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FOGAK 
és teljes fogsorok 
szájpadlás nélkül, 
a gyökerek eltá
volítása fölösleges 

- Speczialista fog- és szájbetegségekben. 
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-limeseit, arany 
fogkoronak és 
aranyhidak. tar
tós porcellán- és 

arany tömések, tll évi jótállással. 

-húzás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 

_ Vidékiek egy nap aiat* 
kielégíttetnek. — Mérsékelt árak. 
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fogorvos, egyetemi orvostudor, Tfá 
Első Fővárosi Fogorvosi Intézet. Bud 

VII . , Erzsébet-korút 4 4 . sz. I. emel 
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AMPUTÁLTAK! 

Betegtolókocsik 

KELETI J. 
or thopád ia i műintézet 

B U D A P E S T , 

IV, Koronaherceg-u. 17, 
a technika legmodernebb elrei 
és jiaratosság mellett ke'siit : 

mű lábakat, műkezeket, 
járó- és támgépeket. test-
egyenesitó műt űz őket. 
valamint a betegápolás
hoz szükséges összes 

cikkeket 

r o k k a n t a k és lábbadozók 
részére nagy választékban. 

k-ik kiadásban 
i jelent meg: 

KÓBOR T H M A S 

UDAPE8T 
czfmű regénye 

Budapest társadalmának hatal

mas realismussal megrajzolt 
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leggyorsabban beszerezhetők 

LAMPEL R. (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedésében 

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

ahol az ország minden részében 
használt tankönyvek raktáron van
nak:. 

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

Megrendelések a szokásos feltételek 
mellett gyorsan és pontosan lesznek 
elintézve. 

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

Pénzét v 
fizetem, ha toG^, 

t y ú k s z e m - s z e m ö l c s , 
bőrkeményedéseit a Ria-balzsam 
három nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestSl ki nem irtja. Ezrekre 
menő hála- ős kőflzőnőiratok. Ara 
jótálló levéllel 2.40 K Uvegenkint, 
3 Üveg 5.50 K és 6 üveg 8.50 K. 
KEMÉNY, Kassa I. Postafiók lzVl-23 

Zsíros, fényes arc, 
milesser, pattanás ellen a 
Rácz-fele „Mitesssr-viz" 
biztos hatásu szer. 1 üveg 
6 K. 3 üvegnél kevesebb 

nem küldhető. 

Ifj. R á c z J á n o s 

kozmetikai laboratóriuma, 

K i s k u n h a l a s 6 6 

Y e s - Q u i - S i 
a czime annak az előnyö
sen ismert folyóiratnak, 
melyből a legkönyebben és 
leggyorsabban lehet biztos 
sikerrel megtanulni az 
angol, franozia és német 
világnyelveket. Mutatvány
számot ingyen küld a Yes-
Qui-Si kiadóhivatala Buda
pest, I I I . , Lajos-utcza 92. 
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ODAKÜNN SÜT A NAP. 
REGÉNY. - IRTA BERKES IMRE. (1'olytatás.) 

XV. 
— Szervusz, szervusz, — harsogott Forgó

szél hadnagy hangja és nagy igyekezettel tusz
kolta befelé a hölgyeket Parlaghy szobájába. 

Parlaghy, mintha ebben a pillanatban meg
feledkezett volna mindenről, fájdalmairól, gyöt
rődéseiről, kudarczairól, nagy fürgeséggel sie
tett a menyasszonya elé, mélyen meghajtotta 
magát, lágyan megfogta a kezét és megcsókolta. 

— Óh, milyen boldog vagyok, — rebegte 
Parlaghy, de nem fejezhette be, mert Forgószél 
hadnagy közbevágott. 

— Azt elhiszem, hogy boldog vagy, hogyne 
volnál boldog, hiszen fogalmad sincs arról, hogy 
jutottál ehhez a boldogsághoz . . . Azt hiszed, 
az olyan könnyen és simán ment? Azt hiszed, 
olyan könnyű volt rábeszélnem az Árkay-
kisasszonyokat, hogy visszaadják neked a teg
napi váratlan vizitet? . . . 

Irén gyengéden betapasztotta a vőlegénye 
száját s annak a hangjai most már belevesztek 
a szerelmes lány reszkető' tenyerébe. 

— A tegnapi vizit? — motyogta alig ért
hetően Parlaghy és hirtelen arra gondolt, hogy 
most részletesen be kell számolnia menyasszo
nyának arról az éjszakáról, a verekedésről, 
Biborról és Biboméról. 

Da Jolán szelid, jóságos tekintete nem árult 
el semmit, mintha tudna valamit vőlegénye 
titkaiból. Gyengéden simogatta meg Parlaghy 
fájó homlokát, elkérdezte, hogy telt el az egész 
napja, volt-e, a ki gondozza, a ki törődjék vele, 
a ki ápolja ? . . . 

Parlaghynak jól estek ezek a szavak. De nem 
tudott egyebet mondani, áradozva és hálásan 
rebegte : 

— Jaj de örülök, jaj de örülök. 
Szive boldog izgalommal telt meg, elégedet

ten gondolt arra, hogy most nem kell innen 
kimozdulnia, ime, itt vannak ők, nem neki kell 
a menyasszonyát felkeresnie, hogy kimagyaráz
kodjék és bocsánatot kérjen, az jött el hozzá 
és ezzel a megoldhatatlannak látszó probléma 
meg is oldódott. 

Szívesen nyugtatta a szemét Forgószél had
nagyon és áz ajkán felvillanó mosolyban az 
örömön kívül sokkal több is volt, háia és le-
kötelezettség. 

Eleinte csak akadozva beszélgettek, mintha 
mindannyian azt érezték volna, hogy van va
lami a Parlaghy életében, a miről beszélniök 
nem illik vagy nem szabad, ámbár talán leg
jobb volna egyetlen elhatározással kinyesni a 
szivéből a 1 üskét, de úgy látszik, egyöjük sem 
tudta, miképpen fogjon bele az operáczióba. 

Annak az éjszakai verekedésnek a dolgát 
pedig mégis csak szóvá kellett tenni. És Forgó
szél hadnagy volt olyan bátor ficzkó, hogy ne 
röitelje magát a jövendőbeli sógora előtt." 

— Azt beszélik, fene legények laknak ebben 
a faluban. Talán bizony félsz tőlük? 

Forgószél hadnagy jelentősen mérte végig 
Parlaghyt. 

— Barátom, jegyezd meg magadnak, én 
senkitől sem félek. 

— Hát akkor, hogy történhetett? 
Parlaghy keményen nézett Forgószél had

nagy szemébe. 
— Kérlek, ezért jöttél? 
Jolánt boszantotta Forgószél hadnagy ta-

pintatlansága. 
_ — Ne beszéljen annyit, kérem, ne avatkoz

zék bele és különben is, mi köze hozzá? — 
intette le Jolán. 

Parlaghy hálásan simította meg menvasz-
szonya puha haját. 

— Bocsáss meg, — mondta halkan Parlaghv, 
aztán némi töprengés után, mintha minden
fele kérdezősködésnek véget akarna vetni, eze
ket mondta : 

— Igen. velem történt valami, őszintén szólva, 
magam sem tudom, mi. De legjobb, ha erről 

nem beszélünk. Mert mi az ördög érdekes van 
abban, hogy az embert orvul megtámadják? 
Azt hiszem, hagyjuk ezt, jobb szeretném, ha 
nem beszélnénk róla sokat. Voltak hibák, vol-
tak bűnök, hisz te is tudod és mindnyájan tud
juk, hisz olyan napokat élünk, olyan lehetetlen 
izgalmakon megyünk keresztül, neked is csak 
tegnap jutott eszedbe a neved, Forgószél ba
rátom, talán okosabb, ha egymás idegeit job
ban tiszteljük és jobban békén hagyjuk. Én 
vőlegény vagyok és szeretem a menyasszonyo
mat és nagyon köszönöm magának, Jolanka, 
hogy magányomban felkeresett . . . 

— Ez az, ez az, — kapta el a szót Forgószél 
hadnagy, — hiszen egy úton járunk, én is ezt 
akartam mondani. Én tudniillik már meg
szereztem a diszpenzácziót és én azt hiszem, 
nem gondolod, milyen szép volna, ha te is 
megszereznéd és együtt tartanok az eskü
vőnket. 

— Együtt, — rebegte Irén. 
Jolán arcza fellángolt. Valamennyien feszül

ten várták Parlaghy válaszát. 
Parlaghy egy pillanatig gondolkodott s e 

pillanat alatt mintha lezárult volna mögötte a 
keserű múlt és ezerszínű káprázatával kitárult 
volna előtte a jövő. Esküvő, diszpenzáczió, 
eltűnni innen, nem hallani többet mocskos 
pletykákat és fecsegéseket, oktalan megjegyzé
seket és szurkáló ugratásokat, elmenni boldo
gan, elégedetten egy drága, kedves feleséggel, 
valahová messzire, Isten tudja hová, vad erdő 
közelébe, szelid viz altató csobogása mellé, 
óriási hegyek közé, vagy a sík föld végtelen 
nyugalmába, a hová nem hatol el Biborcz lár
mája, viaskodása, egy szerencsétlen, feldúlt 
városkának minden ostoba zenebonája, kusza 
őrülete, ideges orgiája, semmi, semmi nem hatol 
el többé az ő fülébe, semmi nem érinti mind
ezekből többé az ő szivét, megesküszik gyor
san, diszpenzáczióval és megy, elröpül, elszáll, 
elrohan innen és csak akkor jön majd vissza 
feleségével együtt, a mikor itthon is elfelejtet
tek már mindent s a mikor már mindenki szá
mára kisütött verőfényesen és sugárzón az új 
élet napja. 

— Igen, igen, megesküszünk drágám és el
megyünk innen, — rebegte Parlaghy és őszin
tén, jóságosan és megenyhülten merült bele 
Árkay Jolán szerelmes szemébe. 

Nagy csönd támadt a szobában. Halk, bizser
gető csönd, a melyet nem jó félbeszakítani, 
édes, minden tagot körülfolyó, lágy csöndes
ség, a melybe^ oly jó be letelepedni, mint fagy
lak) hideg után a kitáruló napfény üdeséget, 
frisseségét felszívni, magunkba olvasztani. . . 
Nem jó ilyenkor szólni, nem jó ilyenkor a hang 
érdességével megtömi a csendet, ilyenkor a 
legfinomabb hang is megkarczolja az idegeket, 
mert az ilyen csöndnél nincs a világon semmi 
sem beszédesebb, zengőbb, megértőbb . . . Eb
ben minden benn van, remény, jóság, szerelem, 
ebből kisugárzik a boldog sziv melege, kiszik
rázik a jövő elképzelt szépsége, ez a csönd éleszt, 
gyújt, megölel, elringat és elaltat . . . 

így ültek sokáig, szótalanul, valami kábulat 
varázsában, mintha megállt volna körülöttük 
az élet és nem sírt, nem jajgatott, nem tüleke
dett volna senki, nem káromkodtak, nem át
kozódtak volna az emberek és nem ölték volna 
egymást . . . 

Mosd távolról valami monoton kopogás zaja 
verődött ide. Forgószél hadnagy idegesen ug
rott fel, az ablakhoz szaladt, feltépte az ablak 
egyik szárnyát és mélyen kihajolt. A távoli 
kopogás megismétlődött, de most már hatá
rozottan ropogásnak hallatszott, mintha egy
két puskát sütöttek volna el. 

— Valahol lövöldöznek, — mondta izgatot
tan Forgószél hadnagy és miélőtl Parlaghy 
választ adott volna neki. kiszaladt u szobából. 

— Lövöldöznek? — ijedeztek az Árkay-
lánvok. 

Parlaghy élesen figyelni kezdett. A ropogás 
nem ismétlődött meg, éppen meg akarta nyug
tatni a lányokat, a mikor hirtelen jól kivehető, 
éles lövés hasítása zúgott el idáig. 

— Szent Isten, — riadt fel Jolán, — odakünn 
történt valami! 

Irén az ajtó felé sietett, kinyitotta, bele
meredt a folyosóba, a vőlegényét kereste, de 
Forgószél hadnagy már nem volt sehol. 

— Hová mehetett? Hová rohanhatott? — 
sikoltozott Irén, a ki valami veszedelemre gon
dolt és féltette Forgószél hadnagyot, hogy 
könnyelműen belekeveredik a veszedelembe. 

Parlaghy tétován állt a szoba közepén. Nem 
tudta a hölgyeket megnyugtatni, mert magát 
sem tudta megnyugtatni. Nem tudta elkép
zelni, mi történt, hol lövöldöznek, kik vereked
tek össze, mégis, hogy a menyasszonya izgal
mát valahogy csillapítsa, csak úgy vaktában 
próbálta megfejteni a dolgot. 

— Ezek a szentbiborcziak garázda emberek. 
És a mióta itthon vannak, nem igen kímélik 
egymás bőrét . . . Legfeljebb valami korcsmai 
verekedésről lehet szó . . . Nem valami komoly 
dolog . . . Nem kell mindjárt . . . 

Megint lő t t ek . . . Parlaghy nem tudta be
fejezni a vigasztalását. Az Árkay-lányok két
ségbeesett arczczal meredtek egymásra. 

— Bettenetes, — nyögte Irén. 
Parlaghy most férfias fölénynyel és keményen 

mondta : 
— Kérem, ne féljenek semmit, itt én vagyok 

az úr, ez az én portám, itt nem történhetik 
senkinek semmi baja. Kérem, ne féljenek, ma
radjanak nyugton, majd én mindjárt meg
nézem . . . 

Egy lépést tett, mintha magukra akarná 
hagyni őket. 

— Ne menjen, ne hagyjon el bennünket, — 
siránkozott Irén. 

— Igen, igen, én is erre kérem, kedves Já
nos, —- rebegte Jolán és megfogta Parlaghynak 
a karját. 

— Nem, nem, nem akarok elmenni, — nyug
tatta meg őket Parlaghy, — csak az intézőmmel 
a k a r o k . . . 

De még nem fejezhette be a szavait, már be
robogott Generális Jóska. Nagy dérrel-durral 
csapta be maga mögött az ajtót és mint a ki 
tudja, hogy ebben a szobában most mindenki 
tőle várja a segítséget, fontoskodó arczot vágott. 

— Mi történt? — rivalt rá Parlaghy. 
— Megmondtam én, ugy-e a tekintetes úr

nak, megjósoltam én ezt előre, — dicsekedett 
Generális Jóska. — Nem hiába volt már ma 
hajnalban szaggatás a lábamban, megéreztem 
én ezt előre . . . 

— De mi történt? — torkolta le a fecsegőt 
Parlaghy. 

— A falu szélén van valami kis offenzíva, — 
magyarázta Generális Jóska. 

— Offenzíva? — rémüldözött Jolán. 
— Olyasféle, — ismételte Jóska, — én már 

ezt így tanultam a harcztéren . . . Kitört újra 
a háború. Megütköztek. Bizony Isten, meg
ütköztek egymással. 

— De kik? Kik azok? — förmedt rá Par
laghy. 

— Az Isten jobban tudja a nevüket . . . 
össze vannak azok már egymásba gabalyodva, 
mint a szecska. 

— És nem látta a hadnagy urat? — rimán
kodott Irén. 

— A Bolondlyuk hadnagy urat ? — szemte
lenkedett a paraszt. — Dehogy nem láttam, 
hogyne láttam volna, mind a két szememmel 
láttam. 

— Odarohant közéjük? — pattant ki a kér
dés a megrémült Jolánból. 

— Nem olyan bolond, hogy odarohanjon kö
zéjük. Annál csak több esze van. Emitt ácsorog 
a folyosó másik sarkán, onnan bámul felfelé, 
hogy talán meglát valamit a falu végéről. 
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Nagy Pál altábornagy, a Mária Terézia-rend 
új lovagja. 

Irén feltépte az ajtót. 
— Pista, Pista, — kiáltotta kétségbeeset

ten, — jöjjön már vissza, miért hagy el, sies
sen, jöjjön már vissza ! . . . 

Parlaghy félrevonta Generális Jóskát és uta
sításokat adott neki. 

— A helyén legyen az eszed, Jóska, mert 
különben velem gyűlik meg a bajod! A cseléd
ség legyen talpon! Senki ne ólálkodjék el in
nen ! És a kaput azonnal zárasd be ! Megértetted? 

— Igenis, megértettem. 
— Akkor lódulj! 
Generális Jóska elrohant. 
— Akkor mi aligha tudunk hazamenni, — 

mondta Jolán. 
— Bajosan, — felelte a vőlegénye, — legalább 

úgy kapom vissza a vizitet, a hogy d u k á l . . . 
Éjjelre is szól. 

Jolán szégyenkezve fordult el tőle. 
Irén újra feltárta az ajtót. 
— Pista, Pistám, — kiáltotta hívó türelmet

lenséggel. 
Néhány perez múlva közöttük volt újra 

Forgószél hadnagy. Arczán nyugtalanság és 
zavar tükröződött, de bármennyire is fel
zaklatta valami, azt most mindenképpen tit
kolni szerette volna. Féltett valakit, talán ép
pen a menyasszonyát és nem akarta vele meg
értetni, hogy odakünn valami nagy, érthetet
len veszedelem indult el az útjára. 

— Mi történt? — kérdezte Irén és Forgószél 
hadnagy mellé simult, megragadta a karját, 
mintha most meg benne támadt volna fel az 
az érzés, hogy a vőlegényét féltenie k e l l . . . 
Hátha újra felzaklatja az idegrendszerét a 
szentbiborcziak garázdálkodása, aztán megint 
holmi stratégiai irányítónak képzeli magát és 
hipp-hopp, egyik pillanatról a másikra megint 
elfelejti a nevét, aztán ők sem diszpenzáczió
val, sem a nélkül meg nem esküdhetnek. Már 
pedig ez fontosabb volt Árkay Irénnek minden
nél a világon. 

Parlaghy ráhunyorított Forgószél hadnagyra. 
Valahogy meg szerette volna vele értetni, hogy 
ha tud is valamit, legjobb, ha hallgat. 

— Valami korcsmai verekedés lehet mind
össze, — mondta nyugodt, vagyis inkább nyu
galmat erőltető hangon Forgószél hadnagy . . . 
Semmi egyéb. Majd a hogy összevesztek, ugyan
úgy ki is békülnek. 

Megint lőttek... Aszobában ijedt csönd támadt. 
— No ennek aztán a fele se tréfa, — mor

mogta magában Parlaghy. 
És még dörmögött valamit, hogy legjobb 

volna, ha közéjük menne, majd ő szétválasz
taná őket és rendet teremtene. Csak ne fájna 
annyira a háta. De ebbe Árkay Jolán nem akart 
beleegyezni. Hogy is egyezett volna bele, hogy 
a vőlegénye, a ki csak most szabadult meg az orv
támadók karmaiból, most újra közéjük menjen! 

— Erről szó sem lehet, — toppantott lábá
val Árkay Jolán, olyan energikusan, mintha 
előre is jelezni akarta volna vőlegénye előtt, 
hogy ki lesz az ár a házban. 

Aztán újra csönd támadt. A várakozás csöndje. 
Ácsorogtak, izgatottan beszélgettek, fel-alá lóf
ráltak a szobában, a nélkül, hogy el tudták volna 

tökélni magukat valamire. A kastélyból kivezető 
út egyenesen beletorkollott a faluba, a falut 
megkerülni nem lelhetett, s a ki innen ki akart 
menni, annak akarva, nem akarva, találkoznia 
kellett a künn zajongókkal. Már pedig a két 
leány az idő múláséval mind vágyóbban gondolt 
arra, hogy innen sjzabadulniok kell, sőt már itt 
volna az ideje, hogy hazamenjenek. De tanácsos-e 
ezt az utat most megkoczkáztatni, a parasztok 
haragja nem éppefi a földesúr ellen zudult-e fel 
és vájjon nincsenek-e már útban kaszákkal, ka
pákkal, puskákká} felfegyverkezve, hegy meg
ostromolják Parlaghy János kas té lyá t? . . . . 
Talán éppen erről van szó és a tegnap éjszakai 
merénylet csak bevezetője volt a mai esemé
nyeknek? . . . Jolán és Irén is, a mint félénken 
egymásra rebbenték, erre gondoltak, ezen töp
rengtek s mintha emlékeikből, hallomásaikból 
holmi régi dolgokat szerettek volna kibogozni, 
milyen munkaadó Parlaghy János, jól bánik-e 
az embereivel, nem garasoskodik-e túlságosan 
és megadja-e a munkát megillető igaz és tisz
tességes bért?. . . ) Nincsenek-e elnyomott, le
taposott cselédei,'a kikből most egyszerre ki
horkant a sok évtizedes elnyomottság minden 
keserve, tüze, lázongása, nem esküdtek-e össze 
Parlaghy János ellen, nem bérelték-e fel még 
azokat is, a kiknek soha semmi közük sem volt 
a szentbiboiczi földesúrhoz? 

Forgószél hadnagy is e körül járatta a fantá
ziáját, de ezt egyikük sem merte Parlaghytól 
megkérdezni. Nem akarták megbántani, nem 
akarták meggyanúsítani. 

De Parlaghy az úr, a fölényes gazda szimat
jával megérezte, mi redőzte össze annyira ezek
nek a homlokát, mosolyogva fordult feléjük és 
úgy mondta : 

— Na, ne féljetek, én mindig tisztességesen 
megfizettem ez embereimet. 

Ámbár ez a kijelentés megnyugtatóan hatott, 
de mégsem oldotta meg az odakünn zajongók 
dolgát,nem adott magyarázatot semmire sem . . . 
Most már vad lárma, itt-ott felhasadó sikoltás 
is elért a fülökig . . . Szerencsére lövöldözést mái-
nem hallottak. 

— Na, ez czifra komédia, — mondta Forgó
szél hadnagy. — Odakünn véres ütközet dúl 
és én be vagyok ide zárva. 

— Véres ü tköze t? . . . Mondtam már, hogy 
közönséges korcsmai bicskázás . . . Majd meg
hallod, mindjárt itt lesz Generális Jóska és majd 
megfejti 6 a nagy rejtélyt. 

Már esteledett, már szürke árnyak suhantak 
a szobában, künn is elszürkült az ég, mintha 
a nap is jobban iparkodott volna, mert talán 
nem akart tanuja lenni semmiféle véres hercze-
hurczának és nem akart többet rásütni éltetőn, 
megnyugtatón vérre, sebre, indulatra . . . Elég 
volt belőle! 

— Mennünk kell, — suttogta Jolán. 

Dani Balázs altábornagy, a Mária-Terézia-rend 
új lovagja. 

— Igen, mennünk kell, nem maradhatunk 
tovább, — mondta Irén is. 

— Nem engedem, hogy elmenjenek, itt kell 
maradniok! úgy-e Pista? — tiltakozott Parlaghy. 

— Itt kell maradnunk? Kell? — ismételt* 
Jolán s hangjából megint rémület rezdült ki. 

— Kell, — próbálta megnyugtatni Forgószél 
hadnagy. — Hiszen én is itt maradok. 

(Folytatása következik.) 

A KIS KATONA. 
csak most játszott itt a Duna partján. 

Csak alig tegnap . . . ! Oldalán fakard. 
Szívében még a kikelet fakadt 
S ma egyenesen ép a frontra tart tán. 

Hol legháborgóbb, legvadabb az orkán : 
Szállása ott lesz éjtszakára majd. 
Takaróul az ég felhője rajt, 
Mig körülötte ki-ki gyúl a vulkán. 

Búcsúzóul — soha ily szép napot! — 
Valakitől egy rózsát is kapott. 
De úgy, de úgy, hogy aztán — visszahozz*. 

— Nagy Isten, mindent lát a Te szemed: 
. . . Emitt megtörten anyaszív remeg, 
Amott pedig még mindig nyit a rózsa . . . 

Petri Mór 

ZITA KIRÁLYNÉ BESZÉLGET A MARIA TERÉZIA-REND ÚJ LOVAGJAIVAL 
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A FOGOLY L E N G Y E L . 
Csengey Gusztáv a magyar költők patriarchája 

csendes elvonultságban él Eperjesen, a hol mint 
theológiai tanár tudományos és költői működé
sének legtermékenyebb korszakát élte le. A há
ború vihara rajta is végiggázolt, fiatal rokonát, 
családja nevének utolsó viselőjét elvitte az élők 
sorából a véres világégés. A fájdalomtól meg
törve a csendes irodalmi foglalkozásban keres 
vigasztalást, teljes szellemi frisseséggel dolgozik, 
irodalmi emlékeit gyűjtögeti, rendezi. így él 
általános tisztelettől és szeretettől környékezve 
az az ősz férfiú, a ki a hatvanas évek ifjúságának 
hazaszerető lánglelkét hordozza lelkében oly 
ifjú tűzzel és lelkesedéssel, a mit az évek >okasá-
gától fejére hullott hó se tud elolíani. Mint egy 
magányos terebélyes tölgy áll a körülötte el
terjedő cserje és bozót között, a múlt vihar
verte, de még élő és példaadó képe. 

Ebből a már fényes álomvilágnak örökre le
tűnő korszakából való koia ifjúságának egyik 
halhatatlan költeménye A fogoly lengyel, a mely 
világhírre emelkedett, majd minden európai 
nyelvre le van fordítva. legújabban ukián 
nyelven is mtgjelent, ott is nagy lelkesedéssel 
szavalják. Először a {(Vasárnapi Ujság» 1863-iki 
évfolyamában jelent meg, éppen a kitört lengyel 
szabadságharcz idejében. Ez az alkalmiság is 
nagy népszerűséget adott a költeménynek, de 
igazi forrása a lelkesedésnek mégis az volt, hogy 
az akkori tüzes, lelkes ifjúság hangulatának oly 
költői, fenséges megnyilatkozása volt a költe
mény, a mely a legnépszerűbb versek közé emelte. 
Mai napig is mindenütt szavalják. 

Erről a költeményről, minthogy a lengyel 
szabadságharcz idején jelent meg, mai napig is azt 
hiszik, hogy a lengyelek akkor kitörő hősies 
küzdelme lelkesítette a költőt verse megírására. 
Pedig nem úgy van. A fogoly lengyel születése 
megelőzte a lengyel forradalmat. A költő írásai 
között megvan keletkezése idejének pontos fel
jegyzése. Még alig húsz éves korában, 1862-ik 
év szeptember 27-én írta. Még a legnagyobb 
költők életében is ritkaság ily serdülő korban 
az a nagy siker, a mely a költő e versének meg
érdemelt jutalma. 

Egyébképpen Csengey Gusztáv művészi és 
költői hajlamai nagyon korán fejlődtek ki. Már 
mint gyermek a hegedülésben sokra vitte, pedig 
mestere sohasem volt, úgy leste el másoktól 
minden csinyja-binját. A rajzban is magától 
vitte sokra. A buda pesti evangélikus algimnázium
ból Sopronba került, a hol, bár közepes tanuló 
volt, feltűnt költői tehetségével. Sopronban ép
pen a költészetről hallott a legkevesebbet. S.jm 
a tantermekben, sem az ifjúság körében nem 
sokat tudtak és beszéltek a különböző költői 
műfajokról. Gyakorlatból gépiesen verseltek, 
annyi volt az egész. Minthogy az ilyen vers
faragás őt, a ki Hófehérkéhez, Székács József 
Etelka nevű leányához már csinos költeménye
ket írt, sehogysem elégítette ki és az akkor na
gyon híres, nevezetes nagykőrösi gimnáziumba 
vágyódott, a hol a nagy költő, Arany János ta
nított. Meg is említette atyjának, a ki a pest
megyei Irsán jegyző volt, hogy Aiany János 
tanítványa akar lenni, öiült ennek édes apja, 
hiszen akkor általános felfogás volt az a nagy
kőrösi gimnáziumról, hogy a fél Akadémia ott 
tanít. Még az őszi nagy vakáczió idején felvitte 
fiát Nagykőrösre. Elmentek Arany Jánoshoz is, 
de "a költő már akkor költözőben volt a fő
városba. Könnyes szemmel vette ezt tudc másul 
a Iánglelkű tanuló, de mégis oda iratkozott be 
abban a reménységben, hogy szelleme ott ma
radt tanítványai között. Es-ez úgy is volt, igazi 
irodalmi szellem kőiébe kei ült. A lángoló lelkű 
gyermekifjú előtt új világ nyílt meg :a költészet 
tudatos tanulmányozásának ideje. Arany Jáncs 
lelkesebb tanítványaival itt ismeikedett meg. 
Ezek: Dömötör János, a mélyérzés fi költ ő, Ba
rátit Ferencz, az angol irodalom jeles ismelője 
és aesthetikus, Nagy Gusztáv, a ki később a sá
rospataki református kollégium korszakot alkotó 
theológiai tanára lett s már akkor feltűnt tüne
ményes előadótehetségével, ök hamar megszeret
ték, barátságukba fogadtáka kis jövevény pcétát. 
De nemcsak ez a kör lelkesítette Csergey Gusz
távot,a hol Arany János költészetét, Shakespeare 
megrázó tragédiáit behatóan tanulmányozták 
de a politikai élet hazafias, lék ke mekmt menye. 
is. Nagy változások készültek, az egész nemzeti 
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lelkesedve és elkeseiedve megnrcídult. És ebben 
a koiban Csergey alig volt húsz éves. Taika, 
szép ábiándok, nagyiatöiő remények hevítetlek 
lelkét. Lelke vívódásaiban, átélte nemzete bú
jának, fájdalmának, lelken désének nx'rden iz
gatottságát, keserűségét és örcmét. Az egjirás-
után gyorsan követkeső nemjeti események, EZ 
alkotmány helyreállítás árak fenséges mcigal-
mai, a feloszlatott Grsíággjűlés ragy esméi 
lelkesítették. Ott volt arrál a rfgy jeleretrél, 
e mikor a pailementben Deák Feier.cz feliratát, 
azt a nála is egyetlen töiténelmi okiiatct OIVÍS-
ták fel, a mely a magyarság jegait oly nemesen 
egyszeifi ékesszólással s megdönt he let len bi;c-
nycssággal fejtegette. 

A szerencsétlen 1859-ik évi ftf rczia-olasz há-
boiú után rájöttek, hegy larécscs lesz a magjai 
nemzettel megbékülni, de ez a ssér.dek nem volt 
őszinte, meit a békítés tervében benne volt az 
osztiák birodalom egysége : «az összbircdakm.» 
így azután tudni sem akarlak az 1848-iki tör
vényéből, hanem egy olyan közös Eeichsrathot 
akartak volna fundálni Becsben, a hová Magyar
ország is, mint az «öEszbirodalom» egyik tarto

mánya elküldötte volna követeit. E szándéknak 
megfelelőleg nem az 1848-iki alkotmányt állítot
ták vissza, de a régi, úgynevezett dikasztériális 
rerdszert támasztották fel halottaiból, a budai 
helytailó-tenácscsal és a bécsi udvari kanczel-
láiiával. Minthcgy a íc r t fn a légi rendi alkot-
ffány csak a nemesek omággyűlését ismerte, 
mely a váirregjék követeitől alakult s az ősi
ségét, a jcbbágjságct temetik a 48-as törvények 
löiülték el, hanem az önkényes Bach-korssak 
a töive'Ly e rerdelkeséseit is végiébe jtetta, az 
a furcsaság töitént, begy felerrás pclitiléve 1 az 
orssággjűlést az 1848-iki törvény képviseleti 
rerdelkeiései alapién hívták össze. 

így jelent meg utciai fabr gesselen az 1861. 
csássári pátens. 

Tavasz eleje veit és kcisi te. vesz, a fákrügyei 
már fakadoztak, miker a ragjbetűs plakátokat 
ragy csopoitckba össievercave elvaslák és élén
ken vitatkejirk a t rgy eserrérjt hirdető soro
kén. Biícny a fellőttek legrrgjctb része, az 
ifjak persze s r r á l kevéftlé éltették, begy a hi-
ríJfcfi, rpgjbrrgú SÍP v r l l fn m'rő sérelme rejlik 
a rragyer a l k d n é i j r f k. A iéhisienu rregjer-
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ságot még az sem tette gyanakodóvá, hogy e 
pátenst Benedek Lajos, ez a renegát osztrák 
generális, mint kormányzó hízelgő, egeket haso
gató dicséretekkel és áradozással vezette be. 
A magyarság elsősorban annak örült, hogy vége 
a fináncz- és zsandár-korszaknak. Biztosra vet
ték, hogy megérkezett a szabadság igazi hajnala, 
hiszen a piaezon már nyilvánosan árulták a do
hánylevelek csomóit. Már ez csak kézzelfogható 
bizonyíték. De a nagy öröm csakhamar lelohadt. 
Megindultak a vármegyék feliratai, azokból ér
tették meg, hogy ez az állapot csak furfangosan 
ásott verme volt a 48-as törvényeknek. Ezek a 
feliratok mindmegannyi tükrei voltak a törvé
nyekhez való ragaszkodásnak és a tüzes, lángoló 
hazaszeretetnek. Nem párt nyilatkozatok voltak 
ezek, de az ország egységes, törhetetlen meg
nyilatkozásai. A magyar ifjúság lángoló leik 
dóssel olvasta és tárgyalta a feliratok rnindegyi-
két. Minden egyes feliratra az ifjúság diadal
kiáltása harsogott fel s végigzengett, mint egy
kor a kuruez tárogatók szivetrázó bugása. Ezek 
a feliratok tették az ifjúságot a haza igazi, lelkes 
fiaivá, a kik bármelyik perezben meg tudtak 

volna halni érte. Olyan izzó, le-lkes hangulat 
volt ez, a milyen csak az 1848-iki nagy időkben 
lehetett. A sokáig elfojtott hazaszeretetnek meg
nyilatkozása, annak az eltitkolt hazaszeretet
nek, a mely csak lappangva, zárt helyeken, sut
togva mondhatta el keservét. Ő.-erejű, szilaj 
lángolás volt ez, a mi csak hosszú szolgaságban 
fogva tartott lélek rejtett tüzéből törhet elő. 
Éppen azért lélekemelő és e nagy időkhöz méltó 
volt. Ilyen érzések közt neveikéelett a 60-as évek 
ifjúsága. 

Ez a hangulat szülte' A fogoly lengyelt, VY. a/, 
ábrándos, törhet len magyarság akarata, tüze' 
érzik minden szavában. Magyar tehát ennek a 
versnek minden íze, szava, sora, ha lengyel is 
a hőse. Megérezte ezt már akkor a magyar ifjú
ság s megérzi ma is. Nem a lengyel forraelalont 
ihlette itt meg a költőt, hanem a magyar szabad
ság hajnalhasadása. Fényes vedt ez a hajnal, ele' 
rövid ideig tartott. Az országgyűlést feloszlat
ták, jött az úgynevezett provizórium, elcsen
ek sült, újra szürke lett a világ kívülről, ele 
benn a sziveiben lappangott a mély elkeseredés 
és garázdálkodott tovább az önkény uralma. 

Csengey Gusztáv az akkor életbeléptetett 
rendszer szerint Nagykőrösön az első érettségit 
tett ifjak közül való lett s haza ment Irsára 
szüleihez a nagy vakáczióra. Lelki hangulatának 
valamely tényhez kellett kapcsolódnia. Mindig 
nagy örömmel olvasta a gyermekifjú költő a 
történelmet s akkori hangulatához talált a len
gyel szabadságharca története s különösen meg
tagadta képzelődését a legendás hős Koscziuszkó 
alakja, a kit ellenfele, I. Pál, a minden oroszok 
c/.áija szabidon bocsáte>tt, nemsokára fogságba 
esése után. 

Az orosz zsarnokot tediát a hós dicsejsége meg
hatotta. Ez a körülmény kapta meg legjobban 
a költő lelkét a nagy tragédiából. Ennyi törté
neti magja van a híivs költeménynek, a többit 
a képzeléídés és annak a kornak tüzes, lelkes 
haza fisága adta hozzá. 

A vers gyorsan meglett. Pár nap múlva a 
poéta theológusnak ment Budapestre. Ott az 
egysserű diákszobában bekerült a ládába a többi 
versek közé. Eszébe se jutott, hogy valamelyik 
lapnál megkísértse kiadását. Ennél sokkal sze
rényebb és tartózkodóbb volt a fiatal költő. Da
lolt a maga kedvére, mint a madár. Volt azon
ban egy jó barátja, költői világának beavatottja, 
Pap Mihály, a kivel még pesti algimnáziumi 
tanuló korában a Székács-családnál ismerkedett 
meg. Szolnoki katholikus vallású fiú volt, be
járatos a költő-pap családjához, az ifjú Székács 
Perencznek is jó barátja. Jogász lett, de több
nyire theológus barátainál tartózkodott, o miatt 
eetisztektbéli theológusnak* választották meg. 
Ez mindig biztatta Csengeyt, hogy «küldje be» 
valahová A fogoly lengyelt. A,fiatal költő azon
ban halogatta a elolgot. így telt el egy esztendő. 
Jött az 1863-ik év, mikor a lengyel szabadság
harcz kitört. A magyar közönség lelkes érzések 
közt olvasta a fényes hadi teltekben bővelkedő 
mozgalom híreit. 

— No, itt az alkalom, — kiáltott Pap Mi
hály. — Most már elő A fogoly lengyellel! 

így küldte be a Vasárnapi Újságba, melyet 
akkor Pákh Albert szerkesztett. Már a követ
kező számban megjelent, de olyan sajtóhibával, 
a mely a költő magyar nyelvérzékét évtizede
ken át izgatta. Ugyanis a költemény 8. szaka
szában az első két sort roszszulszedték;ehelyett: 

A könnyárt, mit sirt e napon népem, 
Küldje rátok líten átokképen 

így jött k i : 
A könnyért 

így pedig a költő sze-rint nem volt értelme, 
mert a tárgyesetből czélhatározó lett. 

Hiába javította ki a következő lapszámban, 
a nagy népszerűségre tett verset e sajtóhibával 
szavalták országszerte, így jelent meg sok köl
teményes gyűjteményben. Ez nagyon elkeserí
tette a költőt és nagy, tűnődő izgatottságában 
arra határozta el magát, hogy e sajtóhiba gyö
keres kiirtása végett egy új versszakkal pótolja 
a régit. Meg is tette, ez a strófa így hangzik: 

Szép hazámat feldaraboltátok, 
Küldje Isten a büntetést rátok, " ' 
Minden orosz átokként viselje, 
Földönfutó légy népeddel 
Szolgák fejedeime! 

Ezzel a strófával írták le többen s küldte 
maga is többfelé, mert a vers hihetetlenül nép
szerű volt s ma is egyik legkedveltebb szavaló-
költemény ; így jelent meg a költő Lauffertől 
kiadott kötetében, sőt igen sok anthológiában is. 

De a költő izgatottsága evvel nem csillapod
hatott le : a változtatott strófa nem tudta ki
szorítani a régibb nemzedék közt elterjedt ere
detit s így mind a két variáns szerepelt. 

Évíizeelek múlva is kísértette a költőt a sze
rinte «fatális» sajtóhiba. 1907-ik évben Debre-
czenben', fgy bizalmas társaságban Benedek 
János akkor hajdviböszörményi képviselő a költő 
tiszteletére csak úgy emlékezetből elszavalta 
A fogoly lengyelt. De a sajtóhibával! 

— Ha még ilyen literátus ember,.hozzá még 
poéta is, megtartja a sajtóhibát, mit csináljon 
tikkor a meggyötört szerző? — kiáltott fel a 
költő. 

Végül 1907-ik évben Zempléni Árpáddal úgy 
döntöttek, hogy az eredeti versszak a hiteles, de 
sajtóhiba nélkül, a másik, későbbi strófát meg-
semmisítettnekjelentette ki Csengey Gusztáv. 

Gyöngyösy László. 
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EGY ROSSZ ÓRA. 
Elbeszélés. — Irt» Balázs Sándor. 

A cseléd most megy le a lépcsőn és a fiatal 
asszony egészen egyedül marad. Az ura csak 
holnap este jön haza, addig ő mit csináljon? 
Izgatott. Ideges. Fél. A szobájába bújik, Bietve 
ráfordítja a kulcsot, hamar a másik ajtón is, 
így, most senki, semmi nem zavarhatja. De nem 
jó, most meg mintha börtönben volna, a melle 
elszorul, jaj csak gyorsaa kinyitni az ablakot, 
két lélekzetben elfogy körülötte a levegő. í g y . . . 
összeszorítja kezével forró homlokát s a divánra 
dől. Most hamar aludni, igen, ez lesz a legoko
sabb. Két égő szeme fájón mélyül bele a szoba 
homályába, hiába keresve czélt, lankadtan le
siklik mindenről, fel sem fogva formát és színt, 
mint két eltévedt madár repdes ijedten és meg
pihenni nem tud. Bent az izzó szemgolyók 
mögött tűzkarikák rajzanak, apró fénypontocs
kák szöknek egymás elől őrült kavargásban. 
A halántékát feszíti az agya, mintha mindjárt 
kipattanna magára erőltetett tétlenségéből. Pe
dig ő nem akar gondolni semmire, csak aludni. 

Lehunyt szemének sarkain könny sajog ki, 
koppanva hull a párnára és mohón oszlik folttá. 
Ijedten nyel, sfirfin, sokat, jaj csak nem sírni, 
nem sírni, csak azt nem. Ostobaság! S a míg 
könnyeit rémülten nyeli, kis elfojtott gondola-
tocskák nőnek gondolatokká. Az ura . . . vájjon 
mit cs inál . . . szórakozik . . . udvarol . . . meg
csalja . . . m o s t . . . vagy tegnap . . . mindegy.. . 
Ó hogy fáj a feje I A keze hideg és erőtlen ujjai 
homlokát simogatják. Ez jó, ez a hűs folyam, 
mintha megnyugodna, hosszan, mereven nyúj
tózik el, fiatal nyaka megnyúlik, feje előbb 
hátra feszül, majd oldalra billen — nem, így 
sem, ez sem az igazi. Most összefonja ujjait és 
két karját könyökben kissé meghajlítva feje 
fölé emeli. Telt melle megfeszül a csipke alatt, 
az ura keze, ha most itt volna, megsimogatná. 
Villanva tüzesül a nézése, összébb rántja magán 
a ruhát, félkönyökre dől, és egy pillanatig így 
marad tehetetlenségében. A roppant csendben 
hallja vére lüktetését, fullad, egészen fel kell 
ülnie, de így még rosszabb, a torkában van a 
szíve és kicsattanni készül. 

Felugrik, nem bírja tovább. El hazulról, ez 
nem embernek való, ez az egyedüliség és már fel 
is tépi a szekrény ajtaját, ruhát, kalapot szed 
elő meggondolás nélkül. Halomba dobja egy 
székre, előbb czipőt húz s ezt is csak ujjaival 
gombolja be sietve. Azután fésülködik. Nagy 
ívben lendülő karjára a hajszálak fátyolosan 
omlanak vissza s a míg a kontyot felcsavarja 
magasra, hogy a kalapja jól megüljön, szeme 
egy időre elveszíti ingerült nézését és a tükörben 
hidegen, asszonyosan latolgatja szépségét. Most 
jön a fűző. El fog hízni, villan át agyán és már 
szorosabbra húzza a zsinórt és hajlékony bele
illeszkedéssel igazodik benne. Haját óvja s úgy 
bújik a habos ruhába, gyors ujjakkal végig 
babrálja a kapcsokat, igazít, ránczol, aztán 
a kalapot illeszti a fejére, így, kissé féloldalt. 
Fátyolt is próbál kétszer, mégis csak leteszi. 
Még egy utolsó siető, de alapos tekintettel 
bírálja végig magát a tükörben, azután megy. 
A kulcsot nehezen tudja megfordítani a zárban, 
szeme közét összehúzza, az alsó ajkát beharapja, 
de végre ez is megvan. Apró, sebes lépésekkel, 
mint iskoláslány korában, röpül le a lépcsőn. 

Most hová? Tudja jól, de még nem mondja 
meg magának, még úgy tesz, mintha habozna. 
Egy név, mely akkor szökkent eszébe, mikor 
felkönyökölt a divánon, mind mélyebbre ássa 
magát tudatába és vonzza akaratát. De még 
védekezik, még arra gondol, hogy elmegy vala
melyik barátnőjéhez — minek? Utálja őket. 
Nem volna képes most végighallgatni semmis 
beszédjüket. Hát hová? Egy név, egy ember. 
Jenő, igen, Jenő, ilyenkor a kávéházban szokott 
ülni, arra megy, mintha véletlenül és szóba áll 
vele, egy ember, valaki, a ki törődik vele, a ki 
szerelmes volt bele, a ki elvette volna feleségül 
és akkor jött. az ura és — és most az nincs itt
hon és Jenő a kávéházban ül. Volt idő, nevette, 
de most kell neki, most jó lesz, nem lesz többé 
egyedül, és végre is nincs azon semmi. Más 
asszony is megteszi, mért ne, az ura sem fogja 
bánni, ámbár Jenőt nem szereti, arra féltékeny, 
mert ő volt az első és az első mindig veszedelmes. 
Pedig az nem is volt komoly — vájjon ott lesz-e 
most a kávéházban? Nagyon bosszantó volna, 
ha nem, ha ma éppen nem volna ott. 

LÓ-KAPA 

BÁB-QSÉPLÉS. 

1 

HADI ROKKANTAK TANÍTÁS KÖZBEN. 
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FÁSOK AZ ISKOLÁBAN. 

MOTOR-EKE BEMUTATÁSA. 

ROKKANT KATONÁK OKTATÁSA A KECSKEMÉTI FÖLDMTVES ISKOLÁBAN. 

Ez a félés lábát gyorsabb járásra ösztökéli, 
már lent van a Dunaparton. Az emberek nagyon 
nézik, mit néznek rajta? Meglassúdik, lám, már 
ott fénylik az üvegtábla, a melyik mögött Jenő
nek kell ülni. Most mint a kártyás a lapot, úgy 
gusztálja aggódva, hogy ott van-e. Valaki van 
ott, újságot olvas, nem ő, de mégis m i n t h a . . . 
n e m . . . de igen, de igen, most felnézett, most 
megismeri... jónapot, jónapot — mosolyog 
rá. Jenő felugrik, veszi a kalapját, kijön. Már 
fordul is ki az ajtón sietve, Bzembe vele, hiába, 
csinos ember s az ezüstös haja kétoldalt milyen 
érdekes. Kezet fog ve l e . . . jónapot . . . igen, 
én vagyok . . . hogy van, már régen láttam . . . 
egy kicsit sétálok . . . nem bánom, jöjjön, ha 
nincs jobb dolga . . . Az uram?. ' . . Nincs itthon, 
csak holnap este jön haza . . . igen, egyedül. . . 
mitől féljek, haha. 

Á, nagyszerű itt a Dunaparton az őszi nap
sütésben. Lepereg róla a hazulról hozott rossz 
érzés, minden lépésnél egy mákszemnyit elhul
lat belőle, mint a mesében az erdőbe kitett 
Jancsi és Juliska. Kívül a nap, belül a férfi 
szavai melegítik. Pedig semmit se mond, semmi 
különöset, sőt ha egymás mellé leírná az ember, 
unalmas is volna, de így, a szép mély férfihan
gon egész kellemes. Nem is kell nagyon oda
figyelni, ez is jó, a felelet könnyű, a mit ezekre 
mindig szokás mondani, azt mondja, tréfásan, 
odavetve, nyelvhegygyei. 

Most leülnek, nézik a kevés járókelőt, meg
jegyzéseket tesznek, nevetgélnek. De most már 
jobban kell figyelni, mert Jenő a múltról kezd 
beszélni, egy vasárnap délelőttről, a mikor itt 
ültek, talán éppea ezen a két széken. Ö hogyne, 
emlékszik, régen volt, két éve már, nagy csacsik 
voltak mindketten. Szerelmesek?... Talán. De 
nem, ő már akkor is az urát szerette. Hogy akkor 
még nem ismerte? Ja persze, igaz, csak azután, 
később, éppen Jenő mutatta be, tulajdonképpen 
neki köszönheti, hogy féijhez ment. így jobb-e? 
Százszor! Több a gondja, de legalább nem unat
kozik, mint annyiszor lánykorában. Nem tudja 
őt Jenő elfelejteni? Ugyan menjen.. .-nem is 
kell, hogy elfelejtse, még csak az kéne, hát a 
barátság. . . 

Abbahagyja az évődést, hallgatja a férfit, 
száját kis mosoly fodrozza. Mint mikor vendég
járás idején belekóstol az ura pálinkájába és 
érzi, hogyan csúszik le gyomrába a hideg tűz, 
hogy megy át a vérébe, a szívén keresztül fel 
a fejébe, úgy hull most belé a férfi beszéde, 
szinte érzi szavainak parázsló ízét, czipője sar
kával a járda szélét ütögeti és mereven nézi 
egy falevél alig-mozdulását. Lám, hamar ide
jutottak! Nem ezt akarta, de tudta, hogy ez 
lesz, vallomás-féle, de nem baj, most jó, most 
ez jó. Hogy most is csak Ő és senki m á s . . . 
azóta sem akadt, a ki őt pótolja. . . agglegény 
maradt mia t t a . . . de persze azért Így kellett 
i onni, ha az urát szeret te . . . milyen máskép 
volna, ha . . . mindegy no . . . azért jól esik, 
ha találkozhatik ve l e . . . ezt máskor is meg-
tehetaé, hogy eljön ide egy keveset beszél
getni. . . mit tesz az, ha meglátják, az urának 
se lehet kifogása . . . mért, istenem, a régi barát
jával csak el lehet diskurálni. . . Hiszen ő nem 
veszedelmes . . . bár az volna . . . akkor most — 
most nem ülne mellette olyan érzéketlenül, 
mint ez a kő itt n i . . • ránézne, vagy a kis ujját 
ideadná . . . csak nevesse ki, nem bánja, de örül, 
hogy ezt megmondhatta, mert ez jó alkalom 
é s . . . és ez már úgy sem változtat a dolgon. 
És utóvégre ő már asszony, nem kislány többé 
és megért i . . . Milyen szép volna, de milyen 
kedves, de milyen gyönyörű, ha egy kicsit, 
csak egy parányit ő is szeretné, vagy ha legalább 
megengedné, hogy szeresse, ha megsajnálná és 
nem lenne olyan kegyetlen és máskor is eljönne, 
vagy ha itt nem, hát máshol, bármikor.. • 
mondja, mondja drága asszonyom, mikor lát
hatná, h o l . . . holnap h o l ? . . . 

Az asszony fölkel, kezét búcsúra nyújtja. 
Néhány szót szól, hogy most már mennie kell 
s a férfi kérdéseire mindössze azt a rejtelmes 
mosolyt kapja válaszul, melyet Monna Lisától 
örökölt. A férfi kezet csókol, az asszony megy. 
Telten, délczegen, megelégedve. A veszedelmes 
órának vége. Ez kellett neki, a szavak langvos 
fürdője, frissen, jókedvűen kelt ki belőle. Hol
nap? . . . Ki gondol holnapra? . . . Most egyelőre 
a czukrászda felé indult. Éhes volt. 
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MEGÍTK0Z0TT SZERELEM. 
Franczia regény a *Szerélem az én bűnöm* szerzőjét ől. 

(Folytatás.) 

Magda eddig mindennemű kísértéssel szem
ben erősnek bizonyult. Jóllehet elég férfit lá
to t t a lábainál, mégis érzéketlen maradt , sőt 
föllázadt szenvedélyeik ellen. De most elhagyta 
lelki ereje. Azt h i t te , hogy erőteljesen ellent 
fog állani és ime egy pillanat a la t t semmivé 
vált elhatározása. E miatt szenvedett, de oly 
boldogság volt az , hogy a szenvedést el kellett 
szenvednie. 

Fülöp melléje ült és egy csintalan mozdulat
tal ráhajtotta fejét barátnője vállára. 

Esteledett . A kertből valami csodálatos nyu
galom áradt feléjük és egyikük sem mert még 
csak moczczanni sem, nehogy megtörjék azt a 
szerelmes varázslatot, mely beburkolta őket. 

Egészen halkan szolalt meg Fülöp. 
— Drágám, imádott édesem, hát igazán 

szeret ? 
Forró lehelletére Magda összerázkódott. 
Messziről hangok hallatszottak ekkor, a vi

dám társaság hazafelé közeledett. Magda és 
Fülöp hirtelen felpattantak helyükről, mert fe
szélyezte őket, hogy a félhomályban egymáshoz 
oly közel találják őket . 

Fülöp attól való féltében, hogy rajtakapják, 
olyan hirtelen szakította el magát Magdától, 
hogy a fiatal asszony szive összeszorult. Egy 
csókot, egy ölelést sem váltot tak. Fülöp végig
fésülte a haját ujjaival, hogy a helyére simul
jon, megpödörte finom bajuszát. Ezekkel a 
mozdvdatokkal lerázta magáról felindulását és 
azt a mély gyöngédséget, melytől még az imént 
szívük elolvadni látszott. Ismét kifogástalan
nak érezte magát, úgy hogy nyugodtan készült 
fogadni a hazatérőket. 

Magda, a kinek szíve tele volt szerelemmel 
és képtelen volt efféle önuralomra, meglepetten 
és szomorúan nézte Fülöpöt. Ösztöne azt súgta 
neki tisztán és gyorsan, hogy ilven lesz az egész 
jövő életük is : meghatározott* órákhoz kötött 
gyöngédségek, különben pedig fájdalmasan eső 

színlelés, mely Fülöpnek meg fogja engedni, 
hogy bármely nővel szemben szabielon visel
kedjék, csak éppen vele szemben nem. Ekként 
foszladozott szét benne a vallomás perczeinek 
feledhetetlen mámora , melyre szívében valami 
nagy üresség következett . Ő már eljátszotta 
minden játékát . . . De vissza sem térhetet t 
már többé, e csók, melyet egymással vál tot tak, 
visszavonhatatlanul Fülöp karjaiba sodorta őt. 
És ebben a lelki szorongattatásban, melyet 
Fülöp sem meg nem látot t , sem meg nem ér
te t t , néma könnyek peregtek végig Magda 
arczán. Maga sem tudta volna megmondani 
tulajdonképpen, hogy miféle félelem fojtogatja. 

Magjött a társaság. Vidám tolongás volt a 
szalon ajtajában, gyufaszálak serczegése hal
latszott, miközben Leprince Miibelnének ép
pen elég ideje volt , hogy magához térjen. 

Midőn aztán behozták a lámpásokat, senki 
sem vette észre, hogy az imént két emberélet 
ütközött és fonódott egymásba, hogy osztoz
kodjék az emberi élet örömein és bánatán. 

A beszélgetés keresztül-kasul szőtte a társa
ságot. Fülöpnek volt annyi bátorsága, hogy itt 
mintlenki előtt újra közeledjék Magdához, aki 
a kandalló előtt állott és az éledező tűz láng
jánál melengette egyik lábát. 

Fülöp szívében a viruló ifjúság nem engedte 
meg, hogy afféle bánatos gondolatok támadja
nak, mint a milyeneket Magda érzett. Szerelem
től i t tasan, diadalát élvezve közeledett hozzá 
és mintha a tüzet akar ta volna megigazítani, 
letérdelt a kandalló elé. Egy gyors mozdulat
ta l megezirógatta Magda kis lábát, aztán fel
emelvén szemét, rámosolygott és csókra csu-
csorította a száját. 

Magda boldogan fogadta a beczézgetéseket, 
alávetette magát annak , a kit szeretett , a ki 
még ha akarat lanul is, máris szenvedéseket 
okozott neki . 

A hazatérés órája ü töt t . Odakint szitált az 
eső és nagyon besötétedett, mert az égen vihar
felhők tornyosultak. Közülök néha kikandikált 
a hold és éles árnyékokat rajzolt a fasor homok
já ra , a pázsiton pedig az esőcseppek fátyolos 
harmata csillogott. Két fogat várakozott az 
oszlopcsarnok előtt. Marie-Anne Montmaumé-

val, Tanissal és Fugerettel a landauerbe szál
lot t , a hová Magdát is hívogatták, de Fülöp 
nyomatékosan kijelentette, hogy Magda a Vik
tóriában akar hazatérni. Az első kocsi elgördült 
és Magda beszállott a második kocsi lehajtott 
fedele alá. Fülöp felhasználva a sötétséget, 
mintha a lábtakarót akar ta volna rendbe
hozni, át akar ta ölelni Magdát. De ez szégyen
kezett ettől a rejtett beczézgetéstől: 

— Nem, hagyjon édesem, — tiltakozott oly 
lágy könyörgéssel, hogy Fülöp mélyen meg
illetődött és engedelmesen kérdezte : 

— Beülhetek ön és Danans közé? össze fo
gom magam kicsire húzni, de ha kívánja, az 
erdőn át gyalog is hazatérhetek? 

— Üljön közénk, — szólt Magda. 
Most már Danans is odaért a Viktóriához 

melynek fedele a la t t mind a hárman meg-
húzódta'k. Fülöp boldog volt , hogy oly közel 
érezheti magához Magdát, a k i megsemmisült-
nek érezte magát a rajta uralkodó édes fel
indulástól. 

M Á S O D I K R É S Z . 

I. 

A mióta a csókot vál tot ták, mely egyesítette 
életüket, Magda nem próbált küzdeni szerelmé
nek árja ellen. Balga elragadtatással élvezte 
Fülöp közelségét, a szavakat , melyeket fülébe1 

sut togott , forró gyöngédségeit, ha egy-egy pil
lanatra egyedül maradtak . Nem gondolt többé 
a r ra , hogy miféle megoldása lesz ennek a hely
zetnek. Teljesen eltelve at tól a boldogságtól, 
hogy szeret és szerettetik, vágyódásaiknak még 
szűzies mámorában félálomban élt . Az életet 
most jónak lát ta és minden örömre hangolta ; 
kinyílt mint egy virág és barátjai elragadtatva 
ettől az átalakulástól , nem nagyon ku ta t t ák 
az okát . Pedig nemcsak elbájoló, hanem való
ban csábító szép is volt ekkor Magda. Nem 
harminczkétéves volt , hanem húsznak látszott 
szeme fátyolos fényben úszott , tekintetét 
l ágygyá te t ték a visszafojtott vágyak, széppé 
vál t , pogányul, bűnbeejtően széppé. 

Marie-Anne egy napon így szólt hozzá : 
— Mi történt veled? Oly szép vagy, annyira 
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különb mindnyájunknál, oly elragadóan bű
bájos, mintha túlvilági szárnyaid nőttek volna! 

Magda nem felelt, hanem félrefordította fe
jét és egy szerelmes pillantást vetett Fülöpre. 

Magda legjobban a fürdés óiáit szerette ; 
egyedül a kis szobában hanyagul pihentetve 
testét a simogató meleg vízben, rányugtat ta 
fejét a márványkád széles peremére és álmo
dozva hallgatta a park fáinak egyhangú zúgá
sát , miközben Fülöpre és szerelmükre gondolt. 
Eszébe ju to t t , hogy valamikor, még nem is 
régen, megtagadta a szerelmet, most pedig úgy 
érezte, hogy a világon csak a szerelemnek van 
értelme, mert nélküle nem volna érdemes élni. 

Oly boldognak érezte magát , hogy az egész 
világ előtt el szeretett volna vele dicsekedni és 
minden egyéb dolgot semmiségnek ta r to t t . 
Ebben a félálomban eszébe sem ju to t t , hogy 
szerelmük hová sodorja őket? Két ízben, mi
dőn egyedül maradt Fülöppel, ennek fonó 
csókjai megrémítették kissé, de szerelmi má
mora nem engedte meg, hogy soká törje fejét 
a jövendőn. Fülöp pedig gyöngéden és. tartóz
kodóan viselkedett, csak pár napjuk volt még 
há t ra , hogy Yerresbe. visszatérjenek s ez a la t t 
az idő alat t mintha jegyesek lettek volna, 
Fülöp meg nem akarta sérteni Magda illúzióit. 

Fülöpnek Magda előtt kellett elutaznia Fon-
tanából , mert anyja rá kényszerít ette erre. Nem 
akar t ellenkezni, nehogy anyja indulatában 
valamiképen- felkeltse a többiek gyanúját és 
hírbe hozza Magdát. 

Magda meghökkent, a midőn érezte, hogy 
milyen nehezen tudja elviselni ezt a rövid el
szakadást. Egy pár napra tehát meg lesz fosztva 
a t tó l a gyönyörűségtől, hogy együtt lovagoljon 
Fülöppel az erdő fái között, hogy elfogadja 
rózsáit, hogy a szavát hallja, hogy a szíve 
dobbanását érezze. 

Nem tudott ellenállni Fülöp kívánságának, 
a ki könyörögve kérte, hegy elutazásának elő
estéjén meglátogathassa szobájában, hogy meg
beszéljék jövendő találkozásaikat és kevésbhe 
banálisan és kevésbbé hidegen búcsúzhassanak 
el egymástól, mint a többiek előtt. Midőn nyu
godni tért szobájába, hogy föl ne keltse szoba
lánya gyanúját , kénytelen volt selyemruháját 
levetni és levélíráshoz készülődvén, egy hosszú 
mályvaszínű mousselin-pongyolát öltött ma
gára, melynek selymes fátyola lágyan simult 
hozzá termetéhez. Apró papucsokat húzott lá
bára, nyi tva hagyta szobája ajtaján a reteszt, 
leheveredett a kerevetre és várt . Szőke fejét 
egy sáppaeltzöld színű bársony vánkosra nyug
t a t t a , a melyről visszaverődő reflexek furcsa 
színárnyalatokat rajzoltak vonásaira. Lassan
ként elcsöndesedett a ház, a zajt mély csend 
váltotta fel. Gyors lélegzése olyan zajosnak 
t űn t fel, hogy lassan és nyugodtan próbált 
lélegzeni. Mintha lázban égett volna teste, 
néha-néha végigborzongott. Egyszerre alig hall
ha tó nesz ütöt te meg fülét, szobájának ajtaja 
kitárult és Fülöp lépett be rajta. 

RIZS-ARATAS A VELENCZHI TARTOMÁNYBAN. 

Midőn belépni látta őt, kitárta karját, de 
Fülöp nem ölelte meg, hanem térdre hullott 
előtte. Kezdetben nem igen beszéltek, aztán 
csak egy pár tagolatlan szó jött ajkukra. Lassan
ként megnyugodtak és Magda halkan szerel
mes szavakat suttogott Fülöp fülébe. Ajka m< g-
érintette a fiatal ember aiczát és szerelmes 
szavaival végigsiklott homlokán, szemén, egész 
arczán. Csókot még sem vál tot tak, bár egész 
közel ju to t t egymáshoz ajkuk és megérezték 
egymás forró lihegését. 

Először Magda rázta le magái ól ezt a má
mort , a midőn végigsimította a fiatal ember 
rövidre nyírt haját, a mi valami különös bi-
zsergést vál tot t ki a tenyeréből. (Folyt, köv.) 

A «J6 Pajtáso, Benedek Elek képes gyermeki pja 
legújabb számába Lam'pérth Géza írt verset, Tábori 
Kornél elbeszélést, Benedek Elek folytatja Bókáné 
komámasszony érdekes kalaneljait, Avar Gyula 
rpró meséket írt, SchöffUn Aladár érdekes czikket, 
Haranghy György szép képet rajzolt, Zsoldos László 
folytatja regényét, Tökmag Jankóról is van né
hány mulatságos új eset. Tarka mese, a rejtvények, 
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag 
tartalmát. A Jó Pajtás-t a Franklin-Társulat adja 
ki, előfizetési ára egész évre 16 korona, fél évre 8 
korona, negyed évre 4korona, egyes szám ára 82 
fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadó-
hivatal. IV. ker., Egyetem-u. 4.  

A HÁBORÚ NAPJAI. 
Augusztus 21. A nyugati hareztéren az új 

német állások előterepóben bátrahagyott oszta-

ALPESI ÚTÉPÍTÉS A DÉLNYUGATI FRONTON. 

gok Neuve Berquinnél, Mérvűiénél és a Lystől 
délre angol előretöréseket és részleges támadáso
kat vertek vissza. Royetól északnyugatra egy 
német hadosztály visszaverte az ellenség ismételt 
erős támadásait. Az Avre 63 az Oise közt a tüzér
ségi tűz délután nagy erősségre fokozódott. Cra-
peaumesnil mindkét oldalán, Lassignytől északra 
es délre, valamint a Noyontól délnyugatra emel
kedő magaslatok elleni támadások összeomlottak. 
Tegnap az Oise és Aisne közt megkezdődött 
az ellenség erős támadásokkal bevezetett áttörési 
kísérlete. Fehér és fekete francziákszámos pénczél-
kocsitól támogatva kora reggel mély tagozódás
ban 25 km. arczvonalon támadtak. Helyenként 
behatoltak a németek első vonalaiba. Dél felé 
az ellenség első rohama a Garlepont-Berancourt-
tól délre, a Vcsaponin-Pommiers vonalon levő 
német harczallásokon megtört. Német ellentá
madása Yuvigny-begyhátra átmenetileg előretört 
ellenséget Bieuxra vetette vissza. A franeziák 
késő estig folytatták elkeseredett támadásaikat, 
melyek mind összeomlottak. Az áttörési kísér
let az első csatanapon meghiúsult. 

Augusztus 22. A nyugati hareztéren a Kemmel-
területen a németek ellenséges részlettámadáso
kat visszautasítottak. Arr.istól délre, Moyenne-
ville és az Ancre között Bapaume irányában 
az angolok körülbelül 20 kilométeres arczvonalon 
nagy támadásra törtek előre. Az első roham 
a németek harczállásai előtt roppant össze. Nap
közben az ellenség folytatta támadásait. A harcz 
súlypontja a támadási terület szárnyain volt. 
A támadások teljesen meghiúsultak. Az ellenség 
kísérleteit, hogy Hamelnél az Ancre-pontokat 
átlépje, meghiúsultak. A Somme és az Oise között 
a nap csendesen telt el. Noyontól délre a németek 
harcz nélkül némileg eltávolodtak az ellenségtől. 
A CharleEponti erdőben küzdő német csapatokat 
az Oise mögé vonták vissza s e miatt az it t elő
készített ellenséges támadások nem ju to t tak ér
vényre. Blerencourt és az Aisne között támadásai
val az ellenség csak Blerencourt mellett tudott 
területet nyerni . 

Augusztus 23. A nyugati hareztéren az angolok 
az Ancretől északra megindított támadást tejes 
erővel folytatták és az Alberttől északra terjedő 
arczvonal kikapcsolásával az Alberttől egész a 
Sommeig terjedő szakaszra kiterjesztették. Az 
átkarolóan megindított áttörési kísérlet első kifej
lődésében teljesen meghiúsult. Bapaumetól észak
nyugatra az ellenséges támadást várva a németek 
Moyenville és Miraurr.onte közt megtámadtak 
az ellenséget s helyenkint egészen két kilométer 
mélységig visszavetették s ezzel a reggelre elő
készített angol támadásokat csirájukban elfoj
tot ták. A nap folyamán az ellenségnek több izbeni 
támadásait a németek visszaverték. Az Alberttől 
intézett erős támadások összeomlottak. Albert 
éa a Somme között az ellenség átmenetileg elő
nyomult az Albert-Bray úton keleti i rányban. 
A németek ellentámadása visszavetette kiinduló 
állásaiba. Braytől északra a rohamra induló 
ellenséges lovasságot a németek majdnem tel
jesen megsemmisítették. A Somme és az Oise 
közt általában nyugodtan folyt le a nap. Az 
Ancretől délre Fresniéresnél a franczia támadá
s o k a németek tüzében csak részben tud tak kifej
lődni ; ezeket visszaverték. Az Oise és Aisne 
között a németek visszavonták csapataikat az 
Aillette mögé. Albániában haderőnk több vona
lon kivetette az ellenséget első vonalaiból. 
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A LEÉGETT ALSO-MA RGITSZIGETI KAVEHAZ. 

Augusztus 24. A nyugati harcztéren az angolok 
észak felé az Arrastól délkeletre fekvő területig, 
délfelé pedig a Sommeon' át Chaulnesig terjesz
tet ték ki támadásaikat . A túlsúlyban levő ellen
ség rohamát a németek megtörték. Boyelles 
mindkét oldalán előretörő ellenség elől a német 
előcsapatok harczolva kitértek és Croisilles-St. 
Legerre vonultak. A harczot a németek Biipaume-
tól északra a St. Leger—Achiet La Grana— 
Miraumont vonalon fogadták el s ezen a vonalon 
az ellenség reggeli támadásai összeomlottak. 
A délutáni megújított roham Moroy irányában 
tért nyert . A németek ellentámadása innét vissza
verte a Moröyn túl előnyomuló ellenséget. Ba-
paumeirányában végrehajtott támadásoka néme
tek vonalait Behagniep-Pysre nyomták vissza 
a németek vonalait. Itt a_ helyi ̂ tartalékok meg

állították az ellenséget és este megismételt erős 
támadásaikat visszaverték. Miraumont mindkét 
oldalári egy négyszer megismételt támadás a 
német vonalak előtt összeroppant. Hameltől ke
letre az ellenség az Avre keleti partján megvetette 
lábát. Alberttől kiinduló támadásai a várostól 
keletre összeomlottak. A németek Miraumonttól 
az Ancretól keletre fekvő területig vonták vissza 
vonalaikat. A Sommetól délre a Cappy—Fau-
court—Bernando—Villers elleni angol támadáso
kat a németeke vonaltól nyugatra visszaverték. 
Az Avre mindkét oldalán, az Oise és Aillette 
mentén kisebb gyalogsági harczok. Este az ellen
ség egységes nagy támadása teljesen meghiúsult. 
Albániában haderőnk Berat és Fieri közt áttörte 
az ellenséges vonalakat és a támadásokat a 
Kumanitól délre emelkedő magaslatokig ter

jesztette ki s behatolt az olasz áldásokba. Tegnap 
a Beratnál elért sikert növeltük és heves ellen
támadásokat ver tünk vissza. Csapataink a Silo-
ves hegyvidéken is tért nyertek. 

Augusztus 25. A nyugati harcztéren az angolok 
Arras és a Somme közt folytatták támadásaikat . 
Neuville és St. Les közt a támadás a német 
vonalak előtt tört meg. A St. Lesben álló német 
őrsök parancsra a helységtől keletre fekvő csata-
vonalra tértek k i . Mory előtt is meghiúsultak az 
ellenséges támadások. A Behagnies—Bapaume — 
Warlencourttól nyugatra elvonuló német ^harcz-
vonalat is nagy ellenséges erő támadta meg, 
a támadások súlypontja Bapaume volt. A táma
dások összeroppantak. Az ellenség erősen nyo
mult az Ancretől visszavont német vonal ellen 
s délután Courcellesből és Poziéresből Martin-
puich-Bacentin ellen támadásra tört elő. Poroszok 
ellentámadással az ellenség oldalába törve Po-
ziéresen túl messzire visszavetették. Az Alberttől 
keletre fekvő területtől a Sommeig többszörös 
erős támadásokkal kísérelte meg az ellenség a 
német vonalak áttörését. Anémetek vissza verték. 
Előugró vonalaikat a németek az éjjel vissza
vonták. Az Aillette és Aisne közt Crecy au Mont 
ellen és Chavigny mindkét oldalán az ellenség 
támadásait visszaverték. Albániában támadásunk 
eredményesen halad előre. Tegnap a Fieriből 
északra fekvő olasz hídfőállásokat elfoglaltuk s 
üldözés közben elértük a Semeni folyót. Ezután 
Beratot és Fierit elfoglaltuk. 

Augusztus 26. A nyugati harcztéren az ellenség 
Bapaume két oldalán St. Leger és Martinpuich 
közti támadásai nagyrészt meghiúsultak. A Mory-
től nyugatra, Bapaumetól nyugatra levő vona
lakba az eílenség betört. Bapaumetól északra 
a németek megállították az ellenséget a Mory— 
Favreuil északi széle és Bapaumetól nyugatra 
haladó vonalon. Későbbi támadások i t t megtör
tek. Tilloy és Martinpuich közt a Gundecourt 
és Fiere felé előretörő ellenséget a németek vissza
vetették a Tilloy-Martinpuich vonalra, a két 
helységet visszafoglalták. Az Ancre-frontról a 
Bazentin—LePetit Carnoy—Tusén vonalra vissza
vett német állások közelében az ellenség előre
dolgozta magát. Carnoy és a Somme közötti erős 
támadásait a németek visszaverték. A Sommetől 
délre Cappy és Fontaine helységekben az ellen
ség megvetette lábát . A római út mentén vissza
verték támadásait . Albániában Fieri és Berat 
elfoglalása után a Spiragri és Szinja magaslatok
ról visszavertük az ellenséget. 
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Augusztus 27. A nyugati harcztéren egész nap 
súlyos harczok Arras és a Somme között. Arrastól 
keletre az ellenség a Scarpe mindkét oldalán 
támadott . A Boeux irányában visszahajló német 
harczvonal előtt a támadások összeomlottak. 
A Scarpetól délre a németek parancsszóra a 
monchyi magaslatokra vonultak vissza, ott az 
ellenséget a német gyalogság és tüzérség tüze 
fogadta. Elkeseredett harcz után az ellenség 
Monchy-Guemappeon át előnyomult, de a né
metek ellentámadásai visszavetették a helységek 
keleti szegélyére. Choricy elleni több izbeni 
roham összeomlott. Bapaumetól kétoldalt az 
innen északra a Morytól és Bengnaitretól délre 
emelkedő magaslatok voltak a harcz gyújtó
pontjai. Több eredménytelen roham után az 
ellenség megvetette lábát a magaslaton. Beng-
naitre a németek kezén maradt. Bapaumetól 
délnyugatra az ellenség befészkelte magát Ti-
loyba és Martinpuichba. Egyébként az estig 
megismételt támadások véresen összeomlottak. 
Martinpuichtól délre az ellenség Bezantinon át 
benyomult Montaubanba. Innen délre meghiú
sul tak az ellenség támadásai. A német vonal 
most a következő : Flerstól nyugatra Longue-
valtól nyugatra Mericourt irányában. A Somme 
és az Oise között a francziák helyi támadásai 
alkalmával Fresnofi és St.-Mard az ellenség 
kezén maradtak. Az olasz harcztéren tűz és 
íárőrharczok. Albániában Fieritő] és Berattól 
délre tért nyertünk. A Tomorica völgyének 
mindkét oldalán a francziák által makacsul vé
dett ellenséges állásokat rohammal elfoglaltuk. 

Augusztus 28. A nyugati harcztéren ismét 
súlyos harczok; az edenség támadásainak súly
pontja a Scarpetól délre volt. Az ellenség pánczél-
kocsik és gyalogság tömeges alkalmazásáv[u 
az Arras-Cambray országút mindkét oldalán 
igyekezett át törni . A Pelves—Monchytől keletre 
a Croiselles vonalon a németek a hatalmas túl
erejű ellenséget nehéz harczban felfogták Pel-
vestől keletre, Pis en Artoisnál és Croisellesnél 
s a délután megújított támadást meghiúsították. 
A Boiry Notredame ellen és Croisellestől észak
keletre indított támadások is összeomlottak. 
Dél felé a harcz a Scarpe északi partjára is 
átterjedt s innen délre Moryig. Az ellenség 
többszöri támadását , a németek visszautasí
tot ták. Bapaume két oldalán az ellenséges tá
madások ereje elmaradt az előbbi napokéi 
mögött. Az angolokat mindenütt visszaverték. 

A Sommetól északra a Lére és Curla közti új 
német vonalak elleni támadásokat a németek 
visszaverték s Lerst ós Longuevalt visszafog
lalták. Chapelna és Boyé rommezőit harcz nél
kül átengedték. A Veslenél Batoches elleni 
amerikai támadás meghiúsult. Fisnettét a ne
metek elfoglalták. Az olasz harcztéren felderítő 
tevékenység. Albániában újabb tért nyertünk. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : EXNER NÁN

DOR, a közigazgatási bíróság nyűg. itélőbiraja, 83 
éves korában, Pozsonyban. — Sárospataki PATAKY 
ALBERT dr. tb. megyei főorvos, járási tiszti otvod, 
földbirtokos, törvényhatósági bizottsági tag, Csáki-
gorbán 62 éves korában. — KÖVESS GYÖRGY föld-
mivelési miniszteriurai tanácsos, a ki a földmiye-
lésügyi minisztérium képviseletében részt vett a 
salzburgi magyar-német-osztrák gazdasági tár
gyalásokon, Salzburgban váratlanul elhunyt. — 
BAKOS JÁNOS miniszteri tanácsos, a fővárosi köz
munkatanács mű-izaki osztályának vezetője. 69 
éves korában, Budapesten. — JÓBA ELEK. a 
Nyirvidek megalapítója és felelős szerkesztője, 
Nyíregyházán. — BRAUN JÓZSEF lovassági tábor
nok, 59 éves korában, Budapesten. — Ifjabb 
BOBOZ ELEK posta és távíró főtiszt, 85 éves ko
rában, Budapesten. — BAKÓ GYULA magyaróvári 
főgimnáziumi tanár, 32 éves korában, Budapesten. 
— BuzÁs BÉLA, a budapesti telefonközéppont 
interurbán-osztályának ellenőre, 29 éves korában, 
Budapesten. 

özv. AGORASZTÓ SZILÁRDNÉ, szül. pogányesti 
Jovanovits Emília, Agorasztó Tivadar pestmegyei 
főjegyző édesanyja, 80 éves korában, Budapesten. 
— Gönczruszkai KORNIS ADÉL grófnő, alapítvá
nyi hölgy, 79 éves korában, Szombathelyen. — 
KOVÁCSI KÁLMÁNNÉ, szül. Zdeborszky Valéria, 
46 éves korában, Bákospalotán. — özv. HOLBA 
GYÖRGYNÉ, Belluson. — DEBRECZENY MÁRIA, 
állami elemi iskolai igazgató-tanítónő. 52 éves ko
rában, Budapesten. — özv. NAGY ÁRMINNÉ, szül. 
Steiner Mari, váczi volt járásorvos özvegye, 63 
éves korában, Szombathelyen. 

Szerkesztői üzenetek. 
Szerelem romlása. A novella teljesen mondvacsinált ; 

olyan világból való embereket ír le, a milyeneket a 
ezerző sem nem ismer, sem elképzelni nem tud. 

RZSÉBET^ 
SÓSFÜRDŐ ÉS SZANATÓRIUM 
BUDAPEST. 

Teljesen átalakítva, kibővítve és újra berendezve. 

E g é s z é v e n á t n y i t v a . 
Kényelmes szobák, pompás fürdők, 

előkelő társalgó-helyiségek. Kívánatra prospektus. 

Hajnövesztő, amilyen még 
nem létezett. 

Rövid idő alatt dos hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őszülést és az ősz hajaknak eredeti szinét 
visszaadja. Egy hónap alatt fényes ered
mény. Ára 15 és 20 K. BOTÁR Z. REGINA 

kozmetikai müintézete. 
Budapest, VII., Erzsébet-korút 34. I. em. 

Arczápolás, arezgőzölés ég villanjmasszás egész nap. 

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

sáról általánosan elismert 

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

Régi zongorák, pianinók vétele, 
becserélése, javí tása és hangolás. 

«eo»ylltak a vasutak t * Lehet már zongorát vidékre szállítani. 

Alapítva 1910-ben. 

HALTENBERGER BÉLA, Kassa. 
Ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitás. 

A gyár te l jes üzemben van. 
n < r i < l . . . ^ k M ruhafestés feketére és W e n -
V a r y a S Z e S e t D e l l r ahak tisztítása soronkivul. 

Ne bántsd a magyart. Zrínyi jelszavát nem szabad ilyen 
gyatra Tmnnl profanizálni, 

Szálló telhő. Operett-nóták motívumainak teljesen 
konyenozionilii ixmétlése. 

SAKKJÁTÉK. 
3116. számú feladvány Dedrle F.-től (Brünn). 

SÖTÉT. 

•^ •W-^BB 

t b o d e f g b 
V I L Í O O S . 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad 

KÉPTATJÁNY. 

rí 

A eVasárnapi Újság* 29-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A merre én járok, követ a 
búbánat. 

Felelős szerkesztő i Hoitsy Pál, 
8z«rkeMztöiégi iroda l Budapest, IV., Vármegyeutoza 11. 

Lapkiadó tulajdonos Franklia-Tarsnlat IV., Egvetem-ntosa 4. 

Fiatalos, üde mxzbőrt • viszketegséget, 
varázsol el6 10 nap alatt és eltávolít minden telnthibat, úgymint 
mitesszer, pattanás, sárgafolt. ráncz, orrvörösség, likacsos, hervadt, 
peltyhüdt bórt, a Dr. Kajseiling-féle szepltö-szer. A kúra egyszerű, 
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcs-
bor ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15— K. Diszkrét szétküldés utánvétül. — Gyár: 
BIV1BT«H k Co. — Szétküldés! hely: 8 KÖSS A R 1 L 

Budapest, VIII., József-kőrút 23. (Félemelet 1.) 

•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<> 

rüht, sömört 

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

gyökeres, fajtiszta 

szölőoltványok 
továbbá ,,NOVA"-féle hazai dús 
gyökérzetu r e n d k i v ü l kifejlődött 

liloxeramentes magántermő 

szőlővesszők 
nagy mennyiségben, mérsékelt árak mellett kerülnek el
adásra. Árjegyzéket kívánatra díjmentesen küld. Czim: 
N i s V A * ' szőlővessző- és szőló-

^-J » - t V oltványtelep kezelősége. 
Arad, Szabadság-tér ÍO. szám. 

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

J A M J P ^ 
KELETI J. • 

{Betegtolókocsik 

or thopád ia i müintézet 
BUDAPEST, 

IV. Koronaherceg-ó. 17, 
a technika iernoderaess eltei 
éi nsnteuár aeUett kéiiit: 

műlábakat, műkezeket, 
járó- és támgépeket. test-
egyenesitő müfűzőket. 
valamint a betegápolás
hoz szükséges összes 

cikkeket 
r o k k a n t a k és lábbadozók 
részére nagy választékban. 

leggyorsabban elmulasztja a Dr . Flesch-féle 
eredeti törvényesen védett 

„Skabof O P U I " " kenőcs . 
Nem piszkít, teljesen szagtalan. 

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

Vidékre megrendelési czim : 

Dr. FLESCH E. Korona-gyógyszertára, Győr 
• Skaboform > névjegyre ügyeljünk. 

JS«K*Ss555355iS«55*S*3*< 

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

Bozsnyay világhírű 

Chinin-
ezukorkája 
és 

Chinin-
csokoládéja. 

Nem keserű és igy 
g y e r m e k e k szívesen 
veszik. Millenium! nagy 
éremmel kitüntetve és 
törvényesen védve. 
A valódi készítmény csórna-

Rolúpaplroeán ^ 0̂̂ ___________________________̂ ^^^^^^ 
Rozsnyay M. névaláirása BoZSuVaV MátVÉS gYÓgYSZ. 
láthsto. 1 drb ára 30 fluer. a / j « \. i / ZL. 

Aradon, Szabadság-ti 

Kapható minden gyógyszertár
ban. — Késziti a feltaláló 
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FOGAK és teljes fogsorok 
szájpadlás nélkül, 
a, gyökerek eltá
volítása fölösleges 

- SpeczialUU fog- és szájbetegségekben. 
FOG •tömések, arany 

fogkoronák és 
aranyhíd ak. tar
tós porcellán- és 

aranytömések, ti* évi jótállással. 
FOG -búzás teljes érzéstrlmi-

téssel; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakitok 
Vidékiek egy nap alatt 

kielégíttetnek. — Mérsékelt árak. 

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

Első Fővárosi Fogorvosi Intézet, Budapest 
VII., Erzsébet-körűt 44 , sx. I: emelet. 

Gyógyfürdők és gyógyintézetek r.-t. 
Vezérigazgató: d r . Laka to s V i k t o r . 

ABBÁZIÁI 
SZANATÓRIUMAI 

s z e p t e m b e r 15-én megnyílnak. 

Tekintve a nagy érdeklődésre, ajánlatos, hogy 
azok kiknek orvosuk a.tengerparti tartózkodást 
javalja, már most jegyeztessék elő magukat 

október, november és deczember 
hónapokra is, mert szobák csak a j e l e n t 
kezés so r r end j ében k a p h a t ó k . 

A budapesti központi iroda szerzi be a szük
séges katonai utazási engedélyeket. 

K i f o g á s t a l a n é l e l m e z é s ! 
Mindennemű felvilágosítással készséggel szol

gál a részvénytársaság budapesti központi 
irodája V., Vilmos császár-üt 3 6 (a Lipót
városi Takarékpénztár bankpalotájában. 
Telefonszám : 113—15 •• 

Pénzét ' fizetem, ha 

t y ú k s z e m - s z e m ö l c s , 
bőrkeményedéseit ft Ria-balzsam 
három nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre 
menő hála- és köezOnöiratok. Ára 
jótálló leTéUel 2.40 K üvegenkint, 
3 üveg 5.50 K ál 6 üveg 8.50 K. 
KEMÉNY, Kassa I. Postafiók 12/1-23 

Y e s - Q u i - S i 
a czime annak az előnyö
sen ismert folyóiratnak, 
melyből a legkönyebben és 
leggyorsabban lehet biztos 
sikerrel megtanulni az 
angol, franczia és német 
világnyelveket Mutatvány
számot ingyen küld a Yes-
Qui-Si kiadóhivatala Buda
pest, ÜL, Lajos-utcza 92. 

KULTÚRA ÉS TUDOMÁNy 
új kötete: 

A világtörténet legújabb fejezete 
(1871—1914) 

Irta 

BALANYI GYÖRGY dr. 
kegyesrendi tanár 

Főbb fejezetei: A hármasszövetség előzményei. 
Á hármasszövetség kora. 
Bekeritő politika. 
Utolsó erőpróbák. 

Á r a k ö t v e 6 k o r o n a . 

A Franklin-Társulat kiadása. * Kapható minden könyvkereskedésben. 

tg^rw. ^S\)CS 

DRASCHE-LÁZÁR ALFRÉD 
négyfelvonásos színjátéka, a 

BOLDOGSÁG 
megjelent 

Ára 3 korona 5 0 fillér 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 
* 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

MA**M*WNMMM0h h 

•OGírw 

DRASCHE-LAZAR ALFRÉD 
új könyve: 

EGYMÁS KÖZT 

^x)cy 

Á 

= = Tartalmaz 30 novellát •' 
t 

Ara 8 korona 
KIADJA A F R A N K L I N - T Á R S U L A T 

* 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

h 
Vadászsportot űzőK 

akár itthon, akár a fronton vannak — 
figyelmébe ajánljuk a 

„NIMRÓD" 
KÉPES VADÁSZUJSÁG-ot 
Állandó melléklete 

„R vadászeb" 
czimű ebtennyésztési.szaklap. 

Mindkét lap gyönyörűen illusztrálva. 
Szerkeszti: lovag KERPELY BÉLA. 

m 
i 
! 

Előfizetési ár mindkét lapra: 
egész évre 30 K és 4 K háborús pótdíj összesen 24 K 
fél . « 10 « « 2 « « « « 12 « 
negyed « 5 « « I « « « « (j „ 

Tessék mutatványszámot kérni. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

% 
e-' 
% 

( 

f - • < 

NAG9AR KÖHyUTÁR Szerkeszti oo 

RADÓ ANTAL 

új füzete: 
897—898. szám 

SZÍNI GYULA 

ELBESZÉLÉSEK 
Á P a 8 0 f i 11 é p. 

A Franklin-Társulat kiadása. * Kapható minden könyvkereskedésben. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest. IV Egyetem-utcza i. 

36.SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.) H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, SZEPTEMBER HÓ 8, 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-u! cza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 80 fillér. 

Egeszévre_ _ 40.— korona. 
Előfizetési feltételek: Félé\Te_ _ 20.—korona. 

Negyedévre _ 10.— korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

JÓZSEF FŐHEKCZEG, MINT ÚJ HADSEREGCSOPORTPARANCSNOK SZEMLÉT TART CSAPATAI FELETT A DÉLNYUGATI FRONTON. 


