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ODAKÜNN SÜT A NAP. 
REGÉNY. - IRTA BERKES IMRE. (Fo.ytat^., 

Látta maga előtt reszkető, ti os kis orrát, 
puhán simogató sötétzöld szernél; a mely bár
sonyos és tisztán ragyogó volt, ha a jókedv 
meíege hevítette a lelkét, de zöldes, gonosz 
tűzben villant fel, ha megharagudott vagy 
bosszankodott. 

Megváltotta a jegyét ós bem ni a színházba. 
A nézőtéren nagy nyugtalanság hullámzott vé
gig, az emberek kínosan forgolódtak, hangosan 
krákogtak, boszus megjegyzéseket tettek, a 
zsöllyék és támlásszékek idegesen recsegtek. 
Bíbor figyelni kezdett a darabra, csak most 
vette észre, hogy háborús történetet játszanak 
a színpadon. Egy sebesült őrmestert látott a 
lövészárok szólén, egy másik katona jelentést 
hozott néki,a háttérben rőt, erdős táj vöröslött, 
a távolból, mintha csak a szomszéd faluból 
hallatszanék, a lövészárokig vetődött az ágyú
dörgés monoton hangja. Az őrmester szavalni 
kezdett, úgy látszik, ez a fárasztó szónoklat 
volt az, a mely a publikumnak nem nyerte meg 
a tetszését. Aztán más alakok is jöttek a szín
padra, szép csoportban leültek a lövészárok 
háta mögé és elkezdtek csendesen énekelni. 
Most egy parasztruhás menyecskének az alakja 
tűnt fel a háttérben, a mint az erdőből kikanya
rodó keskeny utón a lövészárok felé közeledett. 
Bibor szív;' erősebben dobbant fel, megismerte 
Kócsagi Esztert. De a színésznő még szóhoz sem 
jutott, Bibor még nem szívhatta magába hang
jának újra visszatért zenéjét, a mikor az első 
sorban dühösen felugrott egy úr, kalapját a 
hóna alá csapia s felkiáltott a színpadra : 

— Ugyan kérem, hagyják abba, hisz ez nem 
igaz! Ez hazugság! Máskép történt! 

Az egész nézőtér felfortyant. Mások is föl
álltak, mások is kiabálni kezdtek. Egyesek han
gosan nevettek, fitymálón szólták le a darabot, 
a színészek elképedten bámullak a félhomályba 
vesző nézőtérre, egy rendőrtiszt kardjának a 
csörrenése hallatszott ,-de mielőtt közbelépheti i 
volna, egy főhadnagy indult kifelé, a homlokán 
mély sebhely nyomai látszottak, karjával bo-
szusan legyintett s ezt mondta : 

— Kérem, ez nem igaz, hagyják abba! 
Ilyesmi nem volt a harcztéren! 

— Igaza van a főhadnagy úrnak, — kiabál
ták egyszerre többen. — Micsoda badarság! 

— Elég, elég! Adjanak elő valami vígjaiékol ! 
Ki az ördög kíváncsi a harcztérre? Elég volt 
már a havezlérből! 

— De ha legalább igaz volna ! Micsoda szem
telenség ilyen hazugságot?.. . Ezek bábok. 
ezek nem katonák! 

— Olyan ember irta, a ki sohasem látott 
lövészárkot. Hogy mer nékünk lövészárokról 
beszélni ? 

— Szerző, szerző! 
— Lássuk azt a >Z.T/Ő: . ide merje tolni az 

ábrázatát! 
— Mii zavarják az embert ezekkel a csinált. 

kieszelt szamárságokka 1 '•' 
— Hol az igazgató, hol a dramaturg? Hogy 

mernek ilyen darabot előadni? 
— Vígjáték, vigjáték!. . . Elég volt a gyászból. 
— De ez a darab még a gyászt is megsérti, 

az emlékeke! is . . . 
— Nem kell gyász, nem leli a háború, nem 

kell vér! Bohózat!. . . 
— Xem kell lövészárok, vigyék ki a'lövész

árkot! 
— Egyáltalán véres katona ne jöjjön a szín

padra. Hazugság! 
Valami mély undor és harag fogta el a pub

likumot. S-nk'i sem akart a háborúról hallani, 
még a színpadi háború is fellázította az idege
ket, ismeretlen emberek álltak össze és szidták 
a színházat, a mely éhes számításból kassza
darabot akart csinálni újra a nép könnyeiből. 
Ez ellen tiltakoztak, ez volt az, a mit' senki 
nem akart. De legjobban az bőszített fel min
denkit, hogy a hamis kép mellett a tartalom is 
hazug volt. 

Bíbort egészen föllelkesítette a váratlan tün
tetés. Mintha semmi más gondja nem lett volna 
a világon, maga is a leghangosabbak közé ele
gyedett, ugyanúgy szidta a darabot, mint a 
többi. 

A jegyszedők nagyképűen futkároztak, a 
színháznak néhány belső embere csittítani pró
bálta a lázongó közönséget, a színészek most már 
megdöbbenve hallgatták a mind ellenségesebbé 
váló kifakadásokat, még néhányszor megpró
bálták, hogy folytassák az előadást, de a mikor 
ez már teljesen lehetetlenné vált, kijött a ren
dező a színpadra, meghajtotta magát és intett, 
hogy valami mondanivalója van. 

— Csöndet kérünk! Halljuk a rendezőt! 
— Halljuk! Halljuk! 
— Nehogy mentegetni próbálja! — kiáltotta 

valaki érdes hangon. 
Mindenki nevetni kezdett. 
— Tisztelt hölgyeim és uraim, — dadogta 

reszkető hangon a rendező, — Kócsagi Eszter 
asszony hirtelen rosszul lett, s így ezt a darabot 
nem folytathatjuk. Helyette fél óra múlva a 
Csecsemő czímű vígjátékot játszuk el. A pénztár 
a jegyek árát kívánatra visszafizeti. 

— Éljen a rendező! — kiáltották sokan. — 
Ez aztán az okos ember! 

— Kócsagi Eszter betegedett meg? Úgy lát
szik a darab betegedett meg. 

— Lássuk a Csecsemőt! 
Bibor a színpadra nézett, valóban, Kócsagi 

Eszter már nem volt ott. A függönyt lebocsá-
tották. Sokan a kijárat felé siettek. Bíbor is 
kiment a foyerba, látta, hogy csak nagyon 
kevesen jelentkeznek a pénztárnál, hogy jegyeik 
árát visszafizettessék. Rövidke ideig tétován 
ácsorgott, aztán kiment az utczára, megállt a 
színház sarkán, ott, a hol a szinészkijárat volt 
és várta Kócsagi Esztert. 

A kijárat előtt egy magas termetű, katonás 
külsejű, lágy szemű, szőke ember sétált föl-alá, 
Bibor akaratlanul is fixirozni kezdte ezt az em
bert megérezte, hogy ez is Kócsagi Esztert várja. 
Mintha csak a régi esték egyike szökött volna 
ide a színház elé, a bűvös álom aranykerekű, 
csilingelő kocsiján, megint lesi a színésznőt, 
megint féltékenykedik a másikra, a kii nem 
i-m ír, a kinek a színésznő be fogja mulatni, s 
a kit a pokol fenekére kergetne, ha tőle függne. 
Hányszor volt ez így a múltban, néki ígérte 
az estjét Kócsagi Eszter, aztán kedves ravasz
sággal cserbenhagyta, mással üli a kocsiba, 
mással tűnt el az éjben, az ő számára csak a 
drága ruhájából elszálló párfőm maradt vissza. 
Talán most is így lesz, a másiknak lesz szeren
cséje, s ő in-h l vissza a szállóba, álmodhatja 
tovább kínzó álmait Gvlovszky kapitányról és 
hűtlen, halott feleségéről. 

Most a másik kezdte őt fixirozni. Csoszogott 
előtte,megrövidítette a lépéseit, meg-mégfordulfr, 
rámeresztette a szemét, éppen ő rá, holott 
mások is jártak erre, már sokan ácsorogtak a 
kijárónál, borostás arcú színészek jöttek, sá-
pidt, ideges lánykák szemtelen megjegyzése
ket tettek a véletlenül arra járókra, a kik kí
váncsian vetették tekintetüket a gyönyörűen 
kivilágított Luxus-színházra. 

— Milyen jó így, — gondolta Bibor, — vissza
futni az elillant évekbe, föltépni a diákévek 
megkopott képeire rátapadt sűrű pókhálót, föl
reteszelni a múlt nehéz ajtaját, a mely mögött 
vidám, aranyos ós jószagú az élet . . . Olcsó 
kocsi baktat a liget fái közölt, a S efánia-út 
illatos korzóján és semmi sincs számukra e 
lassan zökkenő kocsin kívül a Stefániá-úton, 
mert ebben ők ketten csókolóznak, Bibor 
Tivadar és Kóc-agi Eszter. 

Eszter ott állt már az ajtóban. Csengett a 
hangja, még hátraszólt valakinek néhány meleg 
szót, picziny lábát már kecsesen fölemelte, 
hogy induljon kifelé, könnyű fehér kalapja 
alatt szinte világított márványfehér arcza, 
Bíbor feléje indult, ugyanakkor" az a másik 

férfi megbillentette a kalapját. De Bibor ügye
sebb volt, már ott állt a színésznő előtt. 

— Jó estét, Eszter. 
A színésznő csodálkozva s kíváncsian nézett 

Bíborra. Bibor halkan nevetni kezdett. 
— Oh Istenem, ilyen volt a tekintete régen 

is, a mikor hirtelen nem tudta... — Eszter nem 
ismer? 

— Bibor? — rebegte halkan a színésznő. 
— Igen, igen, én vagyok, én — és magát 

várom. 
A katonás külsejű ember már szorosan ott 

állt Bibor háta mögött. 
— Engem? — kaczagott Eszter. — Na, ez 

kedves. 
— Benn voltam a színházban, láttam magát, 

gondoltam, megvárom itt. Itt még amúgysem 
vártam soha. Emlékszik? 

— Pardon, — motyogta most a háta mögött 
a szőke ember. 

Eszter erősen rámeresztette a szemét a má
sikra. 

— Úgy? Az urak, ugyebár, nem ismerik egy
mást? Ziehanovszky Miklós orosz kapitány, 
Bibor Tivadar. 

Bibor kezet fogott az orosz kapitánynyal. 
— Kedves barátom az orosz, — magyarázta 

Eszter, — orosz kapitány volt, itt maradt a 
háború után, megszeretett bennünket, már ma
gyarul is jól beszél. Úgy-e, Miklós? 

— Valamit, igen, — hápogta idegenes kiejtés
sel az orosz kapitány és nyugtalanul nézett 
Eszter ravaszkodó szemébe. 

Bibor megértette ezt a ravaszkodást, végig
simította meleg tekintetével a színésznőt és a 
viszontlátás örömére gyengéden megcsókolta a 
kezét. 

— És már régen Pesten van? — kérdezte 
Eszter. 

— Nem, csak ma jöttem, ez volt az első 
utam, hogy magát fölkeressem. Ha nem volnék 
alkalmatlan . . . 

— Nem, nem, nem, — idegeskedett Eszter s 
most már boszantotta, hogy a kapitány még 
mindig itt ácsorog s nem akarja észrevenni, 
hogy a mai estje már nem az övé, hanem ezé 
a másiké, aki véletlenül és váratlanul toppant 
ide és a kinek a jelenléte most százszor jobban 
izgatja, mint Ziehanovszky kapitány ezer unal
mas meséje a távoli Oroszországból "ós lankadni 
nem akaró, ostromló szerelme . . . 

— Isten vele, kedves Miklós, majd holnap, 
igen, úgy-e megbocsát, Bibor nagyon, nagyon 
kedves ismerősöm, Bibor, régi emlékek, úgy-e 
Bibor? 

— Köszönöm, hogy emlékszik, — mondta 
hálásan Bibor. 

Az orosz kapitány újra megbillentette a ka
lapját és majdnem könyörgő hangon kérdezte. 

— Tehát holnap? 
— Igen, holnap vagy holnapután, nem tu

dom, majd telefonáljon, vagy írjon, igen, vagy 
majd én telefonálok magának a bankba. 

A kapitány meghajtotta magát s gyorsan el
sietett. Eszter karra vette Bíbort, kissé magá
hoz vonta és a szemébe nevetett. 

— Na, úgy-e, ezt elintéztem? 
— Csak úgy, mini régen, — súgta boldogan 

Bibor. 
Es mintha a világon semmi sem érdekelné, 

ifjan és lázzal indult el régi szerelmével a pesti 
éjszakába . . . 

XIII. 
Az autó puhán, selymesen imbolygott tova a 

félhomályba vesző utczákon, s Kócsagi Észtet 
különös elragadtatással beszélt össze-vissza min
denről, a hogy olyankor szokta, a mikor kedves 
meglepetés érte, a mi fölrázta már kissé fanyalgó 
kedélyét, elfáradó szivét és elpuhuló testét . . . 
Eldicsekedett újabb sikereivel, pletykálkodott a 
színházakról, gyűlölt színésznőkről, a kikre 
irigykedett s a kiket megvetett, elszámlálta 
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barátait, a kik gyorsan váltakoztak, s gyengé
denemlítette a legújabbat,a szőke Ziehanovszky • 
kapitányt, a ki itt maradt Pesten, nem mert 
visszatérni hazájába, mert nagybátyja a háború 
alatt a hadügyminisztériumban milliókra menő 
sikkasztást követett el, letartóztatták, kivégez
ték és az egész Ziehanovszky-családot orosz-
módra üldözni kezdték. 

— Nagyon kedves, csendes fiú, itt maradt, 
bekerült egy bankba ós most minden este a 
Luxus-színházban őgyeleg, engem vár, engem 
szeret . . . Féltékeny vagy rá? — kérdezte go- ( 
noszkodva Bibort ól. 

— Én? Hogyne volnék rá féltékeny! A% 
vártam már, hogy elküldjed, de tudtam, hogy 
ál is fogod 'küldeni. 

— Na, csak ne légy olyan elbizakodott, — 
fenyegette meg Eszter és csókra nyújtotta kissé 
heivadó száját. 

Néhány pillanatig nem szóltak egymáshoz 
aztán Eszter unszolni kezdte Bíbort, hogy most 
ő beszéljen. 

Bíbor dadogni kezdett, összefüggéstelenül ka
vargatta élete elszállott eseményeit, mondott 
egyet-mást a háborúról, régi fáradt képeket 
idézgetett, aztán hirtelen eszébe jutott Gömöry 
százados, Hadaróczy tanár, tüntetés Görgettgi 
ellen, Forgószél hadnagy, Halál Péter, az 
Árkay-család és Parlaghy . . . 

— Forgószél hadnagy, — kiáltott fel lelkesen 
Eszter. — Milyen kedves, milyen eredeti! Na, 
és tényleg ért valamit, a stratégiához? 

— Ért, ért, hát hiszen valamennyien értünk 
hozzá valamit. Csakhogy ki jó stratéga, ki meg 
rossz. Forgószél hadnagy huszonhárom éves, ő 
újra kezdheti . . . 

A szakadozott beszédből egyszerre föltárult a 
felületes és olcsó szenzációkban elernyedt szí
nésznő előtt a kisváros s a kisvárosban az egész 
ország, a dologkerülő Halál Péter, a múltban 
kotorászó Forgószél hadnagy, az élelmes Árkay 
Jolán és a kalandokra vadászó Parlaghy . . . 

•*-. És mondd, hogy éltek ti a kis városban, 
hogy tudtok ott élni? — kérdezte leplezetlen 
részvéttel. 

— Élünk, sínylődünk, — mondta szomorúan 
Bibor, s a hogy ezt mondta, reszketni kezdett, 
megcsapta a tegnapi éjszaka sorvasztó, nehéz 
levegőjével. 

. . . M i t keres ő itt, miért van ő itt, hogy 
került ide? — gondolta magában hirtelen Bibor. 

. . . Milyen ocsmány, milyen undorító és aljas 
dolog, hogy ő itt van, itt, egy lélektelen, érzés
telen, ostoba színésznő oldalán, holott másutt 
kellene lennie, otthon, a hol holtan hagyott 
egy asszonyt, ott volna a helye, ott kellene ki
sírnia mind a két szemét! 

A tegnapi éjszaka . . . Parlaghy . . . A fele
sége . . . Halál Péter vaslába . . . Szibéria . . 
Orlovszky kapitány . . . És a nyugtalanság ott
hon. Az emberek idegei szétpattantak . . . Kik 
ezek az emberek és miért nem lehet rájuk 
ismerni? . . . És miért van ennyi dráma, ennyi 

PETŐFI ISTVÁNNÉ.— Simonyi fényképe a 70-es évekből. 

tragédia? . . . Miért kellett neki is ilyen tragiku
san? . . . És az ő idegei? Hol vesztette el kemény, 
aczélos idegei t? . . . Mert elvesztette. Ernyedt, 
puha, tehetetlen ember lett belőle . . . Nem, 
nem, valami erős, tiltakozó érzés sajdult fel 
benne, mégis legjobb volna, ha öklével betörné 
az autó ablakát és szó nélkül kiugranék belőle . . . 

(Folytatása következik.) 

EGY KÉPHEZ. 
Vígan mosolyg a napsugár az égen, 

Mégis hideg van ; a táj hófedett. 
El-elmerengve sétálok veled . . . 

Már látlak elmenőben, útra készen. [ 

Most is, meleg prémekbe bújva mélyen, 
Fázol talán, hogy reszket a kezed? 
És így a táj bármily derült lehet, 

A kétely árnya rám borul egészen.' 

Mert sejtem, arra nem kapok jogot* 
Veled lehetni folyton, árny gyanánt, 
Vészben, derült időben egyaránt. 

3 miről szivem már annyit álmodott, 
— Eejtély s örökre tört remény marad: 
Jól eltakart hókebled és nyakad. 

Jvsth Béla. 

EICHHOKN VEZKRTÁBORNAGY ( l ) KRAUSS ALFRÉD OSZTRÁK-MAGYAR TÁBORNOKKAL ( l , ODESSZÁBAN, 
KEVÉSSEL MEGGYILKOLTATÁSA ELŐTT. 

PETŐFI ISTYÁNNÉ, GAYLHOFFER ANTÓNIA, 
f 1918, 

Mult héten hunyt el Abonyban Petőfi Ist-
vánné, Gaylhoffer Antónia, a nagy költő öcscsé-
nek özvegye, s benne Petőfi Sándor szűkebb 
családjának utolsó tagja kihalt. De ezt a sógor
nőjét a költő már nem is ösmerte ; pár évvel 
az ő halála után ismerkedett meg vele öcsOse, 
még később vette el feleségül, hogy aztán igen 
rövid együtt léi ulán tragikusan végződjék köl-
osönös szerelemre alapított házaséletük. 

IVtőti Istvannéegy pestmegyei jómódú föld
birtokosnak volt a leánya. Atyja Gaylhoffer 
János, gróf Beleznay Jánosnak volt eredetileg 
a gazdatisztje Pilisen. Mikor a gróf megháza
sodott, az asszony magához vette egyik unoka-
hugát, egy teljesen szegény árva leányt. A gazda-
tiszt megtetszett a leánynak, a ki kezét nyúj
totta neki; a gróf pedig egy kisebb birtokot 
ajándékozott az új házaspárnak. Gaylhoffer 
kitűnően jövedelmezhette ezt a birtokot. Mikor 
a Pest-czeglédi vasutat építették, téglakemen-
czét állított föl a földjén, s ő szállította az 
épületekhez szükséges összes téglát. Az üzlet 
kitűnően sikerült, s a nyereségből egy szép ér
tékes birtokot vett Dánoson. (E birtok egy 
része ma Wekerle miniszterelnök tulajdona.) 

Dánoson az ötvenes évek végén és a hatvanas 
évek elején élénk társadalmi életet folytatlak 
az ottani birtokosok. Minden család a pasztáján 
lakott, télen-nyáron s gjakori volt a társas 
összejövetel. Szilassy Istváné — a megye alis
pánjáé volt az egyik ház, s annak ékessége két 
felnőtt leány. Heribán János házában is két 
szép leány. Hoitsy Sámueloknál három eladó 
leány egyszerre. Hoitsy Sándoroknál és Ge-
renday Ambrusoknál egy-egy kedves fiatal asz-
szony. De a legvidámabb ház a Gaylhofferéké 
volt, öt fiúval és hat leánynyal. 

Ehhez a házhoz került a forradalom után 
Petőfi István, mint házi nevelő. A legidősebb 
fiú, János hozta őt oda, a kivel együtt honvédes-
kedtek a függetlenségi harezok alatt. A népes 

. család ifjabb gyermekeit oktatta. S megtörtént 
az, a mi oly gyakran megtörténni szokott, mikor 
fiatal ember és fiatal leány huzamosan tartóz
kodnak egy fedél alatt : a nevelő, s a felnőtt 
házi leány beleszerettek egymásba. Petőfi István 
megkérte Gaylhoffer Antónia kezét. De a leány 
atyja megtagadta a beleegyezését. Petőfinek 
nem volt semmi vagyona, semmi állása, semmi 
diplomája, melynek a lapján megkereshette volna 
a családja számára kenyerét. A Gaylhoffer 
vagyon pedig napról-napra fogyott, már akkor 
megemésztette a sok gyerek neveltetése, s a 
vendéglátás. 

Petőfi elbúcsúzott; s elindult az élet nagy 
országútján, hogy megélhetést biztosítson ma
gának valahol. Sok hányódás után elérkezett 
Csákóra, a hol gazdatiszti alkalmazást kapott 
Geiszt birtokán. Ekkor újra jelentkezett Dánoson 
mint kérő, s oltárhoz vezette a nem szép, de 
végtelenül kedves és szellemes Gaylhoffer An
tóniát. 

Hogy mi történt a házasfelek között, azt senki 
sem tudja, de néhány napi együttélés után az 
asszony visszajött a szülei házhoz. Sokat beszél
tek akkor tettének oka felől, de csak az volt 
bizonyos, hogy a férj volt a hibás. Mondták, 
hogy legénykori gazdasszonya uralkodott felette 
azután is, hogy megházasodott. Azt is beszélték, 
hogy ez a gazdasszony tudója volt egy véres 
tragédiának, melyben Petőfi szerepelt s ennek 
következtében tartotta őt a hatalmában. Bizo
nyosat azonban nem tudott senki. Petőfiné nem 
mondta el soha senkinek, se szüleinek, se nővé
reinek, se barátnéinak, hogy mi késztette rá : 
ott hagyni férjét. Végül az asszony bátyja, 
Gaylhoffer János (az apa közben meghalt) le
utazott Petőfihez, hogy megtudja tőle a valót. 
De Petőfi megtagadta a feleletet. Mindössze arra 
vállalkozott, hogy egy közös bizalmasuknak, 
Gerenday Ambrusnak fogja elmondani. — El
mondta-e ezt a titkot? Gerenday a sírjába vitte. 

Petőfi életjáradékot ajánlott fel a nejének, 
de az visszautasította. Pedig nem váltak el 
törvényesen, s szűkösek voltak az anyagi viszo
nyai. Mert a dánosi birtokot el kellett adni, s 
csak Nyáregyházán maradt a családnak egy 
háza, s néhány hold földje. 

Petőfi István nem találkozott azután többé 
a feleségével. De végrendeletében reá hagyta 
vagyonát. 
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1. Bnlog-Bóhrer Ágoston internált 
után 1300 versztnyi utat tett me 

magyar állampolgár, a szentpétervári Metropol színház szczenikai rendezője, a ki fiatal orosz feleségével a tomdalom 
>g haza felé, nagyrészt gyalog, részben szekéren és vasúton Orcszországban. - 2. Egy zürjen parasztnábob 

feleségének temetése. — 3. Zűrjén faluszépe vasárnapi öltözetben. 

M A G Y A R I N T E R N Á L T A K É L E T E A 
J E G E S - T E N G E R M E L L E T T . 

Az emelkedett gondolkozású művelt európai 
emberek minden modern kényelemmel beren
dezett városi életétől több ezer kilométernyi 
távolságban, a kihalt életű Északszibéria és az 
európai Oroszország közös határainál , közel a 
Jeges-tengerhez, irdatlan őserdők befagyott 
t ávú , hóval födött humuszán, csontfagyasztó 
téli éjszakában ; négy iram-szaivassal röpülő 
trojkában három férfi és egy nő igyekszik na
gyon jelentős küldetésben eljutni az utazásuk 
kitűzött czéljához. A négytagú társaság a dán 
királyi kormány küldöttsége, a kik Szentpéter
várról indultak el hősi vállalkozással erre az 
ijesztő, veszélyes ú t ra , hogy felkeressék a Jeges
tenger közelébe internált magyar és osztrák 
állampolgárokat. A társaság tagjait vastag, 
dupla téli bundákba takaiódzva is, majd meg
veszi az Isten hidege, összerázkódó, vaczogó 
testüket a meleg vérük mellett egy még nagyobb 
érzés, az emberszeretet á tha tó érzése htví t i . Ta
lán ezért nem fagytak meg a 40°-os dermesztő 
hidegben. 

Egyszerre csak, a hideg éjszakában, oly 
hosszú, szinte végnélkülinek tetsző utazás u tán , 
emberi hangok ütik meg a füleiket. Ez új ér
zést galvanizál a gyilkoló fagytól elalélt ereikbe. 
Jobban kihajolnak a szánkájukból, vastag 
prémkucsmájukat jobban feltolják a füleik fölé 
és most már a süket éjszakában tisztán hall
hatóvá válik a mérhetetlen szenvedésekkel tele 
megejtő é n e k : 

«Szép h a z á m ! . . . csak még egyszer láthassa
lak t é g e d ! . . . » 

A társaság tagjai föleszmélnek a szívükig 

ható bánatos énektől, elessen kimeresztik fá
radt szemeiket a fehér téli éjszakában s ott lát
j ák maguk előtt Knjazsica zűrjén falucska né
hány faházát, a hol magyar internáltak vir
rasztanak epesztő, reménytelen hazavágyakc-
zásban, éjjel-nappal. 

I t t , a hol az ősember lakott egykor, tavak 
fölé emelt czölöpépítniényt-k( n és kőszerszámok-
kal védekezett az irtózatos erejű ősállatok el
len s a hol nemrégen, is még mammuthok meg
fagyott hulláit ásta ki a szorgosan kutató em
beri tudomány, — ide, Vologda nagy koimány-
zóság egy északra tolt falucskájába internált 
a legyűrt czári hatalom mintegy 260 magyar, 
osztrák és német állampolgárt s aztán végképen 
magukra hagyta , hogy haljanak éhen, betegen, 
reménytelen hazavágyakozás kínjaiban gyöt
rődve. A magyarok szellemi vezére és kitartó 
vigasztalója e táborban Balog-Bóhrer Ágoston 
szentpétervári színházi szczenikai rendező volt. 

Vologda koimányzóság Oroszország észak
keleti részében több mint 50,000 négyzetkilo
méterrel nagyobb területet foglal magában, 
mint egész Magyarország. Ez az óriási terület 
tele van őserdőkkel, t avakkal és századokon át 
megülepedett vizű mocsaiakkal. Az egész terü
letnek alig 5—6%-a síkfölei, a melyen teimé-
ketlen, műveletlen homokpusztaságok terpesz
kednék. Az éghajlata rendkívül zord. Lakos
sága a magyarokkal rokon «ziranj» nép, ma
gyarul zűrjének, teljesen nástudat lan, lomha, 
iszákos, verekedő nép, a kik még a saját kor
mányzóságuk életviszonyait sem ismerik. Is
kola azon a vidéken egyáltalán nincsen. (Vak 
lcjebb, 100—120 versztnyire innen, délre. A zül
jenek csúnya, primitív népfaj, lapos homlokéi, 
kiálló arczcsontú, bozontos feketehajú és szakál

las emberek. Gyorsan lobbanó természetűek; már 
egy-egy mérges szóra fölháborodnak s rögtön ké
szek a" verekedésre. Az asszonyaik és leányaik 
is semmitmondó, egészen elhanyagolt megjele
nésűek. Ez a nép évszázadokon át nem keve
redett , nem házasodott más fajokkal. Egész 
falvak vannak, a melyekben a lakosság között 
csak két-három családi nevet lehet találni, 
mint Kasincov Utkin, Csupiakov s tb . s e ne
vekhez fűznek különféle megkülönböztető jel
zőket . 

Ez a vad vidék már Szibéria meghódítása 
előtt is (1581—1649 között) a szabadelvű orosz 
polgárok számüzetési helye volt , a honnan nem 
volt többé visszatéiés. Ide, a vologdai Szolvi-
csegoelszk-járásba pedig többnyire közönséges 
bűntetteseket, tolvajokat, gyilkosokat és javít
hatat lan iszákosokat száműztek az orosz köz
hatóságok. 

A magyar internáltak felügyeletét a háboiú 
kitörése után mindjárt az Északamerikai 
Egyes ült-Államok szentpétervári nagykövet
sége vette át s e czímleges felügyelet az Unió
nak egészen a háborúba, való beavatkozásáig 
tar tot t . De e hosszú idő alatt soha senki egyet
len alkalommal sem látogatta meg az intemált -
jainkat. Ehhez a bűnös elhagyatottsághoz já
rult , hogy a míg a czári malom ta r to t t , addig 
igen szigorúan bántak velük az őrizetükie ki
vezényelt rendőrök és ezeknek tisztjei. A ki 
este 9 óra után csak perczekjg künnmaiad t , 
a ki a fogolytábor teiületét csak néhány méter
rel túllépte s a ki más nyelven mert beszélni, 
mint oroszul, azt mindjárt eltolonczolták még 
irdatlanabb vidékekre, ettől a knjazsieai tábor
tól 100—150 versztnyi távolsági a s ezt a nagy 
uta t , a szenvedéseik újabb kálváriáját, gyalog 

1. Magyar internált napközi munkában a vologdai Knjazsicában. - 2. A zűrjén nép házi viselete. 
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1. A migyai internáltak vezetőjének lakása. — 2. Magyar internáltak lakhelye az északoroszországi Vologda kormányzóság Knjazsica falujában. 

MAGYAE INTERNÁLTAK ÉLETE A JEGES-TENGER MELLETT. 
kellett megtenniök, míg a felügyeletükkel meg
bízott rendőrök az ő részükre kirendelt szán-
kákon követték az internáltakat . Ilyen helye
ken reggeltől estig elolgoztatták őket, de egyet
len kopeknyi munkabért sem fizettek nekik. 

A forradalom kitörése után azonban az új 
kormány egy rendelettel gyorsan eltörölte' a 
büntetéseiket s később megengedte, hogy fel
ügyelet mellett más községekben is élhessenek, 
dolgozhassanak és pénzt kereshessenek. 

Amerikának a háborúba való beavatkozása 
után az internált jaink felügyeletét a dán kiiá-
lyi kormány pétervári követsége v i t te át s 
ettől az időtől fogva hamarosan javulni is kez
dett a helyzetük. Több szabad mozgást élvez
hettek, a dánok munka- és kereseti alkalmakról 
goneloskodtak a részükre, élelemmel és ruházat
tal lá t ták el őket, több internáltnak kieszkö
zölték nagyobb városokba, való munkára kül
detését s azon igyekeztek, hogy emberibb, 

és megelégeelettebb élethelyzetet biztosítsanak 
nekik. 

1917 karácsonyán már házikiállítást is ren-
elezhettek az internáltak. E kiállításon köz
szemlére és eladásra kerültek azok a kézmű
ipari , festészeti, szobrászati művek, hajóépítési 
és zeneszerszámok, a miket a sokat szenvedett 
internáltak a nehéz rabság ielejében égető fáj
dalmak, ezer könny hullat ása közben készítet
tek a maguk fájdalmainak e la Itatására s az 
unalom elűzésére. A kiállításon a saját fogoly
tábori vegyes zenekaruk játszott , többnyire 
czitera, balalájka, mandolin, gitár és hegedű-
játék összetételével. A helyz( í ük mindig javul t , 
a míg egy napon az új kormány elrendelte, 
hogy a ki közülük politikailag megbízható és 
állandó munkát hajlandó vállalni, az felügyelet 
mellett elköltözhet városokba. Mikor mái- eny-
nyire meglazultak a rabságuk kötelékei, in-
ternálíjaink elkezdtek hazaszökdösni. Ebben 

az útjukban az orosz nép nagyon venelég-
szeretően bánt velük. Titokban mindennel segí
tette őket s még a további szökésüket is előse
gítette. 

Mennél inkább közeledtek aztán az imádott 
hazához, annál áthalóbban felébredt bennük a 
megbocsátás érzése azok iránt, a kik őket a 
letűnt czári uralom ielejében még az állatoknak 
is kijáró legkevesebb véelelemb; n és istápoláti-
ban sem részesítették. Mióia pedig újra itthon 
vannak, a szerencsésen átéli szenvedéseik las
sankint már csak egy hosszú, szomorú álom 
képeinek érzetét tartja ébren bennük, nieii 
>zal«ul magyar levegőt szívhatnak ismét s a 
szívükhöz legközelebb álló rokonaik és bará
taik társaságában várhatják reménykedve en
nek a példátlan emberi vérkataklizmának el
múlását . 

Enyedy Barnabás. 
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EVELINE. 
Elbeszélés. — Irta Lakatos László. 

Olyan régen volt ez, esztendők előtt. És bár 
minden este újra és újra elismétleni magamban, 
vannak napok, a mikor magamnak sem tudom 
elhinni, hogy ez valamikor megtörtént velem. 

Hideg áprilisi e>ste volt és a tavaszi szél ezer 
bolelog fájdalmas emléket zörgetett meg ben
nem. Nagyon nyomorúságosnak tud tam maga
mat és nagyon sok akar tam lenni akkor. Min-
elentakartam,a mi nem az enyém volt. Azt óhaj
to t tam, hogy én legyek Kilamey giófja, a ha
jamat szőkének vágytam, szememet kéknek és 
arezom sárga bőrét fehérszínűnek, a milyen a 
reichstaelti herczegé lehetett . Nagyon-nagyon 
sokat a kar iam. Hevesen vágytam, hogy valami 
új történjék velem, valami egészen új és gyö
nyörű, oh nagyon gyönyörű. Az orvos azt igérte, 
hogy ha nem csillapítom nyugtalan bensőmet, 
a telhetetlen és nagyravágyó jelegeimet, akkor 
nyarára a bolondok házába csukat és lelkem 
sosem volt olyan szomorú, mint éppen akkor. 
Hideg volt azon az estén, puha köpenyem gal
lérját följebb tűr tem és míg a városban, a hol 
szerencsétlenségemre születtem, jár tam (ki
lesve, keresve mindent és semmit sem keresve 
jár tam) végtelenül meglepett, hogy a házak 
kövei nem sírnak velem. Hirtelen zenét kíván
tam, a legpompásabb kagylót, a színházi néző
teret és fehérbe öltözött kisasszonyokat, dús 
ékszereket, finom asszonyi arezokat, a melyek 
a félhomályos páholyban mint bú- liliomfők 
aláhajolnak a zene 'élelmességében, nehogy 
valaki is meglássa életük t i tkát , zamatos lx>-
gyókból főtt parfümök kellették volna nagyon, 
szerettein volna látni frakkos urakat , a kik 
boldogan ülnek hölgyeik mellett, fényes zene
kart óhajtottam volna hallani, kezemben szín-
lapot gyűrni, gyöngyhál! látcsövek, oh, finom 
bombonok, selyemharisnyák, a melyek olyan 
színűek, mint a fagylaít, lábak, a melyekei 

sosem boríthatok csókkal és a felvonás végén 
bolelogan elveszni a nagy, reménytelen szenelem
ben, a melyet ilyenkor egy peiczig minden férfi 
érez a primadonna iránt. Színházban szerettem 
volna ülni. Este tíz óra volt és kívánságom, a 
mely ha két órával előbb születik, játszva tel
jesülő szeszély, most a kis gyermek elérhetetlen 
nagy vágya volt. 

Sóhajtottam, vagy mélyet lélegzettem csak 
tán (pontosan nem tuelom, pedig olyan fontos 
tett aztán minden, a mi azon az estén történt 

velem) és tovább menteni a széles úton. Ilii-
leien fényes equipagtok, gyönyörűen kivilágí
tó! I gépkocsik veszteglő tábora elé érkeztem, 
galonos inasokat latiam és egy keleti fej, de
lemnek öltözött színházi portást. A Nagy Opera 
színlapja mesteremnek, Wagner Biehardiiak, 
legszebb művét hirdette és vastag betűk világ
híres vendég-énekesek hevét tárták incselkedően 
felém. Az előadás csak negyedóra múlva ér vé
get és máris bent voltam a márványos veszti-
b ül ben. 

BENZIN- ÉS OLAJRAKTÁK D A L M Á C Z I Á Í A N . 



470 VASÁRNAPI UJSAG. SZÁM. 1918. 65 . ÉVFOLYAM. 

Nem egy embert, mindenkit vártam. Az elő
adás végét vártam, a magas lépcsőkről alálejtő 
előkelő tömeget, selymes színházi belépőket, 
félig eltakart ékszerek csillogását és az előadás
ról érkező arczokat, a melyeken még rajta van 
a zene másvilági fényessége. Izgalmasan bol
doggá tett még az a tudat is, hogy hallani fo
gom a kapuhoz álló hintók lovainak kevély 
lihegését, patáiknak büszke csattogását. Úgy 
tettem, mintha volna odabent valakim, mintha 
várnék valakit, egy nőrokonomat talán. Az 
egyik ajtónállótól fontoskodva megkérdeztem, 
hogy nem késtem-e le az előadás végéről és köz
ben izgatottan az órámat is elővettem (játsza
nom kellett, csalnom, nehogy kiutasítsanak a 
várócsarnokból) és egyrangúként vegyültem el 
a mágnások inasai és a polgárasszonyok cseléd
jei közé, a kik uraikat várták. Fel-alájártam a 
márvány padlózaton és túlságos izgatottságom
nak jóleső volt, a mikor egy ismerős ügyvéd 
megszólított, idegen dolgokról, az új perjogról, 
semmis szavakat válthattam vele. Ez határo
zottan csillapított, noha bosszantott, hogy az 
ügyvéd, a ki feleségét várta, olyan egyszerű és 
kopott ruhában várakozik itt e királyi színház 
előcsarnokában. Felesége biztosan csupa fehér 
csipke odabent és mégis együtt ülnek majd 
asztalhoz és azután . . . neki joga is lesz hozzá, 
ennek, a kinek még a körmei sem fényesek és 
Istenem, hát minden hazugság és nincs a vilá
gon olyan finomság, a mely minden hozzátar
tozójában is valódi és nemes volna. 

Letelt a fertályóra, már kiérkeztek az elsők 
és én sok belső reszketéssel elbúcsúztam az 
ügyvédtől. Ügy kellett tennem, mintha várnék 
valakit kapu melletti belső oszlopnak dől
tem, hogy mindenkit lássak. És mégis csak 
egyet láthattam meg, egyvalakit. 

Álmaimból érkezett, vagy a nézőtérről, de 
hiszen igaz, ezen az estén az Operaház nézőtere 
volt minden álmom. Ketten kisérték oldalt, 
mindjárt megállapítottam, hogy férje és annak 
fivére. A boldog gazdagság tengerében álltam 
szegényen ós még magam előtt is letagadva 
magamat és nagy nyomorúságomban boldoggá 
tett, hogy láttam: mennyire óvják, dédelgetik 
őt mind a ketten. Oh, csak a nagyon előkelőek 
tudnak ilyen gyengédek lenni, azok, a kiknek 
nincs is más életük, csak az, hogy gyengédek 
lehessenek és ugy-e, soha sem lesz jogom ahhoz, 
h°gy egy ilyen finom hölgyhöz ilyen gyengéd 
legyek. Kicsiny volt, mint egy porczellán-
herczegnő, szőke haja sokágú koronába volt 
fésülve, filigrán vállára (ötvös készítette,nemde7) 
fiatal eperszínfi köpeny borult és olyan ke
gyes volt, hogy kényes járásában megcso
dálni engedte pezsgószínfí harisnyáját, fényes 
topánkáját, gondolatnyian finom lábát. 

— Követni fogom — gondoltam — ha ko
csiba száll, kocsit bérlek én is és utána hajta
tok, de add óh én jó Istenem, hogy gyalog sé
táljon haza. Így tovább fog tartani ós látha
tóra is. 

— Hogyan óhajt hazatérni, Eveline? — kér
dezte a férje és hangja csupa elomló gyöngédség 
volt, a mely a mindennapi kultuszban sem vált 
közönségessé. 

(Vájjon mióta lehetnek házastársak?) 
— Inkább sétáljunk, kedves, olyan jó a friss 

levegő, — mondta ő és hangja máris becsesebi) 
volt számomra, mint a nagy énekesnőé, a kinek 
ma talán az egész ház tapsolt. 

— Bezzeg, ha őt hallhatták volna! De mi
lyen szerencse, hogy nem hallhatták. 

Már utánuk mentem és lépteimet a tiltott 
úton nagyon könnyűnek éreztem. Sohasem jár
tam még ilyen könnyen és testemben most 
már csak a boldogság nyomott, súlyt. 

Kéretlen kezet éreztem vállamon. Egyik ba
rátom volt. 

— Honnan? Az Operából? 
— Igen. 
— Hogy, hogy nem láttuk egymást és mit 

szól az előadáshoz? 
— Feinhals valóban pompás volt, — mond

tam azon a biztos hangon, a melyen csak a 
hűtlen asszony tud férjéhez szólni." 

(Ezt a hasonlatot már akkor éreztem, és csak 
nem merészeltem házasságtörésre gondolni!?) 

A végtelen érzelem, a mivel az ismeretlen 
hölgy iránt voltam, erőt és ügyességet adott 
"**• k°gy gyorsan és tapintatosan búcsúzzam 
barátomtól. Negyedóra hosszat követtem őket. 
Perczekig jártam lopva, testetlen, halk lóptek-
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kel mögötte, elébe^kerültein később és inig mel
lette elhaladtam, égő arczomat előreszegeztem, 
nehogyjő mindent megtudjon, az utcza másik 
felére futottam át, lassú léptekben elmaradtam 
megint, azután az ő oldalára átsurrantam és 
megint elébe kerültem, ö semmit sem vett 
észre és mire a kapujukhoz értek, már egészen 
az ővé voltam. Csengettek és mig a házmester 
érkezett, tekintetem egy keresztutczából ólál
kodott rá, rájuk, mert hiszen a férjét nem tud
tam gyűlölni. Hozzátartozott, az övé volt, mint 
hajának illata. 

Azután . . . Azután egy fényes földszinti te
rem megvilágosodott és ők asztalhoz ültek. 
Én — a vékony testű utcza túlsó oldalán — 
mindent láthattam és gondolatban arra kér
tem őt, hogy bár abban a szép, finom, előkelő 
palástban étkezne, a melyben az Operában volt. 
És úgy ült az asztal mellé, a hogyan az Operá
ból távozott, egy pillanatot sem töltött azzal, 
hogy átöltözködvén, nekem fájdalmat okozzon. 
A tányérját már nem láthattam az ablakpár
kánytól, de láthattam gyönyörű koronába font 
szőke haját, a mint a tányér fölé hajlik és vál
lán néha, egy-egy pillanatig megrándult a hcr-
czegnői palást. És e hű feleség mivel igazolhatta 
férje előtt, hogy — kívánságomat teljesí
tendő — színházi belépőben vacsorázik... 
Április van és noha hideg, bizonyára nem fű
tenek és a különös időjárás kedvez a mi egy-
közös boldog akaratunknak. Nagyon biztos 
voltam ebben a tervben, hogy ő ért engem, 
mindent tud és én is az vagyok már neki, a ki 
ő énnekem. Hogy is ne, hiszen én sem láthattam 
őt sohasem azelőtt és már egy óra óta milyen 
nagy érzelemmel gondolok rá. 

Lassan étkeztek és ez is az én óhajtásomra 
volt, miattam. Sokáig, nagyon sokáig szeret
tem volna őt látni és néha fel-alá kellett jár
nom az utczában, nehogy egyhelyt való ácsor-
gásom valaki előtt gyanússá váljék. Már éjfél 
felé közeledett és már a fekete kávét itták. 
Síinte a testemmel éreztem a páratlan mély 
illatot, a mely a legnemesebb ital forró füst
jében párolog, ajkam elfehérülőn megreszke
tett . . . Hálás voltam azért, hogy ő olyan jól 
ért engem. Soha gyanús fejmozdulatot nem 
tesz, mindig a férjével beszél és a sógorával, 
mintha én nem is állnék az ablakuk alatt. 
Élesen, erősen éreztem akkor, a keblem csupi 
sziv volt, az egész testem csupa sziv. Most már 
"tudtam, az életemre megy ez és a kis kávés 
csészéket már mind ritkább ütemben emelik 
ajkukhoz. Nemsokára talán a lámpát is elolt
ják és akkor . . . Sose lássam őt többé tán? . . . 
De mégis, a szoba falait sok festmény ékesíti, 
egy régi szekrényen nagyszerű porczellán- és 
majolika-vázákat látok, a csillár is milyen 
pompás, amott a sarokban nagy velenczei tü
kör. Csupa finomság és ebből ragadjam ki őt. 
Ha a kapun kilép, akkor egy virágcsokorral 
sem fogom megkínálhatni és milyen szép lehet 
ott bent és milyen szép őt itt kintről elérhetet
lenségben vágyni. 

De a férj most czigarettára gyújtott, a sógor 
talán elköszön. Eszeveszett, végső fájdalom szo
rította a szivemet, a torkomat. Minden úgy 
lüktetett rajtam, a halántékomon, a csukló
mon kis7.akádnak az ütőerek. Ajkamba harap
tam, a szememet lehunytam, belül nagyon pö
röltem magammal, azután nagyon tiltakoztam 
valami ellen, a férjével... egyedül . . . most . . . 
és azután belülről szótlanul is nagyon erős szó
val szólítottam őt. 

Perczekig voltam így és csak akkor nyitot
tam ki a szememet, a mikor a kapu már újra 
befelé csikorgott. A színházi köpenyben jött 
felém az innenső oldalra és drága lába már a 
kocsiút testén lépett. A tenyeremet kellett 
volna alája terítenem és én csak a kalapomat 
tudtam megemelni nagyon mélyen. 

— Mióta vár reám? — kérdeztető és picziny 
forró fehérséget, a kezét, csókra nyujtá. 

Nagyon rossznak, nagyon csekélynek érea-
tem magam, ám őrült vágy fogott el, hogy nieg 
alacsonyabbra, még mélyebbre lökjem magam 
ő előtte. 

— Csak a harmadik felvonás vége óta isme
rem, de már évek óta várakoznék Önre, Ürnőm, 
ha az utolsó hat esztendőben nem Szamosuj-
várott raboskodtam volna nehéz vasban — 
hazudtam. 

— Mindenhová követlek, én lordom — 
mondta és karját karomba ölté. 



472 VASABNAPI UJSAG. 32. SZÁM. 1918. 65. ÉVFOLYAM. 

MEGÁTKOZOTT SZERELEM. 
Pranczia regény a *Szerelem az én bűnöm* szerzője! ől. 

IV. (Folytatás.) 
Oroszországi utazásának terve miatt Leprince-

Mirbel iisszouy nem -okát törődött azokkal a 
gondjaival, melyeket benne Fülöp viselkedése 
Támasztott. Tizenöt napja mull , hogy Henry 
Yerresben megjelent. Tanis ritkán jött csak ki 
Parisból, mert lázasan nyomozott Henry igazi 
tervei után. Magda pedigfelhasználta művészei 
távollétét és meghítta magához a környékbeli 
társaságot. Zajos és üres életet folytatott, mely 
csak feliUetesen szórakoztatta, de legalább el
vonta kissé maga-magától, úgyhogy kevesebbel 
ért rá ábrándozni és töprenkedni. 

Egy napon levelet kapott Tanistól ésBiroytól, 
hogy már nyomon vannak és a napokban ki
jönnek, hogy nyaralásukat folytassák. 

Fülöpnek pedig, ámbár minden estéjét Fugeret 
és a hölgyek társaságában töltötte el, egy k/ben 
sem sikerűit egyedül mai adnia Magdával. — 
Magda pedig, a kit barátjai nyomozása minden
néljobban foglalkoztatott,nem valami sok ügy< t 
vetett a fiatalember érzelmeire. 

Fülöp életében először volt most szerelmes. 
Szercdme, mely édes lelki mámorba ringatta, 
messze állott minden öntudatos érzékiségtől. 
Fiatal szíveljen ritka gyönyörűségei érzett, ha 
lelki szorongattatásai voltak, imádta martyriu-
mát és fenékig tudta Üríteni szenvedése apró 
örömeit. Efféle fiatalos exaltáczió csak az ifjú-
kör ten gyakori, a harminczadik és ötvenedik év 
között a férfiak már megtanulják ellenőrizni 
cselekedeteiket. A szerelmi bonyodalmakban 
ekkor már kényelmet és előnyöket is keresnek, 
egyszóval elŐrelátóbbakká váltak. Bőt még büsz
kék is erre az éleselméjüségükre és nem jut 
eszükbe, hogy előrelátásuk épen szenvedélyük 
legszebb lendületétől fosztja meg Őket. Az ifjú
ság azonban másképen érez és gondolkozik. 
Ha szerelmes, könnyen hajlik a legkülönösebb 
furcsaságokra is. úgy érzi, hogy a szerelem meg
semmisülés, imádat, szenvedés, úgy, hogy ezek 
a fájdalmas állapotok volta képen gyönyörköd
tet ik is. A szerelem nekik betegség, a melynek 
nem kell gyógySzer, mert a legnagyszerűbb baj 
a világon. A ki szeret, tud ; a ki szeret, é l ; 
a ki szeret. megalázkodik :a ki szeret, boldog , . . 

Fülöp ebben a mágikus eltévelyedésben él t , 
melynek nyugtalanságai boldoggá te t ték. Egy 
szóval, egy mozdulattal sem próbálta meg siet
tetni az eseményeket. Bálványa mellett él
hetett és ez elég volt neki. Elmerült csodálatába, 
ebbe a szűzies kultuszba, mely szívét vigasz
talással töltötte el és végtelenné te l te . Iijú 
lelke még nagyon szégyenlős volt. tele volt 
költészettel, reményekkel és sejtelmekkel, a me
lyeket mindennél többre tar tot t . 

Különben nem is volt szükség arra , hogy 
nyilatkozzék. Ellenállhatatlan áramlat sugár
zott ki belőle,a nélkül, hogy tudta volna, puszta 
jelenlétével mély benyomást tett Magdára. — 
Minek fosztotta volna ki hát lelke kincseit, 
ha le is küzdhette volna szégwnlősségél . ha 
minden elszállott nap bűntársává szegődött? 
Magdának kivirulóban álló második' ifjúsága 
úgyis percről-percre közelebb hozta őket egy
máshoz. A fiatalasszony mitsem sejteti ebből 
a veszedelemből. Talán egek akkor ébredi volna 
tudatára , ha Fülöp egyszer ié kimaradt volna. 
de így mindig maga mellett látta őt, gondolat
ban és a valóságban is. Fülöp valami kepén 
részese lett az életének es pedig nem úgy. mini 
többi barátai , nem szellemi kapcsolatok által. 
Közöttük az ösztönök játéka uralkodott , anél
kül, hogy valami nyilvánvaló aka ra t nyilvánult 
volna meg. Bizalmasan', tar tózkodva, majdnem 
hidegen mindig és mindenütt otl volt Fülöp, 
mintha nem látott és nem hallott volna semmi 
mást. mint azt az egy gondolatot .a mely Magdá
hoz lánczolta. 

Tanis megérkezésének előestéjén, midőn már 
kíváncsian várták kutatásának eredményeit. 
Fugeret. Rose néni, Danansné, Fiilop és Magda 
kint ültek a loniWk között a meleg, nyugodt 

>ik-ában. Jól esett nekik a sötétség. 
ülop, szólt Marie-Anne, maga nem vál-

tozott. még gyerekkora -óta. Egvidósek voltunk 
jól emlékvi-ft-m, hogy kislány-koromban egy-

BB«* Mennyire meghódított egy 'napon .a midőn 
pajtásaink nem akartak egv k'isz kócos és lom-

BARO HUSSAREK MIKSA, 
az uj osztrák miniszterelnök. 

pos gyerekkel játszani. Maga pártjára kelt és 
rendreutasította a kis henczegőket. Talán hét-
nyolcz évesek lehettünk. Valóságos hősnek tűnt 
fel nekem, igazán nagyon el voltam ragadtatva 
viselkedésétől. 

— Lehet, hogy ugyanolyan maiadtam Marie-
Anne. Nem kellenek nekem czifraságok. hogy 
szeretni tudjak. Vonzalomért nem kérek mást , 
csak vonzalmat, nem kell nekem angol park, 
olasz opera, Mozart zene, Baphael kép hozzá, 
sem holdfogyatkozás, sem holdfény, sem regény 
és hegy, patak, mint a hogyan Jean Paul gunyo-
lódik. Egy tiszta érzelem végtelenségét nem 
növelheti a legnagyobb fényűzés csillogása sem. 
Ezek a kis nagyvilágiságokannyira aránytalanok 
hozzája képest, hogy semminemű jelentőséget 
sem tudok nekik tulajdonítani. 

— Hogyan, semmi hiúság, semmi büszkeség 
sem él önben önmagával és barátaival szem
ben'? •— kérdezte Magda. 

— Semmi hiúság? Talán, lehet. Nem sokat 
adok a külsőségekre. Nem szeretem lelkemet 
banális dolgokkal terhelni. Épenséggelnem bánt , 
ha valami kit ünő barátom omnibuszon jár, vagy 
a hetedik emeleten lakik, legfeljebb sajnálom, 
hogy rá van szoiulva. 

— És az ambierió, fiatal barátom?a büszke
ségnek és hiúságnak ez a keveréke? semmit 
sem je lent? — kérdezte Fugeret doktor. 

— A nagyra vágyás? A mi nyomorúságosan 
rövid életünkben nem sok jogosultságát ismer
hetem ed. A mi századunk bűvészi gyorsasággal 
esereberéli a nagy embereket, a zseniket. A 
nagy ember dicsősége benn gyakran szánalmat 
ébreszi. Lehet, hogy ezt a bölcseséget nekem 
csak az édes anyám nagy vagyona sugallja. 
Az én nagyra vágyásaim mind a szívemből fa
kadnak, mert azt szeretném, hogy a nő, kit 
szeretek, lássa az én szívem nagy együgyűséget, 
hűségességét, gyöngédséget és azt az imádatot . 
a melylyel érte rajongok. Etele ambícióim van
nak, ez volna a hiúságom, ez egyedüli büszke
ségem. Én egy szentimentális lélek vagyok, ked
ves doktor, nem úgy, mint önök, a kik mind 
intellekt uális e mbeiek. 

— Ohó, gyermekem, hogy elbánik maga vi
liink, — kiáltott fel Fugeret doktor. — Én is 
szerettem valamikor ilyen magasztos szerelem
mel, ha szabad erről beszélnem. De vigyázzon, 
Fülöp. ( gy szép napon rá fog jönni, hogy a hát
térben leselkedő észnek tekintetét csak elfátyo
lozta, a nagy szenvedély és egy szép napon 
kidéi ül. hogy csak azért nem volt hiú és nagyra
vágyó, mert szerelmes volt és hiúvá és nagyra
vágyóvá fog válni, mert vége lesz a szerelemnek. 

I tiktor, ön nem fogja kiverni fejemből azt , 
hegy én másféle ember vágyók. Egyszerű ember, 
a kiből az ellentmondás és rábeszélés képessége 
is hiányzik, mert még'cs'a'k kifejezni sem tudom 
azt . a mi bennem történik. Én nem tudom lán
goló szavakba önteni az t , a mit érzek, sőt ide
genkedem attól a pillanattól, a melyben hir

telen minden k ipa t tanna . De mégis várom ezt 
a pillanatot. 

— És ön azt hiszi, hogy imádottja nem is 
sejti a maga rajongását? — kérdezte Marie-
Anne. 

- - Nem merek erre válaszolni önnek. Talán 
tudja és megvet gyávaságomért . 

Fülöp idegesen felkelt, látszott, hogy aggo
dalmaskodni kezd, mert a beszélgetés folytatá
sától félni kezdett . Felkelt és a ház felé indult. 

— Ilyen az élet, szólt bölcsen a doktor, a 
fiatalok nagyon tú l becs üli k a szerelmes kedéseket. 
Persze azért én odaadnám egész tudományomat 
és életemből tíz évet ráadásul, ha ilyen elvakult 
és fiatal lehetnék egy időre, mint ő . . . Hja 
különösen, ha elgondolja az ember, hogy az 
ilyen ifjúnak szerelme néha a mama szobalánya 
felé fordul! 

— Az istenért, miket beszél doktor, — kiál
to t tak fel az asszonyok. 

— Lám, lám, hölgyeim, milyen elfogultak. 
Ha egy szobalány csinos, a mi számunkul épen 
úgy nő, mint önök. Ugyan mije hiányzik? 
Pénze?ezt megadhatjuk neki mi. Szellemessége? 
Fiápaiancsolunk, hogy keveset beszéljen. Önök 
nevetnek, hölgyeim, persze kissé el távolodtunk 
Fülöp ideális felfogásától. De holnap azt a taná
csot fogom neki adni , hogy végre is nyilatkozzék 
és ne gyötörje magát . 

— Nem lesz igaza, kedves doktor. Az ő bo
londsága bölcsebb az ön bölcseségénél. A hall
gatag szerelem talán messzebbre ju t néha, mint 
a beszédes, mert a csönd is tud beszélni és az 
eltitkolt szerelemnek is megvannak a maga titkos 
örömei. 

— Milyen finomlelkű szerelmes lett volna 
önből, asszonyom — szólt tréfásan a doktor. 

— Menjünk fel teázni, az efféléknek ideje 
elmúlt már énnálam. 

Felmentek hárman a szalonba, a hol meg
találták Fülöpöt. Marie-Anne leült a zongorához 
és miközben Magda a teát töl tögette ,egy Chopin 
bölcsődalt játszott el. Fülöp segíteni akar t Mag-
dánakésekkoraka ra t l anu l i s megérintette kezét. 
Mindketten megrázkódtak, Fülöp pedig zavar
tan valami bocsánat kérést mormogott . 

Mindketten nagyon zavarba jöt tek. Magda 
inkább meghökkent, Fülöp ellenben boldog.volt, 
hogy ez a véletlen mozdulat akara tuk ellenére is 
valamiképen közelebb hozta őket egymáshoz. 

V. 

Másnap Tanis, Govemeur, Biroy megérkeztek. 
Egészen pontos felvilágosításokat hoztak ma
gukkal. L? prince-Mirbel pár hónap óta egv 
nagytehetségű fiatal spanyol lányt pártfogolt, 
a ki kedvese volt és a kit az ő közbenjárására 
Oroszországba szerződtettek, hogy Henry operái
ban vendégszerepeljen. 

Mercedes Dalmaros, a ki tisztességes család
ból származott, arra törekedett , hogy leg
alább látszatát megőrizze a kifogástalan visel
kedésnek. Nagy súlyt helyezett a r ra , hogy úgy 
bánjanak véle, mint a hogy társaságbeli 'fiatal 
leányokkal szokás. Ha már most csupán anyjá
val és Leprince Műbéllel utazott volna Orosz
országba, még ha művészeti czélból is, a plety
kázok nyelvére adta volna magát. Aztán ha 
megérkeztek Pétervárra, miképen akadályoz
hatta volna meg a komponistát , hogy minden
féle meggondolatlanságot ne kövessen el mia t ta , 
amikor annyira oda volt érette? Ezért tökéletes 
nyugodtsággal azt határozta , hogy Leprinoe-
Mirbelnének el kell kísérnie az urát . Majd ha 
Magda velük lesz, Henri arra fog kényszerülni, 
hogy óvatosabban viselkedjék, úgy begy egyál
talában könnyebben bánhat majd vele. Mercedes 
már előre örült Henry és Magda kettős párt
fogásának, amelytől azt remélte, hogy minden
felé meg fogják hívni még a legelőkelőbb t á r a 
ságokba is. 

Szerfelett ügyes ravaszkodással elfogadtatta 
ezt a tervet Mii'bellel, a ki az ő k< dvéért alig
hanem még nagyobb komiszságok'a is hajlandó 
lett volna, csakhogy kielégítse szeszélyeit. — 
Hiszen utóvégre nem is volt mástól szó, hogy
rábírja feleségét egy oroszországi együttes kirán
dulásra. 

Eljött tehát Yerresbe, a honnét diadalmas
kodva tért vissza Párizsba. Meicedes annyira 
örült terve sikerültének, hogy megfeledkezvén 
szokott óvatosságáról, többet beszélt e n ő l a 
hármas kirándulásról, mint kellett volna. Anyját 
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ugyanis, a kinek a tisztesség megőrzése végett 
kellett elkísérni a kányá t , nem sokba vet te , 
mert szegénynek mindenképen csak alárendelt 
szerep ju to t t volna társaságban. 

A kulisszák mögötti pletykák pedig minden 
egyéb más híresztelésnél is gyorsabban fenéd
nek. Mirbelék felbomlott együttélése, melyet 
Hen'7 szerelőjének szeszélye legalább látszólag 
egyidőre felújított volna, tömérdek kétértelmű 
tréfálkozásra adott alkalmat a párisi énekesnők 
és ballet hölgyek körében. Ugy hogy Tanis és 
Biroy,a kik mindkét tábornak gyakori látogatói 
voltak, egy-kettőre értesültek Mercedes tervei 
felől. De hogy jobban végére járhassanak, hogy 
valójában mi rejlik e híresztelések mögött, be 
is muta t t a t t ák magukat az énekesnőnek, a ki 
velük szemben a megrágalmazott ártatlanság 
szerepét já tszot ta . Gyönyörű teremtés volt, a 
ki elszerette volna csavarni a két barátnak fejét 
is, de ez csak félig-meddig sikerült. Azonban 
egy napon, midőn Mirbellel együtt Mercedes 
anyjánál vacsoráztak, éjféltájban, midőn mind
nyájuknak távozni kellett, Mirbel búcsúzás köz
ben nagyon is jelentőségteljesen kérdezgette az 
énekesnőt, hogy mikor láthatja legközelebb. 
Ez szöget ütöt t a nyomozók fejébe és midőn 
Mirbel elkísérte őket klubjokba, a hol hama
rosan bucsut vett tőlük, ügyesen nyomon köve t-
ték barátjukat . Lát ták , a mint sietve végig 
ment a Maleshetbes bulváron és belopódzott 
abba a kis mellékútczába, melyben a diva lakott . 
Gyors léptekkel tar tot t a kis palota felé, majd 
a nélkül, hogy csöngetett volna, a zsebéből ki
húzott kulcs csal nyitotta fel egyik mellékajtaját. 

Ezek után minden kétség eloszlott. Most az 
után mindent elmondtak Magdának. Ennek 
persze semmi kedve sem volt , hegy a szép 
Mercedes mögéje rejtezzék. Megírta tehát urá
nak, hogy kénytelen lemondani a tervezett uta
zásról, mivel gyöngélkedő létére nem mer bele
vágni. 

Mirbel felfortyant, midőn ezt a levelet elol
vasta. Azon módon Tanishoz rohant, a kinek, 
mert előre sejtette a zivatar t , volt annyi esze, 
hogy visszatérjen Parisba barátaival. Tőlük 
telhetőleg iparkodtak csillapítgatni a zene
szerzőt és meg akar ták vele él tetni , hogy meny
nyire kényes Magda egészsége, de Henry oda 
sem hallgatott : 

— Gyalázatos dolog! Hogy meri ezt a tréfát 
velem elkövetni, csak nem képzeli, hogy Mer
cedes talán a kedvesem? S/egény Mercedes, 
szegény gyermek! Érthetik, hogy mennyire 
fel fogja ez a vonakodás ezt az ártatlan gyer
meket háborítani! 

Azután kirohant Yerresbe. Közte és Magda 
között rémes jelenet játszódott le, a mely 
kétségbeesett fenyegetődzésekkel végződött. 

— önnek nincs joga, üvöltötte fékeveszett 
dühében, hogy erre a fiatal lányra gyanakodjék, 
megesküdhetem magának, hogy ár tat lan. — 
De annyit mondhatok, hogy ugyancsak vigyáz
zon maga magára, mert ha valaha is a legcseké
lyebb ballépést veszem észre a maga életében, 
é i t i .méga legcsekélyebbet is, nahát akkor meg
fogom ölni, mint valami kártékony és természe
téből kivetkőzött állatot. Elég állandó megaláz
tatást szenvedtem el a maga részéről, szívből 
kívánom, hogy valamikor ekképen bosszút áll
hassak. 

Vérben forgó szemekkel és önmagából kikelt 
arczczal, fölemelt kézzel közeledett Magdához. 
Ez fölsikoltott, mire Mirbel hátat fordított neki 
és hangosan bevágta maga után az ajtót. 

Magdát ágyba döntötte ez a rémséges jelenet. 
Marie-Anne, a ki szobájából végig hallgatta ezt 
a jelenetet, alig tudta elhinni, hogy Leprince-
Mirbel volt az, a ki ekkora durvaságokra tagad
ta t t a el magát. 

— Válj el, kedvesem! Válj el tő le! Igaz, hogy 
általánosságban én is elítélem a válást, de az 
urad aljasságától nem szabadulhatsz másként. 

— Istenem, ha tehe tném! Bőse néni bizo
nyára belehalna életünknek e gyalázatába. — 
Annyira istenfélő, hogy semmiképpen sem tudna 
megbarátkozni a válás gondolatával. A midőn 
szakí tot tam az mámmal , a különválásba bele
nyugodott , sőt kívánta is. De ezzel aztán be 
is fejeződött számára a dolog. Aztán ugyan 
mond csak, mit változtatna helyzetemen, 
ha szerencsétlen élettörténetemet a tői vényszék 
sorompója elé is kiteregetném? A mi pedig fér
jem fenyegetését illeti, tet te hozzá mosolyogva, 
fenyegetőd2hetik, hiszen nyugodt vagyok, hegy 
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sohasem fogok rászolgálni ar ra , hogy igazán 
félnem is kelljen tőlük. Megládd, ez az izgalom 
is elmúlik, mint a többi, éljünk csak tovább 
nyugodtan, tovább , máról-holnapia és ne aggód
junk a jövő mia t t , amely még oly kevéssé a 
mienk. 

De akárhogyan is tagadta, nagyon mély be
nyomással volt rá az eset, úgy hogy néhány 
napig nem hagyta el szobáját. Marie-Anne pi dtg 
folyton biztat ta , hogy utazren végre a íoyati 
füidőbe. Végre július első napjainak valamelyi
kén Tanis és Fugeret társaságában elutazott 
Magda a fürdőbe. Fülöppel az utóbbi időben 
Csak ritkán találkozott , mert ez, hegy kin tővé 
tegye a gyengélkedőnek mentől gyouabb el
utazását, mindenféle párisi megbízatást vállalt 
magára. 

Magda gyorsan elrendezkedett a Giand Hotel
ben és aztán élvezettel j á t ta be a hegyek lábá
hoz simuló városka gyönyörű környékét. Már 
nyolez napja i t ta a forrás vízét és máris érezni 
kezdte jótékony hatását , amidőn Dar.ansné le
költözködött Boyathoz közelfekvő fontanai bir-
tokáia . Vele jött le férje is. Nemsokára aztán 
Govemeur is megérkezett Boyatba, ahova íeg-
gelenként Danans majdnem minden nap át-
lovagolt. Gyakian estélig ot tnraiadt , a mi rogz-
szul esett Marié-Annenak, a ki szerfelett örült, 
hogy férjét egy hóna pia végre magához lán
colhatta. Magela mihamarabb í áj öt t balátnője 
szomorúságára : 

— Drágám, majdnem egész gyógykezelést ni 
a reggeli órákia esik, egy pohár víz kivételével, 
melyet délután kell meginnom. A hotelben való 
tartózkodás pedig, habár távol t a i tom magam 
a tömegtől és külön szobában étkezem, mégis 
terhemre van. Nem tudnál engemet nálatok 
elhelyezni,sőt talán barátaimat is? Ha kedvedre 
való volna a dolog, már ma pakkolhatnánk. 
Persze reggelenként valamelyik fegateden be 
kellene küldened engemet a forráshoz, minek 
fejében szívesen lemondanék a délutáni egy 
pohárnyi fon ás vízről. 

Marie-Anne ölömében Magda nyakába borult. 
— Édesem, milyen jó és gyöngéd vagy hoz

zám, milyen boldog volnék, ha férjem a te segít

ségeddel megkedvelné a mi régi családi házunkat . 
Hiszen a mi öreg kastélyunkban tizennégy sza
bad szobánk van, gyere ki hozzánk és válogass 
közülök mindnyája fok számára. Minden reggel 
be fog vin i li fogatunk a forráshoz és mi sem 
áll útjában annak, hegv délutánonként is meg
ihass egy pohár forrásvizet. 

(Folytatása kövei keiik.) 

ERODÁLOM ÉS MŰVÉSZET. 
Zene-esztétika. A zenei hangoknak, a dalla

moknak es összetűzésüknek, az összhangnak és 
tovahaladásának, egyszóval: úgy a zeneszerzés, 
mint a zeneelóadáa technikai részének, a stílus
nak és a műfajoknak megérzése, hatása a hall
gatóleikére— ez a zeneesztétika tárgya. A magyar 
kultúrának nem egy ágában, így a zeneelmélet
ben is, az történt, a mi magában művészi zenénk
ben: előbb született meg a magyar opera, mint 
a hozzá fölvezető, kisi lil> műfajok; és nagy ze
netörténelmek (Drámái János. Molnár Géza, 
Szentimrényi Imre könyvei) előbb jelentek meg, 
mint a részletkérdések monográfiái (hiszen még 
Liszt-élet rajzunk Áve-); az egyetlen magyar zene
esztétikát is — Lavotta Rudolf -érdemes mű
vét — tavaly ismertettük, s íme egy évvel utána 
jelenik meg az esztétikába bi vezető, ; mázt elő
készítő könyv: a Prolegomena a zene esztétikájá
hoz. Szer,ője dr. Kabay Kálmán, még fiatol i m-
ber, de már az egyetemi ifjúságnak ; elja ilő a 
zenei tudományokat és a jelen, 220 lapnyi mű 
már negyedik könyve. Az általános esztétikából 
indul ki, s a zi ne fizikai elemein és műformáin 
át jut szeBfmi oldalaihoz. Ha mm is volna végén 
a forrásmunkák rendkívül gazdag jegyzéke, ma
gából a mű szövegéből is megállapíthatni a szer/ó 
mm közönsége?, széleskörű szaktudását. Nem 
egyszer többet nyújthatna, mint a mennyit mond ; 
de a mennyit megír: azt világosan, élvezetesen. 
könnyedén edja elénk; óriási idatkészkte soha
sem íesz fárasztóvá. Tankönyv, de a zene iránt 
őszintén éuleklődő, műveit nagyközönség is a 
maga nyereségének érezheti a vonzó tárgyú és 
előadása munkát. (ty) 

Misüló királysága. Kassák Lajos ily czímű re
gényét több évvel ezelőtt irta, a mikor még ntm 
volt benne annak az újító mozgalomnak a sodrá
ban, a melynek orgánumát, a Ma czímű folyó
iratot ő szerkeszti. Regénye még alig mutat va
lamit ennek az új stílusnak a tulajdonságaiból, 
tartalomban és előadásban egyaránt a realiszti
kus regény módszerei szerint van iiva és keveset 
sejtet a leendő forradalmárból. A realisztikus re
gény főkövetdményét igyekszik megvalósítani: az 
az embereknek s egymással és az élettel szem
beni való helyzetüknek valószeiű ábrázolását, a 
stílusban pedig az egyszerű, világos, tárgyszerű 
előadást, a melynek főczélja a mondanivaló men
nél általánosabban érthető közlése. S ebben a 
genreben regénye, ezt mindenkinek el kell ismerni, 
kiváló munka : az éle t egy élesen körülhatárolt 
darabkáját erőteljes, karakterisztikus vonáseekkal 
ábrázolja. A kör, a melyet befoglal, szűkre van 
;-/.! bva : egy jómódú felvidéki tót parasztember 
udvara s ezen a szűk perspektíván nem is megy 
túl, nem torkollik bek' semmi szélesebbe, általá
nosabba. Az élet, a mely ebben a körben folyik, 
szintén szükköiű, nyomott és formáiban nyers, 
primitív. A motívumok, a melyekből szövőelik: 
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szünet nélküli, keserves munka, nyers kapzsiság, 
brutális örömök a széniemben és az italban, 
imimális ellágyulások a család intimitásában. A 
műveltség által nem érintett, nehéz eszű és ne
hezen élő emberek élete ez, érdekessé csak az író 
előadása által válik, s különös sikere az írónak, 
hogy érdekessé is tudja tenni. Három főnlak van 
az előterében: a durva, munkásaival szemben 
kíméletlen s brutalitásában szinte félelmetes fél
lábú paraszt, a ki azonban teljesen energiátlanná 
lágyul szép fiatal felesége előtt s szinte állati sze
retettel babusgatja a gyermekét, — a koldus
lányból lett csinos fiatal asszony, a ki szivében 
utálattal ment feleségül a féllábú durva ember
hez, macska-ravaszsággal játssza ki, szövetkezik 
ellene a béres asszonyokkal, a kikkel származása 
révén közösséget érez, meglopja kedvükért az 
urát, a beteg embert nyíltan megcsalja a kato
naságnál kissé kimivelődött nyalka béresgazdá
val — s ez a béresgazda, a ki természeténél, ft 
városi kaszárnyában nyert valamivel in igásabb 
műveltségénél fogva finomabb szövésű lélek, nem 
szereti a gazdasszonyt, idővel megutálja a min
den szemérméből kivetkőzött, veszett s/.envedélyű 
nőt, szakít vele s mikor ez beárulja az uránál 
mint tolvajt, rettentő dühében agyonveri. A tör
ténet teljesen sötét tónusban van tartva, minden 
fény és enyhülés nélkül, humor nélkül s ez a 
világítás bizonyos egyoldalúságra vezet, de vi
szont ez teszi lehetővé az ábrázolás erős feszült
ségű intenzitását. A levegője sürü, nehéz s a tör
ténet tovább haladtában mind fojtottabbá válik, 
a.míg netán a végén egy könnyű robbanásban 
sül ki. S az előadás is ehhez mórt: kevés ornamen-
tikájú, tömött és nem egyszer súlyos is.^Nem^vi-
gasztaló, derűs olvasmány, de a maga "nemében 
erőteljes írói munka Kassák regénye. 

Fagyöngyök. Beményik Sándor egy füzet verset 
adott ki Kolozsvárott, szerény, egyszerű kiállí
tásban, a mely mintha azt mutatná, hogy a 
szerzőnek nincsenek túlságos pretenziói r. nyil
vánossággal szemben. 8 a versek sem nagyon pre-
tenziósak; egy finom érzésű, pi.ssziv, szomorú 
lélek vívódásai vannak bennük elmondva a vi-
vággal, azok a fájdalmak, a melyeket az élettel 
való érintkezés minden érzékeny lelkű emberben 
kelt, a kiben nincs elég aktivitás, hogy túlemel
kedjék és győzedelmeskedjék azokon a göröngyö
kön, a melyekbe lába minduntalan belebotlik, 
hogy elhárítsa és visszatorolja azokat az ütése
ket, a melyeket kívülről kap. A világban való 
elhelyezkedés s az életbe való beletörődés szen

vedése — a modern költészet leggazdagabb és 
legmélyebbről buzgó forrása — adja meg Be
ményik tárgykörét is. A versek, a mtJyek ebből 
a dispoziczióból keletkeztek, formásak, csínnal és 
gondossággal vannak iiva, látszik rajtuk, hogy 
szerzőjük komolyan és áhítatosan közeledik a köl
tészethez és a megjelenés formájában is kötelező
nek tartja magára nézve a választékosságot. Nincs 
azonban sem a formájuknak, sem a tartalmuk
nak személyes karaktere, a mi elválasztaná, mint 
önálló egyéniséget, minden mástól a világon. A 
szavai és rímei gonddal válogatottak, de nincs 
egyéni csengésük, a mi messziről felismerhetővé 
teszi a született költőt, formái nem belülről ömöl
nek, hanem tudati s meggondolás ós irodalmi 
műveltség alkotta meg őket s a versekből nem 
alakul ki a költőnek pontosan felismerhető pro
filja, a mely elkülönítené a dilettánsok töme
gétől. A kis füzet 8 koronáért megrendelhető a 
szerzőnél Kolozsvárott. 

A <J6 Pajtás», Benedek Elek képes gyermeki;: pja 
legújabb, augusztus 11-iki számába Lampérth 
Géza és Kelemen Andor irt verset, Tábori Kornél 
elbeszélése. Benedek Elek Bokánk komámasszony 
mulatságos történetét folytatja. Szigeti Imre ér
dékes czikkéhez maga rajzolt kedves képeket. 
Harantjhy Jenő szép képet rajzolt, Kozma Imre 
elbeszélést irt, Zsoldos László folytatja pompás 
regényét. Tarka mese, a rejtvények, szerkesztői 
izenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. 
A Jó Pajtás-t a Franklin-Társulat adja ki, elő
fizetési ára egész évre 16 korona, félévre 8 korona, 
negyed évre 4 korona, egyes szám ára 82 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. 
IV. ker., Egyetem-u. 4. 

A H Á B O R Ú NAPJAI. 
Augusztus 1. A nyugati harcztéren Fére en Tar-

denoisnál a németek a francziák ismételt heves 
részleges támadásait visszavetették. Egyebütt ki
sebb harczok. Az olasz harcztéren élénk tüzér
ségi és felderítő tevékenység. Albániában egy hét 
előtt megkezdett támadásaink folytán az olaszok 
kényszerültek Berattól északnyugatra és észak
keletre levő első vonalaikat, mögöttük tetemes 
terepet 80 km. frontszélességben feladni. A hát
ráló ellenséget üldözzük. 

Augusztus 2. A nyugati harcztéren Boissons és 
Fére en Tardenois közt a francziák hasztalan 

támadásainak elhárítása és a csatatér megtisztí
tása után a németek a nagy utóvéd-csatában 
tervszerűen folytatták mozdulataikat. A Ville-
montőire mindkét oldalán levő német harezvo-
nal ellen egész Le Hartmnestől délre terjedő 
franczia támadásokat visszautasították. Angolok 
és francziák a Grand Bossoy—Fére en Tarde
nois vonalon támadtak. Beugneuxtől mindkét ol
dalt pánczélkocsik elfoglalták a német első vo
nalakon túl az innen északra levő magaslatokai. 
I t t a német tüzérség összelőtte őket. A magaslat, 
északi lejtőjén a németek meghiúsították az el
lenség gyalogsági támadásait is. Grammaile és 
Fére en Tardenois közt az ellenség igen erős 
gyalogsági ós pánczélkocsi támadásai már messze 
a német vonalak előtt összeomlottak. A Cham-
p.'giuban t lőtéri harczok. Az olasz harcztéren 
élénk tü/érségi ós felderítő harczok. Albániában a 
Saneni-könyök mindkét oldalán előnyomuló csa
pataink elérték a pieri-berati vonalat. A felső 
Dí'voli-völgyben és az ezt kisérő magaslatokon 
heves ellenállás után szintén visszavonulóban van 
az ellenség. , 

Augusztus 3. A nyugati harcztéren az augusztus 
1-i csata hozzájárult a tegnap keresztülvitt moz
dulatok eredményességéhez. A németek régi harczi 
területe kora reggelig ellenséges ágyútűz alatt 
állott, az ellen«ég osztagai csak habozva követték 
a lassan kitérő német előtéri csapatokat. Az olasz 
harcztéren a velenczei hegyi arczvonalon tovább 
tart az élénkebb harczi tevékenység. Albániában 
a felső D.voli mentén is ismételten területet 
nyertünk. 

Augusztus 4. A németek az Ancretől nyugatra 
álló őrseiket Albert mindkét oldalán ellenséges 
hatás nélkül a folyó keleti partjára vonták vissza. 
Az olasz harcztéren a Hétközség fensikján angol-
franczia előretöréseket visszavertünk. A Dosso 
Alton az ellenségnek sikerült állásaink egyes ré
szeibe behatolni. 

Augusztus 5. A nyugati harcztéren Flandriában 
a németek ellenséges előretöréseket vertek vissza. 
Montdidiertől északra a németek az Aore és a 
Don-patak partján levő századaikat e szakaszok 
mögé vették vissza. A Firmes ellen irányult erő-
sebb ellenséges támadás elől a német utóvédek a 
Vesle északi partjára húzódtak vissza. 

Augusztus 6. A nyugati harcztéren a németek 
rohammal elfoglalták a braye-corbiei országút 
mindkét oldalán levő angol vonalakat. A Braisne 
mindkét oldalán, valamint a Incherytől északra 

MFNBlEfMIHim SMPEKAIMDK 
HA VALÓDI 
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az ellenség nagyobb erejű támadása a Vesle-szakasz 
ellen összeomlott, csak a folyó északi partján 
levő kis területdarabokat birtak elfoglalni, a né
metek nyomban ellentámadással visszavetették 
őket. 

Augusztus 7. A nyugati harcztéren az ellenség 
sikertelen támadásai a Braye-Corbie úttól délre, 
Montdidiertől északnyugatra, a Veslenél, Braisne 

_«s Bazcches két oldalán. Az olasz harcztéren tü-
aérsógi és járőrharezok. Albániában Berattól nyu
gatra olasz előretöréseket visszavertünk. A felső 
Devoli-völgyben további térnyereséget értünk el. 

HALÁLOZÁSOK. 
Hősi halált ha l tak: KOMLÓS LIPÓI , hadapród, 

•21 éves korában, az olasz harcztéren. — FILÍTZ 
JENŐ, hadnagy, műegyetemi hallgató, 22 éves 
korában, a Brenta völgyében. — FREY IMRE, 
egyéves önkéntes, honvédtizedes, 19 éves korá
ban, a Nervesáért vivott harezban. — Dr. GRÓF 
JÓZSEF, tartalékos tüzérfőhadnagy, a kardokkal 
díszített Signum laudis és a bronz vitézségi érem 
tulajdonosa, a Piave menti harezokban, pár napi 
.szabadságra hazaérkezett, a Hernád-utczai hadi
kórházban. — Malomfalvi SZÁSZ JENŐ, tartalékos 
honvédhadnagy, 27 éves korában, a harcztéren 
szerzett súlyos betegsége következtében egy buda
pesti szanatóriumban. — KRAJNYÁK VINCZE, tar
talékos honvédhadnagy, a Piave menti harezok
ban. — BÓZSAHEÖYI JÓZSEF, a nagyváradi 4-ik 
honvédgyalogezred orosz fogságból hazavergődött, 
rokkant tartalékos főhadnagya, 35 éves korá
ban. — SZABÓ FERENCZ, önkéntes, az olasz harcz
téren. — GUBACS GYÖRGY, honvédtüzér főhad
nagy, a signum laudis tulajdonosa, a harcztéren 
szerzett betegségében, 28 éves korában, Budapes
ten. — ZUPKÓ BÉLA JÓZSEF, honvéd főhgdnagy, 
•22 éves korában, Asiagonál. — TÉGLÁS GYŐZŐ, 
hivatásos honvédiőhadnagy. Tulajdonosa volt a 
hadiékítményes harmadosztályú katonai érdem
keresztnek és a signum laudisnak a kardokkal. 
Asiago mellett a. Gahnerra völgyében. — Gróf 
SALM főhadnagy, repülőtiszt, 28 éves korában, az 
olasz harcztéren. — Csenei VUCHEIICH ISTVÁN, 
honvédszázados, repülőszázadparancsnok, a hadi 
érdemkereszt és signum laudis tulajdonosa, föl
szállás alkalmával, ellenséges golyótól találva 28 
éves korában. — LÁNG LÁSZLÓ, hadnagy, több ki
tüntetés tulajdonosa, 21 éves korában, az olasz 
harcztéren. a Tonelo szorosnál. — ' K O R É N Y I ERNŐ, 

tartalékos honvédhadnagy, több vitézségi érem 
tulajdonosa, Asigónál ellenséges gránáttól találva, 
az olasz fronton. — VADAY LORÁND, hadnagv, 
20 éves korában, a Montellon csapatának élén 
két golyótól találva. — FALCZER SÁNDOB, tarta
lékos hadnagy, századparancsnok, az olasz harcz
téren súlyosan megsebesült, 20 éves korában, Esz
tergomban.' '— Kiss GYULA, tartalékos hadnagy, 
21 éves korában, gránáttól találva, a Piave jobb
partján. •— TSCHIRSCH BÉLA, hcnvédzászlós, az 
Asiago előtt vivott harezokban. — Dr. VAJDA 
GYÖRGY, cs. és kir. 28. d. gy. e. főhadnagya, a 
harcztéren szerzett betegségében, 27 éves korá
ban, Budapesten. 

Elhunytak még a közelebbi napokban : Dr. YÁCZY 
JÁNOS, kiváló magyar irodalomtörténész, a buda
pesti Barcsay-utczai állami főgimnázium tanára, 
59 éves korában, Kecskeméten. Sokáig volt a 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának tisztvi
selője, majd a Barcsay-utczai főgimnáziumhoz 
nevezték ki tanárrá. Már múzeumi tisztviselő ko
rában kezdte meg nagyszabású munkásságát, 
melyért később a Tudományos Akadémia levelező 
tagjává választotta. Ö rendezte sajtó alá Kazinczy 
Ferencz levelezését és megírta a többi közt Ber
zsenyi Dániel és Kazinczy Ferencz életrajzát. Meg
indulásától befejezéséig résztvett az «Osztrák-Ma-
gyar Monarchia írásban és képben* czimü nagy 
honismertető munka szerkesztésében, és sokáig 
tagja volt szerkesztőségünknek is, és lapunkba is 
sok történelmi és irodalomtörténeti czikket irt. Az 
utóbbi években szívbaj és asztma gyötörte s 
hosszas betegeskedés után hunyt el szülővárosá
ban. — SEBESTYÉN JÓZSEF, nyűg. esperes-plébá
nos, 48-as honvédtüzér, 88 éves korában, Székes
fehérvárott. — Dr. BIERBAUER VIKTOR, Székes
fehérvár város, tiszti főorvosa, 62 éves korá
ban. — Gróf kőrösszegi és adorjáni CSÁKY LAJOS, 
Sztpesföld örökös ura és Szepesmegye örökös fő
ispánja, volt országgyűlési képviselő, 73 éves ko
rában, Budatinban. — MECZNER GYULA, Zemplén 
vármegye volt főispánja, Sátoraljaújhelyen. — 
HUMMER MIHÁLY, kereskedelmi tanácsos, Nógrád 
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, 
60 éves korában, Balassagyarmaton. — Dr. W A I -
GAND JÓZSEF, fővárosi bizottsági tag, az Ügyvédi 
Kör alelnöke, és a Budapesti Ügyvédi Kamara 
választmányi tagja, 43 éves korában, Budapes
ten. — Altorjai MIKÉ GÉZA, a pécsi állami fő
reáliskola egyik legrégibb tanára. 57 éves korá
ban. — Várvölgyi TÓTH GYULA. Lőcse város nyűg. 
fŐ3zámvevője, 45 éves korában, Felsőbányán. 

Zempléni MOSKOVICZ LAJOSNÉ, a Magyar-lranczia 
bizt. K-t. megalapítójának és egykori vezérigaz
gatójának özvegye, Bécsben. — özv. DURMITS 
JÓZSEFNÉ, szül. Kamódy Anna, 60 éves korában, 
Budapesten. — özv. ifjabb ráczkóvi EÖTVÖS KÁ-
ROLYNÉ, szül. jezerniczei Jezerniczky Jolán, 68 éves 
korában, Dunrszentgyörgyön. — Ö/v. NEUBAUER 
KÁROLYNB, szül. Goldsmíd Bóza, Győröti. 

SAKKJÁTÉK. 
3114. száma feladvány Jeipersen J.-tó'l (f) Svendborg 

(A problémaszerző hagyatékából.) 

BOTÍT. 

4 • f g h 
viLiaos. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi Újság* 28-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Gyér füstű a lobogó Iáiig. 

Feleifia szerkesztő t Hoitsy M i 
SzerlceKtőélgl irodai Budapest, IV., Vármegye utoza 11. 

Lapkiadó tulajdonai Franklin-Tárituat IV., Egrstem-itosa 4. 

E RZSEBET-
SQSFÜRDÖ ÉS SZANATÓRIUM 
BUDAPEST. 

Teljesen átalakítva, kibővítve és újra berendezve. 
E g é s z é v e n át nyitva. 

Kényelmes szobák, pompás fürdők, 
előkelő társalgó-helyiségek. Kívánatra prospektus . 

LOHR MARIA A főváros első és 

Sfó£ Vm,Baross-u. 85. ^St'^X^ 
Fiókok: tité és kelmefestő 

II. Ffi-irtoza 27, IV. Eskü-út 6, Kecskeméti- nyári Intézete, 
utcza 14, V. Harminczad-utcza 4, VI.Teréz-
körut39, Andrássy-utl6,VIII.József-krt2. Telefon : Jozi.2—37. 

E H R B A R 
és minden más előkelőbb mester-
gyártmányú z o n g o r á t , p i a n i n ó t 
legolcsóbban vehet a szolid kiszolgálá

sáról általánosan elismert 

REMÉNYI MIHÁLY 
ezég zongora- és harmónium telepén, 
Budapest, VII., Király-utcza58. és 60 . 

Régi zongorák, pianinók vétele, 
becserélése, j a v i t á s a é s h a n g o l á s . 

Megnyíltak a valuták! * Ltnot már zongorát vidékre szállítani. 

Hajnövesztő, S & S 
Rövid idő alatt dus hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
öszülést és az ősz hajaknak eredeti színét 
visszaadja. Egy hónap alatt fényes tred-
mény. Ára 10 és 15 K. B0TAR Z. REGINA 
Budapest, VH., Erzsébet-körút 34. I. em. 

Illatszerekben nagy választék. 
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a főrangú hölgyek kedveiioz szépitő szeie, az 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bór azonnal 
felveszi és kiváló hatása p ír óra lefolyása alatt 
észlelhető. Mivel a Margit-crémet utánozzák és 
hamisítják, tessék eredeti védjegygyei ellátott 
dobozt elfogadni, mert q a k ilyen készítményért 

•ál lal a készítő mindennemű felelősséget. 
A Margit-oréme ártalmatlan, zsírtalan vegytiszta 
készítmény, a mely a külföldön nagy feltűnést 
keltett. — Ara kis tégely 4 K, nagy tégely 8 K. 
Margit-szappan 5.80 kor. Margit-pouder 3.— kor. 

Gyártja: 
FÖLDES KELEMEN laboratóriuma, Aradon. 
íiptiítd minden gyógytárban, Illatszer- s drogua-üz!etíen. 

Fiatalos, üde arczMrt 
varázsol elő 10 nap alatt es eltávolít minden teintbibát, úgymint 
mitesszer, pattanás, sargaíolt, ráncs, orrvSröaség, likacsos, hervadt, 
pettyhűdt bőrt, a Dr. Kaiserüng-íéle szépitö-szer. A kúra egyszerit, 
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arci-
bór ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15— K. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár: 
E I V A E T S S * Co. —Szétküldés! hely: O B O S S A H T á L 

Budapsst , VXXZ., Jó l ss f -körút 23 . (Félemelet 1.) 
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Viszketegséget, 
rüht, sömört 

leggyorsabban elmulasztja a l > r . F l e s c h - f é l e 
eredeti törvényesen védett 

» Skaboform"" kenőcs. 
N e m piszkít , te l jesen szagtalan. 

Próbatégely 3 . — korona, k i s t ége ly 5 korona, 
családi t ége ly 12 K. — Budapest i főraktár: 
Török gyógyszertárban, VI., Király-u. Í 2 . 

Vidékre megrendelés i c z im : 

Dr. FLESCH E. Korona-gyógyszertára, Győr 
"Skanoform> névjegyre ügyeljünk. 

Vérszegénység, ideges fejfájás, anámia 
ellen a legnagyobb orvosi tekintélyek ajánlják 

ROZSNYAY 
V I L Á G H Í R Ű 
VASAS 
CHINABORAT 
melynek kitűnő voltát 
mindenki e l i smeri . Ki
tűnő hatásánál fogva a 
hasonló kész í tményeket 
felülmúlja. Mi l leniumi 
nagy é r e m m e l kitün
tetve I Számos kiál l í táson 
díjazva. — Kis palaczk 
3 korona 60 fül., nagy 
palaczk 3 korona 80 fiU.,. 

Készíti: 

BOZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertára, Arad, 
Szabadság-tér 8. sz. 
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FOGAK és teljes fogsorok 
szájpadlás nélkül, 
a gyökerek eltá-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f v o l i t á s a fölösleges 
• Speczialista fog- és szájbetegségekben. 

FOG -tömések, arany 
fogkoronak éa 
aranyhidak. tar-

— tös porcellán- és 
aranytömések, tiz évi jótállással. 

FOG 
kielégíttetnek. 

-búzás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakitok 
Vidékiek egy nap alati 

Mérsékelt arak. 

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

Első Fővárosi Fogorvost Intézet, Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 44 . sz. I. emelet. 

Szeplő, májfolt, 
orclisztátlanságok ellen 
csodás hatású a Török 
Sózsaarckenőcs . Szé
peknek kincs, tisztátlan 
arcunknak nélkülözhe
tetlen. Egy tégely 12 K. 
3 tégely 30 K. Kapható 

Ifj. RÁCZ JÁNOS larratoMÍmíban, Kiskunhalas 66. 

A MAOJAR KÖiiy UTÁR 
Szerkeszti R A D Ó A N T A L 

új füzete: 
897—898. szám 

SZÍNI GYULA 

^ _ w 

ELBESZÉLÉSEK 
Á r a 80 f i l l é r . 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

P é n z é t vfeK" fizetem, ha 

t y ú k s z e m - s z e m ö l e s , 
bürkeményedéseit a Ria-balzsam 
bárom nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre 
menő hála- és köszönő iratok. Ara 
jótálló levéllel 2.40 K üvegenkint, 
3 Üveg 5.50 K és 6 üveg 8.50 K. 
KEMÉNY, Kassa*). Postafiók 12/H3 i 

Yes-Qui-Si 
a czlme 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, III., Lajos-utcza 92. 

Vidám perczeket szerez magának, 
ha elolvassa 

ZSOLDOS LÁSZLÓ új könyvét. Czime: 

AZ ÜRGE 
Ára 5 korona 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN 

Vadászsportot ŰZŐK 
akár itthon, akár a fronton vannak — 
figyelmébe ajánljuk a 

NIMRÓD 99 
99 

KÉPES VHDÁSZUJSAG-ot 
Állandó mel léklete 

„R vadászeb" 
czimű ebtennyésztés i szaklap. 

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

Előfizetési ár mindkét lapra: 
egész évre 20 K és 4 K háborús pótd/j összesen 24 K 
fél « 10 » « 2 > fiWM 12 •• 
negyed • 5 « « Z 6 « 

Tessék mutatványszámot kérni. 
Szerkesz tőség és kiadóhivatal: 

Budapest , I V . , E g y e t e m - u t c z a 4 . szám. 
(Franklin-Társulat.) 

POVVMM. 

± r 
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DRASCHE-LÁZAR ALFRÉD 
négyfelvonásos színjátéka, a 

BOLDOGSÁG 

1 

m e g j e l e n t 

Ára 3 korona 5 0 fillér 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 
* 

Kapható minden könyvkereskedésben. 
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DRASCHE-LÁZÁR ALFRÉD 
új könyve: 

ECYMÁS KÖZT 

^Si)0) 

Tartalmaz 30 novellát 

Ára 8 korona 

KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT \ 

é Kapható minden könyvkereskedésben. 

Második kiadásban jelent meg 

A UILfiGHÁBORU 
Vezérfonal iskolai tanításokhoz és 
tájékoztató a nagyközönség számára 

A Magyar Paedagogiai Társaság megbízásából 
szerkesztette 

dr. IMRE SÁNDOR 
az állami polgárisk. tanitóképzőintézet tanára, 

egyetemi magántanár. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával. 

Ára 12 korona. 
E kötetet Angyal Dávid egyetemi tanár, Balanyi György főgimn. tanár, 
Kemény Ferenc reálisk. igazgató, Littke Aurél pedag. tanár, Márki Sándor 
egyetemi tanár, Pilch Jené honvédalezredes, Rácz Gyula a föv. Statisz
tikai Hivatal titkára és a szerkesztő tollából a következő háborús kér
désekről nyújt összefoglalást: a háború világtörténeti előzményei, a 
hadi események (számos ábrával), az ország belső története a háború 
alatt, a hadviselő államok földrajza, a háború 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 (WodíanerF. és Fiai) r.-t.-nál 
Badapest, VI., Andrássy-ut 21. és minden könyvkereskedésben. 

í Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, 
Budapest, IV., Egyetem-utcza 
4. szám alatt. oo o© 

33. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.) 
SZERKKSZTŐ 

HOITSY PÁL, BUDAPEST, AUGUSZTUS HÓ 18. 

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

Egyes szám 
ára 80 fillér. 

Előfizetési leltételek: 
Egészévre_ _ 4 0 . — korona. 
Félé\Te_ _ 80 .— korona. 
Nejryedévre _ 10 .— korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

<BODROG» M O N I T O R U N K A Z O D E S S Z A I K I K Ö T Ő B E N . 


