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Fiatalos, üde arcbőrt 
vsráisol elfl 10 u p alatt és eltávolít minden teinthibát, úgymint 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránci, orrvörösség, likacsos, hervadt, 
pettyhüdt bort, a Dr. Kajierlinfféle szépttő-sier. A kúra egyszerű, 
otthon Tegezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcz-
bór ragyogó szépségben, gyermeki Bdeségben és tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15— K. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár : 
H I V A B T O V * Co. — Szétküldés! hely: O B O S S A K T Á I . 

Bvdmpaat, Vi l i . , József-körút 83 . (Félemelet 1.) 

fXen. Haltenberger Béla Kassa 
ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitás. 

A G Y Á K T E L J E S Ü Z E M B E N V A l í . 
n^s—A.«Hu>« ruhafestés feketére és egyen-
GyaszesetDen r n k á k tisztítása soronkivai. 
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RENDELÉSNÉL 
SZÍVESKEDJÉK 

LAPUNKRA 
HIVATKOZNI 

A MAGYAR KÖNMÁR Szerkeszt i 
RADÓ A N T A L 

S91. szám 

új füzete: 

B E R C Z I K Á R P Á D 

NÉGY KOSÁR 
ÉS EGYÉB VÍG TÖRTÉNETEK 

Á r a 40 f i l lér . 

A népszerű magyar humorista napfényes deriiltségü új elbeszélései. -'"«; 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

Második kiadásban jelent meg 

A UILÁŰHÁBORU 
Vezérfonal iskolai tanításokhoz és 
tájékoztató a nagyközönség számára 

A Magyar Paedagogiai Társaság megbízásából 
szerkesztette 

dr. IMRE SÁNDOR 
az állami polgáriak, tanitóképzöintézet tanára, 

egyetemi magántanár. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával. 

Ára 12 korona. 
E kötetet Angyal Dávid egyetemi tanár, Balanyi György fögimn. tanár, 
Kemény Ferenc reáliák, igazgató, Littke Aurél pedag. tanár, Márki Sándor 
egyetemi tanár, Pilch Jenő honvédalezredes, Rácz Gyula a főv. Statisz
tikai Hivatal titkára és a szerkesztő tollából a következő háborús kér
désekről nynjt összefoglalást: a háborn világtörténeti előzményei, a 
hadi események (számos ábrával), az ország belső története a háborn 
alatt, a hadviselő államok földrajza, a háborn és a gazdasági élet, a 
közművelődés, a társadalmi mozgalmak, a közegészségügy és a háború, 
a közerkölcsiség, és a háború, elmélkedések a jövőről; befejezésül: 

szempontok a háborús kérdések iskolai feldolgozására. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 
Kapható: 

Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 
Budapest, YJ., Andrássy-nt 21. és minden könyvkereskedésben. 
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ISMERETEK TARA 
Szerkesztik ENDREI ÁKOS és MÁRTON JENŐ 

Az I s m e r e t e k T á r a az iskolai ismereteknek rövid, de alapos magyarázata. — Eddig megjelent: 

1. S z e m k ő Aladár . Magyar nyelvtan helyesírási szó
tárral K 1.40 

2. T. Badinyi Sándor . Magyarország oknyomozó tör
ténete. Áttekintő összefoglalásokkal, érettségi és tan-
képesitő vizsgálatra készülőknek K 1.80 

3. Sol ty Korné l . Latin nyelvtan gyakorlatokkal és két 
szines táblázatta] K 1.80 

4. Lenke i Fe r enc . Algebra _ 
5. Ujj Gyula. Természettan. 

Akusztika ; _ . 

K 2.— 
I. kötet: Mechanika. 

K 2.80 
6. Ujj Gyula. Természettan. II. kötet: Fénytan. Hőtan. 

Mágnesség. Elektromosság. Kozmográfia K 2.80 
7. Már ton J e n ő . Német nyelvtan olvasmányokkal és 

gyakorlatokkal K 2.— 
8. Endre i Ákos. A magyar irodalom története a fon-

tosabb művek tartalmi ismertetésével. I. rész: Kis
faludy Károly felléptéig K 2.— 

9. 

10. 

Endre i Ákos . A magyar irodalom története a fon-
tosabb művek tartalmi ismertetésével. II. rész: Kis
faludy Károly felléptétől a legújabb korig K 2.— 

Solty Kornél . Latin mondattan T. Livius, Com. 
Nepos, J. Caesar és Phaedrus műveiből vett olvas
mányokkal kapcsolatban K 2.— 

11. Lenkei F e r e n c . Geometria I. rész: Planimetria és 
trigonometria . K 2.— 

12. Lenke i F e r e n c . Geometria II. rész: Stereometria 
és analitika 2.— 

i;j—11. Sajtó alatt. 
15. F e h é r J e n ő . A tavaszi flóra legközönségesebb vi

rágos növényeinek könnyű és gyors határozója. 
Kezdők számára. 102 ábrával a bevezetésben K 1.60 

T a u b e r N. Nándor . Rövid kereskedelmi levelező 
a megfelelő német szólásmódokkal K 2.80 
F e h é r J e n ő . Az őszi flóra legközönségesebb 
virágos növényeink könnyű és gyors határozója. 
Kezdők számára. 102 ábrával a bevezetésben K 1.20 

16 

17 

A L A M P E L R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) r.-t. kiadása. 
Kaphatók minden könyvkereskedésben. 
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12. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.) H o i T S T P Á L . BUDAPEST, MÁRCZIUS HÓ 24. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetemutcza 4 

Egyes szám 
ára 80 fillér. . . 

r Egészévre_ _ 40.— korona. 
Előfizetési feltételek: | .Féléw«_ _ 20.—korona. 

1 Negyedévre — 10.— korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is ccatolandó. 

Ki 

ABGENTOIANU, A ROMÁN KÜLDÖTTEK"VEZETŐJE GRATZ GUSZTÁV KÜLÜGYI OSZTÁLYFŐNÖKKEL. 

A ROMÁN BÉKETÁRGYALÁSOK. — B»A fariul*. 
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SZÍNHÁZ. 
— Gábor Andor: A princz; a Vígszínházban. —. 

Az igazi dráma olyan virág, a mely az élet 
fájáról bimbódzik és virágzik ki ; gyökerei 
messze elnyúlnak a színpadról ismerétlen tá
volságokra, a hol az élet nagy rejtelmei sötét
lenek. Csakhogy mint minden, a mi igazán 
nemes és értékes a világon, az ilyen igazi dráma 
is nagyon ritka, kivételes emberek szívéből, 
kivételes alkalmakkor nő ki. A mai színházi 
nagy-üzem, a mely, mint minden nagy tőkét 
forgató gazdasági szervezet, folytonos és bő 
produkcziót követel, nem tudna ilyen kivételes 
alkalmak kivételes szüleményeiből megélni. Fej
lesztett tehát magának külön drámai mű
fajokat, a melyek alkalmasak az üzem táplá
lására, mert létrejövetelük nem kíván semmi 
kivételeset, mindig számosan lehetnek, a kik
ben megvannak azok az ügyességek, a melyek 
erre elegendők s így az állandó termelés mindig 
biztosítva van. Sőt az állandó és tömeges 
fogyasztás is, mert az igazi nagy dolgok élve
zéséhez nem mindig és nem mindenkinek van 
lelki konczentiácziója; ez még a fogékonyak 
számára is inkább a szellemi ünnepnapok 
dolga, míg az átlagos színpadi munka minden
kit elszórakoztat, még az egészen fogyatékos 
fogékonyságúakat is és ha egy kis ízléssel van 
csinálva, nem okvetlenül taszítja vissza a 
finomabb igényűeket sem. A ki szórakozni 
akar, annak az illető szórakozó helyhez kell 
alkalmaznia az igényeit. 

Az ilyen színházi munka természetesen nem 
bírja el a szó szoros értelmében vett kritika 
szempontjait. Nem élet-valóságokkal dolgozik, 
hanem requisitumokkal, nem állít maga elé 
művészi czélokat, hanem csak színháziakat, 
nem invenczió — új dolgok vagy új szemlé
leti módok kitalálása — sugallja, hanem az 
ismert és rég bevált motivumok ügyes kombi
nálásával és permutálásával igyekszik felkelteni 
az újdonság csalódását. Ha ügyesen, elmésen 
és némi ízléssel csinálja ezt a matematikai 
műveletet, akkor nem kívánhatunk tőle többet. 
Forgalmi árút kinál, nem művészi alkotást s 
azt kell csak kívánni tőle, a mit kinál. A poézis 
ideáljaihoz csak annyi a köze, mint a díszmű
árui bazárok árúinak Eodin műveihez. 

•Gábor Andor, a ki nagyon helyes ítéietűés okos 
író, bizonyára maga sem kívánta, mikor új 
darabját, A princz-et írta, hogy munkáját más 
szempontból ítéljék meg. Ő sajátságos ökonó
miával helyezkedett el az irodalomban. Vannak 
órái, a mikor szép és emelkedett viszonyban 
van a múzsával, — ilyenkor írja verseit. A nap 
többi részében aztán függetlenül a múzsá
tól, mint a közönség szórakoztatója dolgozik, 
többé-kevésbbé mulatságos kabaré-tréfákkal, 
kuplékkal és színdarabokkal. A verseiről lehet 
akármi nézetünk, elbírják a legkomolyabb kri
tikai mértéket is — egyéb dolgai többnyire 
többé-kevésbbé kiesnek a komoly kritika hatás
köréből. Új darabja is ez utóbbi kategóriába tar
tozik. Psychológiai megvilágítást, lélekrajzoí, 
társadalmi kritikát, életfilozófiát hiába keres
nénk benne, semmiképen sem emeli fel a né
zőt a művészet magasságaiba, inkább ő maga 
száll alá a nézőtér színvonalára, a közönség 
közé, a mely akkor mulat jól, ha a saját élet
felfogását, erkölcsét és ízlését tárják elébe 
ügyesen mulattató formában. 

A princz összes motívumai rég kipróbált 
színházi motivumok, a melyeknek a sok haszná
lattól elkopott az a kapcsolatuk is az élettel, 
a mi valaha volt. A dúsgazdag zsidólány, 
a kinek herczegi férjet szereznek szülei. (Itt 
mindössze az az újság, hogy a fiatal férj herczeg. 
Eddig csak bárókat, grófokat szerepeltettek az 
írók.) A bankár-báró, a kinek a pénze és friss 
hétágú koronája alatt mindig ott vakaródzik 
a parvenü, a hiú liba báróné,a csupa konvenczió 
és merev forma öreg herczeg, a naiv, tapasz
talatlan kis herczeg, a férfiakat ötös fogatban 
maga előtt hajtó hetéra színésznő. Mindezeket 
már úgy ismerjük, hogy szinte tegezni tudnók 
őket. Az originalitás a permu'.áczióban van, 
a hogy ezeket az alakokat és sorokat az író 
keveri, egymással viszonyba hozza, s a hogy az 
egész színházi masinériát működteti. A herczeg 
megvallja a nász estéjén menyasszonyának, 
hogy nem szereti, sőt a színésznőt szereti egy 
ostoba kis diák veszekedett szerelmével. A kis 
herczegné bájos okosságával, menyasszonysága 
alatt feltámadt szerelmével és mindenek felett 
boldognak-lenni akarásával minden áron vissza 
akarja szerezni férjét, a ki igazában még nem 
is férje. Ezért barátkozik a színésznővel, meg

hívja magához, beugratja hetéra-lelkének ki-
tárásába, hogy a csalódott princz ő hozzá 
hajoljon. A többit, a herczegné felháborodott 
apjának és az öreg herczegnék az összeütközését 
s a mi még hátra van, játszva intézi el a végre 
boldoggá lett asszonyka. Mindez súlytalan, 
lényünkbe semmivel sem kapcsoló dolog, 
nem viszünk haza belőle semmit. De a míg 
néztük, nem mulattunk rosszul. Én legalább 
megvallom, egészen jól mulattam egyes ré
szeken, sőt néhány jelenetben mintha az író
ból is láttam volna egyet-mást felvillani a 
sok ügyeskedés közben. A dialógus pedig 
határozottan jó, van benne verve, elmésség, 
az egymásba kapcsolódó szavakkal és szóla
mokkal való könnyű játék. Egészben véve a 
maga műfajában helytálló darab, a mai publi
kum tetszése szerint való. Gábor Andor tisz
tességesen szolgálta ki a maga közönségét. 

Egy jó szerepet is adot t : a herczegnéét, 
a kit Varsányi Irén játszik. Egészen neki való 
szerep, azokat a tulajdonságokat tételezi fel, 
melyek Varsányi Irénnek legjobb tulajdonságai : 
bájos szeretetreméltóságát, fölényes okosságát, 
diszkrét érzelmességét. Az első felvonás félig 
bohókás jeleneteiben, mit sem sejtő boldog vá
rakozásában elragadó volt, jó ideje nem láttuk 
már ilyennek. A komolyabb tónusú második 
felvonásban, a mikor az okosságot kell kifelé 
fordítani, mindig éreztetni tudta, hogy ez 
ugyanaz a bájos nő, a kit az első felvonásban 
láttunk, csak máskép van felénk fordulva, 
mikor a darab . legvégén ismét a szerelmes s 
boldog nőt fordítja felénk, ez olyan, mint egy 
kedves . viszontlátás. Hegedűs az öreg báró, 
Fenyvessy az öreg herczeg szerepében jól be
vált, sokszor, de mindig szívesen látott eré
nyeit mutatták meg ábrázoló művészetüknek. 
Góth újabban erősebben hangsúlyozott komikus 
vénájával aratott sikert, Góthnénak sem új a 
színésznő szerepe, a mélyet kitűnően tud el
játszani. Kertész Dezső is megállja helyét. A 
darab nem ad módot arra, hogy a színészek 
új dolgokat csináljanak, regiszterüket kiszéle
sítsék, de már ismert és kedvelt ábrázoló mód
jaik bemutatására annál jobb alkalmakat nyújt. 
Jó színészek könnyen és biztosan viszik sikerre 
az ilyen darabot. 

Schöpflm Aladár. 

A COTROCENI KIRÁLYI KASTÉLY BUKAREST MELLETT, A HOL A ROMÁN BÉKETÁRGYALÁSOK FOLYNAK ÉS A HOL KÉT ÉV ELŐTT A ROMÁN KORONA
TANÁCS A HÁBORÚT ELHATÁROZTA. 
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KAPITULÁLT OROSZ LOVASSÁG A BRAILÁBA VIVŐ UTÓN. 
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A KAPITULÁLT OROSZ HADOSZTÁLY BEVONUL BRAILÁBA. 

EGY OROSZ HADOSZTÁLY A ROMÁNOKKAL A SZERETH-FRONTON VÍVOTT HARCZ UTÁN BRATT.ÁNÁL ÁTMENT A 
KÉMETEKHEZ ÉS MEGADTA MAGÁT NEKIK. — Baf» felrtteUi. 
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DEBKECZENI KORZÓ. 
Elbeszélés. — Irta Farkas Imre. 

A városházától Dömök Béla füszerkereske-
dóséig, a Szent Anna-utcza sarkáig, — eddig 
terjed a debreczeni korzó. Déltájban néptelen 
a széles Piacz-utcza, szekér alig; zörög a he
pehupás kövezeten, a j Kistemplom árnyékos 
oldalán itt-ott lézeng valaki, — de a napos 
oldalon hemzseg az ember. Jönnek szép leányok, 
nyalka tisztek, köszönnek egymásnak, össze
mosolyognak, — komoly, nehézkes léptű czivis-
párok erre mennek haza a zsolt áros könyvvel, 
merész kalapú, bodros hölgyek, a színtársulat 
tagjai, — a kik a próba után még végigsétálnak 
a korzón. Az úgy véd az irodai órák után, a 
tanár az előadás után még végigmegy a piacz-
utczán napot élvezni, embereket látni, — a 
Eiesz Lipót czukrász híres haséi az üvegtábla 
mögött nagy garmadában csalogatják a járó
kelőt. Kling-klang, szól a kollégium öreg csen
gettyűje, jönnek a diákok, kicsik-nagyok, jogá
szok, a kik monoklit erőltetnek a szemükre és 
a fiatalság tökéletlen merészségével méregetik 
a leányokat, teológusok, sujtásos fekete kábá
tokban, lábatlankodó gimnazisták, a kik min
denkinek köszönnek, bujkálnak a lebegő női 
ruhák között és röhögnek minduntalan, min
den igaz ok nélkül. 

ösmer itt mindenki mindenkit, látják egymást 
virulni, fejlődni, megöregedni, tudnak egymás
ról mindent, vagy még annál is többet. Látják 
a gyermekeket fölcseperedni, a fiuk bajuszát 
pelyhedzeni, látják őket katonaruhában és 
ilyenkor elfacsarodik a szívük. Mert ha szólják, 
szapulják, csepülik is egymást, alapjában véve 
szeretik egymást. Ismerik az egymás apját, 
anyját, apró társadalmi különbségek keletkez
nek és enyésznek el, vagyonok halmozódnak 
és eltolódnak, ezt mind tudják és számon tart
ják azok az emberek, a kik mintha egy család
hoz tartoznának, évek, évtizedek óta ott tolon
ganak, lelépik az egymás sarkát, mosolyognak 
vagy dühösen néznek egymásra, ismerik vagy 
annyira ismerik, hogy már nem is ismerik meg 
egymást, emberek, a kik ott járnak-kelnek a 
debreczeni városházától, Dömök Béla ltiszer-
kereskedéséig és vissza. 

Néha-néha akad egy-egy meglepetés, egy-
egy «előkelő idegen*, a kinek, mint a Nagytem
plomot és a Csokonai-szobrot, megmutatják a 
korzó , egy-egy híresebb művésznő, a ki a szini-
direktor oldalán végigsuhog a korzón és az itt-
ott kiragasztott színlapokon kutatva keresi a 
nevét, avagy egy-egy ifjú leány, a kit a gyerek
szoba mélyéből visz ki az anyja sétára, mert 
már ideje, hogy tudomást vegyenek az emberek 
róla. 

Ilyen meglepetés volt — emlékszem — Jab-
lánszky Margit. Azt se tudtuk, hogy a világon 
van, egyszerre csak megjelent, jólszabott kosz
tümben, fölcsapott bársonykalappal, kitűnő 
czipőkben, megjelent az anyja oldalán, a kék 
szeme mindenkire ránevet és mi egyszerre meg 
voltunk babonázva. Angol metszeteken, leve
lező lapokon láttunk ilyen szemeket és ilyen friss 
és karcsú alakot. Az első esztendőben mind
nyájan szerelmesek voltunk belé és a jogakadé
miai termek padjai tele voltak vésve a J. M. 
betűkkel, Futó Géza, a kollégium költője, ékes 
rigmusokat írt róla a «Debreczeni Ellenőr»-be, 
azután megszoktuk és vártuk az újabb csodát. 
Mert — mi tűrés-tagadás — Jablánszky Margit 
sehogyan se vállalt bennünket, apró jogászokat, 
csip-csup tisztecskéket. A lelke is a legújabb 
divat szerint volt öltözve. Nagy ambicziói vol
tak. Elegáns szalonokról álmodozott, a hol fél
homályban cigarettáznak a nagyvilági höl
gyek. Utazásokról, Itáliába, Svájczba. A karcsú 
alakjához megfelelő milieut álmodott magának 
és — abban élt. Virult, mint egy titokzatos 
orchidea, Debreczenben, a Nagy Pereczes-
utczában. 

Egyszer aztán nagy szenzáczió verte föl a 
várost. A sötét közös huszárokat elhelyezték 
valahová Galicziába és világoskékek jöttek 
helyükbe. A monarchia legkülönb ezrede. 
Vilmos huszárok. És egy szép napon tele lett 
kék atillákkal a korzó. Ismeretlen színek, 
ismeretlen emberek. A tisztek majdnem min
denike kék szalagon szokatlan formájú-rend-
jelet viselt, a Vilmos császár bécsi látogatásá
nak az emléke. Jöttek frissen, elegánsan és vidá

man, még rajtuk volt a katonát imádó császár
város jókedvű könnyelműsége. A czukrászdá-
ban cognacot ittak, a kaszinóban kártyáztak, 
tudomást vettek a legjobb korcsmákról és a 
legszebb hölgyekről, a czigányok Strausz és 
Ziehrer keringőket gyakoroltak és a leányok, 
az öreg kisasszonyoktól kezdve, le a Dóczy 
leánynevelő-intézet növendékéig, csak a kék
huszárokról álmodtak. 

A legcsinosabb legény, a legkedvesebb lump 
Strahlenberg Henrik gróf volt köztük, barna, 
karcsú fiú, a legrégibb osztrák mágnáscsaládból, 
a legrégibb bécsi palotából. Négy zsemlyeszínű 
lóval vonult be Debreczenbe, egy lovászmester
rel, három inassal és egy soffőrrel, egy czitrom-
sárga automobillal és ötven láda pezsgővel. 
A pezsgőt elvitette a Bika-szállodába és dugó
pénzt fizetett minden üveg után. Az összes 
tisztek, de még a czigányok, még a pinczérek, 
de sőt még a Magyari-banda czimbalomhordo-
zója, a «tróger» is Moet et Chandon pezsgőt 
ivott akkoriban. Strahlenberg Henrik, ha ivott, 
akkor sírva fakadt és összetört maga körül 
mindent. Már pedig nagyon gyakran ivott és 
nagyon gyakran fakadt sírva. 

Egy szép napon, a mikor már a mindennapos 
botrányokról méltatlankodó czikkek kezdtek 
megjelenni a helyi sajtóban, Strahlenberget 
együtt láttuk a korzón Jablánszky Margittal. 
Hogy kerültek össze? Ma se tudom, összeillőbb 
párt keveset láttam még. A fiú csak valamivel 
volt magasabb, mint a leány és ragyogóan 
szépek voltak. A merre mentek, kutató-, ér
deklődő- és mohó pillantások kisérték őket. 
Jablánszky Margit fürdött ezeknek a tekintetek-
neka fényében, mint a lepke a nap sugarában. 

Azután elmaradtak a korzóról. De a korzó 
tudta, hogy mindig együtt vannak. Itt-ott lát
ták őket, a Nagyerdő mélyében, az elhagyatott 
tölgyfa úton, vagy pedig túl a vasúti síneken, 
a Tóczós-kert felé. Este a páholyban (C. bér
letben volt páholyuk Jablánszkyéknak) a lány 
fiatal, üde alakja mögött mindig ott sötétlett 
a Strahlenberg Henrik napbarnította profilja. 

Megindult a szóbeszéd városszerte. «Mire 
való ez?» «Mi lesz a vége?» «Hogy engedheti az 
édesanyja!*) «Az is csak olyan volt lánykorában.» 

— Szerencse, hogy nem debreczeni familia, 
csak afféle jött-ment, — mondta az egyik hely
beli nagyság. Mert Jablánszkyt valahonnan a 
felvidékről hívták Debreczenbe, a Nagytakarék
pénztárhoz. 

A szép Jablánszky Margit szemébe most 
valami komoly, szenvedő vonás költözött. Nem 
nézett se jobbra, se balra, úgy fogadta a kö
szöntéseket, mint egy nagyherczegnő, a ki 
kénytelen leszállani a nép közé. Nem látott 
mást, csak az ő szerelmes huszárját, a kin 
szintén többféle változást észlelt a figyelő 
debreczeni közvélemény. Csöndesebb lett. Lum
polt még most is sokat, de már nem törte- ' 
zúzta a tükröket, poharakat. Hanem a Magyari-
bandát — azt kibérelte. Éjjel rendesen oda
vonultak a Jablánszkyék ablaka alá és felsírt 
a nóta. Azok az együgyű szép, muzsikás nóták, 
a «Fckete szem éjszakája . . . » , meg a «Csak egy 
kis lány . . .» , meg hogy : «Nyisd ki babám az 
ajtót . . .» nólák, a melyek minden szerenádon 
fölzokognak, akár he rezeg, akár gróf huzatja 
azokat, akár egy ezinezogó-diákbanda muzsi
kálja a Darabos-utczában. 
, Egy napon új alakok tűntek föl a korzón. 
Egy mapasnövésű, őszeshajú dáma s egy vézna 
leány. Úgy imbolyogtak keskeny lábaikon, 
mintha nem igen szokták volna meg a gyalog
lást. A leány éppen derekáig ért Strahlenberg 
Henriknek, a ki úgy kísérgette őket, mintha 
szolgálatban volna. A hölgyek pár napig marad
tak Debreczenben. Azalatt Jablánszky Margitot 
nem látták. Az idegen hölgyek czigarettáztak 
és öt szobát laktak az Angol királynőben. 
Hauer Berczitől, a vendéglőstől megtudtuk, 
hogy arany evőeszközt hoztak magukkal. 

Kis idő multán találkoztam Jablánszky Mar
gittal és Strahlenberggel a városháza előtt. 
Mind a ketten sápadtak voltak és a leány szeme 
ki volt sírva. Ügy mentek egymás mellett, 
mintha a végzet elébe mennének. Utánuk néz
tem, a míg láttam őket . . . 

Másnap hallottuk a hírt, hogy Strahlenberg 
megházasodik. A vézna, idegen leány a meny
asszonya volt, a magas, szigorú hölgy pedig 
a menyasszony mamája. Nagyon gazdagok és 

nagyon előkelőek. El volt ez már határozva 
régen, de még nagyon fiatal volt a leány . . . 

Nosza felszabadultak a nyelvek. Mindenütt 
erről beszéltek, a Dobos-pavillon terraszán, a 
színházban, a korzón. «Nem megmondtam?* 
«Lám-lám.* «Az anyját, azt kellene megverni.* 
«Én csak azt a szegény öreget sajnálom, a leányt 
nem.* «Az megérdemli. Úgy viselte magát, 
mintha máris grófné volna.» 

Jablánszky Margit úgy viselte magát, mintha 
tovább is grófné volna. Most már nem nézett 
senkire, nem köszönt senkinek. Magasra tartott 
fővel, halaványan járt délben a korzón. Mintha 
azt mondta volna az egész alakja : «Itt vagyok, 
törődöm is én veletek, a kik odalenn nyüzsögtök)). 
Járt a szomorú, ijedt édesanyja oldalán és a 
baloldalán többé nem haladt senki. Strahlenberg 
Henrik leköszönt a tiszti rangjáról és Bécsbe 
költözött. 

Egyszer, sokára, egy sötétes estén magam 
sétáltam a Nagyerdő fái között. Egy színdarab 
témája kavargott a szívemben — elbújtam a 
témámmal az emberek elől. Az emberek vissza
adták később a kölcsönt, mert a mikor a dara
bomat előadták, akkor meg ők bújtak el a 
témám elől. Ott bolyongtam a lombtalan, nép
telen akáczosban. És megpillantottam őket. 
A férfi már cziyilben volt, sötétkék kabátban, 
világosszürke puha kalappal. A leányt alig 
láttam, csak a bronzvörös frizuráját ismertem 
meg, úgy betakarta a sötétkék férfiköpönyeg és 
csókolták egymást és a férfi úgy nézett le a 
leányra, mintha egy nagyon kedves halottól 
venne búcsút. 

Nemrégiben újra megfordultam Debreczen
ben. Mintha semmi se történt volna, ugyanazok 
az emberek jártak a Városházától a Dömök-
féle üzletig, a kik régen. Kissé gyűröttebbek, 
fáradtabbak, egyik-másik megkopott, ennyi az 
egész. Itt-ott fölragyogott egy pár nevető 
leányszem, ezek az új csillagok, a kiket én mái-
nem ösmerek, a kiket most hozott ki a mamá
juk a gyerekszoba homályából. 

Egyszerre szembe találtam magamat Jab
lánszky Margittal. Elefántcsontszín arczán a 
régi szépség, csakhogy ebben az arczban nem 
volt semmi élet. A szemei, 'a tündöklő szép 
szemei mintha sötétebbek lettek volna. Mély 
gyászban volt, olyan angol-gyászruhában, a 
milyet a mágnás-hölgyek viselnek. Elől a kis 
fekete kalap, szélén egy sor fekete gyöngy, 
alatta széles fehér sáv. 

— Kit gyászol? — kérdeztem a barátomtól. 
— Hát nem tudod? Strahlenberg Henrik el

esett . . . a kozákok agyonverték. 
A lebegő fátyola szélesen húzódott utána. 

Amerre elhaladt, az emberek megállottak, össze
súgtak, megfordultak ulána. És ő ment, ment, 
nem né2ve senkire, úgy ment, mint aki büsske 
a fájdalmára, a nagy bánatára. Én is ott nőt
tem föl Debreczenben, engem is meglepett ez 
a furcsa lüntetés a gyász szimbólumával,. hir
telen nekem se ment a fejembe, hogy lehet 
gyás>ba öltözni valaki u án, mély özvegyi 
gyásiba, fénytelen fekete ruhákba, ciépe fá-
lyolokba, valaki u á n , a ki a törvény szerint 
másnak volt a párja. 

— Ügy-e mulatságos ? A grófné . . . 
Utána néztem, a míg be nem fordult lebegő 

fátyoiával a Dömök-féle bolt mellett, a Szent 
Anna-utczába. 

F E H É R GÁRDISTA. 
Nevedet mondom egyre csak magamban, 
Az éjszaka hoss?ú órain át 
S utána mindig elsóhajtok titkon 
Egy-egy esdeklő, hivő, szent imát. 

Mint vén barát a kolostor csendjében 
Pörgeti olvasóján a szemet, 
Ügy mondom a nevedet csak magamban, 
Ki érted, véled annyit szenvedett. 

S ilyenkor érzem: mint az égi manna, 
Neved megizesíti szájamat. 
Oh, ez a név boldogság és könyörgés, 
Oh ez a név égi nyugalmat ad. 

De hangos szóval el nem hagyja ajkam 
Soha e név, mely vigasz és panasz. 
. . .Ne tudja meg soha, de soha senki 
S te se tudd meg soha, hogy . . . te vagy az 1 

BaUa Ignácz. 
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AZ OROSZ FÖLFORDULÁS VÉGE. 
Az, a mi a forradalmi Oroszországban a leg

utóbbi hónapok alatt végbement, korántsem 
olyas jelenség, a melyre azt lehetne mondani, 
hogy egészen «új a nap alatt*. Sőt ellenkezőleg, 
egészen szabályosan — mondhatnánk lege 
artis — folynak le az események, olyan logikai 
következetességgel, hogy szinte előre meg lehet 
mondani azt, a mi ezután következni fog. 

Minden abszolút hatalomnak természetében 
fekszik az, hogy idők folyamán mind többek és 
többek között oszlik meg. Mondhatnánk úgy 
is, hogy demokratizálódik. Eleinte lassú tempó
ban, aztán egyre gyorsuló iramban, akár a le
felé szabadon eső kő. S így lassan a tyranniszból 
olygarchia válik, azután demokráczia. Ha pedig 
a demokráczia nem bástyázza körül eléggé és 
elég gyorsan a maga hatalmát : utána a dema
gógia következik és az anarchia. De ez utóbbi — 
szerencséjére az emberiségnek — soha sem 
tarthat soká és csak ott burjánozhatik fel 
buján, a hol nagyon számosan vannak a tel
jesen vagyonnélküliek, a kiknek nincs veszteni 
valójuk s a kik akár az (általános egyenlő* 
útján, akár pedig erőszakos módon ragadják 
magukhoz a hatalmat. 

A régi Bómában p. o. igazi anarchia nem fejlő
dött ki. A mikor a királyság megdőlte és az 
oligarchák bukása után több század küzdelmei
ből a demokráczia került ki győztes gyanánt, 
a demagógia olyan czéltudatos és erős kezű 
vezérre talált, minő Július Czézár volt, a ki az 
adósságok eltörlését s a birtokok elosztását 
ígérte ugyan a népnek, de csak addig, míg ezt 
a népet a saját személyes hatalmának támo
gatására meg nem nyerte s a saját czéljaira 
fel nem használta. S bekövetkezett a tyrannisz, 
a melynek az anarchia után úgy is be kellett 
volna következnie, csakhogy így ezt a legrette
netesebb átmenetet keresztül lehetett ugrani. 

A franczia forradalomban is az történt, hogy 
egy nagy hadvezér, Napóleon, előzte meg 
a teljes anarchiát s hogy az csak 1871-ben ütötte 
fel győztesen egyidőre fejét, a párisi commune 
alatt. De a régi Görögország a klasszikus példák 
nagy sorozatát mutatja az állam életében végb-
menő szabályos átalakulásoknak. Az a több 
százra menő kisebb-nagyobb államocska, me
lyek Hellas-^t alko'ták s melyeknek legtöbbje 
csak egy város (polis) vagy falu határára ter
jedt, csaknem kivétel nélkül királyokat uralt 

valaha, akiknek kezéből kevesek kezére került a 
hatalom, akár olygarchák és aris tokraták.akár 
timokraták (a vagyonos osztály) birtokába. A ha
talom új birtokosai csak úgy tarthatták fenn ma
gukat, ha mind többeket vettek föl magok közé, 
a kik támaszaik legyenek, de a kikkel os-zto' niok 
is ki llett az uralomban. A szám növekedéséve] 
lépést tartott a demokratizálódás folyamata, 
míg végül is a tömeg lett az úr s azonnal el
kezdte üldözni az eddigieket. Athénben az ül
dözésnek egy szelid formáját eszelték ki, az 
osztrakizmust. A legki valóbbakat száműzetésbe 
küldték, nehogy túlnagy befolyásuk legyen a 
népre, — de vagyonukat nem bántották. Ké
sőbb pedig — Kleisthenes indítványára — tör
vényben tiltották be a tisztviselők választását 
és sorshúzás által döntötték el, hogy ki legyen 
a hadvezér vagy a város polgármestere. Meri á 
választás által a legjelesebbek jutnak mindig a 
hatalomra — mondotta Kleisthenes, — ez pedig 
a demokratikus egyenlőséggel ellenkezik. (Az 
orosz szovjetnek még nem jutott eszébe ez a 
gondolat.) Argosban, melynek királyi korból 
való cyklopsi épületromjait ma is csodálhatjuk 
s melynek történetéhez annyi hősmonda ta
pad, továbbfejlesztették az athéni gondolatot s 
a száműzöttnek elkobozták a vagyonát is. 
Nemcsak a kiválóakat tiltották ki a városból 
hanem a gazdagokat is, hogy elosztozhassanak 
a javaken. Később pedig (870-ben Kr. e.) meg
egyszerűsítették az eljárást, a város piaczára 
gyűjtötték az összes vagyonos polgárokat (Plu-
tarch szerint ezerötszázat) s ott bunkósbotokkal 
verték őket agyon s felosztották a vagyonukat. 
Nem ilyen egyszerre, de ép ily radikálisan irtot
ták ki a vagyonos osztályt Megaiában is s még 
a legkonzervatívabb érzületű városban, Spártá-
ban is kétszer nyilvánítottak közös tulajdonul 
minden addigi magánvagyont, hogy aztán fel
osszák egyenlően az összes polgárok között. 

De figyelemreméltó jelenség, hogy valahány
szor csak felülkerekedtek az anarchista vagy 
kommunista elemek: uralmuk mindig csak rö
vid ideig tartott. Elűzték őket azok a békésebb 
érzületű emberek, a kik szeretik a rendet s a 
kiknek szükségük is van a rendre, hogy háborí
tatlanul élvezhessék szorgalmuk és munkájuk 
gyümölcsét s a kik nem akarják tűrni, hogy faze
kukba nyúljanak a naplopók. Egyes"városokban 
maguk a renderető helyi polgárok szervezked
tek s fékezték megazizgága csőcseléket, más
hol pedig idegen segítséghez folyamodtak, sőt 

olykor a szomszédos állam ellenséges népét is 
behívták városukba. Ez utóbbi esetekben néha 
még függetlenségükről és szabadságaik egy ré
széről is le kellett mondaniuk, de azt is ki
sebb bajnak nézték, mint azt, hogy anarchiában 
éljenek, vagy olyan gézengúzok zsarnoksága 
alatt, kiknek uralma tűrhetetlenebb volt min
den tyrannusénál. (Megarálxm törvényben kor
látozták, hogy egy nőnek hány gyermeket sza
bad szülnie, Spártában pedig minden szemérmet 
lábbal tapodó módon kényszerítették a nőket, 
hogy minél több gyermeket szüljenek.) 

Az orosz bolsevikiek uralma is bizonyosan 
valami olyan módon fog véget érni. mint a görög 
anarchiák. Csakhogy Oroszországban sokkal 
nagyobb erőfeszít és be fog az kerülni. Az oro
szok — és egyáltalában az összes szláv fajok — 
nehezen tudják szervezni nemzeti erejőket. 
Kiv'láglott ez akkor is, mikor megdőlt a czári 
hatalom ; se Lwow berezeg kormánya, se Ke-
renszki nem tudták organizálni az államot. 
A mellett Oroszország területe óriási s ez is 
nagy erőfeszítést kövelel attól, a ki szervezni 
próbál. Talán nem lesz túlságos nehéz olyan 
kormányt alakítani, a mely érvényt és elisme
rést vív ki magának Moszkvában vagy Oren-
burgban és a közeli kormányzóságokban, de 
fog-e annak engedelmeskedni Közép-Ázsia vagy 
a távoli Kelet? És e nagy távolságok mellett az 
esetleges külföldi segítség is csak nehezen tud 
majd érvényesülni. Kétségtelen, hogy az orosz 
nemzetet nem fogják cserben hagyni a szom
szédjai, ha egyszer végromlással fenyeget min
dent az anarchia. Az emberi érzés sem fogja 
engedni, hogy millió ós millió ártatlan emberi 
hagyjanak elpusztulni s a saját érdekök is meg
követeli, hogy ne engedjenek a szomszédjuk
ban őrjöngeni olyan fejetlenséget, mely át
csaphat az ő határaikon. De a segítésnyújtás 
nehéz lesz nagyon ; elképzelni is bajoj, hogy 
mennyire nehéz. 

Azt is bajos lenne megmondani, hogy az orosz 
nemzet miként fog kialakulni a jövőben. Sok 
kisebb részre fog-e oszolni, vagy egy nagy biro
dalmat fog-e alkotni az az egész óriási terület, 
melynek oroszok a lakosai? Egyeduralkodók 
fogják-e kormányozni az egyes tartományokat 
és az egészet, vvagy pedig köztársasági elnö
kök? . . .'Kérdések, melyekre ma még aligha 
adhat választ valaki.' De az bizonyos, hogy 
nem nagyon hosszú idő múlva Oroszországban 
is helyreáll valamely formában a rend. 
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VOXAT AUTÓK A HÓDÍTOTT OLASZ FOLDOX. 
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A NAGY ÉTTEREM A COTROCENI KASTÉLYBAN, MOST A BÉKETÁRGYALÁSOK ÜLÉSTERME. 

A KIRÁLYNÉ ÓARANY TERMED A COTROCENI KASTÉLYBAN, MOST AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIKÜL
DÖTTEK TANÁCSKOZÓ HELYISÉGE. 

A BOMÁN KIKÜLDÖTTEK MEGÉRKEZÉSE COTROCENIBE. 

A ROMÁN BÉKETÁRGYALÁSOKBÓL. 

A TUDOMÁNYOK A HÁBORÚBAN. 
Az a régi közmondás, mely szerint a háború

ban hallgatnak a múzsák, a mostani világhá
borúban is szomorú igazolást kapott. A modern 
hadvezetés, a militarisztikus alapon berendezett 
állam már eleve úgy készült a háborúra, hogy 
a melyik pillanatban az kitör, attól kezdve a 
népek és országok minden szellemi és fizikai 
ereje a hadviselés szolgálatába kerüljön s min
den egyéb törekvés elnémuljon, a mi közvet
lenül vagy közvetve nem szolgálhatja a háborút. 
Igaz ugyan, hogy a hadiérdeknek ebben a 
mindenek fölé való helyezésében tettek némi 
engedményeket a békés kultúra számára is és 
elvnek állították fel, hogy a mi nélkülözhető a 
báborúban,az otthon háborítatlanul folytathassa 
munkálkodását, de a háború szelleme erósebb 
lett és meghiúsította az engtdmények kihaszná
lását. Hiába mentették fel a tudósokat a há
borúskodás alól, a négy esztendős háború f latt 
lassanként mind elhallgattak s ma már úgy
szólván ott tart a tudományos élet, hogy csak 
a régi lendület emléke tartja mf'g benne az életet, 
de új kezdeményezés, jelentékenyebb munkál
kodás nincs többé. 

A tudományos élet par excellence nemzetközi. 
A tudomány terén nem lehetnek korlátok az 
emberek között s habár minden országnak 
bizonyos tekintetben önálló a tudományos 
kultúrája, azért minden tudós mindenkor az 
egész emberiség számára dolgozik. Minden igazi 
tudós a legtökéletesebb mértékben idealista,a ki 
sokkal inkább lelki kényszerből dolgozik, mint 
akár a poéta. Távol él a hétköznapi élettől, 
a mely nyűg a számára, a mikor észre kell 
vennie a közönséges dolgokat, mik megzavar
ják az ő elvont gondolatvilágát s rendszerint 
meg is szűnik tudósnak lenni, mihelyt köznapi 
gondjai vannak a megélhetés miatt. 

Ez a két momentum már mindent sejttet. 
A nemzetköziség megszűnt, két ellenséges cso
port áll egymással szemben és — a modern 
háború alapelvei szerint — oly szervezetten és 
egységesen, hogv a frontok elszigeteltségén még 
az ártatlan tudományok számára sem engednek 
egy szikrányi rést sem. A modern háború a 
technikai készültségek küzdelme s mivel minden 
technika a tudományok eredményein épül fel, 
bizonyos tekintetben veszedelmes a hadiérdek 
szempontjából kiengedni a tudomány új ered
ményeit az ellenséghez. A háborús technika 
minden új vívmánya hadititok s míg azelőtt 
a nemzetközi megegyezés csak a feltalálók 
anyagi érdekeit védte meg, de különben semmi 
sem állt annak útjába, hogy minden új talál
mány közkinccsé lehessen az egész világon, 
most aggódó féltékenységgel őrködünk azon, 
hogy a mi eredményeinket ne használhassa fel 
esetleg mi ellenünk az ellenség. A modern had
viselésnek nem szabad tekintettel lenni a békés 
kultúra szükségleteire s hogy megelőzzön min 
denfajta esetleges magunk-kiszolgáltatását, her
metikusan el kell hogy zárja a határainkat az 
ellenség felé s ebben a zárlatban magától érte
tődően benne reked a tudomány is. Hiába van 
is meg idehaza annak a lehetősége, hogy dolgoz
zanak a tudósok, az elzártság megbénítja őket, 
megszűkíti a látókörüket és akarva,nem akarva, 
ők is belesodródnak a háború förgetegébe, ha 
csak gyenge fonál is akad, a mi odahúzza őket. 

Az orvostudomány az egyetlen, a mely igazán 
virula háborúban,sőt a melynek egyenesen meg
becsülhetetlen haszna is lett a háborúból. A leg
szorosabb kapcsolatban van vele s ezt a kap
csolatot a hadiérdek maga igyekezett minél 
szorosabbra^ fűzni. Az orvostudomány soha 
nem remélt támogatást kapott anyagi és erkölcsi 
téren s a mostani korlátlan lehetőségeket nyújtó 
konjunktúrát ki is tudta használni. A háború 
magával hozta azt, hogy a betegek száma hi
hetetlen módon megszaporodott. Csak egy pél
dát említünk. Azelőtt örült minden orvos, ba 
életében csak egy traumás neurózist (ideg-sok
kot) látott, ma minden orvosnak módjában 
volt száz és száz esetet tanulmányozni. A sebé
szet anyaga is példátlanul megnövekedett s 
még a háborútól látszólag távol eső betegségek 
tanulmányozására is soha nem remélt tér nyílott. 
Az orvostudomány ki is tudta használni a ked
vező alkalmat, a minek következtében a négy 
esztendő alatt olyan haladást is tehetett, a 
mihez békében bizonyára hosszú évtizedek 
lettek volna szükségesek. 
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A többi tudomány azonban már roszul járt. 
őket csak annyiban segítette a háború, a meny
nyiben az ő számára tudtak produkálni vala
mit, de ez már rendszerint minden téren inkább 
a technika terén következett be. A kémia csak 
a kémiai technológiában talált támogatást, a 
fizika csak nagyon távol az ágyútechnika és a 
ballisztika képében. Az elvontabb tudományok 
közt talán egyedül a meteorológia az, a mely 
közvetettebb kapcsolatot tudott találni a hábo
rúval, bármily meglepőnek is tessék ez az első 
pillanatban. A hadi technika fejlődésével egy
szerre szükség lett a harctéren is a meteoroló
giára és pedig akkor, mikor nagyobb szabású 
légi hadjáratot készítettek elő és általában min
den offenzíva előkészítésében is, mert az idő
járás olyan tényezőnek bizonyult, a mivel a 
hadvezérnek mindig számolni kell. Természetes 
azonban, hogy a meteorológia nagyon megérzi 
a nemzetköziség hiányát, mert míg azelőtt a 
kontinens minden legtávolabbi helyéről is na
ponta megkapta az időjárás adatait, addig most 
sokkal szűkebb megfigyelő területre kellett 
szorítkoznia s így sokszor le kellett mondania 
a közvetlen prognózisnál messzibb érvényességű 
jövendölésekről. Mikor a hadsereg a szolgálatába 
állította, akkor kárpótlást talál abban, hogy 
megfigyelő hálózatát kiterjeszthette és sűrűbbé 
tette s a mellett rendszeresíthette a magasabb 
légköri rétegek megfigyelését, mi azelőtt csak 
szép remény volt a számára. 

A tengeri háború folyása szükségessé tette, 
hogy a csillagászat továbbra is pontosan szol
gáltassa a hajózáshoz szükséges adatokat. Ezt 
megteszi, a csillagászati évkönyvek változatlan 
pontossággal jelennek meg, de többet alig dol
goznak az ég figyelői. Szigorúan tudományos 
érdekű vizsgálatokat nem nagyon végeznek 
sehol. Ehhez, úgy tetszik, igazán nélkülöz
hetetlen a nemzetközi érintkezés. S hogy ez 
még a csillagászatban is mennyire lehetetlenné 
van téve, azt legjobban jellemzi az, hogy a 
franczia Bureau des Longitudes sem tudott pél
dául közvetlen tudomást szerezni arról, hogy a 
központi hatalmak kiterjesztették-e a nyári 
időalkalmazását a tengerészeire is. Az Annuaire-
ben írnak erről és elmondják, hogy miképen 
állapították meg mégis, hogy a német ten
gerészet is a nyári időszámítást használja. 
A hivatalos jelentésekben a németek olykor 
közölték az időpontot is, mikor elsülyesztettek 
néhány ellenséges hajót s a franczia asztro-
nómusoknak ezekből az időszakokból kellett 
kiszámítaniok, hogy a német tengerészek krono-
méterjeit is előre igazítják nyárára egy órával. 

A háborúval csaknem egyszerre megszűnt 
minden érintkezés a tudományos világban. 
Franczia és angol tudományos folyóiratok egy
általán nem érkeznek hozzánk négy év óta s 
úgy látszik, a németekhez sem, mert a német 
folyóiratokban is csak nagyon ritkán találunk 
kis beszámolókat a franczia és angol tudósok 
működéséről. S úgy látszik, nincs is sok, a 
miről be kellene számolni s hogy a franczia és 
angol tudósok épúgy hallgatnak, mint a mieink. 
A németeknél természetesen tovább folyik a 
régi tudományos munka, de tudvalevő, hogy a 
természettudományokban sohasem a németek 
voltak az alkotók, ők csak feldolgozták a fran-
cziák és angolok produkcióit. 

A másik szempontból tekintve bizonyosnak 
kell tartanunk, hogy a francziáknál és az an
goloknál is megbénított a háború minden igazi 
tudományos törekvést. Akkor, mikor mindent 
a háború szolgálatába kényszerítenek, mikor 
odahaza is mindenki lépten-nyomon érzi a 
háború súlyát s a hétköznapi gondjai meg-
százszorosodnak, ebbe a világba képtelen bele
helyezkedni a tudós az őnagy idealizmusával. El
lankad minden érdeklődése, minden ambic iója, 
tudja, hogy nincs közönsége, amely megérti és 
megbecsüli a munkáját, aminek most a mai 
időben semmi gyakorlati haszna sincs, mert 
nincs köze a háborúhoz. A múzsák hallgatnak, 
a míg a szó a fegyvereké s talán csak abban 
bizakodhatunk, — ha ugyan ez a világháború 
nem fordítja fel még a természet törvényeit 
is — hogy ha ismét béke lesz, akkor a tudósok
ból egyszerre árad ki a hosszú időn át felhal
mozódott energia s a tudományban is olyan 
haladás következik be, a mely méltó párja lesz 
a technika mostani hatalmas fellendülésének. 

Sztrokay Kálmán. 

ÚTLEVÉLVIZSGÁLAT EGY VENETÓI HÍDNÁL. 
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legutóbb Szófiában járt s az ő szívességéből van alkalmunk közölni. 

A KÓPÉ. 
Regény. (Folytatás.) 

Irta Arnold Bennett. — Fordított* Németné Laigheim Irma. 

Az öreg ós süket kulcsár nyilván semmit sem 
hallott. Valószínűleg ő volt a legöregebb és leg-
süketebb kulcsár, a kit valaha főrangú hölgy 
herczegi kastélya őrzésére otthon hagyott. 

— Ez aztán hallatlan! — kiáltott Denry és 
észrevette, hogy fel van hevülve és nagyon dü
hös. És bizonyos öröme telt benne, hogy harag
szik. Úgy vélte, van joga dühösnek lenni. 

Azután a nemtörődömség álláspontjára küz
dötte fel magát; arra az álláspontra, a mely 
megveti Sveyd Hallt ós mindazt a tradicziót, 
a mit képvisel. Nevetett még a gondolatra is, 
hogy ő rá környezetének magányos nagyszerű
sége csak némi benyomást is gyakorolt volna 
vagy épen megfélemlítette volna: azaz még 
helyesebben: fütyült az egészre. Ádáz dühvel, 
mint bezárt oroszlán ketreczében, lépdelt föl és 
alá a rengeteg termekben és azon töprengett, 
hogy milyen igazán drámai, hatásos cselekede
tet kellene véghezvinnie e különös válságos 
helyzetben? Szerencsétlenségére a szőnyeg igen 
vastag volt, úgy hogy bármennyire erőlködött is, 
dobbantani nem tudott ; és ő szeretett volna 
dobbantani; végre is a szobákat összekötő 
ajtóközökben talált puszta, jól fényezett tölgyfa
padlót, a hol azután kedvére dobbanthatott. 

A termek nem közönséges szobák módjára 
voltak berendezve. Kerek vagy négyszögletes 
tarka terítővel leterített és virággal díszített 
asztal nem állt a közepükön. Az a bizonyos kes
keny kis asztal, a melyen a nagy biblia szokott 
feküdni, sem állt az ablakmélyedésben. A szobák 
közepe szabad volt, kivéve a legnagyobbikat, a 
melynek közepén szoborcsoportozat állott. Nagy 
karosszékek és kétkarú pamlagok sorakoztak egy
más mellé ; közöttük itt-ott bearanyozott kis 
székek álltak. A falak mellett hosszúkás, kes
keny asztalok álltak, melyek teteje üvegdoboz
hoz hasonlított; az üveg alatt pedig minden
féle különös tárgyát voltak, — érmek, legyezők, 
tőrök, dobányszelenczék. Á sarokban teljesen 
meztelen fehér szobrok ífttak. Minden ruha
darab nélkül, a mi őket a végzet szelétől óvhatta 
volna, várták a végit élet napját. A falakat fa
burkolat borította, mely sötét olajfestékkel volt 
bemázolva. A kandallók pereme oly feltűnően 
magas volt, hogy még óriás sem tudta volna 
a tűz mellett ülve lábát rátámasztani. Ha óra 
állt volna rajtuk, mint kandalló párkányán szo
kott, messzelátóval kellett volna megnézni, 
mennyi az idő. Minden kn.fidall<s felett a tükör 

helyén nagy kép lógott, A gyertyatartók terje
delme és ragyogása pedig mindent felülmúlt. 

Az egyik pamlag mellett Denry nagy csomó 
vászon holmit látott. Felemelte a legfelsőbb da
rabot és az, a mint maga elé tartotta, rögtön 
karosszék formáját öltötte. B vászondarabok 
tehát butorhuzatok voltak. Elzárni készültek 
tehát a kastélyt. A butorhuzatokból következ
tette, hogy előbb-utóbb be kell jönnie valakinek, 
hogy a vásznat a végleges elzárás előtt a búto
rokra húzza. 

Még néhányszor végigsétált ezekután a szoba
soron, míg végre az egyik ablak alatt beleült 
egy karosszékbe. Bármi történjék is, gondolta, 
az ablak még mindig megmarad a menekvésre. 
Nagy magasságban nyíltak ugyan, de azért 
könnyen kinyithatta és azután kiugorhat raj
tuk és észrevétlenül elosonhat. Ügy gondolta, 
bevárja az esthomályt. Az elővigyázat soha
sem árt. Az ablakok azonban keserű meglepe
téssel szolgáltak neki. Mindegyik előtt volt egy 
lelakatolt korlát, mely megakadályozta, hogy 
kinyíljanak. Szükségképen be kell majd hát 
törnie az egyik ablaktáblát. E feladat végre
hajtásával,* gondolta, vár, míg teljesen besöté
tedik. Újra leült. Majd újabb és lármásabb 
támadást intézett az összes ajtók ellen. Minden 
eredmény nélkül. Harmadszor is leült és kibá
mult a kertbe, a hol a sötétség közeledtét a 
megnyúlt árnyak jelezték. Egy lélek sem járt 
a kertben. Hirtelen friss levegőt érzett a feje 
búbján, felpillantott és észrevette, hogy az ablak 
tetején keresztben álló üveglap van, szellőztető 
ós ezt nyitva felejtették. Ha fel tudna oda 
mászni, onnan, a másik oldalán leugorhat a 
kertbe. Hurrá! itt a szabadság! De az ablak 
teteje legalább tizenhat lábnyira volt a padló
tól. Sötétedett. 

IV. 
A kora esti órákban egy feketébe öltözött, 

fekete kötényes, hegyes lila főkötős kövérkés 
nő, kövérkés kezében kicsiny lámpát tartva, 
kinyitotta az egyik ajtót, a mely a dísztermekbe 
vezetett. Éjjeli figyelő körútját tette meg. Az 
őszi hold épen felkelt és bevilágított a nagy 
ablakokon. A nő, a legtávolabb eső ablak előtt, 
a hold világánál valami piramisszerű alkotmányt 
vett észre, olyasvalami veszedelmes állványt, 
a milyeneket az akrobata családok szoktak az 
orfeumok színpadján felépíteni. A piramis alap
jául két pamlag szolgált; a pamlagokra több 
karosszék volt rakva és a karosszékeken két 
asztal áll, melyet párnák borítottak; az 
egész alkotás tetején pedig két aranyosszék 
ragyogott. A székeken is volt valami, még pedig 

olyanvalami, a mi tagadhatatlanul mozgott és 
az ablak tetején tapogatódzott. A kövér asszony
nak, mert csendes és megfontolt természetű volt, 
első dolga az volt, hogy nem ejtette le a lámpát, 
sőt bá*ran ragaszkodott hozzá. 

— Ki van ott? — kérdezte valaki a gúla 
tetejéről. 

E perczben az alkotmány inogni kezdett, 
törés-zúzás robaja hallatszott és az ablaküveg 
számtalan darabban hullott a padlóra. Az alak 
leugrott az egyik pamlagra. A hatalmas rú-, 
gók visszalökték, mint egy footballt. Az ab
lakon koporsónagyságú rés tátongott. Az alak 
összeszedte minden erejét és elszántan a résen 
át a kertbe ugrott. 

Denry elszaladt. A pillanat nem tűnt neki 
alkalmasnak a kimagyarázásokra. Szempillan
tás alatt átlátta, milyen nevetséges kísérlet 
lenne a fekete ruhás, kövér hölgyet meggyőzni 
arról, hogy ő úri ember, a ki délután megláto
gatni szándékozott a grófnőt! Egyszerűen talpra 
állt tehát és elrohant. Czéltalanul szaladgált a 
sötétben és miután több virágágyon átgázolt, 
átugrott a sövényen is. Meglátta a hold visz-
fényét a sveydi tavon és rögtön tájékozódott. 
Ezen a tavon korcsolyázott télen az egész öt-
város, ha a jég elbírta és Denry tisztában volt 
a hely földrajzi fekvésével. Körülszaladt a tó 
keleti partján, nekivágott a nagy erdőnek és 
abból csak a sheudoni állomásnál lépett ki, 
a mely a Strafford-knypei vasútvonalon fek
szik. Ártatlan, elfogulatlan hangon kérdezős
ködött itt a legközelebbi vonat után és fél óra 
múlva már Sveyd állomásán robogott keresztül. 
További ötven perez alatt otthon volt. Az óra 
tíz óra tizenöt perczet mutatott. Anyja házacs
kája hihetetlenül kicsinek tűnt most előtte. Azt 
mondta anyjának, hogy üzleti ügyekben Hau-
bridgeben időzött és sem nem teázott, sem 
nem vacsorázott és így nagyon éhes. Másnap 
reggel már maga sem tudta biztosan, nem ál
modta-e a sveyd-halli látogatását? Annyi tény, 
hogy határozottan kudarezot vallott. 

Ezen az épenséggel nem diadalmas reggelen 
történt, hogy az általa kezelt házak egyik lakója, 
a ki Denryhez valami hátralékos bérösszeget 
jött el befizetni, azt kérdezte tőle, mikor kezdi 
meg működését a szövetkezete. Denry ugyanis 
minden lakójával beszélt e vállalkozásáról, mert 
épen velük akarta azt megkezdeni. Ezek a lakók 
teljesen kész klientelát képviseltek, mert töké
letesen tisztában volt mindegyikük körülmé
nyeivel és így meg tudta válogatni, kikkel áll
jon szóba és kiknek a tagajánlkozását kell visz-
szautasítania. A lakók a portájuk előtt tartott 
estéli beszélgetéseik során megtárgyalták a dol
got és arra az eredményre jutottak, hogy az 
Általános Takarékossági Szövetkezet valóban 
olyan intézmény, a milyennek évek óta hiányát 
érezték. Minden anyagi bajuk orvoslását és a 
paradicsom kapuját látták benne. Az asszony, 
a ki Denryhez, a kudarcza utáni reggelen ezt 
a kérdést intézte, asztalterítő, teáskanna, ezüst 
melltű és szakácskönyv birtokába akart jutni 
és e vágyainak teljesülése nyilván csak Denry-
től függött. Denry meggondolta a dolgot és 
nem talált'okot, miért ne kezdje meg működé
sét a szövetkezet a saját maga kezdeményezé
sével. Az asszony jegyzett három részjegyet, 
lefizetett tizennyolez penny beiratási díjat és 
kötelezte magát heti három shilling fizetésére, 
mire írást kapott, a mely felhatalmazta, hogy 
hatvanöt üzletben három font tizennyolez shil
ling erejéig bevásárolhat, mihelyt Denrynél 
egy f nt t és tizenkilencz shillinget lefizetett. 
Csodálatos tervezet volt ezt Híre is terjedt 
gyorsan és nug ebéd ideje előtt több tagajánl
kozó kereste fel. El is küldött rögtön egy csekket 
Bostocknak. De valljuk be, inkább hivalkodás-
ból, mint szükségből tette, mert tagjai közül 
legalább is két hónap eltelte előtt nem igen 
mehetett senki Bostockhoz. 
• Mindjárt ebéd után azonban, mikor a rikkan
csok a Signal első kiadásával az utczán meg
jelentek, más irányba terelődtek a gondohtai. 
Mikor ugyanis irodájába sétált a következő 
rettenetes felírást olvasta a Signal czímlapján: 
* Csodálatos betörési kísérlet a sveyd-halli kas
télyba. 

Megvette a lapot és a hideg borzongatta, 
mikor elolvasta. A Sveyd Hall kastélyban tör-
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tóntek leírásának hatása alatt valóban még 
egy négert is kilelte volna a hideg. Az eseményt 
Gaterné, a kastélybeli gazdasszony beszélte el. 
Elmondta az újságírónak, hogy mikor lefekvés 
előtt végigment a dísztermeken, egy herkulesi 
termetű és utáni nagyságú betörőt lepett meg. 
Szerencsére tudta a kötelességét és nem hőkölt 
vissza. A betörő pisztolylyal fenyegette, mikor 
azonban látta, hogy a megfélemlítés hiábavaló, a 
terem egyik széles tükörüveges ablakán kiugrott 
és eltűnt a sötétben. Gaterné nem tudta elkép
zelni, hogy a betörő hogyan ^erőszakolta ki a 
bejutást*. (Ariporter szerint Gaterné így mondta 
«erőszakolhatta ki a bejutást*, nem pedig •ho
gyan is juthatott be». És itt keli megemlítenünk, 
hogy a Signal hasábjain soha betörő nem jut 
be a lakásba : kivétel nélkül mindég íkierősza-
kolja a bejutást*). Gaterné azt is megmagya
rázta, hogy a betörő mily ördögi ügyességgel 
készítette elő a tervét; milyen türelemmel 
kellett neki a kastély életének napi beosztását 
heteken, sőt talán hónapokon át tanulmányoz
nia ; milyen pontosan kellett ismernie a kas
tély minden egyes lakójának szokásait, milyen 
pontosan kellett tudnia az időpontot, mikor a 
grófnőnek el kellett hagynia a kastélyt, hogy 
a londoni Expresst Straffordban elérhesse. 

Az elbeszélésből kitűnt továbbá, hogy négy 
női cselédet, a kis inast, két kutyát, három 
kertészt és a kuktát kivéve Gaterné egyedül 
volt a kastélyban. A késő délután és kora esti 
órákban mindezek az istállóban nézték a pat
kányfogást ; a betörő ezt biztosan észrevette ; azt 
azonban nem volt képes megérteni Gaterné se, 
hogy a rabló azután hogyan tűnhetett el olyan 
nyomtalanul, mikor őt üldözőbe venni csak 
perczek műve volt. Azt még nem tudta bizto
san, vitt-e magával valami értékesebb tárgyat, 
de majd felveszik a leltárt. Az ő számára ugyan 
felesleges a leltározás, mert ő huszonhat év óta 
gazdasszony Sveyd Hallban ós elmondhatja, 
hogy ismeri a ház minden egyes darabját. 
A csendőrséget már féllármázták. A csendőr
főnök már tanulmányozta a lábnyomokat és 
tervbe vették azt is, hogy Londonból hoznak 
detektiveket. Lapzártáig még semmi nyomra 
sem akadtak, de Gaterné bízott abban, hogy 
nyomába jönnek majd a betörőnek és hogy 
ő fel fogja őt ismerni, mihelyt elfogják. Vonásai, 
a mint azokat a holdfénynél meglátta, örökké 

szusy-víf'AL J 
A SZUBMAY SÁNDOR HONVÉDALAP JELVÉNYE. 

Székely Sándor szobrászművész tart. hadnagy müve, 
melyet a Hadsegélyzö Hivatal most hozott forga
lomba az elesett honvédek hátramaradottjainak se

gélyalapja javára. 

emlékezetében maradnak. Fiatal, jól öltözött 
férfi volt. A gróf sürgönyileg húsz font jutalmat 
tűzött ki a betörő elfogásáért. A körözőlevelet 
kiadták. 

így szólt az újság közleménye. 
Denry most már világosan látta a tapintatlan

ságot, a mit tegnap elkövetett. Elsősorban 
nem lett volna szabad engedelem nélkül a szo
bákba belépnie. De ha már bement, nyugodt 
móltósággal várnia kellett volna, míg a gazd
asszony bejön és miután igazolta magát, részle
tesen el kellett volna mindent beszélnie, a mi 
történt és méltatlankodnia kellett volna, hogy 
őt valakinek a hihetetlen hanyagsága folytán 
érzékenyen megsértették. 

E helyett ő egyszerűen bambán viselkedett 

és ennek eredményeként most díjat tűztek ki 
a fejére. A sveyd-halli utazásával a helyett, 
hogy erkölcsi tekintélyt és befolyásos támogatást 
szerzett volna a vállalatához, teljesen tönkre
tette magát, mint az Általános Takarékossági 
Szövetkezet alapítója. Nem lehet szövetkeze
tet börtönből vezetni és tíz évi szabadságvesztés 
nem kelt éppen bizalmat a tudatlan tömegben. 
Beszketve gondolt arra, mi fog történni, ha a 
rendőrség megtudja a grófnőtől, hogy éppen 
elutazása előtt valaki, Machin névjegyével 
akart bejutni hozzá. 

Szerencsére a rendőrség ezt sohasem tudta 
meg, mert a grófnő az őszi hónapokra Bómába 
utazott. A komorna nyilván csak annyit mon
dott a grófnőnek, hogy tvalaki* beszélni akar 
vele és a névjegyet elvesztette. A gondos vizs
gálat csak annyit derített ki, hogy a botörőt 
megzavarták, mielőtt valamit elvihetett volna. 
Az egész ügy, miután óriási kavarodást okozott 
az egész kerületben, lassan elcsendesedett. 

Ekkor a Signalban Denry aláírásával czikk 
jelent meg, a mely festői leírását tartalmazta 
a sveydi kastély dísztermeinek (Denry alkalom 
adtán szokott czikkeket írni a Signal számára). 
A czikk így kezdődött: 

•A Sveyd Hallban törtónt feltűnést keltő 
betörés, újból e páratlan szépségű lakóház 
nagyszerű dísztermei felé terelte a közfigyelmet. 
Mivel a grófi család személyes barátain kívül 
vajmi kevés embernek adatott alkalom a tör
ténelmi nevezetességű szobákat megtekinteni, — 
a melyek a nyilvánosság elől természetszerűleg 
el vannak zárva — úgy véljük, hogy a Signal 
olvasóit érdekelni fogja a Termek leírása. 
Utolsó látogatásunk alkalmával...» stb. 

Semmit sem felejtett el. Híven vázolta az 
ott látott pompát. 

A czikket még birminghami újságok is 
leközölték. A közönség újból visszaemlékezett a 
híres keringőre, melyet Denry a grófnővel a 
bursleyi nevezetes bálban lejtett. És kénytele
nek voltak azt hinni, hogy az ott kezdett isme
retséget többé-kevésbbé fenntartották. Meg vol
tak hatva Denry bámulatos önmegtagadásától 
és szerénységétől, mert sohasem hivalkodott ezzel 
az összeköttetéssel. A közmegbecsülés piaczán 
Denry értéke újból emelkedett. És Denryt em
legetvén, sok szó folyt az Általános Takarékos
sági Szövetkezetről is, a mely serényen műkő-
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dött tovább és belenyugodtak abba, hogy Denry 
olyan anyagból gyúrt legény, a kinek minden 
sikerül és a ki azt meg is érdemli. 

De csak maga Denry tudta azt teljesen mél
tányolni, milyen nagy ember is az a Denry, a 
ki ilyen csodálatos győzelmet csiholt ki abból a 
lealázó kudarczból. 

Álla csakhamar egész helyes szakáll alatt tűnt 
el a kíváncsi szemek elől. De, hogy a szakállt 
anyja okos tanácsának megszívlelése folytán 
növesztette-e vagy mert esetleges találkozás 
alkalmával a sveydi kastély gazdasszonyát 
akarta-e félrevezetni, ki tudná azt megmondani? 

"VXC. F E J E Z E T . 

H ö l g y e k m e g m e n t ő j e . 

I. 
Denry mihamar olyan betegség romboló ha

tását kezdte érezni, a mi még kudarcznál 
is keservesebb — a saját sikereinek túltengését. 
A siker tulajdonképpen az Általános Takarékos
sági Szövetkezet sikere volt. A szövetkezet 
alapelve, a mely szerint minden tag, a ki heten
kénti részletfizetésre egy fontot jegyzett, azon
nal két font értékű árút vásárolhatott a kerület 
majd minden nagyobb boltjában, elemi erővel 
vonzotta az ötváros demokrácziájáf. Nem volt 
rá Denrynek szüksége, hogy pénzt költsön a 
hirdetésekre. Eléggé hirdették vállalkozását a 
szövetkezet tagjai és nem is számítottak érte 
költséget. A néptömeg, a mely részjegy ellené
ben Denrynél akarta pénzét elhelyezni, állandóan 
tolongott a szt. Lukács-téri helyiség előtt. Sőt 
egyre növekedett. Csodálatos találmány is volt 
ez az Általános Takarékossági Szövetkezet. 
Denry boldog lehetett volna, különösen, mert 
szakála is erősen és egyenletesen növekedett és 
felruházta őt az annyira óhajtott bölcs és meg
állapodott korú férfiú külsejével. És még sem 
volt boldog. Ennek oka pedig egyes egyedül 
az volt, hogy az Általános Takarékossági Szövet
kezet nagyszerű fejlődése szükségképpen sok 
könyvelési munkával járt és ő gyűlölte a könyv
vezetést. 

Szó a mi szó, Denry kalandor-természet volt, 
a szó régi, becsületes értelmében és nem hiva
talnok. Es most kénytelen volt vaskos üzleti 
könyveket venni, sőt azokat tele is kellett 
írnia számokkal és a számokat össze is kellett 
adnia és a végösszeget lapról-lapra átvezetni; 
száz meg száz részjegyet kellett kiállítani; és 
hirdetni kellett az üzletek listáját; és hosszú 
megbeszéléseket kellett folytatnia a nyomdászok
kal, a kiknek kefelevonatai a bolondokházának 
képét varázsolták szeme elé és meg kellett 
számlálnia számtalan aprópénz-oszlopot; és a 
kis irodaszolgának segíteni kellett a boríték és 
bélyegnyalás nehéz mesterségében. Mindezek 

mellett a kereskedők is zaklatták ; most már 
a kerület minden boltosa vágyott rá, hogy a 
szövetkezet tagjainak bevásárlása után neki 
shillingenként két pennyt leadhasson. A ház
bérek mellett most már az aláírt összegeket is 
be kellett szednie és személyesen tudakozódnia 
is kellett előzetesen a belépni szándékozók viszo
nyairól. Ha mindennap négy órakor kelt volna 
és hajnali négy órakor feküdt volna le, talán 
elvégezhette volna e munka nagy részét. 

És nem volt rá semmi remény, hogy ez a 
helyzet megjavuljon : a helyett, hogy csökkent 
volna, egyre szaporodott a munka. 

Denryt végre is Lavrton ügyvéd szerencsés 
halála mentette meg. Az öreg ügyvéd halála 
gyászba borította az egész várost. De Denry, 
mint polgár, könnyen viselte el a csapást, mert 
a gyászeset folytán szolgálatába fogadhatta 
Penkethman-t, Lawton legrégibb segédjét, a ki 
harminczöt évig vezette volt az ügyvédnél a 
könyveket és írta a leveleit. A segédet a fiatal 
Lawton elbocsátotta, mert elmúlt ötvenéves 
és nem felelt meg az új idők követeléseinek. 
A kiszáradt agglegény hálás volt Denrynek 
Urazta őt vagy talán inkább Denry ruháit, 
mert hatalmas tiszteletet érzett a jószabású 
ruhák iránt. Egyébként pedig rosszul bánt a 
kis irodaszolgával, csak azért, mert szokva volt 
hozzá, hogy kiB irodaszolgákkal rosszul bánjon ; 
nem is bántotta őket túlságosan, csak éppen 
annyira, hogy érdeklődést keltsen bennök az 
élet iránt. Penkethman örömei az íróasztalok, 
a főkönyvek, a tollszárak, a tenta, a lenéák 
és itatós-papirosok voltak. Gyorsabban futott 
végig a számsorokon, mint a gőzfecskendő az 
utczán; és soha sem tévedett az összegezésben. 
Mozdulata, a melylyel az itatós-papirossal le
itatta a végösszeget, röviden nagyszerű volt. 
Szerette a hosszú hivat aloskodást; és lakását 
annyira unta, hogy gyakran a kitűzött idő előtt 
érkezett az irodába. Harmincz shillinget kért 
hetenként és Denry, valami nagylelkű felbuzdu
lásban, harminczegyet igért neki. Denrynek 
szentelte egész életét és a legaprólekosabb ren
det honosította meg a vállalatban. Denry titok
ban emberi csodának tartotta őt, de a porthilli 
klubban megelégedett azzal, hogy «emberi gép»-
nek nevezte. — Minden szombat este felhúzom 
őt, mint egy óraművet, egy arany, egy fél 
arany és egy shilling segítségével — beszélte. 

— Egy hétig jár. Pontosan szabályozva van. 
Hibátlan. Minden helyzetben ketyeg. Angol 
gyártmány. 

Ez a tréfa mutatta, hogy Denry szelleme 
ébredezett. A szakállas ifjú ismét gyakrabban 
mutogatta magát az utczán öszvére és kutyája 
társaságában. A kalandor tényleg újra ébredt. 
A sovány esztendők után megint kövérek követ
keztek. Denry maga volt a siker képmása, ö újra 

a «kópé» volt, a kit mindenki ismert. Mindenki 
örült, ha köszönhetett neki. 

Pedig most súlyosabb, igazi balszerencse fe
nyegette. 

A veszedelem abból keletkezett, hogy Denry, 
bármilyen pénzügyi lángelme volt is, semmikép 
sem lett volna alkalmas, hogy a mérlegképes 
könyvelők karának tagjaként szerepeljen. Az 
az igazság, hogy a túlnagy szerencse romlásba 
dönt, addig eszébe sem jutott, míg egy szép na
pon arra nem ébredt, hogy bankbetétje kétezer 
fontról hatszáz fontra csökkent. Ez volt a hely
zete akkor, a mikor mint a Takarékossági Szö
vetkezet alapítója kötelezve volt hitelt enge
délyezni. Mert ha például az első hölgy-tag 
befizette az ő két fontját, akkor már négy fon
tot költhetett el az üzletben. És el is költötte 
a négy fontot az üzletekben. Denrynek azután 
az egészet ki kellett ott fizetnie. így néha ideig
lenesen az egész két fontnyi többlet az ő zsebé
ből került ki és ezt az összeget ő csak lassan
ként, csekély részletekben hajthatta be. Mivel 
pedig ez öt-hatszáz esetben megesett vele, meg 
fogjuk érteni vagyonának csökkenését; ha 
elképzeljük, hogy az eset ezerszer is megismét
lődhetett látni fogjuk a komoly veszedelmet, 
a mely Denry feje felett lebegett; ha pedig 
számításba vesszük, hogy ezerötszáz szövet
kezeti tag is túlköltekezhetett, be fogjuk látni, 
milyen bűnösen ostoba volt Denry, mikor az 
Általános Takarékossági Szövetkezet hatalmas 
alkotmányát szerény kétezer fontnyi alaptőkére 
építette fel. Ezt cselekedte. Mert együgyüségé-
ben mérhetetlen vagyonnak tekintette a kétezer 
fontot. 

így történt, hogy az újabb és újabb aláírások 
egyre özönlöttek, Denry vagyona pedig fenye
getőbben apadt. És Denry nehezen tudott bele
nyugodni abba, hogy az új jelentkezőket vissza
utasítsa. Szigorította a szabályokat és kénysze
rítette a tagokat, hogy saját lakásuk helyett 
irodájában fizessenek és szabálytalanságokért 
külön büntetéspénzt állapított meg. De semmi 
sem volt képes az Általános Takarékossági 
Szövetkezet fejlődésében megakasztani. Denry 
úgy érezte, mintha valami rettenetes ember
tömeg közelebb és egyre közelebb taszítaná a 
szakadékhoz. Végre nagyon is akarata ellenére 
kénytelen volt kiírni az ajtajára, hogy új tagok 
további intézkedésig fel nem vétetnek. Az intéz
kedés okául a helyiség nagyobbítását és egyéb 
rendezkedési munkát mondott. Bosszakara-
túak számára ez annyi volt, mint bukásának 
beismerése és Denry jól tudta ezt. • 

Hírek kezdtek keringeni és erősbödni, hogy 
Denry híres Általános Takarékossági Szövet
kezete egészségtelen alapon nyugszik és hogy 
bele vasnak az almába majd a fogai annak, a ki 
beleharapott. 
I Denry belátta, hogy valami nagyot, valami 
elhatározót kell cselekednie. És pedig sürgősen. 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰTÉSZET. 
Két leány. Szemere György ily czímű regényét, 

mely most jelent meg könyvalakban, lapunkból 
ismerik már az olvasók. Emlékezhetnek széles ivű 
cselekvényére, a magyar életből kimetszett alak
jaira és konczepcziójának erős lendületére. Szemere, 
a magyar fajszeretet írója, nemcsak nagyon jól 
iBmeri és érti a magyar életet s különösen az úri 
osztályokét, hanem lelkileg is elmerül benne, ide
alizált alakjaiban látja a nélkül, hogy lemondana 
vele szemben a kritika jogáról. Az ő felfogása 
szerint a magyar és kivált a magyar úr kivált
ságos fajta, a melynek megvan a hajlandósága 
küíönczségek és bogarasságok fejlesztésére, de vi
szont egész különlegesen pompás ember-példányo
kat tud termelni, olyanokat, a kikhez sehol sincs 
hasonló s a kik felette állanak eredetiségben, te
hetségben, erkölcsi erőben mindenféle más fajták
nak. A Két leány regénye is ilyen alakok egész 
sorát mozgatja: az öreg Belényessy gróf, a kiben 
némely furcsaságok emelkedett erkölcsi lénynyel 
társulnak, a világutazó Ottó gróf, a ki titkolt 
szenvedélyét messze Indiában próbálja lehűteni, a 
hatalmas különcz oligarcha és lángoló magyar 
Mcrvay, mindegyik a maga módján a magyar úr 
egy kiváló típusát akarják megvalósítani s mel
lettök az idealizáltan festett nőalakok a magyar 
úri nő képét emelik magasra. Az írót láthatólag 
befolyásolja Ítéletében a magyar dolgokról való 
priori konozepcziója s ezért ábrázolásában ép úgy, 
mint kritikájában bizonyos egyoldalúságok vannak 
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s a kép, melyet ad, talán az író akarata ellenére 
is stilizáltnak, sőt kissé konstruáltnak is tűnik 
fel. Mindenesetre komoly írói ambiczió eredménye 
a regény, erős gondolati háttere van, a mely az 
író közbeszőtt reflexiói révén kiterjeszkedik a 
magyar probléma csaknem teljes komplexumára, 
a melyet az író, látszik, hogy erős érzéssel, mond
hatni szenvedélylyel gondolt át s így, a ki nem 
is ért egyet vele minden gondolatában, érdeklődve 
olvassa. A kétkötetes regényt a Franklin-Társulat 
adta ki; ára 10 korona. 

A magyar állam életrajza. Székfü Gyula ily czímű 
könyve eredetileg német közönség számára készült 
s egy igen tekintélyes s nevezetes német tudósok 
szerkesztése alatt megjelenő német vállalatban je
lent meg. A magyar állam fejlődésének képét 
akarja megmutatni a történeti essay tömör tor
májában, cpak azokat a jelenségeket veszi tárgya
lása körébe, a melyek az állami fejlődés folyamára 
valóban hatást tettek. Két főszempontra alapítja 
fejtegetéseit. Az egyik az, hogy a magyar állam, 
keletkezése korától a mai korig, egyetlen nemzet
nek, a magyarnak a produktuma, a másik pedig 
az, hogy a magyar állam már megszervezésekor 
belépett a keresztény-germán kultúra közösségébe 
s ebben, bármennyire másfelé szorították a törté
nelem egyes időszakaiban ellentétes históriai erők, 
meg is maradt mind máig. Ennek a kettős szem
pontnak a távlatából szemléli a történet ezer éves 
folyamatát, a melynek folyamán a magyar állam 
átment a fejlődés mindenféle fázisain, de alapvető 
karakterét mindig megtartotta, a nomád államtól 
a nemzeti államon, a rendiségen s a török idők
ben való három részre oszláson át egész a modern 
alkotmányos állam kialakulásáig. Ebben a tár
gyalásban úgy tűnik elénk a magyar állam, mint 
valami élő s organikus egyéniség, a mely biológiai 
törvények és hatások szerint alakúi és változik, 
de azért mindig ugyanaz marad, mert alapvoná
sait, mindenkori egységét megtartja. Hogy ezt így 
meg tudja mutatni, az a könyv legnagyobb ér
deme, mert ettől kapja a kép, melyet rajzol, azt 
a szemléletességét és azokat a határozott körvo
nalait, melyek arczulatát minden más hasonlótól 
felismerhetőleg megkülönböztetik. Másik jelessége 
előadása módjában van: a nyugodt fejtegetés 
hangján, nagyon világosan és mégis szigorúan tu
dományos kategóriák szerint tárgyalja a témáját, 
a szakembert kielégíti módszerének és kritikájá
nak tudományos színvonala, a művelt laikus pe
dig folytonos érdeklődéssel olvassa, a mint szeme 
előtt [fázisról-fázisra, arczvonásról-arczvonásra ki

alakul a magyar állam és a sorsával egybefűzött 
politikai magyar nemzet képe. Néhány nagy tör
téneti alakot külön megrajzol az író, kevés, de 
jellemző és erőteljes vonással, köztük különösen 
Szent István alakja emelkedik ki, a melyet külö
nös megértéssel és melegséggel tárgyal, őt mu
tatja be mintegy a magyarság és a magyar 
állami gondolat mindenkori reprezentánsát. A 
könyv német kiadása tisztességgel képviseli a 
magyar történeti tudományt a német irodalom
ban, de a magyar kiadás is hézagot pótol, mert 
hasonló rövidre fogott s a mai tudományos ku
tatás színvonalán álló könyvünk nincs. Min
denütt a történeti kutatás mai eredményei alap
ján dolgozik s az olvasó, a ki iskolai tanulmá
nyai és későbbi olvasmányai alapján ismeri csak 
a magyar állam történetét, meglepetve látja, 
mennyi új és fontos eredményt ért el a magyar 
történet-kutatás s szakkönyvek, adatgyűjtemények 
és folyóiratok a nagyközönségig sohasem jutó 
sokaságában mennyi olyan fontos anyag van fel
halmozva, a mi még nem tudott a köztudatba 
beleszívódni. A kötet függeléke becses kritikai 
összefoglalását adja a magyar történelemre vonat
kozó irodalomnak. 

Négy kosár. Bérezik Árpádnak öt derűs novellá
ját adta ki egy kötetben a Magyar Könyvtár. 
Ártatlan, kedves apróságok a házaséletből: an
nak története, hogy mért adott a kislány négy
szer egymás után kosarat udvarlójának, míg végre 
ötödször hozzáment, aztán meg a férjről, a ki 
nem tűri, hogy a felesége felbontsa a leveleit, de 
maga megsérti a levéltitkot, mikor féltékenykedni 
kezd; meg a gavallérról, a ki szívesen kezdene 
viszonyt a szép özveggyel, de elvenni nem meri, 
mert nincs pénze. Ilyenek a témák, kicsinyek, 
anekdotaszerűek, kedvesek, egy-egy egyszerű öt-
letke valamennyi, vidáman, kissé régies tréfál
kozással elbeszélve. A ki elolvassa, egy kellemes, 
könnyed órát tölt velük. 

A többtermelés nemzeti organizácziója. Löherer 
Andor ily czímű új könyve a mostanában legtöb
bet emlegetett magyar gazdasági probléma meg
oldására vonatfiozólag ad figyelemre méltó gon
dolatokat. Gondolatmenetének lényege az, hogy a 
kis gazdasági vasutak hálózatának kiterjesztését 
propagálja, a mi nemcsak a többtermelést tenné 
lehetővé, hanem módot adna arra is, hogy a ma
gyar gazdák termékeiket iparilag maguk dolgozzák 
fel s mint kikészített ipari és kereskedelmi árúkat 
hozzák forgalomba. Az így elérhető többtermelós-
ből és iparosodásból várja aztán, hogy a háború 

terheinek elviselése lehetővé váljon. A könyv haza
fiúi lendülettel, erős hittel és alapos gazdasági és 
technikai tájékozottságsal tárgyalja a fölvetett 
kérdéBt. 

A (Jó Pajtás». Benedek Elek képes gyermeklapja 
legújabb, márczius 24-iki számába Feleki Sándor 
írt versét, Nászát Elza elbeszélést. Benedek Elek 
folytatja Bókáné komámasszony budapesti utazásá
nak történetét, Ballá Ignácz és Bálás Béla érdt-
kes történetet mond el, Avar Gyula kedves mesét 
ad. Sok szép kép, kis krónika-rovat, tarka mese, 
rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a 
s/iim gazdag tartulniát. A Jó Pajtás-t a Franklin-
Társulat adja ki, előfizetési ára egész évre 16 
korona, fél évre 8 korona, negyed évre 4 korona, 
egyes szám ára 82 fillér. Mutatvány-számdt kívá
natra süld a kiadóhivatal. IV. ker., Egyetem-
utcza 4. 

A HÁBOKÚ NAPJAI. 
Márczius 14. A románok az osztrák és magyar 

területen általuk még megszállva tartott utolsó 
keskeny sávokat is kiürítették. A monarchia keleti 
része három és fél év háborújának nyomasztó 
súlya alól teljesen felszabadult. Odessza tegnap 
délután óta a szövetségesek kezében van. A nyu
gati hareztéren tüzérségi és légi harezok. Az olasz 
hareztéren a Pas»bio-tömb déli fensikján lévő 
olasz sziklaállásokat tegnap nagy területen leve
gőbe röpítettük. 

Márczius 15. A németek Ukrániában a Gomel-
től és Kievtől Bachmatsch felé vezető vasútvona
lakat fenyegető bandákat többszöri harezban 
visszaverték. Bachmatschot megszállották. A nyu
gati hareztéren Flandriában tüzérségi harcz. A 
Presnestől északra és északkeletre levő német ál
lások déltől kezdve erős romboló tűz alatt állot
tak. Erős franczia osztagok előretörését a németek 
visszaverték, csak a Thiuzy—Naury úttól nyugatra 
tudták a lábukat megvetni az első árkokban. 

Márczius 16. A nyugati hareztéren tüzérségi 
tevékenység. 

Márczius 17. A nyugati hareztéren Flandriá-
hiiii tüzérségi tevékenység. Az Aillette mentén, 
Berry au Bactól délnyugatra, valamint Tahure 
mellett német vállalkozásokkal kapcsolatban időn
kint fokozódott a harczi tevékenység. Avocourttól 
nyugatra franczia csapatok előretörését a németek 
részint tüzelésükkel lekötötték, részint közelharcz-
ban verték vissza. 

Hajnövesztő, amilyen még 
nem létezett. 

Rövid idő alatt dns hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őszülést, egy hónap alatt fényes ered
mény. Ara 10 és 15 K. BOTART. REGINA 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 34. I. em. 

Illatszerekben nagy választék. 

Perzsaszőnyeg-különlegességek! 
iiimmiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimi 

• Antik ezüst tárgyak, 
nagy választékban kaphatók 
R O S E N S T I N G L N É L 

IV., Deák-tér 4. * . Telefon 6—76. 

LOHR MÁRIA (KRONFUSZ) 
A főváros első és 

SSSA Vm,Baross-u. 85. I H ^ ^ : 
tité és kelmefestő 

gyári Intézete. 
Telefon: Jdzs. 2—37 

Fiókok: 
I I . Fo-utcza 27, IV. ElkB-út 6, Kecskeméti-
utoza 14, V. Harmlnczad-utcza 4, VI. Teréz-
körút 39, Andrássy-út 16, VIII. Joztef-krt 2. 

E H R B A R 

•egayiltak a vawtak! 

és minden más előkelőbb mester-
Kjártmányu z o n g o r á t , p i a n i n o t 
legolcsóbban vehet a szolid kiszolgálá

sáról általánosan elismert 

REMÉNYI fflIHÁLY 
czég zongora- és harmóniám telepén, 
Budapest, VII., Király-utcza 58. és 60 . 

Bégi zongorák, pianinók vétele, 
becserélése, j a v í t á s a és h a n g o l á s . 
» Lehet már zongorát vidékre szállítási. 

KINCS TÖBBÉ BHEÜMA! ] 
ha megrendeli a JtTHÓSrUSZ in 1 
JtnrOKEzf OCS törvényesen védett, J 
orvosilag kipróbált báziszert, mely i 
rhenma, csíz, köszvény, ischias ellen j 
Hrt*^.- bámulatos gyorsan hatmál, 1 
még összezsugorodott Ugn egyéneknél j 
M. A legidultebb esetekben egy adag 1 
tlegtndo. Ára használati utasítással J 
10 korona. — Nagy adag 15 korona, i 
Avatni i ná BUDAPEST, VI, J 
CZAKU A.-He, Királj-utcza 90. \ 

JÓ HATÁSÚésKELLEMES IZŰCUK0BKA 
A TOROKÚREG FERTŐTLENÍTÉSÉRE 

Patkányokat, egereket 

^fe ftusz,,*,kaerel P a t k á n y - h a l á l . 
Emberekre, háziállatokra teljesen ártal
matlan. Sok száz köszönő- és hálairat. 
1 doboz ára 3 Vi korona 3 doboz 8 korona. 
KEMÉNY, Kassa, I. Póstatsdk 12 R. 14. 

Margit-Créme 
a fórangu hölgyek kedvencz szépíti szere, az egész 
világon cl van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a b í r azonnal Felveszi és ki
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. Mi -
vei a Margit-crémct utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei ellátott dobozt elfogadni, meri 
csak ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsírtalan 
vegytiszta készítmény, amely a külföldön nagy fel
tűnést keltett. Ára ki i tégely 2 K, nagy tégely 4 K. 

Margit-szappan 5 — tor. Margit-pouátr í ' 5 0 kor. 

\ Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
KaskaM aláás* lyéfytártaa, Illatszer, s droosa-üzlttíes 

A magyar mágnásvilág alakjait 
mutatja be pompás megelevenítő erővel 

SZEMEHE GYÖftGY 
legújabb regényében; címe 

ÉT 1£ 

! 

Két Kötet * Ara 10 K. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

AMPUTÁLTAK! 
trPTPim | orthopádiai műintézet, Bpest, 
At iLLI l J. IV., Koronaherczeg-utcza 17. 

A technika legmodernebb eltei és STjvsIiisság melleit kétzil : 
m ű l á b a k a t , m ü k e z k e t , j á r ó - é s t á z n g é p e k e t , 
tes t e g y e n e s í t ő m ű f i i z ö k a t , v a l a m i n t a b e t e g -

á p o l á s h o z s z ü k s é g e s ö s s z e s c s i k k e k e t . 

BST Be teg to lókocs ik rokkantak é s lábadozók részére 
n a g y v á l a s z t é k b a n ! ~W) 

Fiatalos, üde nrczbört 
varázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden telnthlbát, úgymint 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránéz, orrvörösség, likacsos, hervadt, 
pettyhüdt bőrt, a Dr. Kayserling-féle asépito-azer. A kara egyszerű, 
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arca-
bor ragyogó szépségben, gyermeki adeségben ás llsslsságtiss noaa-
pázik. 1 üveg 16— K. Diszkrét szétküldés ntáavétul. — Gyár: 
Z I V a S T O Y ás Oo. -Szétküldést hely: S I O I I A * T A l . 

• n d a p . s t , V i t t , Józs . f -körát SS. (MsMsst U 
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Márczius 18. A nyugati harcztér számos pont
ján élénk tüzérsém tevékenység. 

Márczius 19. A nyugati harczté'vn német ro
hamcsapatok sikeres vállalkozásai. A többi harcz-
tereken nincs lényeges esemény. 

Márczius 20. A Bomániával való fegyverszünetet 
márczius 22-ig meghosszabbították. Ukrániában 
Novo-Ukrainkánál német csapatok erős bandákat 
harcz után elűztek. A nyugati harcztéren élénk 
felderítő tevékenység és tüzérségi tűz. 

korában, a svájczi Leysinben. — GYÖRGYBY IRMA, 
úrnő, 57 éves korában, Budapesten. — Ozv. 
QUENTZER HENRIKNÉ, szül. Szamolovszky Ilona. — 
WITTICH SÁNDORNÉ, szül. Layr Josefin, 52 éves 
korában, Budapesten. — Nagymádi és várbogyai 
BOGYAI VILMA, 28 éves korában, Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : andrási JOA-

NOVICH SÁNDOR, Tenies vármegye és Temesvár 
szabad királyi város főispánja, Magyarország tör
vényhatósági joggal felruházott városainak, úgy
szintén Bereg, Mármarcs, Szabolcs, Szatmár, Ung, 
Ugocsa és Zemplén vármegyék élelmezési kormány
biztosa, 58 éves korában, Budapasten. — DALMADY 
SÁNDOR, nyűg. árvaszéki ülnök, a Műbarátok Kö
rének főtitkára, 71 éves korában, Budapesten. — 
HERMANN ADOLF, volt mérnök és nagyvállalkozó, 
a ki a hetvenes évek Tisza-szabályozó munkáiban 
részt \;ett, 82 éves kocában, Budapesten. — GBAEN-
ZENSTEIN GÉZA, nyűg. miniszteri osztálytanácsos, 
66 éves korában, az Innszbruck melletti Mühlau-
l)an. — Barancsi JÓZSA VIKTOR, nyűg. altábor
nagy, 58 éves korában, Pozsonyban. — WELLISCH 
HDGÓ, fővárosi mérnök és építési vállalkozó, 58 éves 
korában, Budapesten. — HUSZÁR FERENCZ, állat
orvosi magángyakorlatra jogosított gyógykovács, 
Kéménden, (Baranyamegye). Huszár Károly (sár
vári) országgyűlési képviselő nyolcz testvérével 
édesatyját gyászolja a boldogultban. — Kisléghi 
NAGY GYULA, San-Markó herczegné uradalmi fő-
intézője, 56 éves korában, Őrcsanádon. — VESZE-
LOVSZKY DEZSŐ, okleveles gyógyszerész, 29 éves 
korában, Aradon. — ÚJVÁRI IMRE, uradalmi jó
szágfelügyelő, 65 éves korában, Kaposváron. — 
NAGY LÁZÁR, a kézdivásárhelyi Takarékpénztár 
czégvezető-pénztárosa, Kezdi vásárhelyen. 

Dr. LENHOSSÉK JÓZSEPNÉ, szül. Bosány Emma, 
a budapesti egyetem néhai nagynevű anatómus 
tanárának özvegye, 89 éves korában, Budapes
ten. — PEJACSEVICH KATINKA grófnő, alapítványi 
hölgy, Budapesten. — Nagykászoní BORNEMISSZA 
LIPÓTNÉ, szül. Brüll Lili. Brüll lgnácz dr.-nak, a 
budapesti ügyvédi kamara elnökének leánya, 36 éves 

3095, számú feladvány Laue Eurt-tól, (Halle a. S.) 
SÖTÉT. 

Napfény, Bizony, gyönyörű ez a mostani kora tava
szi napfényes idő, kár volna ilyen banális verssel kö
szönteni. 

A cVASÁHNAPI ÚJSÁG* 
65-ik évfolyama. 

A ( ( V a s á r n a p i U j s á í p a legrégibb ma
gyar szépirodalmi és ismeretterjesztő képes 
hetilap é v e n k é n t több m i n t 1 3 0 íven 
s több mint másfél e z e r képpe l , legjelesebb 
liazai íróink és művészeink közreműködésével 
jelen meg. 

Előfizetési föl té teleink: 
A «Vasárnapi Ujság» negyedévre 10 korona, 

félévre 20 korona , egész évre 40 korona . 

Az előfizetések a «Vasárnapi Ujság» kiadóhiva
talába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám kül
dendők. 

1. „ Kc4—dá 
2. Velxe3 stb. 
1. _ „ aGxl)5 (Hxbű) 
2. Vei— bi stb. 

Világos indul és harmadik lépésre mattot ad. 

A 3091. számú feladvány megfejtése Fritsch K.-tól. 
Világos. Sötét.- Világos, a. Sutét. 

1. Vh4—el Bclxel 
2. a2xb3f stb. 
1. B(Mxc2 
2. Hd7—b6 f stb. 

Helyesen fejtették meg: A tBudapesti Sakk-kön (Bu
dapest). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Kintzig Ró
bert (Fakert). — Székely Jenő (Qyór). — Bácsi Péter 
(Budapest). — Takáos Péter (Szeged). — Gróf Luzen-
berger Artúr (Budapest). 

Szerkesztői üzenetek. 
Üzenet. Kesergés. Párbeszéd. Sok czifra szó, döezö-

gcta mondatokban, régi és ujabb veisekből vett rekvi-
zitumokkal, tulajdonképeni mondanivaló nélkül. 

Kérdések, Takarodó, Litnivaló, hogy formai rmivé-
szetre törekszik, de a formái nem belső törvények sze
rint alakulnak, hanem szándékos mesterkélés eredmé
nyei s ezért a versek hidegek és igazi élet nélkül valók. 

KÉPTALÁNY. 

A ((Vasárnapi Ujság» 7-dik számában megjelent 
képta lány megfejtése : Bor tanita húrjaimra csalni 
nyájas éneket, — Bor éltanita elfeledni csalfa lá
nyok, titeket. 

Felelős szerkesztő : Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Vármegye-utoza 11. 

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

és teljes fogsorok 
szájpadlás nélkül, 
a gyökerek eltá
volítása fölösleges 

• Speczialista fog- és szájbetegségekben. 
FOGAK FOG -tömések, arany 

fogkoronák és 
aranyhidak. tar
tós porcellán- és 

arany tömések, tiz évi jótállással 
FOG 
kielégíttetnek. 

-húzás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 
Vidékiek egy nap alatt 

Mérsékelt árak. 

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

Első Fővárosi Fogorvosi Intézet, Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 44 . sz. I. emelet. 

Megjelent az 

1917. évi tervényciRkehet 
tartalmazó 

CORPUS 
JURIS | 

HUH CflftlCI | 
Kiegészítő kötete úgy a 
milleniumi nagy Cor-
pus Ju r i s (Magyar 
Törvénytár) , mint a 
H a t á l y o s M a g y a r 
Törvények gyűjtemé
nyeinek. :: 

Ára fűzve -

8 K 

A Franklin-Társulat kiadása 
Kapható minden könyvkereskedésben. 

Viszketességet, sömört, rüht, 
leggyorsabban elmulasztja a Dr. Flesch-féle eredeti 

törvényesen védett 

«Skaboform Barna-zsir» 
Nem piszkít, teljesen szagtalan. 

Próbatégely 2.30 korona kis tégely 4 korona 
családi tégely 11 K. — Budapesti főraktár: 
Török gyógyszertárban, VI., Király-utcza 12. 

Vidékre megrendelési ezim: 

Dr. FLESCH E. „Korona" gyógyszertára, Győr. 
eSkaboform •• névjegyre ügyeljünk. 

Pénzét vissza
fizetem, ha 

t y ú k s z e m - s z e m ö l c s 
borkeményedéseit a Ria-balzsam 
hatom nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre 
menő hála- és köszönoiratok. Ara 
jótálló levéllel 2.40 K üvejenkint, 
3 iiveo 5.50 K és 6 üveg 8.50 K. 
KEMÉNY, Katta I. Postafiók 12/123 

HIRDETÉSEK 
• f e l v é t é i n e k 

a k i a d ó 

• h i v a t a l b a n 

B U D A P E S T . 
Egyetem> u. 4 . 

9 
Csak a szakszerű 

B a r o m fi-tényésztés 
mint fő- vagy mellékfoglal

kozás legjobban bevált 
K e l t e t ő g é p e i n k k e l 
láthat el minden háztartást 

h a s s a l é s t o j á s s a l . 
toirvasztásra kész baromfi 

7—8 hét alatt. 
C s ő n t ö r l ő g é p e k e t , 
mindenféle baromfi és apró-
állat tenyésztési berendezést 

legolcsóbban vásárol a 

NickerI és Társa R. T.-nál, 
Kizárólagos vállalat szakszerű 
baromfi és apróállattenyésztő 

telepek berendezésére. 
BUDAPEST, 27. sxixn. 
V., Vilmos-császár út 52. 
Kérje azonnal a 21. sz. árjegyzéket. 

immmmffi 

» M M t M « H » * « « « « * M M « » M « « M M « » » > H « H 

• 
• • • • • 

5 
i l 

URAK 
kiváló pontossággal szabályozva 10 évi jótállás mellett. 

ÉKSZEREK 
divatos és Ízléses kivitelben. 

EVŐESZKÖZÖK 
ezüst és alpaccaezüstból. 

EZÜSTNEMÜEK * 
és 

DÍSZTÁRGYAK 
•zígoruan szabott jutányos árakon kész

pénz és előnyös részletfizetési fel
tételek mellett beszerezhetők 

BRAUSWETTER JÁNOS 
CHRONOMETER és MŰÓRÁSNÁL 

Alapíttatott C T r P r n Számos kl-
1847-ben. a í t W t U ^ tiinterés. 
Több ezer elismerő levél, legújabb 

diszes nagy képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 

• 

^ • • • • • » y • • • v ^ • • • • • • ^ • ^ • • » • • » • • • • • • • 4 » • • • • 

j Új a k t u á l i s k ö n y v ! 

NEUMANN KÁROLY dr. 

UÁMTARIFA 
É S 

UASUTI DÍJSZABÁS 
Kereskedelempolitikai tanulmány 

Á r a 4 k o r o n a 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN 
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P r ö b a d o b o z illetve tégely á r a _ 2 ko rona . - Nagy d o b o z illetve tégely á r a 4 korona . 

MINDENÜTT KAPHATÓ! ^ , • 1 1 1 . • • • • • • — * • 
im»**0*mm*m 

Főelárusitóhely: DIANA KERESKEDELMI RÉSZV-TÁRS. V., Nádor-u. 6. 

ALAPÍTVA 1914. 

G y á s z e s e t b e n 
7 , , kelmefestő, vegytisztito és 

r u h á k SOrOn klVUl gözmosógyarában 
festetnek feketére. Hagyvárad. Postafiók. 
Postai megbízások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

I BEHDELÉSIÍÉL mmm 

SZÍVESKEDJÉK LAPDHKBA HIVATKOZIL 

Elsőrendű, hegyaljai jól összeforrt 
erősen kifejlődött egy, kettő és há

rom éves, gyökeres, fajtiszta 

szőllőoltványok 
továbbá fNOVAn féle hazai dás-
gyökérzetfi, rendkívül kifejlődött 

magántermő 

szőllővesszők 
naev mennyiségben, mérsékelt árak mellett, kerül
nek eladásra. Árjegyzéket kívánatra díjmentesen 

küld, czim: 
•NOVA. SZÖHŐMSSZÖ és szöllöoltványtelep kezetósége 

Arad , Szabailság-tér ÍO. 

' Világra »z6l6 újdonság \-m 

LURIOIM 
CZIPŐKRÉMVIASZK 

ÖT PERCZ ALAIT 
ogy adag Lurion czipőkrém-vias2V-
hóí bárki egy negyed kiló legfino

mabb czípőkrémet főzhet. 
Ara 2 korona. Mindenütt kapható! 

M O N T A N V I A S Z K M Ű V E K 
Budapest, Andrássy 

EK R.-T. 
á t 74. | 

Kinek van szeplője? 
VagF bármely más folt, bőrtlsítátlanságu arcián f 

i i használja teljes bizalommal 
Bozsnyay Szeráj arczkenőcsét. 

mely egyedüli szar az »r«s tisztátlansagal, szeplők, mltesserek, pat
tanások eltáTolitaüára. Használatára az arcz pár nap alatt bársony 
Dohára ás hófehérre Táltozik. Egy ki« tégely ára 80 ftU., nagy tigely 
1-60 K. Hozsávaló ssappan ára 1 kor. Happali S í . r a j oreme 
ára I S O I . S s . r é n pondre, AX axosporok g/yong-ye. dobos 

1 40 K, <sh.r, rózsa, nrgis ás tettszlnben. 

Kéariii: Bozsnyai M. ftófnmrika, Arad, Saabadsá>téf 8. 

Vadászsportot űzőK 
akár itthon', akár a fronton vannak 
figyelmébe ajánljuk a 

f i 

M NIMRÓD 
KÉPES VHDASZUJSÁG-Ot 
Állandó melléklete 

„R vadászeb" 
czimű ebtennyésztésí szaklap. 

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

Előfizetési ár mindkét lapra: 
egész évre 20 K és 4 K háborús pótdíj összesen 24 K 
féi « 10 " « 2 « « « • ia « 
negyed s 5 « « I « « « « 6 « 

Tessék mutatványszámot kérni. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz. 

(Frankli n-Társulat.) 
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Második kiadásban jelent meg 

A U1LÁGHÁB0RU 
Vezérfonal iskolai tanításokhoz és 
tájékoztató a nagyközönség számára 

VASÁENAPI UJSAG. 12. szili . 1918. 65. ÉVFOLYAM. 

A Magyar Paedagogiai Társaság megbízásából 
szerkesztette 

dr. IMRE SÁNDOR 
az állami polgáiisk. tanitóképzőintézet tanára, 

egyetemi magántanár. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával. 

Ára 12 korona. 
E kötetet Angyal Dávid egyetemi tanár, Balanyi György fogimn. tanár, 
Kemény Ferenc reáliák, igazgató, Littke Aurél pedag. tanár, Márki Sándor 
egyetemi tanár, Pilch Jenő honvédalezredes, Rácz Gyula a főv. Statisz
tikai Hivatal titkára és a szerkesztő tollából a következó háborús kér
désekről nyújt összefoglalást: a háború világtörténeti előzményei, a 
hadi események (számos ábrával), az ország belső története a háborn 
alatt, a hadviselő államok földrajza, a háborn és a gazdasági élet, a 
közművelődés, a társadalmi mozgalmak, a közegészségügy és a háború, 
a közerkölcsiség, és a háborn, elmélkedések a jövőről; befejezésül: 

szempontok a háborús kérdések iskolai feldolgozására. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 
Kapható: 

Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 
Budapest, VI., Andrássy-nt 21. és minden könyvkereskedésben. 

A M A M KÖHVÜTflft Szerkeszti 
RADÓ ANTAL 

891. szám 

új füzete: 

B E R C Z I K ÁRPÁD 

NÉGY KOSÁR 
ÉS EGYÉB VÍG TÖRTÉNETEK 

Ára 40 f i l lér . 

A népszerű magyar humorista napfényes derultségíi új elbeszélései. 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

f ®SK!>©<iX!)<?X2<S)©^ 

Vidám perczeket szerez magának, 
§ ha elolvassa 

ZSOLDOS LÁSZLÓ 
g új könyvet. Czime: 

AZ ÜRGE, 
Ára 5 korona § 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA | 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN | 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Si 

ISMERETEK TÁRA 
Szerkesztik E N D R E I Á K O S és M Á R T O N J E N Ő 

Az I s m e r e t e k T á r a az iskolai ismereteknek rövid, de alapos magyarázata. — Eddig megjelent: 

1. S z e m k ő Aladár . Magyar nyelvtan helyesírási szó
tárral . K 1.40 

2. T. Badinyi Sándor . Magyarország oknyomozó tör
ténete. Áttekintő összefoglalásokkal, érettségi és tan-
képesitő vizsgálatra készülőknek K 1.80 

3. Solty Korúé i . Latin nyelvtan gyakorlatokkal és két 
szines táblázattal KI.80 

Lenkei Fe r enc . Algebra 
Ujj Gyula. Természettan. I. kötet: 

Akusztika 

. _ K i -
Mechanika. 

•_ _ K 2.80 
6. Ujj Gyula. Természettan. II. kötet: Fénytan. Hőtan. 

Mágnesség. Elektromosság. Kozmográfia _ _ K 2.80 
7. .Márton J e n ő . Német nyelvtan olvasmányokkal és 

gyakorlatokkal K 2.— 
8. Endre i Ákos . A magyar irodalom története a fon-

tosabb művek tartalmi ismertetésével. I. rész: Kis
faludy Károly felléptéig K 2.— 

í). Endre i Ákos . A magyar irodalom története a fon-
(osabb müvek tartalmi.ismertetésével. II. rész: Kis
faludy Károly felléptétől a legújabb korig K 2.— 

10. Solty Kornél . Latin mondattan T. Livius, Corn. 
Nepos, J. Caesar és Phsedrus műveiből vett olvas
mányokkal kapcsolatban K 2.— 

11. Lenkei F e r e n c . Geometria I. rész: Planimetria és 
trigonometria K 2 . — 

12. Lenke i F e r e n c . Geometria II. rész: Stereometria 
és analitika 2.— 

l.i—14. Sajtó alatt. 
lö. F e h é r J e n ő . A tavaszi flóra legközönségesebb vi

rágos növényeinek könnyű és gyors határozója. 
Kezdők számára. 102 ábrával a bevezetésben K 1.60 

l(j. T a u b e r N. Nándor . Rövid kereskedelmi levelező 
a megfelelő német szólásmódokkal K 2.80 

17. F e h é r J e n ő . Az őszi flóra legközönségesebb 
virágos növényeink könnyű és gyors határozója. 
Kezdők számára. 102 ábrával a bevezetésben K 1.20 

A L A M P E L R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) r.-t. kiadása. 
Kaphatók minden könyvkereskedésben. 

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

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, MÁRCZIUS HÓ 3 Í 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4 

Egyes szám 
ára 80 fillér. Előfizetési feltételek: 

Egészé vre_ 
Félévre— _ 
Negyedévre 

, 40.— korona. 
80.— korona. 
10.— korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg. 
határozott viteldij is csatolandó. 

K R I S Z T U S S I R A T Á S A . BeHiiú hrtmraye. 


