat adjanak. A Bizottság portékán a zavar vagy a megzavartság leg
világos szemmel látja a bajokat, a visszaélése kisebb jele nélkül.
ket és mélységes tudatában van annak, hogy az
Pedig arról, hogy a háború még évekig is
állapot tűrhetetlen. Sőt nem csinál titkot be eltarthat, a legpesszimistább áidiágító se beszél
lőle, hogy ennél többnek is tudatában van. többé. Nyilvánvaló, hogy lefelé megyünk a
Tudatában van annak, hogy melyek azok az véres és világtörténelmi «konjunktuiából». Az
eszközök és módok, a melyekkel ezeket a eltorlaszolt utak meg fognak nyílni és ha bőség
bajokat és visszaéléseket megcsökkenteni, ezt áradata nem is özönli el a világot, nem kell
az elviselhetetlen állapotot elviselhetővé enyhí hozzá a trafikos kisasszony kezét megkérni,
teni lehet. Ezeket az eszközöket és ezeket a hogy egy doboz gyújtó mává tegye az embert.
módokat nem is rejtette véka alá. Megfogal Ki fog derülni, hogy a világ legcsodásabban
mazta és publikálta őket.
termő talaja, a pinczék feneke, a melyen nem
Ennek az elmondásával tanúságot tettünk csakgomba nő, hanem szövet, csokoládé, czérna,
róla, hogy nem vagyunk érzéketlenek e nagy sőt szardínia is mindjárt olajban és bádogban.
Szimatja az üzemek is van és a konjunktúra
hivatású testület értéke és érdeme irányában.
Ettől a Bizottságtól sokat lehet várni. Egy megítélésében bizonyára tekintély. A hogy
szikrával se kevesebbet, mint abban a pillanat megérezte az elkövetkezettet, az elkövetkezen
ban, a melyekben megalakult, hogy nagy és dőt is élénken sejtheti. De valamely követ
sürgős munkájához gőzerővel hozzálásson. Azóta kezését e sejtésnek nem észlelhetjük. A sarcz
meglehetősen sok pillanat múlt el, de egy se úgy, nyomása nem enyhült. A bor tragédiájáról
hogy a várakozásunkat csak a legcsekélyebbet hosszú tudósításokat olvastunk. A nemes nedű
is tapasztalta volna. Valamennyi teljes terje ben, kiderült, óriási a bőség és az ára a nagybani
delmében érvényben maradt. Sőt határozottan forgalomban harmadára, negyedére zuhant. De
megnövekedett annyival, a mennyivel az immár a mi a hektoliterrel történt, a liter nem haj
kirakatba rakott árak megnövekedtek azokhoz landó tudomást venni róla. Á vendéglős éppen
képest, a melyeket a boltos azelőtt csak halkan olyan drágán méri, mint hónapokkal ezelőtt.
és nem minden pirulás nélkül vallott meg az A megokolás az, hogy ő még drágán vette, a
minthogy annak idején a még olcsó áron
üzlet homályában.

A KONJUNKTÚRA ALKONYA.

PÜNKÖ SDI PEÉDIKÁCZIÓ
REGÉNY. - IRTA HAVAS GYULA.
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METZGER ALTÁBORNAGY,
a n j u g a t i hareztéren levő csapataink parancsnoka, a
kit «Pour les Mérite» érdemrenddel tüntettek ki.

vásáiolt nektárt azzal a logikával adta húsz
szoros áron, hogy : ha ez elfogy, neki is drágán
kell vásárolnia.
Nyilvánvaló: a kihasználás energiája és
ellentálló eltökéltsége igen nagy és ragaszkodik
ahhoz a jövedelmező mámorhoz, a mely keres*
kedelmi életünket meglepő és sajnálatos széles*
ségben szédítette meg. Pedig a visszaesésnek a
normális színvonalra be kell következnie és
minél rohamosabban történik ez, annál okosabb
lesz éppen azok részéiől, a kiknek ez az okosság
most nem jelent jó üzletet.
Nemó.

EPITHALAMIUM.
A költő:
Most itt vagy és enyém vagy,hitvesem Vagy
Kit annyi évem lázadón akart
S ez évelő vágy minden éve immár
Tied s mert néked adtam : fogva tart.
Te ezt tudod s tudod, hogy oly tied már
A lelkem, mint a napfényé a harmat
S magát mohó örömmel éli rajtam
Magadbaszivó sugaras hatalmad ;
S tudod, tudod, hogy színek telijévé
Művészetem csupán.fényedbe gyúl ki,
Hogy ihletője már és érlelője
Dalomnak a vágy: hév öledbe hullni.
Te ezt tudod, mint tudja férfi sorsát
Sugalmas ösztön erején a nő,
Csak férfi vagyok én, jó, mert művész,
Ám — jón meg rosszon túl — t e : őserő.
Az asszony:
Sorsod vagyok, ha távol, ha veled,
Hogy térdre hulltál: gyöngébb lett-e térded ?
És minden a mi fájt és a mi sértett,
Mondd, nem hozott-e hozzám közelebb?
Míg messzi jártam, volt jogom kivinni
Hogy az elérhetőt semmibe nézd,
De nincs jogom most, két közel karodban,
Az áldott és termékeny szenvedést
Elvenni tőled csókomért cserébe —
Nincs, hidd el, csók, mely ezt az árt megérje,
Sorsod vagyok, ha távol, ha veled
És sorsod az, hogy szenvedtesselek.
Szenvedni : végzeted. A bú neked kell,
Mint gyöngyhöz kell a kagyló szenvedése
És csonkább lenne színpompád egésze,
Mihelyt szegényebb e bibor sebekkel.'
Tudnál-e — bárha perezre, bárha értem —
Csak egy folt színről is lemondani
És elfogadni, hogy a hajdani
- Bánat — mint fulladt fáklya — már ne égjen?
Te mondád : az vagyok hát : őserő.
Pályád eleve elrendeltetése
S üdvöd, mert tunya kéj boldogja mégse
Lehetsz velem, se tétlen heverő.
— Vagy vonz-e vágyad renyhe rózsaágyra
Lankadni lustán, lendülettelen
S míg én szerelmes szót : tőrezavú vádat
Suttogjon végzeted füledbe? . . .

i

A költő.
Nemi
REPÜLŐGÉP-FELVÉTEL. 400 MÉTER MAGASBÓL." — E g y a magasból levetett bomba hatása.
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melyről egyelőre csak annyit sejtettünk, hogy
az affajta «lakarodj, takaiodj» felkiáltásnak
felel meg.
A midőn a kínai vámvizsgálaton átestünk,
egy orosz hivatalnok jött, a ki kihirdette, hogy
mindenki, a ki Oroszoiszág felől jön, adja be
útlevelét az útlevél-vizsgáló hivatalnak. A többi
utasok példájára a folyosóra nyíló kis ablakhoz
járultunk, melyen keresztül leadtuk útleve
leinket. Az utasítás az volt, hogy egy óra el
teltével jelentkezzünk éite ismét. Egy izgalom
teljes óra Volt tehát még előttünk a nagy pil
lanatig, a melyben el fog dőlni, hogy sikeiül-e
a határon átjutnunk. Különösen nagy volt
Barin félelme ; képzeletében az esetleges le
leplezéssel járó elfogatás, börtönbe jutás és az
akasztófa ijesztő képe elevenedett fel és idegei
nem bírták tovább a velünk való várakozás
rzgalmát. Pár perez múlva így szólt hozzám :
«Itt még hosszú ideig kell várnunk, míg az út
leveleket megkapjuk, maiadjanak addig nyu
godtan itten, nékem egy kis dolgom van, nem
sokára visszajövök magukhoz!» Azzal elvált
t ölünk, elment és soha többé nem láttuk viszont.
^Magunkra maradva várakoztunk, mérlegelve
az eshetőségeket. A nagy tolongásban senkisem
vetett ránk ügyet. Eltelt félóra, egy óra, majd
másfél óra, de Barin csak nem jött vissza. Az
útlevelek kiadása már megkezdődött és az
utasok nagyobb része már visszakapta okmá
nyait, csak mi állottunk még ott tétlenül, nem
tudva, hogy mihez fogjunk és mind nagyobb
nyugtalansággal válva Barin visszatértét. Kezd
tünk fel-alá szaladgálni, benézni váróterembe,
étterembe, nem fedezzük-e fel valahol kísérőn
ket, ele annak sehol nem volt nyoma, mintha
csak a föld nyelte volna el. A Karbin felé in
duló vonatot már betolták a vágányra, az
utasok már czihelődni kezdtek és az indulás
fél óra múlva volt jelezve. A tömeg már kivál
totta útlevelét, elvonult podgyászával a vámviszgáló-bizottság előtt, csak egyes későn jövők
szállingóztak még az étterem felől. Nekünk
még se jegyünk nem volt, sem az orosz vám
vizsgálaton nem estünk még át. Az utolsó ne
gyedórában kezdtünk arra a szomorú valóságra
ébredni, hogy Barin cserben hagyott bennün
ket. Nem volt időnk iá, hogy e miatt akár mél
tatlankodjunk, akár nehezteljünk, most már
nem maradt más hátra, mint saját erőnkre tá
maszkodni. Szerencsére eddig már elég kritikus
pillanatot éltünk át, úgy hogy nehéz szere
pünket most már aránylag nyugalommal és
elszántsággal játszottuk tovább. Bövidesen
megbeszéltük a teendőket: Barinra tovább
nem várhatunk, mindenekelőtt ki fogjuk kérni
útlevelünket, ha ott semmi baj nem ér, meg
vizsgáltatjuk pedgyászainkat és végre, ha azon
is szerencsére átestünk, akkor meg fogom pióbálni, hogy jegyet váltsak Vladivcsztokba.

czopffal, első pillanatban visszatassító majompofájukkal és visítozó hangos kiabálásukkal
Határvizsgálat Mandzsúriában.
határozottan ellenszenvesek voltak. Szinte össze
borzadtam, a mikor ily nagy tömegben meg
Dr. Bokor Ervin legközeltbb megjelelő könyvéből.
láttam őket. Ezek tehát azok az emberek, kiket
Keggel kilencz óia táján érkeztünk Mand néhány Európában is megfordult képviselőjük
zsúria határállomásra. A vizsgálat félelmetes kivételével, eddig csak képe ki ől ismeitem, ezek
bevezetéssel kezdődött. Alig ért be vonatunk a kis majmok tehát azok, kiknél én menedéket
az állomásra, máris katonaság és zsandárok keresek az oroszok, az európai kultúrnép elől?
vettek azt körül; elállották a lejáiókat, hogy Szinte jólesett, hogy fehér bői ű oroszok vesz
senki le ne szállhasson, lezárták az ajtókat, nek körül. Elnémulni éreztem magamban a
hogy senki a kocsiból ne távozhasson és azzal mesterséges politikai gyűlöletet, mely tulajdon
egy pár zsandár altiszt végigment a kocsikon képen csak a koimányfoima, nem pedig maga
és az utasokat igazolásra szólította fel.
a jó orosz nép ellen irányul s helyébe lépett
Bár nagyon meg voltunk illetődve, azt hi ennek a faji szolidaritás érzete egy másik tel
szem, hogy félelmünk messze Bariné mögött jesen elütő, utálatosnak látszó fajjal szemben.
maradt. Az egész táisaságban ő volt a legjob Maguk az oroszok is nem titkolt megvetéssel
ban megszeppenve, mert hiszen ő volt az egye és utálattal tekintettek a nyüzsgő hordára és
düli, a ki az egész társaságban hadifogoly- ha egyik vagy másik hozzájuk ért, mint kutyá
szöktetés miatt a fejével játszott. Bennünket kat rugdosták tovább. «Czáo,Czáo», hallatszott
legrosszabb esetben c.ak a bebörtönzés fenye minduntalan az undorral telt felkiáltás az orosz
getett. A mint én ezt elgondoltam, szinte szá katonák részéiől, kik puskatussal és ököllel
nalmat éreztem irányában és el voltam tökélve, fenyegették a kínaiakat és ezek viszont csopor
hogy bármi történjék is. nem fogom elárulni, tokba veiődve, mint gyáva, haiagos ebek reb
hogy Barin hozzánk tartozik. Egyébiránt Barin bentek ide-oda, visító hangon kiabálva a febéris igyekezett ennek látszatát kerülni. Jó messze bőrűek felé.
elvonult tőlünk és a matrózok közé elegyedett.
Az egyik ajtón egyszerre czifrán felöltözött
Ekként aztán az ő útlevelét előbb vizsgálták ezopfos kínai hivatalnok lépett ki és meg
meg mint a miénket. A zsandár úgy látszik
kezdte a kiteiített pedgyászok átvizsgálását.
eleinte nem volt teljesen tisztában Barin út Muzsikok, kípaiak vegyesen tolakodtak eléje.
Az útlevélvizsgáló hivatal ablaka előtt egy
levelével és katonamentességi igazolványt kért Mi is odaállottunk, az oroszokkal együtt lök- pár elkésett ember álldogált és mi is hozzájuk
tőle, mire Barin nagy zavaiban : «Tudja nin dösvea kínaiakat,«czáo, czác»-t kiabálva feléjük, csatlakoztunk, váiva, hegy nevünkön szólítcsen, mert én egyike vagyok azoknak a száműzötteknek, a kik nem teljesítenek katonai
szolgálatot*. E nyakatekert válasz bárkinek
feltűnhetett volna, de a zsandár jókedvében
lévén, tréfásan nézett a megszeppentre : «Ejnye
tiveletek, száműzöttekkel sohase lehet tisztá
ban az ember! No majd meglátjuk az állomáson
a dolgot*. A zsandár ezen kijelentéséből ki
tűnt, hogy ezt a bevezető vizsgálatot egy má
sodik, részletesebb és alaposabb fogja követni ;
a jelenlegi vizsgálat czélja csak az volt, hegy
azokat, kik esetleg minden igazolvány nélkül
érkeztek a határállomásra, mindjárt elfogják,
mielőtt még idejük volna az állomási ól kereket
oldani. Az én útlevelemet teljesen rendbenlévőnek találta a zsandár, Balláynál pedig
elegendő volt azt megállapítani, hegy ő is
száműiött, miként Barin.
Midőn a zsandár tovább haladt, bennünket
kieresztettek a kccsiból és a lezárt perronon
kereszt ül az állomásépületbe jutottunk. Mand
zsúria sziget állomás, vagyis a vasúti sínek két
oldalról közrefogják az épületet. Az egyik ol
dalon az Oroszország felől beérkező, a másik
oldalon pedig az oda viss;atéiő vonatok futnak
be. Mindenekelőtt a nagy vámvizsgáló elő
csarnokba jutottunk, hol különös tarka ke'p
tárult elénk. Ép ekkor érkezett be ugyanis
Mandzsúria felől a vonat és a szembenlévő be
járón keresztül az arról leszálló kínai utasok
lódultak be. Hosszú paplanszeiű ruhájukban,
AMERIKAI HADIFOGLYOK TÁBORÁBÓL.
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sanak bennünket. Először engemet szólítottak
és gyorsan végeztek velem, útlevelemet rend
ben találták és miután katonamentességi iga
zolványomat megvizsgálták, papírjaimat le
bélyegezve, elbocsátottak. Kisvártatva Pcdolszkij Ballay került sorra. — Podolszkij! Pcdolszkij! Podolszkij! — kiabálta a hivatalnok,
mert Ballay nem feledkezett meg róla, hogy a
süketet játssza. A jelenlévők látva, hogy süket
tel van dolguk, maguk is igyekeztek nyomban
segítségére lenni és mintegy' választ adni he
lyette.
—-Hát magának hol a katonamentességi iga
zolványa? — kérdi tőle a hivatalnok.
Ballay nem hall, csak zavarodottan körül
néz s háromszor is ismételteti a kérdést.
— Szülnüj! — lancziroztam én a szót a körül
állók közt, kik erre maguk is felkapták azt
s mind erősebbsú'zúgták kórusban a hivatalnok
fele: <«&ülnüj! Hát nem látja, hogy szám
űzött.* Végre Ballay is megérti, miiől van szó,
és tölcsért formálva füléhez, tátott szájjal
hol a körülállókra, hol a hivatalnoka tekintve
dadogja : «Da ! da ! szülnüj, szülnüj.»
A hivatalnok ide-oda forgatja az útlevelet,
látszik, hogy nincs egészen tisztában a dolog
gal, ám a körülállók türelmetlenkednek és han
gosan kezdik magyarázni: «Hát nem látja,
hogy nagyot hall? Száműzött, azért nincs ka
tonamentességi igazolványa.* Végre is a hiva
talnok türelmét vesztve, hatalmas káromko
dásba tört ki és lebélyegezve az útlevelet, oda
vágja szegény Poelolszkij fejéhez : «Nesze, itt
az útlevél, takarodj vele az ördögbe !»
A körülállók szinte szánakozva néznek rá>
pedig ha bensejébe láthatnának, mint ujjong
fel ott egy diadalmas hang: a szabadság előérzetének ezerszeres erővel újraébredő hangja !
Hiszen ez volt az a nehéz pillanat, mely már
az elindulás óta mint fenyegető rém nehezedett
szegény Podolszkijra, elkeserítve eddigi per
czeit. És most ezen túlesett, Istenem, mily
boldogság! Egész zavarodott még a nagy öröm
től, mely még rám is átragadt és most már
vidáman loholtunk az orosz vámvizsgálathoz.
Hamar sorra kerültünk. Egy hirtelenszőke, szi
gorú nézésű alacsony emberke nézte át először
az én táskámat és azzal intett, hogy tovább
mehetek. Minthogy e közben pár ember ékelőelött közénk, hogy időt ne veszítsek, odasúgtam
társamnak, csak vizsgáltassa meg poelgyászát,
addig én elmegyek jegyet váltani.
Könnyű ezt mondani, de nehéz megcselekeelni az olyannak, a ki még orosz nyelven soha
vasúti jegyet nem váltott és ügyelnie kell arra,
hogy tájékozatlaiLságával el ne árulja szökevény
voltát. Már magában véve a jegykiadóhely is
félelmetes benyomást tett : két szuronyos őr
állott az ablak mellett, hogy az esetleges gya
nús embereket azonnal letartóztassa. Félve
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somfordáltam az ablak felé, hol megállva, gonelolkodva, hol tovább indulva, elsétálva egy
néhányszor a pénztár előtt ; azt szerettem volna,
hogy ne legyek teljesen egyedül, hanem jöjjön
valaki, a kitől először halljam, hogy hogyan is
kell a jegyet kérni. Alig volt azonban már né
hány pereznyi időm a vonat indulásáig s végre
is rászántam magamat, hogy a pénztárhoz lép
jek. A jó szerencse azonban e kritkus pillanat
ban ismét segítségemre sietett ; mintha az ég
ből pottyant volna oda, nagy sietve egy jobban
öltözött utas jött, a ki szinte félrelökött a kaszszától és erélyesen megverve annak ablakát, a
megjelenő jegykiadótól hai ma doszt ályú jegyet
kért Vladivosztokba. Ép ez volt az én esetem
is. Szorosan odabújva füleltem minden szavára
és miközben a jegykiadó a pénzből visszaadott,
gyorsan átismételtem magamban a hallott
mondókát. Az utas távoztával egyszerűen be
mondottam azt a jegyszedőnek, azon különb
séggel, hogy egy jegy helyett kettőt kértem, a
másoelikat " Nikokzk-Usszuriszkijba. Tökéletes
kiejtésem és hangsúlyozásom semmi gyanút
nem; keltett sem a jegykiadóban, sem az ott álló
őrökben, úgy hogy megkaptam a jegyet és ez
utolsó akadályon átesve, most már örömtől
"repdeső szívvel siettem vissza a vámhivstalba
Ballay hoz.

TÖKÖK TEMETŐ KELETGALICZIÁBAN.

Ám nagy örömömbe hirtelen, váratlan üiöm
vegyült, mely majdnem katasztrófával fenye
getett bennünket. Ugyanis, a mint a vám
vizsgáló-terembe léptem, Ballayt nagy bajban
találtam. A szúrós szemű, kis vámvizsgáló hi
vatalnok haragosan kiabált rá, a mire Ballay
csak a szokásos süket mozdulataival válaszolt
és ez csak ingerelni látszott a haragos ember
két. Nem tudtam felfogni, hogy mi történhe
tett, ellenben nagy rémületemre azt láttam,
hogy a kicsi emberke az egyik ajtó felé mutogat
és Ballayt megragadva : «Nu igyi! igyü» kiabá
lással húzni kezdi őt maga után. Ballay búsan
kullogva ment utána és csakhamar eltűnt a
jelzett ajtó mögött. Megkövülve állottam ott ;
az első gondolatom az volt, hogy utána szala
dok, ámde az ajtónál álló őr, midőn me-gtudta,
hogy VJaelivosztokba akarok utazni, nem engeelett át, hanem ép az ellenkező irányban lévő
kijáratra mutatott. Nem tartottam czélszerűnek, hogy magyarázatokba bocsátkozzam s
azért is kétségbeesve fel-alá kezdtem bolyon
gani a folyosón. A vonat indulásától már csak
öt perez választott e l ; a jegyek a kezemben
voltak, a pénz is nálam volt és Ballay csak a
ruhájába varrt 50 rubel felett rendelkezett.
Első gondolatomat, hogy nem jobb volna-e
egyedül elmenekülni, mint erkölcstelent utasí
tottam vissza. Együtt jöttünk ieláig és ha a
balszerencse úgy akarta, hogy őt letartóztassák,
úgy ám együtt menjünk a börtönbe is! Ismét
kétségbeesve állottam meg az ajtónál, hol
Brllayt eltűnni láttam és már-már azon tör
tem a fejemet, hogy újból megkísérlem az át
jutást, a midőn hirtelen kinyílt az ajtó és be
lökődött rajta — Ballay! Az arezot, melyet
vágott, nem kigérlem meg leírni: a tettetett
butaság ós szenvedés oly különös kifejezést
kölcsönzött piszkos, szakálltól kivert ábráza
tának, bekötött nagy fejével, földet seprő ha
talmas bundájával, csoszogó lomha járásával
és félvállra vetett rongyos krumplis zsákjával
oly szánalmasan komikus látvány volt szá
momra, hogy ijedelmem ellenére is majdnem
hangosan felkaczagtam. Bizonytalan belépése,
melylyel szinte bebukott az ajtón, arra látszott
mutatni, hogy valaki nem épen a legbarátsá
gosabb módon tuszkolta befelé. Pillanat műve
volt csak, hogy meggyőződjem arról, hogy nincs
komolyabb baj, csak valami félreértés történ
hetett vele és ezért is karon ragadva őt, magam
is hangos «igyi! igyü» kiáltozásba törtem ki és
futva indultunk a másik oldalon lévő kijárat
felé. Ép az utolsó perezben értünk a vonathoz.
A kalauz átlyukasztotta jegyeinket, futó pllantást vetett útlevelünkre és azzal feltankolt
bennünket a máris induló vonat egyik harmad
osztályú kocsijába.
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A BÉCSI ÚTJ
Eibjszélés. — Irta Szili Oyull.

Évek óta készülődtek föl a városba, a mely
ről csodákat hallottak és a melynek Szent
István-tornya álmaik délibábjából egyre kar
csúbban, egyre hívogatóbban szökött fel. Ezer
bajukban megvigasztalta őket az a gondolat,
hogy csak Bécsbe kell menniök és minden jóra
fog fordulni.
Valláné egész életén át vágyott oda. A mióta
Szembaja hónapról-hónapra súlyosabb lett,szinte
ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy fölkeresse
a bécsi doktorokat, a kik tudvalevőin minden
hez jobban értenek/"
Ehhez járult még, hogy Klára leánya, a ki
nek titokban tartották huszadik születésnapját,
Budapesten nem talált emberre, a ki komolyan
megkérte volna a kezét.
— Bácsi rokonainknál, a Gradléknál fogunk
megszállni — vigasztalta anyja. — Vagy azt
hiszed, hogy ők ok nélkül küldik el minden
évben Max arczképét? Maxnak az anyja nem
is közel rokonom, tehát mi sem áll útjában
annak, hogy ti egymáséi legyeteke.
;
— De ha Max már mást szeret? — kételke
dett Klára.
— Akkor nem küldözgetné folyton az arcz
képét. És ne felejtsd* el, hogy mint magyar
leány mégy föl Bécsbe, a hol a magyar nőkért
úgy tudnak rajongani!
A bécsi út még sokáig kísértette volna ál
maikat, ha Valláné szembaja hirtelen aggodal
masra nem fordult volna. Tovább nem halaszthatták az utazást, vonatra ültek.
— Édes mama — szólt Klára — nagyon
félek.
— Ugyan mitől?
— Te a négy évvel ezelőtt készült fényké
pemet küldted el Maxnak. Négy év alatt én
nagyon megváltoztam!
— De az előnyödre — vigaszfalta az anyja.
Valláné kitekintett bécsi lakása ablakán és
pillantása a Szent István templomának tarka
pala födelére esett. Maga a torony korántsem
volt oly magas, a milyennek előre megálmodta.
Délután fölkeresték Gradlékat. A bécsi ro
konok szívesen fogadták őket, de volt a visel
kedésükben valami zavart, tartózkodó és Val
láné meg Klára úgy érezték magukat, mint a
kik a lehető legrosszab időben jöttek és nem
tudják kitalálni az okát.
Hiába rezzent össze Klára minden ajtó
nyílásra, Max nem érkezett haza, pedig levél
ben írták meg Valláék, hogy jönnek. Hogy va
lamiről mégis beszéljenek, Valláné elmondta,
hogy mi hozta őket Bécsbe :
— Csak a szemem miatt jöttem fel — mondta.
— Hallottam, hogy van itt egy híres szemész,
a ki csodákat művel.
— Nem tudom, szemorvossal még nem volt
dolgom, — felelte Gradlné — énnekem a csúzos
karommal van mindig bajom. És hallottam,
hogy Budapesten vannak források, a mik egé
szen biztosan gyógyítják a csúzt. Már akartam
s nektek írni, sőt már készülődtem is hozzátok,
de közbejött a Max dolga . . . .
— Mi van a Max-szal? — kérdezte Klára.
— Hát nem kaptátok még meg a levele
met? — csodálkozott Gradlné. — Megírtam
benne mindent. A levél bizonyosan akkor ér
kezett meg, a mikor ti elutaztatok.
— Csak nincs Maxnak valami baja? — kér
dezte aggódva Valláné.
— Dehogy. Épp ellenkezőleg, nagyon bol
dog . . . Vőlegény!
A Grabenen szomorúan bandukoltak Valláné
és a leánya. Már megbánták, hogy Bécsbe jöt
tek. Minden lépésükkel egy-egy ábrándjuk vagy
reményük foszlott szerte. Alig mertek egymás
hoz szólni.
— Utálatos" város! — fakadt ki végre Val
láné. — És milyen faJankók az idevaló férfiak!
— A te szemedben mindenki fajankó, a ki
nem kéri meg a kezemet — szólt Klára moso
lyogva.
— Nem is maradunk itt soká — felelte Val
láné. — Csak épp azt a híres szemorvost kere
tiem föl. Itt lakik valahol a Belvárosban, a
zíme föl van írva nálam, de én nem merem
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A NÉMETEK

HAECZA A NYUGATI

megszólítani ezeket a rideg bécsieket, hogy
útbaigazítsanak. Valahogy majd csak magunk
tól is ráakadunk.
Találomra nézegetni kezdték az utcza-táblákat, a mikor egy járókelő észrevette, hogy va
lamit keresnek. És mintha csak meg akarná
czáfolni a bécsiek ridegségét, a legszeretetreméltóbb módon kérdezte meg a hölgyektől,
hogy mi járatban vannak.
— Ne is felelj annak az ostoba németnek, —
mondta Valláné magyarul a leányához, hogy
meg ne értsék.
Klára azonban nem hallgatott az anyjára és
megmondta a németnek, hogy a Eothe Turmstrassén volna dolguk.
— Elvezetem önöket oda — ajánlkozott az
idegen — épp arra van dolgom.
Klára nem mondott sem igent, sem nemet.
A német ezt biztatásnak vette és elindult a
hölgyekkel. Az úton sokat beszélt és megtudta,
hogy Valláék egyenesen a szemorvos miatt jöt
tek Bécsbe.
— Tehát önök budapestiek? — örvendezett
a német". — Ennek nagyon örülök. A jövő hó
na pban dolgom lesz a magyar fővárosban és
nagyon jól esnék, ha ismerős családra találnék.

ERONTON.

— Valahogy meg ne mondd neki a czímünket! — szólt magyarul Valláné a leányához.
Klára azonban megint nem hallgatott anyja
tanácsára és a néhá'ny lépés alatt, a míg a bécsi
fiatalember még kisérte őket, óvatosan meg
mondta neki a nevüket és czímüket.
A bécsi úr egy kapura mutatott :
— Itt van az az orvos, a kit keresnek.
— Köszönöm, — felelte neki Valláné néme
tül és magyarul folytatta a leánya felé : — Én
fölmegyek a tanárhoz, te addig várj rám egy
kávéházban. Épp itt szemben van egy.
A bécsi ember megemelte a kalapját és el
köszönt.
Valláné bekísérte a leányát a kávéházra,
aztán fölment a speczialistához, a kihez évek
hosszú során át vágyakozott. A professzor úr
jámbor, mindennapi embernek látszott. Egy
szerűen beszélt, nagyon keveset és a szerszámai
sem voltak olyan különösek, a minőknek Val
láné elgondolta őket. Egy óráig elpiszmogott
az asszony szemével, vizsgálgatta, végül kije
lentette :
— Nincs nagy baj. Orvosságot fogok ren
delni. Boiogassa vele a szemét, a míg meg nem
javul.

H A L Á S Z A T AZ A D R I Á N .

Valláné azt sem* tudta, hogyan jött ki az negyven koronát adtam a professzornak és
orvostól. Teljesen csalódott benne. Már nem most az orvosság, isten tudja, mibe fog kerülni.
csak a bécsi utat bánta, hanem azt a negyven
— Meg lehet kérdezni, — szólt Klára. —
koronás papírpénzt is, a melyet a tanár aszta Odaát a harmadik házban gyógyszertár van.
lán hagyott. Eredetileg ötven koronát szánt Ha akarod, megcsináltatom mindjárt.
neki, de ott a tanár jelenlétében óvatosan ki
— Jó. Én addig megiszom egy kávét. Vigyél
vett tíz koronát egy előre elkészített boríték magaddal egy ötvenkoronást, hogy elég legyen.
ból. És úgy érezte, hogy ezt a tíz koronát való El ne tévedj valahogy az úton.
sággal megtakarította.
Valláné aggodalmas szemmel kisérte Klárát.
— Borzasztó, hogy mennyi pénzembe van Valósággal féltette Bécstől, a melyből annyira
ez a bécsi orvos, — mondta Valláné a leányá kiábrándult. Mily nagy volt az ijedtsége, a mint
hoz, a mikor belépett hozzá a kávéházba. — látta, hogy Klárához egy fiatalember csatla
És olyan tutyi-mutyi embernek látszik, olyan kozik. Ugyanaz, a ki a szemorvosig kisérte el
egészen egyszerű embernek, mint az apád. Nem őket.
lehet észrevenni rajta, hogy nagyon értene a
— És Klára még el sem utasítja! — hülede
tudományához.
zett magában Valláné. — Úgy beszél vele,
— Mindig mondtam, — mosolygott Klára — mintha gyermekkora óta ismémé. Együtt men
hogy mama Pesten is talált volna ilyen orvost. nek be a patikába!
— Eh, most már nem bánom! — felelte Val
Valláné tűkön ült, míg a leánya benn volt
láné. — A fő, hogy átestünk ezen az utazáson a gyógyszertárban. A szemét világért sem merte
is. A szomszédaink már csúfolódtak, hogy so volna levenni az utczáról és inkább hűlni hagyta
hasem jutunk el Bécsbe.
a kávéját.
— írt a tanár orvosságot a mamának ? —
Klára nemsokára megjelent a gyógyszertár
kérdezte Klára.
ajtajában és nyomában a fiatalember, a kinek
— Nálam van a reczeptje — felelte az asz- a kezében kis csomag volt, alighanem az or
szony, — de tartok tőle, hogy drága mediczina vosság.
— Egy kis baj volt! — ez volt Klára első
lesz ez, Háromszáz korona eddig a kiadásunk,
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szava, a mikor belépett az anyjához, a ki
ámulva nézett a bécsi úrra, a ki még a kávé
házba is bemerészkedett Klára után és moso
lyogva, ismerősen hajlongott Valláné felé.
— Miért nem rázod le a nyakadtól ezt a né
metet? — kérdezte az asszony Klárától.
— Szükségem volt rá, — felelte a leány. —
A gyógyszertárban nem akarták fölváltani az
ötvenkoronást, mert a mediczina csak ötven
fillérbe keiül. És ez az úr volt szíves kölcsön
adni ötven fillért. Add meg neki.
— Ismered?
— A mióta a mama, — felelte mosolyogva
Klára.
— Talán tetszik neked?
— Nagyon kellemes és kedves fiatal ember —
felelte magyarul Klára. — Pesten még nem is
találkoztam ilyen szeretetreméltó úriemberrel.
— Csak aztán úgy meg ne járj vele, mint
én Bécscsel. Miféle orvos lehet az, a ki ötven
filléres orvosságot ír! Ezért érdemes volt Bécsbe
jönnöm?
Valláné kifizette az ötven fillért a bécsi úr
nak, de sok szemrehányás és rosszalás sugár
zott ki a szeméből. A német önkéntelenül is
mentegetőzni kezdett :
— Bocsásson meg, nagyságos asszonyom, —
szólt Vallánéhoz — de nem tudtam ellentállni
annak'a vágynak, hogy kedves leányát még
egyszer láthassam, őszinte vagyok, mint min
den bécsi ember. Nem szertném, ha önök el
utaznának innen a nélkül, hogy valami bizta
tást ne kapnék.
— Miféle biztatást? — kérdezte mereven és
szigorúan Valláné.
— Megengedi-e, nagyságos asszonyom, hogy
addig is, a míg Budapestre nem utazom, a leg
nagyobb hálával és szeretettel gondoljak' arra
az órára, a melyet kedves leányával töltöttem?
Klára hirtelen elpirult.
— Mikor? — kérdezte Valiéné a leányától.
— Mialatt a mama a szemorvosnál volt, —
felelte magyarul Klára — itt a kávéházban
egyszerié csak elém állt.
— És nem utasítottad vissza?
Klára felelet helyett még jobban elpirult.
— Nagyon félek öntől, nagyságos asszonyom
— mondta a bécsi úr, — mert úgy értesültem a
leányától, hogy csalódtak Bécsben és e miatt
talán tőlem is idegenkednek, a ki bécsi vagyok.
— Nem, uram, — nyugtatta meg Valláné —
ha egy kissé meg is bíráltuk a bécsieket, az nem
mindenkire vonatkozott. Vannak itt is kedves,
rokonszenves emberek.
— Tudna-e Bécsben élni? — kérdezte hir
telen a fiatal ember Klárától.
— Imádom Bécset! — felelte a leány és az
arcza kiragyogott.
Valláné szólni akart, de Klára gyorsan in
tette :
— Ne beszélj. Talán megkéri a kezemet.
A fiatalember kissé elmosolyodott és foly
tatta :
— Nagyon örülök, hogy Klára kisasszony
imádja Becset, mert itt lakom. De tudná-e sze
retni a bécsi embereket?
— A bécsi embereket nagyon-nagyon meg
szerettem — felelte Klára.
— Akkor félek, hogy csalódni fog bennem, —
mondta a fiatalember. — Én nem vagyok bécsi.
És hirtelen tiszta magyarsággal szólalt meg :
— Budapesten születtem. Magyar vagyok!
Klára azt hitte, hogy a föld alá kell sülyednie
nagy szégyenében, de a fiatalember mosolyogva
folytatta a leány felé :
— Ha elfogad így is, magyar emberként,
akkor ezennel ünnepiesen megkérem a kezét.
Boldog volnék, ha igent mondana és mindig
hálásan emlékezném vissza arra a pillanat iá,
a melyben megismertem.
Klára sápadt, pirult, a mi minden hangos
«igen»-nél ékesebben beszélt. Valláné szeme pe
dig a meghatottságtól könnyes lett, égni, fájni
kezdett. Észébe jutott az orvosság és magában
türelmetlenül gondolt arra a perezre, a mikor
a szeméhez viheti. Bízni kezdett benne egy
szerre. És maga sem tudta miért, mintha az
egész város megváltozott volna. Napfény, jó
kedv, derűs emberek csillantak föl körülötte...
Mintha egy más Bécs pottyant volna le hirte
len az égből.
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m nt az üiegéből kiásott vakondok. Valentin
szkeptikus vo't a szigoiú fianczia stílus értel
mében és nem igen szerette a papokat. De saj
nálni tudta őket, — ez az egy papocska pedig
fölkeltette volna akárki sajnálatát. Nagy, ko
pott esernyője volt, a melyet minduntalan
leejtett a padlóra. Ugylátszott, nem tudja,
inire való a retour-jegye. Egy borjú együgyű
ségével magyarázta mindenkinek a kocsiban,
hogy vigyáznia kell, meit az egyik-papii-cso
magjában van valami, a mi valódi ezüsllől
készült «kék kövekkel)). A kitűnő háncsét
állandóan mulattatta az essexi ügyetlenség
sajátságos keveredése a szent együgyűséggel,
mindaddig, a míg a papocska valahogy mégis
elért Tattenhamba összes csomagjaival, majd
visszajött az esernyőjéért. Ez alkalommal Va
lentinben volt annyi jóindulat, hogy figyelmez
tesse, ne beszéljen mindenkinek az ezüst holmi
járól. De Valentin bárkivel beszélt, azért a
szeme nyitva volt mindenki számára ; erősen
utána nézett mindenkinek, a ki legalább hat
láb magasnak látszott ; mert Plambeau ennél is
magasabb volt négy hüvelykkel.
A Liverpool Streat állomáson szállt ki, nyu
godt lelkiismerettel aziránt, hogy eddigelé nem
szalasztotta el a gonosztevőt. Aztán a Scotland
Yardon ment a londoni rendőrség főhadiszállá
sára, hogy igazolja magát és szükség esetére
segítséget kaphasson. Ennek végeztével czigaEGY OSZTRÁK-MAGYAR MOZSÁR ÜTEG BERAKÁSA A KONSTANTINÁPOLYI PÁLYAUDVARO N.
rettára gyújtott és hosszúsétára indult London
utczáin. A mint a Viktorián túli utczákon és
tereken bolyongott, hirtelen megállt. Sajátságos
De minden lopása csaknem újfajta bűn volt és nyugodt,nagyon tipikusan londoni téren volt. A
mindegyikről magáról külön történetet kellene magos, lapos házak köröskörül egyszerre dúsak
írni. ő alapította a Tiroli Tejgazdasági Bész- nak és lakatlanoknak látszottak; a négyszög
G. K. Chesterton kalandos történetei.
vénytársaságot Londonban, tejgazdaság nélkül, alakú kis kertecske a tér közepén olyan elha
tehenek nélkül, kocsi nélkül, tej nélkül, de jó gyott volt, mint egy zöld sziget a Csendes
A KÉK KERESZT.
A reggel ezüstszalagja és a tenger zöld csil pár ezer részvény aláíróval. Ezeket egyszerű óczeánban. A tér egyik oldala magasabb volt a
logó szalagja között a hajó Harwichot érintette módon úgy szolgálta ki, hogy elemelte más többi négynél, mint valami emelvény s ennek
és egy csapat embert bocsátott ki magából, emberek ajtaja elől a tejeskannákat és a saját az oldalnak a vonalát London csodálatraméltó
mint a legyeket. Az az ember, akire figyelnünk megrendelőinek ajtaja elé tette. Ő volt az, a ki véletleneinek egyike törte meg — egy kis ven
kell, semmiképen sem volt köztük feltűnő, rejtelmes és benső levelezést folytatott egy déglő, a mely mintha Parisból tévedt volna ide.
nem is akart az lenni. Nem volt rajta semmi hölgygyel, a kinek minden levelét elfogta a Képtelenül vonzó hely volt, cserépbe ültetett
figyelemreméltó, legföljebb némi ellentét ruhájá rendőrség a postán s ezt úgy tette, hogy ize- törpe növényekkel és hosszú, czitromsárga és fe
nak ünnepnapi vidámsága és arczának hivata neteit végtelenül kis betűkkel egy mikroszkóp hércsíkos függönyökkel. Különös magasan állott
los komolysága között. A ruhája könnyű hal lemezére fotografáltatta. Nem egy dolgát azon az utcza fölött s a londoni toldozó-foldozó szo
ványszürke kabátból, fehér mellényből és kék- ban kápráztató egyszerűség jellemezte. Mond kás szerint lépcső futott fel az utczáról a be
zöld szalagos ezüstszínű szalma kalapból állott. ják, hogy egyszer átfestette az éjszaka sötétjé járó ajtóig. Valentin czigarettázva állt a feliéi
Sovány arcza ezzel ellentétben sötét volt s ben egy utcza összes házszámait, csak azért, sárga függönyök előtt és sokáig nézte őket.
Csudák dolgában az a leghihetetlenebb dolog,
rövid fekete szakáliban végződött, a mely hogy megtéveszszen és tőrbe csaljon egy utazót.
spanyolosnak tűnt fel. A semmittevő ember Az tény, hogy hordozható postaszekrényt talált hogy megtörténnek. Néhány felhő az égen
komolyságával szítt egy czigarettát. Semmi ki,a melyet kifüggesztett az utczasar kokra csön olyan formába gomolyodik össze, mint egy bá
sem vallott rajta arra, hogy a szürke kabát des külvárosokban, hogy idegenek postai meg muló emberi szem. Egy fa úgy áll egy gyanús
töltött revolvert őriz, hogy a fehér mellény rendeléseket dobjanak bele. Mint példátlan biztonságú tájon, mint valami kérdőjel. Ezt a
ben rendőri igazolványt rejteget, vagy hogy a ügyességű akrobata volt ismeretes ; hatalmas két dolgot a saját szememmel láttam a legutóbbi
szalmakalap Európa egyik leghatólmosabb el termete daczára úgy tudott ugrani, mint egy néhány napon. Nelson a diadal pillanatában
méjét födi el. Mert ez az.úr nem volt más, mint szöcske és olyan könnyedén felmászott a fák hal meg ; egy Williamson nevű ember megöl
maga Valentin, a párisi rendőrség főnöke és a tetejére, mint a majom. Ezért hát a nagy Va valakit, a kinek szintén Williamson a neve s ez
világ leghíresebb nyomozója. Most Brüsszelből lentin, mikor elindult Flambeaut megkeresni, úgy hangzik, mint valami gyermekgyilkosság.
j ött Londonba, hogy végrehajt sa a század legna tökéletesen tisztában volt vele, hogy kalandjai Szóval van az életben egy eleme a véletlenek
nem érnek véget azzal, hogy megtalálta.
tündéries összejátszásának, a mi a prózailag
gyobb letartóztatását.
De hogyan találja meg? A nagy Valentin számító emberek figyelmét örökké elkerüli.
Flambeau Angolországban volt. Három állam
rendőrsége nyomozta a nagy gonosztevőt Géni gondolatai erre vonatkozólag még mindig nem Mint a hogy Poe jól mondta paradoxonában,
a bölcseségnek számolni kell az előre nem látott
től Brüsszelig, Brüsszeltől Hook van Hollandig voltak megállapodva.
Volt valami, a mit Plambeau, bármily ügye dolgokkal.
s valószínű volt a föltevés, hogy felhasználja az
Aristide* Valentin""mélységesen" franczia volt
eucharisztikai kongresszus szokatlanságát és sen tudta külsejét elváltoztatni, nem tudott el
zűrzavarát, a mely akkor Londonban tartatott. leplezni: termetének rendkívüli magasságát. s a franczia intelligenczia specziálisan és merő
Valószínűleg a kongresszus valami alsóbbrendű Ha^Valentin fürge szeme megtalált volna egy ben intelligenczia. Nem volt gondolkozó gép;
hivatalnokának vagy titkárának képében uta magastermetű almáskofát, egy magas gráná mert ez a modem fatalizmus és materializmus
zott : de ezt természetesen Valentin nem tud tost vagy akár egy elég magas herczegnőt, esztelen frázisa. A gép csak azért gép, mert
hatta biztosan ; semmit sem lehetett biztosan azonnal letartóztatta volna. De egész útja nem tud gondolkozni. Valentin ellenben gon
hosszat nem talált senkit, a ki Flambeau lehe dolkozó ember volt és e mellett nyílt eszű ember.
tudni, ha Flambeauról volt szó.
Jó pár éve már annak, hogy a bűnnek ez a tett volna álruhában. Azokra az emberekre Minden csodálatos sikerét, a mely már bűvészetkolosszusa hirtelen megszűnt izgalomban tartani nézve, a kik a hajón utaztak, teljes bizonyossá számba ment, keserves logikával aratta, tiszta
a világot s ekkor — mint a hogy Boland halála got szerzett, a kik pedig Harwichban vagy út és józaneszű franczia gondolkodásával. A franután mondták — nagy nyugalom jött a földre. közben szálltak fel, azok mindössze hatan vol cziák nem azzal elektrizáljak a világot, hogy
De legjobb napjaiban (úgy értem, hogy a leg- tak. Volt köztük egy alacsony termetű vasúti paradoxonokkal hozzák zavarba, hanem azzal,
rosszabbakban) Flambeau olyan jellemző és hivatalnok, a ki a végállomásra utazott, háioni hogy egy magától értetődő igazságot mondanak
nemzetközi alak volt, akár a német császár. szintén meglehetős alacsony termetű kereske ki. Annyira viszik a maguktól értetődő igazsá
Csaknem minden nap jelentették az újságok, delmi kertész, a kik két állomással később gokat , — mint például a' franczia forradalom
hogy valami rendkívüli bűntett követ kei menyei szálltak fél, egy nagyon kistermetű özvegy ban. De Valentin ép azért, mert értette az
elől azzal menekült el, hogy egy másik bűntettet asszony, a ki egy^kis essexi városnál szállt be észt, ismerte az ész korlátait is.r Csak olyan
követett el. Gascagnei ember volt, gigantikus és égy szintén igen alacsony római katholikus ember beszél petróleum nélküli motor-hajtástestalkatú és fizikai bátorságú; a legfurcsább pap, a ki egy kis essexi falunál szállt fel. Mikor ról, a ki nem ismeri a motorokat ; csak az olyan
mesék voltak forgalomban athletikai humorá az utóbbira került a sor, Valentin abbahagyta ember, a kinek fogalma sincs az okoskodásról,
nak kitöréseiről, hogyan állította fejtetőre a a vizsgálódást és nevetett. A kis napocska beszélhet erős, kétségbe nem vonható kiinduló
vizsgálóbírót, «hogy megvilágítsa az eszét». annyira példája volt a kelet -angolországi egy pontoknélküli okoskodásról. Itt'azonban Valenhogyan rohant végig a Bue de Bivolin, mind ügyűeknek; kerek és kifejezéstelen aicza volt, tinnek nem voltak erős kiinduló pontjai. Flamegyik hóna alatt egy-egy rendőrrel Meg kell üres szemei, egy csomó barna papírba göngyölt beaunak Harwichban vesztették el a nyomát s ha
neki adni, hogy fantasztikus testi erejét rend csomag volt nála, a melyeket sehogysem tu egyáltalában Londonban van, akkor mindenféle
szerint ilyesforma vértelen, bár illetlen jelene dott rendben tartani. Az eucharisztikai kongresz- lehet, a magastermetű külvárosi csavar gót ó
tekre használta ; igazi bűntettei főleg a nagy szus bizonyára sok ilyen teremtést vonzott ki kezdve, a Métropole-szálloda magastermetű fő
arányú és leleményes rablás körül forogtak. otthoni tespedésükből, vakon és tehetetlenül, pinczéréig. A nemtudás ilyen meztelen állapota
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ban Valentinnek megvoltak a maga szempontjai
és a maga metódusa.
Ilyen esetekben a vélt lenre ssámított. Ilyen
i setékben, mikor nem számíthatott az észszeiűség irányáia, hidegen és gondosan haladt
az észszeiűtlen irányában. A helyett, hegy a
megfelelő helyekre ment volna, — bankokla,
rendőr-állomásoki a, gonosztevők találkahe
lyére — tervszeiűleg a meg nem felelő helyeken
járt ; bekopogtatott minden üies házba, be
ment' minden zsákulczába, fölment minden
szemétdombbal elrekesztett ösvényen, köiüljárt minden félhírű házcsoportot, mely eltéiítette útjából. Ezt a bolondos bolyongást egész
leigikusan védelmezte. Azt mondta, hegy ez a
legrosszabb módszer akkor, ha az embernek
van nyom a kezében, de ha egyáltalán nincs
semmi nyoma, akkor ez a legjobb módszer,
mert akkor megvan az az eshetőség, hogy valami
fuicsaság, a mi megragadja az üldöző figyelmét,
ugyancsak megragadhatta az üldözött figyelmét
is. Valahogy csak kell kezdeni és a legjobb ott
kezdeni, a hol más abbahagyná. Volt valami
azokon a vendéglőbe vezető lépcsőkön, a ven
déglő csöndjén és furcsaságán, a mi felizgatta a
detektív ritka romantikus fantáziáját és arra
az elhatározásra juttatta, hogy vaktában bele
vág. Fölment a lépcsőkön, leülve egy'asztalnál
az ablak mellett, kért egy csésze feketekávét.
Jó délelőtt volt már, ő még nem reggelizett ;
mások reggelijének némi maradványai az asz
talon figyelmeztették arra, hogy éhes, tehát
rendelt még egy tüköitojást is s elkezdett el
gondolkozva fehér ezukrot hinteni a kávéjába,
az egész idő alatt Plambeaura gondolva. Ari a
gondolt, hogy miképen menekült el Flambeau
Armidi André (Stradelk).
Adler Adeline (Leonóra).
egyszer egy körömvágó olló, egyszer meg egy
felgyújtott ház segítségével; egyszer azzal,
FLOTOW «STRADELIiA» CZIMŐ OPERÁJA A VÁROSI SZÍNHÁZBAN.
hogy fizetnie kellett egy bélyeg nélküli levélért,
egyszer pedig azzal, hogy az embereknek tele
szkópon át egy üstökös csillagot mutatott, a és rendesnek látszott. Csöngetett a pinczérnek.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
mely el fogja pusztítani a világot. Valentin úgy Mikor az alkalmazott elősietett, borzasán és
gondolta, hogy az ő detektív esze ér annyit, kissé csipásan a korai reggeli órában, a detektív,
Chesterton kalandos történeteit kezdjük közölni
mint a gonosztevőé, a mi igaz is volt. De azért a ki nem volt érzéketlen a humor egyszerűbb mai számunkban. A világhírű angol író ez elbeteljesen tisztában volt vele, mennyire hátrány- formái iránt, felszólította, hogy kóstolja meg a széleseivel egészen új fajtáját honosította meg a
ban van. «A gonosztevő az alkotó művész ; a ezukrot és mondja meg, méltó-e az a vendéglő kalandos elbeszélésnek, a mely egyszere izgalmas
detektív csak a kritikus», mondta savanyú mo- jó híréhez. Az eredmény az volt, hogy a pinczér cselekvényfi detektivtörténét s egyúttal a detektív^
történetek paródiája is. Magyar nyelven mi is
solylyal, lassan emelve a kávéscsészét ajkához, egyszerre elásította magái és felébredt.
— Minden reggel meg szokták csinálni ezt mertetjük először az elmésségéről híres angol író
Hamar le is tette. A kávé meg volt sózva.
e műveit.
Megnézte az edényt, a melyből az ezüstszínű a pompás tréfát a vendégeikkel? — kérdezte
Elsülyedt világ. Barta Lajos új novellás köny
Valentin.
—
Nem
gondolja,
hogy
ízetlen
tréfa,
por hullott ; kétséget kizárólag ezukortartó
vére különösképen fel kell hívnunk az olvasok
volt ; olyan félreismerhetetlenül ezukor számáia összecserélni a sót a czukorral?
figyelmét, mert egyike a legkomolyabb, legtöbb
A pinczér, mikor megvilágosodott előtte ez az lelkiismerettel és szeretettel készült elbeszélő
készült, mint a hogy a pezsgős üveg pezsgő
számára készül. Csodálkozott rajta, miért te irónia, dadogva biztosította róla, hogy a he munkáknak mai irodalmunkban s irodalmilag is
hettek bele sót. Körülnézett, van-e még az lyiség személyzetétől távol áll minden efféle elsőrendű értékeket ad. Barta a szeretet írója, a
asztalon más efféle edény. Két egészen tele só szándék; ez a legfurcsább tévedés. Fölvette a megértésé s a mély rokonszenvé, a mely azono
tartót talált ott. Megkóstolta, mi van bennük. ezukortartót ós megnézegette, fölvette a só sítja magát minden emberi szenvedéssel, akár a
Czukor volt. Ekkor felfrissült érdeklődéssel né tartót és megnézegette, az arcza mind nagyobb test szenvedése, akár a léleké. Kedvenczei a
zett körül a vendéglőben, vájjon van-e még zavart mutatott. Végre hirtelen bocsánatot kért nagyon szegény, nyomorúságos életet élő emberek,
valami más nyoma annak a sajátságos ízlés és elsietett, hogy néhány pillanat múlva a tulaj a társadalom megvetettjei és az élet kitagadottjai,
nek, hogy ezukrot tesznek a sóíartókba és sót donossal együtt térjen vissza. A tulajdonos is azok, a kiknek nincs helyük az élet napfényén, a
kik nem tudnak a társadalomba, a melybe sor
a ezukortartóba. Leszámítva egy valami sötét megvizsgálta a czukoitartót és aztán a sótaitót suk
bekvetette őket, semmikép belehelyezkedni,
s
a
tulajdonos
is
megdöbbent
arezot
csinált.
folyadéktól származó sötét foltot a fehérre tapé
a kiknek sorsa a testi nélkülözés vagy .a lelki
(Folytatása következik.)
tázott falon, az egész hely tisztának, csinosnak
gyötrődés. Két típusa van alakjainak: a íegalantasabb paraszt-proletár és a durva, ellenséges leve
gőjű környezetben lelkileg elvérző érzékeny, finom
idegrendszerfí ember. Az Elsülyedt világ cziklusban, a mely a kötet czímét adta, az előbbi típus
sokféle változatáról kapunk képeket. A falun kí
vül, domboldalba vájt barlang-odúkban laknak
szomorú, esett emberek, olyanok, a kik jobb
sorsból buktak le ide és olyanok, a kik ebbe az
életbe születtek bele. Szűk, szennyes, egészség
telen, levegőtlen laká-ukban csak a keserűség
lakik, a vágy kifelé a napvilágra, a jobb sorsba,
hogy nekik is legyen egy kis házuk, földecskéjük, hogy emberhez méltó sorba kerüljene'k.
Ezért a czélért, kü/ködnek, végzik a legnehe
zebb munkát, követ fejtenek, vályogot vetnek,
kutat ásnak, elvégeznek mindent, a mire más
nem vállalkozik s mégis a legkevesebbnek =ikorül
felvergődni. Barta megmutatja ennek az életnek
sokféle típusát, az egyéni vonásokat azokban az
emberekben, a kiket kívülről szemlélő olyan egy
formáknak lát, belát életük sötétségébe, fullasztó
kötöttségébe, de — s itt mutatkozik meg leg
jobban a benne élő szeretet — észreveszi apró,
nyomorúságos kis örömeiket is, szeretetüket, a
melylyel barlang bejáratai beültetik virággal,
gyönyörködésüket a szép tavaszi napsütésben.
S ez illeti meg legjobban szivünket: emberek, a
kiknek minden örömük annyi, legfeljebb még
hozzá egy deczi pálinka. Az író teljes n
sel, mély emberi rokonszenvvel fordul
a humanitás nemes szelleme melegíti meg
írását. Levegőt teremt köréjük, a szép baianyai
CSATORNAHÍD BBLIiENOLISÉNÉL.
természet színeit, mint szelíd, egyszerű falusi vi-
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ragot rakja ki körülük, a természettől fogva
jószívű ember hangján beszél róluk, nem harag
gal, felháborodással, tendenczia nélkül, azaz el
rejtett tendencziával, a mi most már nagy lépés
nála a művészi forma teljes meghódítása felé,
mert eddigi munkáiban néha megzavart a ten(Icncziának túlerős hangoztatása. Most már mind
inkább le tudja küzdeni azokat az akadályokat
is, [a melyek eddig kifejezése tisztaságának és
teljességének útjában állottak s a kompozicziója
is tisztább és egyenletesebb. Másik kedvelt típu
sát a kisvárosi orvosban írta meg legszebben : a
finom érzékenységű, humanitással és kulturszellemmel telt orvos, a kit megbénít s végül élet
kedve megroppanásába hajszol bele az érzékeny
kedő szégyen a miatt, hogy egyszer, egy párbaj
ban, a melybe meggyőződése ellen sodorták bele,
gyáván viselkedett. Az író szinte a fiziológu3
pontos és szemléltető módszereivel preparálja ki
az orvos finom, környezetének kulturátlanságáía
hevesen reagáló idegszálait, teljesen megérti és
megérteti az alakot és biztos művészettel kap
csolja be az áramot, a mely sorsától emberi
együttérzésünkig vezet. Barta írásában igen erős
lendület van, a mely abból származik, hogy ön
magát is erősen érdekli minden, a miről ír, tel
jes lelki azonosságban van alakjaival és általá
ban az emberi szenvedéssel. Szeme mindig az élet
komolyságán csüng, még mikor humorosan színez
is valamit, akkor is a részvétből, a szeretetből
fakad a humora. Az ő írása egész külön hang
mai irodalmunkban, a melyben veszedelmesen
tért foglal a mindent túlkönnyen felfogó felüle
tesség, a technikai bravúr szempontjának túlsá
gos hangsúlyozása s a dolgok komolyanvevésétől
való irtózás.
Kempis Tamás csodálatraméltó műve Krisztus
követéséről, a világirodalom legszebb vallásos
remekeinek egyike hivatott magyar fordítóra ta
lált Nogáll Jánosban", a katholikus irodalom hiva
tott munkásában, a kinek műve még 1864-ben
jelent meg először s azóta állandóan közkézen
forog. Nogáll nagyváradi kanonok volt 3 ő ala
pította ott a Szent Vincze intézetet, a mely most
ünnepelte félszázados jubileumát s ez alkalommal
kiadta alapítójának és jóltevőjének életrajzát,
melyet dr. Némeíhy Gyula és Nagy Lajos közre
működésével dr. Vucskics Gyula irt. Kiadták
egyúttal főművét, a Krisztus követésének fordí
tását is új, immár nyolczadik kiadásban, olyan
formában, a mely kiválóan alkalmassá teszi, hogy
mennél többen olvassák és épüljenek belőle. Az
életrajz ára 5 korona, Kempij művéé papirkötés-

bi'ii 4 korona; kaphatók Nagyváradon, a S/ent
Vincze intézetben.
Lenau szerelmi verseit lefordította és egy szép
kiállítású kötetben kiadta Barát Ármin. A fordí
tás évek munkája, nagy szeretettel és gondosság
gal készült; a fordító "láthatólag nagyon el van
telve L?nau művészetének rt;()dálatával s ha for
dításának művészi értéke nem áll is egészen inai
irodalmunk s költői nyelvünk színvonalán, szíve
sen megadjuk neki «.iz enyhébb bírálat kerjvezményét», melyet ő előszavában általában Ldiiau
fordítói számára vindikál. A fordítások elé ter
jedelmei bevezeté-;t is írt, a melyben Lenau életét
és szerelmeit ismerteti.

A HÁBORÚ NAPJAI.
Október 15. A nyugati harcztéren Flandriában
az ellen-ég Z;irren ós a Lys közt az ellenség tá
madásaival a német első vonalakon túl nyomult,
déltájban a Cortemarck—Eoselaere vonal i* az
ellenség kezére jutott. Isegheiitől délkeletre és
Menintől északkeletre állították meg az ellenséget.
Komin mellett meghiúsították a Lys folyón való
átkelési kísérletét. Délután Handzaeme és Corte
marck helyrészeket vesztették el a németek. Gyts
két oldalán erői támadások meghiúsultak. Iseghen és Menin közt az ellenség csak kevé.-í terület
nyereséget tudott elérni. St. Quentitől keletre
az ellenség átkelt az Oiseon, az átmenetileg meg
szállott Macquigny melletti és az Onignytól északra
levő magaslatokról a németek visszavetették az
Aise partjára. Az Aire és a Maas között az
amerikaiak támadásai meghiúsultak. Albániában
Durazzót, melyet kiürítettünk, megszállták az ola
szok. Wilson válaszolt a németeknek, válaszában
a fegyverszünet ügyét az entente katonai veze
tőire kívánja bízatni, nem t a r j a lehetségesnek
a fegyverszünetet, míg a németek folytatják em
bertelen hadviselő módjukat, figyelmeztet a né
met népen addig uralkodott hatalom nézete sze
rint önkényes természetére s az alapvető kérdé
seken határozott és kötelező biztosítékokat követel.
Október 16. A nyugati harcztéren Flandriában
az ellenség támadásainak főlökése Tourbour ós az
Iseghen-Cortryc ellen irányult. A németek egyes
helyeken megtartották állásaikat, más pontokon
harczolva más állásokba vonultak vissza. Tourbour
a kezükön maradt. Werthem és Tourbour közti
előtörési kísérleteket meghiúsították. Boheim és
az O'ise közt-Aisonvilleihelységet a németek meg
védték. ^Az^Oisetől északra egy ellenséges táma

dás meghiúsult vonalaik előtt. S.-rretől délre az
ellenség a következő vonalon 411: Liesse—Sissonne—le Thour—Germainmont. Az Olisy és Grandpré—Mouron közt az Aisne mentén előugró iviilnkú állást a németek kiürítették. Az Argonnok
és a Maas közt az amerikaiák támadásai meg
hiúsultak, az ellenség csak igen csekély területnyereséget bírt elérni. A Maas keleti partján a
támadások a németekre sikeres részharezokká for
gácsolódtak szót. Az olasz harcztéren a Sasso
Ro->són meghiúsítottunk egy olasz előretörést.
Szerbiában és Albániában mozdulataink és intéz
kedéseink az ellenség behatása nélkül mennek
végbe.
Október 17. A nyugati harcztéren a németek
visszavonták harczvonalukat. a Thourout—Coolscamp—Ingelmünster vonaltól keletre 8 a Lys
mögé. Az új állások elleni támadásokat vissza
verték. Lille és Douai közt az ellenség előnyomult
az új német állások ellen. Faussy mellett benyo
mult az állásokba, de visszavetették. A Maas
arczvonalon tüzérségi harcz, az Aisne és az Aire
mellett Grandprétől nyugatra az új német vona
lak előtt meghiúsultak a franczia támadások. Az
Airetől keletre visszaverték az amerikaiak táma
dásait. A Landrestől délkeletre levő magaslat az
ellenség kezén maradt. A Maas keleti partján is
meghiúsultak az ellenség támadásai. Az olasz
harcztéren a Hétközség fenbikján olasz felderítő
előretöréseket visszautasítottunk. Albániában Tyranától északra utóvédharezok. A szerbek a nyu
gati Moraváig nyomultak előre.
Október 18. A nyugati harcztéren Flandria egyes
részeit Ostende, Tourcoing, Boubaixville és Douai
•'árosokkal együtt a németek kiürítették Brügge
és Lys közt az ellenség nagy erőkkel nyomult
utánunk. Le Cateau és az Aisne közt újból fel
lángolt a harcz, a község két oldalán a németek
meghiúsították a támadásokat, Le Cateau és Aisonville közt az ellenség betört a német állásokba.
A németek a támadókat megállították, Aisonvillet megtartották. Orignytól északra az Oisevonal ellen sikertelen támadások. Oisytől keletre
kézitusában vertek vissza a németek hatalmas
támadásokat. Az olasz harcztéren a Garda-tótól
nyugatra visszavertünk egy olasz előretörést. Szer
biában a nyugati Morava mentén és a déli Morava
völgyében szerb támadások meghiúsultak.
Október 19. A nyugati harcztéren Biügge és a
Lys közt a németek többszörös támadásokat ver
tek visza. I n Cateautól délkeletre az ellenség
Mazuelig, az Andigny-erdőben Vassigny déli iszélóig nyomult előre. A széles támadási front többi

lészén a roham meghiúsult. Aisonville mellett éá
tőle délre a németek visszavertek minden táma
dást. Este és éjjé} itt visszavonták vonalaikat.
Az Aisne mentén az ellenség folytatta támadá
sait, Vandy és Valaise mellett megvetette lábát
az Aisne keleti partján. Olisy és Grandpré közt
franczia és amerikai támadások meghiúsultak.
Október 20. A nyugati harcztéren Flandriában
a németek kiürítették Brügget, Thielt és Cortrycot és új állásokba vonultak. Este az ellenség
Sluistól délkeletre, a belga-hollandi határon, Mai
degem—TJrseltől nyugatra, Poecke és Markeghem
mellett állott. Le Cateau és az Ohe közt harczi
szünet. A Serre és a Couché-szakasz egész nap
ellenséges támadások czélpontja volt. La Feretől
északkeletre a Serre északi partján és Crécytől
délre a támadások meghiúsultak. X Laon—Marlei
\iton az ellenség megvetette lábát a német állá
sok kis részében. A Souche lapály mindkét olda
lán visszaverték. Az Aisne északi partján St.
•Germainmonttól északkeletre az ellenség kissé
hátrább szorította a német előőrsöket. Az Aisneharczvonalon az ellenség megvetette lábát az
Aisne keleti partján levőinagaslatokon. Vandytól
keletre állították meg. Szerbiában a déli Morava
mindkét oldalán visszavertük az ellenség előre
töréseit. A szerbek megszállották Zíjcsárt.
Október 21. A nyugati harcztéren Flandriában
Orsel és Cortryc között a Lys szakaszon és előtte
heves küzdelem. A Lys nyugati partján az ellen
ség megvetette lábát Deynze két oldalén; a vá
rostól délre áthatolt csapatokat a németek elfogták,
csak egy angol fészek maradt meg a nyugati par
ton. A Cortryctól keletre előretörő ellenséget a
Vichtetől nyugatra és délnyugatra levő magaslato
kon megállították. Yontournetől északra az ellenség
elérte a Schelde folyót. Sollesnes és Le Cateau két
oldalán erős támadásokat,
Sollesnes két ol
dalán a várostól keletre és délkeletre állítottak
meg, Le Cateaunál pedig a németek megtartották
állásaikat. A Serretői északra, a Laon—Marlei-út
két oldalán támadásokat vertek vissza a németek.
Az Aisnetől nyugatra visszafoglalták állásaikat.
.•Szerbiában a déli Morava mindkét oldalán vissza
vertük a szerbek részletes támadásait. A Zaje•csártól nyugatra levő hegységben erősebben érez
hető a szerb csapatok nyomása.
Október 22. A nyugati harcztéren a Lys és
•Schelde mentén gyalogsági harezok. Cortryctól
északkeletre és délkeletre a németek támadásokat
utasítottak vissza. A Serretői északra reggel,
délután pedig az Oise ós a Serre közt a németek
támadásokat utasítottak vissza. Vouziérestől ke
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letre az Aisne-parti magaslatokon heves harezok.
A Vandytól keletre, Baloy és Chestres közt,
valamint Valaisetől északra fekvő magaslatokat
a németek visszafoglalták. Sommerancetól északra
és Bantheville két oldalán az amerikaiak táma
dásai meghiúsultak. Az olasz harcztéren a Monté
Sisemol vidékén az ellenség behatolt árkainkba,
de ellenlökéssel visszavetettük. Szerbiában a Mo
rava mentén támadásokat vertünk vissza. Zajcsárnál az ellenség tért nyert.
Október 23. A nyugati harcztéren a Lys-mélyedésben folynak a harezok, Deynzetől északra a
németek visszautasították a támadásokat, a vá
rostól délre ellenlökéssel megállították a DeynzeOlsene vonalon. Cortryctól keletre a németeket
visszaszorították Vichte keleti szélére. A falu két
oldalán erős támadások hiúsultak meg. A Kaiberg
melletti magaslatokat a németek négyszeres ro
hammal szemben megtartották. Mariétól délre a
németek kiürítették a Ssrre és Souche-hídfőt s a
szoros-szakaszra vonták vissza vonalukat.' Az
Aisnenél Nanteuil két oldalán heves támadásokat
utasítottak vissza. Az Aisne keleti partján a
harezok nagyobb terjedelmet öltöttek. Terron és
Falaise, valamint Olisy ós Beaurepaire közt tá
madt az ellenség, Ballaytól nyugatra tért nyert,
egyebütt a német vonalak előtt hiúsult meg a
támadás. Az éjjel megújított támadás sem ért el
lényegesebb sikert. Albániai csapataink a mon
tenegrói határhoz közelednek. Szerbiában a Mo
rava ós a Kusevácztól északra levő terület közt
hátvéd-harezok. Kraljevónál ellenséges átkelési
kísérleteket meghiúsítottunk.

korában, Budapesten. — SZEKULA MÓR újságíró,
a «Neues Politisches Volksblatt» munkatársa, 80
éves korában, Budapesten. — TETTEY EMIL nyűg.
statisztikai felügyelő, a középponti statisztikai hi
vatal számos éven át volt könyvtárosa, Buda
pesten. — SERLY NÁNDOR dr. törvényszéki biró,
a ki a budapesti törvényszék felebbviteli tanács
ban működött, Budapesten. — HILBBRTH

BÉLA.

az Osztrák és Magyar Bank nyűg. főfelügyelője.
Budapesten. — Breznóbányai MIKOVÉNYI PÁL
tartalékos hadnagy, okleveles gazdász a harczté
ren szerzett betegségben, 81 éves korában.
özv. pomioni DELINOVSZKY KÁROLYNÉ,

szül.

rogala Machniczky Anna 65 éves korában, Buda
pesten. — VARKONYI JBNŐné. Várkonyi Jenő
dr.-nak. az Újságírók Betegpénztára főorvosának
felesége, 26 éves korában, Budapesten. — K A 
RINTHY FRIGYESNB, szül. Judik Etel, 82 éves ko
rában, Budapesten. — VADÁSZ KÁROLYné, szül.
Aszódi Elza, 25 éves korában, Budapesten. —
özv. KOHN MÓRNÉ, született Mellinger Róza.
77 éves korában Budapesten. — KRAUSZ ALADÁBNÉ. szül. Bnnzt Erzsike. Albertirsán.

SAKKJÁTÉK.
3124. számú feladvány Noack L.-tó'l, Bécs.
BOTÉT.

HALÁLOZÁSOK
Elhuny;ak a közelebbi napokban: LÁNYI ALADÁR
Coburg herczeg főerdőmérnök, vármegyei bizo>"
sági tag 48 éves korában, Vereskőn. — Padányi
LÁSZLÓ

MIHÁLY

cs.

és kir. tüzérfőhadnagy

és

oki. gazdász, 26 éves korában, Somorján. — Boros
jenői ifj. MUSLAY SANDOB, a m. kir. pécsi

8-ik

honvédhuszárezred tart. hadnagya, aranysarkan
tyús vitéz, az arany- és a I I . oszt. ezüst vitéz
ségi érem éi a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, 28
éves korában, Budapesten. — TERGOVCSICS ISTVÁN,
nyűg. kúriai biró, 82 éves korában, Komárom
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Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad.

ban. — Cserneki és tarkői DESSEWFTY MIKLÓS

gróf, a főrendiház tagja, 65 éves korában, Buda
pesten. — BOTH JÁNOS dr., Biharmegye

tb. fő

orvosa, 71 éves korában, Nagyváradon. — HORVÁTH
JÓZSEF budapesti felsővizivárosi plébános, 52 éves

Felelős szerkesztő : H o i t s y P á l .
Szerketztóiégi

iroda:

Budapest, IV., Vármegye-utoza 1 1 .

Lapkiadó tulajdonos Franklin-Tanulat 17.. Egyetem-utót* 4.

Tüdő-

RZSEBET-

baj,
«é|£,

ellen fényesen bevált Vértes gyógyszerész V a v u n é s z - a z ö r p o . 1 üveg
K 11-10. Teljes korára rend. szökj.
m e l l b e t e g - 4 üveg K 3 2 1 0 benn. V é r t e s L .
sápkór
sSasi-gyógyszertára, L m g o s 1 . u .

SÓSFÜRDÖ ÉS SZANATÓRIUM
BUDAPEST.

EXHÜMÁLÁXOKAT

Teljesen átalakítva, kibővítve és újra berendezve.

jutányosán anyagi kezesség
mellett eszközifink
:

Egész éven át nyitva.
I Kényelmet szobák, pompás fürdők,
előkelő társalgó-helyiségek.

SZENDE ÉS SZABÓ

K í v á n a t r a prospektus).

IV., Károly király-út 4 .

Interurbán

» » » » » » » e » _ e » » ^ e t . » » » » « > » » «j>
I RENDELÉSIÉI.
SZÍVESKEDJÉK LAPDHKBA HIVATKOZNI.

telefonszám

51-02.

TOÓSZ QyÓQyFÜRDŐ
TÉLISZEZON: deczember—február.

EHRBAR

es minden más előkelőbb mestergyártmányú z o n g o r á t , p i a n i n o t
legolcsóbban vehet a szolid kiszolgálá
sáról általánosan elismert

Sanatoriália kezelés
és e l l á t á s .

Sport.
Saját tehenészet.
Prospektus a Menetjegy-irodában (Vigadó-épület) liudapesten; a fürdólgazgatóságnál Stoószfürdön.

Gyermekeknek
legbiztosabb szer váltó
láz hideglelés és szamár
köhögés ellen a magyar
orvosok által 40 arany
nyal jutalmazott

Rozsnyay világhírű

REMÉNYI MIHÁLY Cfaininezukorkáia

czég zongora- és harmónium telepén,
Budapest, VII., Király-utcza 58. é s 6 0 .
Régi zongorák, pianinók vétele,
becserélése, j a v í t á s a é s h a n g o l á s .
Megnyíltai » .asmak I

•

Leset mar zongorát vidékre szállítani.

Fiatalos, üde nrczbóít

P r ó b a d o b o z vagy tégely á r a 3 . — k o r o n a , nagy d o b o z á r a 6 . — k o r o n a .

Főelárusitóhely: DIANA KERESKEDELMI RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG

varázsol elS 10 nap alatt és eltávolít minden Ulntfiib&t, ugymínt
mitesszer, pattanás, sárgatolt. ráncz, orrvórosség, likacsos, hervadt,.
pettyhttdt bőrt, a Dr. Kayserling-féle szépito-szer. A kúra egyszerű,
Otthon végezhető, minden ieitunéa nélkül, pefejezése után az arczbor ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15— K. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár:
X I V A B T O V ft Oo. — Szétküldést hely: 8 I O S S ABTTAI.
Budapest, VITT,, J é s s e f - k ö r á t 2 3 . (Télemelet 1.)

ás

Chinincsokoládéja.

Viszketegséget, rüht, söm&rt
leggyorsabban elmulasztja » D r . Flesch-féle
eredeti törvényesen védett

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

„Skabof o r m " - kenőcs.
Nem piszkít, teljesen szagtalan. Próbatégely t.— &
kis tégely 6.— K, családi tégely 15K. Budapesti
főraktár: Török gyógyszertárban, VI, Király u.tg.
Vidékre megrendelési czim:

Kapható minden gyógyszertárA v a l ó d i készítmény csórna-

ban. — Készíti a feltaláló :

ffozsnyaV^Tpévávtóinasa EOMDpy l á t y á S gVÓgTSX.
látható, l drb ár. 50 nUér.
Aradon, Szabadság-tér.

BT. FLESCH t
ÍJ

Korojw-iytewttf , e y *

KSkaboform.) rtévjeojr* »tdwj
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FOGAK

és teljes fogsorok
szájpadlás nélkül,

s> gyökerek eltá.''volitása fölösleges
. Speczialista fog- és szájbetegségekben.

•tömések, arany
fogkoronák és
arany hidak, tar*
^^^^^^^^^^^^
tós pórcellftn- és
aranytömések, til éri jótállással.

FOG

-hniáa teljes ériéstcleniténel; hasznavehetetlen,
régi fogsorokat Ata lakitok
Vidékiek egy nap alatt
Mérsékelt árak.

FOG
kielégíttetnek

Pénzét

fizetem, ha

most. hirtelen én lettem a
kényeztetett kedvencök és rövid
idő múlva a/t mondták, hogy
én vagyok hét varmegyének a
legszebb leánya. És igy el is
nyertem választottam szerel
mét, ki oltárhoz is vezetett.
Társnőimnek, kik még nem
kísérelték meg e csodás szert,
a legmelegebben ajánlhatom,
bogy ha valami tisztátlanság
csulitjnel areukat, ha gyönyörű
üde szint akarnak kapni, s azt
megőrizni, hozassanak néhány
doboz "Hclin»-tu túraktárból :

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 az
angol, franczia és német
világnyelveket. Mutatvány
számot ingyen küld a YesQui-Si kiadóhivatala Buda
pest, I I L , LajoB-utcza 92.

és

hazai magániermők
melyekből a c s . é s k i r . u d v a r i
S z ő l ő k részére is nagyobb menynyiség szállíttatik, még kaphatók.
Kívánatra árjegyzéket küld. — C z i m :

u t á n i rekonvaienseknél
klímája

—•

1
h

—,-

lejegyzéseket n e v e m r j e r d e c z e m b e r
és j a n u á 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—19.

••••••••••••••••••••

A legkellemesebb
otthoni szó
rakozás egy

*^££

|LjK«oJ^npi
'"

"

~aase»a.^Begggj|

^gJB

felvétetnek
a

•2*j*f'i

^

"|7"|^T " ü r p T
r orvosi műszergyárban
)
JVTJMiLTiX B. <!• Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 1 7 . |

(SÉonn-Rézímniom

kiadó

hivatalban

SZERKESZTŐ

lik. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Vánnegye-utoza 11.
Kia'léMvatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

HOITSY PÁL
^ ^ ^ i szám
ára" 80 fillér.

(Törv. védve.)

Előfizetési

feltételek:

'.-•

Egészévre_ _ 4 0 .
F é l é \ T » _ _ 80.—
Negyedévre
10.—

BUDAPEST, NOVEMBER HÓ 3,
korona.
korona.
korona.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
h a t á r o z o t t viteldíj 'is csatolandó.

Eredeti gabonakézimalom, erős
tölgyfa, vagy vas
burkolatban elő
törővel és csigá
val, igen alkalmas minden
gaborianemünek' finom, v.
dara őrlésére: esryszcrü,
de igen tartós kivitelű,
kicserélhető őrlőtáblával,
tömörített anyagból és a
legerősebb használatnál is
majdnem elpusztilhatlan.
4. sz. modell kézi forgatyuval kis üzem számára
160.— K. 5 . sz. modell
kézi lenditökerékkel,
nagyobb üzem számára
200.K. 6 . sz.
modell lenditökerék
kel 240.— K. Tar
talék-őrlőtáblák drbja
8.— kor., masszív
állványok fából, vagy
vasbét fiókkal 8 0 . —
Kor, külön.
Szétküldés ab Wien 20.— k o r o n a előleg beküldése elle
nében, hátralék utánvéttel a vezérképviselet által

BUDAPEST,
Egyetem-u. 4.

amilyen még
nem létezett.
Rövid idó alatt dos hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai
őszüléat és az ösz hajaknak eredeti színét
visszaadja. E g y h ó n a p alatt fényes ered
mény. Ára 1 5 é s 2 0 K. BOTÁR Z. REGINA
kozmetikai müintézete.
Budapest, VII., Erzsébet-korút 34. I . e m .
Arczápoliis, arczgőzölés és villanymasszás egész n a p .

Hajnövesztő,

A spanyol nátha ^ ^ ^ ^ ^
kitűnő hatással van.

?y *

A főváros első és

hábortí előtti elsőrendű minősegek, dús választékban:
lázmérök. villamos test melegítők, gyópyvillanykészülékek, cs. és kir. szab', séivkötök, egyenestartók, has
kötők, valamint az összes ortopádiai készülékek u. in.
műlábak, mükezek, a technika legmodernebb elvei
szerint kaphatók :, . : , , .

A gyár teljes üzemben van.
ftv&svABAf
K A T I ruhafestés feketére és e g y e n | U V U S £ « » t 3 t U « ) U r u h á k tisztítása soronki vül.

Abbázai

h

Tm

eteüflpolűsl czihkeh

[Ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitás.

A katonai engedélyeket mm rz *-* M I M I T T * «v
a központi iroda 8 n a p A f l fc O f H Y I L , T í \ l \
alatt szerzi meg.
•Jai^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Budapest,

j ^ g f l T

| HALTENBERGER BÉLA, Kassa.

ABBAZIRI
SZRNATORIUMRI

Intézet,

í-TtSSfc

A l a p í t v a 1910-ben.

Vezérigazgató:
dr. l a k a t o s Viktor
főorvos

Fogorvosi

Erzsébet-körűt 4 4 . sz. I. emelet.

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

„NOVA" szőlőkezelóség, Arad, Szabadság-tér 10.

GyőgyfürdóK és gyógyintézeten r.-t.

VII.,

tyúkszem-szemölcs,
börkeményedéseit a Ria-balzsam
három nap alatt fájdalom nélkül
gyökerestol ki nem irtja. Ezrekre
menő hála- és kőszonüiratok. Ára
jótálló levéllel 2.40 K iivegenklnt,
3 üveg 5.50 K és 6 üveg 8.50 K.
KEMÉNY, Kassa I. Postafiók 12/123

HIRDETÉSEK

hegyaljai s z ő l ő o l t v á n y o k
filoxerameiites

Első Fővárosi

II. FS-utoza 27, IV. Eskü-ut 6, Kecskemétigyári intézete.
utcza ; 4 , V. HarminczatJ-utcza 4, VI.Terézkörut39, Andrássy-út I 6, V i l i . Jozsef-krt 2. Telefon: Jdzi.2—37.

Kezelésre rendesen szükséges
3 doboz "Heíin- vagy 2 doboz
•extra Hetin- használati utasí
tással, csomagolással, bérmen
tesítve 26 korona 30 fillér.

Yes-Qui-Si

m$

fogorvos, egyetemi orrostudor,

S&ft Vm,Baross-u.
85. titó
S?§1%$&"
és k e l m e f e s t ő
Fiókok :

V é r t e s é s T á r s a , Lng-os 1.

ELSŐRENDŰ

Dr. H E G E D Ű S J A K A B

LÓI.!! MÁRIA

Hogyan lettem szép!
•Én csúnya voltam!• így
kezdte elbeszélését egy. fiatal
hölgy, akinek arcképe itt lát
ható. Miután sok.szépilőszerrel
hiába nróbí'ilkoztam és m á r
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
n e m láttak, alig ismertek r á m .
Amint eddig az utolsó voltam.

SZÁM. 1918. tíő. ÉVFOLYAM.

MAX BÖHNEL, WIEN, ÍY. Margareiensirasse 27, Abt.
Ismételadóknak

prospekusok

díjtalanok.

Olvassa a h i r d e t é s e k e t !

WAGNER

tölcsérnélküli
beszélőgép

Gyönyörű kiállitábn, hangverseny-hangdobozzal, erős órámüszerkezettel,
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.

SHF* Ai>a 200.— kopona, ~W
Még finomabb kivitelben 300.— koronától 1000— koronáig

1918. évi októberben ujabban felvett kétoldalú 14 koronás hanglemezek;
„Térkép" dal
Zokogva sir az őszi
Bakanóták I—II rész
Fele i tsd el. hogy hűtlen
Pécskai cigánysoron
Az ő r s z e m ! Újdonság
Kék A d n a ! Kitűnő
„Kannibál nő" újdonság!
Klári, Klarinétos Tréfás!

Éjfél után Pesten Budán
Vasárnap várom a

HuDsza Sárí, Mágnás MisKfl
Megjött a Sári Tréfás !
Kenguru tánc Újdonság!
Kávéházi Konrád (Nmio)
Édes anyám hagyjon
Megáradt a patak
Katon'temetés (zenekar)

Tiszaparti, nóták
A Kárpátok, gerincein
Kár, kár, k á r
Szervusztok lányok (Tréfás)
Ü z e n e t e t hoztam
Levelet kapott
W a c h t a m Rhein
Operafelvetele.t nagy
választékban

WAGNER
„Hangszer-Király"

Országszerte elismert elsőrendű m a g y a r h a n g s z e r és beszélőgépet! áruháza.

Budapest, VIII., József-körut 15. sz.
Fióki Ráday-utca 18.

Telefon József 3 5 - 9 2 .

Hangszerárjegyrfek i n g y e n ! — „ W a g n e r " névre ü g y e l n i ! Előleg kül
d e n d ő ! Használt, törött hanglemezeket becserélünk!
8629
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza • .

A KIRÁLYI PÁRT AZ EGYETEM KAPUJÁNÁL FOGADJA GRÓF ZICHY JÁNOS VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSI O VI MINISZTER
A KIRÁLYI

PÁB DEBRECZENBEN.

