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100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 8 -5 fil¬ 
lérbe kerül,nincs kanócza, bárhova viheti s semmi 
körü lmények között fel nem robbanhat , 

Állandó k i i s 
megtekintheti, minden vételkötelezettség nélkül (01KTOMN ÉS TÁRSA Bpest, 
VIII., kernlet. Báron ntnta 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, nenrasthenia 
eseteiben. Egy Vt literes 
üveg ára 3.50 korona. 

A Bozsnyay-féle 
fasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 

Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

Kocsié rucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocslrattára. Árjegyzék Ingyen, 
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A N N csodát művel az ő 
tüneményes hatalmával! 

A vakok látnak, a bénák járnak, az orvosok által remény¬ 
telennek mondott betegek újból egészségesek lesznek. 
Nem létezik betegség, mely ellen ö fel ne lépne. 

Ő fájdalmat szüntet, sebet gyógyít, rákot, asnkot és fekélyt gyógyít, ügy. 
szintén oly csodákat művel, mely a modern gyógyászokat is bámulatba ejti. 
Figyelemreméltó ajánlás egy ingyenes konzultáczióra betegek és elkedvetlenedettek részére. 
Ő Iáját otthonában használ Önnek anélkül, hogy őt látná és oly könnyen, mintha Önnél lenne. 

l'áris. Fi-ancziiiorszég, különleges értesiles. 
Minin t;már altul elért eredmények a csodávnl határosak 

és oly ritk;ik, hogv itt élénk érdeklődés, számtalan csodál¬ 
kozás és bánuilalbaejtés kiséri. Számtalanszor kezelt ó az 
orvosok által reménytelennek kijelentett betegeket és ö eze¬ 
ket egy teljesen érthetetlen utón és módon egészségessé esi-
niilta. Az ö eljárása egy mély titokkal van körülvéve, mert 

ajdonságg líajd 

épességét visszaadja: úgyszintén a béna lagjait 
használhatóvá tudja tenni. Ezen hatalom által ö az úgyszólván 
kialudt életműködést újra feltámasztja azon egyéneknél, akik 
a sir szélén állnak, sőt visszaadja egészségüket is, melyet 
hírneves orvosok elveszettnek nyilvánítottak. Ügy lálszik, 
hogy az embert győtrö betegségek felett korlátlan hatalom¬ 
mal bir, sőt talán még a halálra is rá tudja akaratát erőszakolni. 

Tanáesát ö teljesen díjtalanul adja, bár az ö tudománya 
lehetővé tenné neki. hogy csakis vagyonosok közül keresse 
betegeit és ezáltal nagy vagyonra tegyen szert,„ö ezt mellőzi 
és lanáesát ingyen adja rangkülönbség nélkül. () ezt mondja : 
Az én felfedezésem az enyém és én tetszés szerint gyógyit-
halok. Kn éppen olyan könynyen tudok gyógyítani tüdőbajt, 
rákot, paralysisl, fehérjét, neurasthéniát vagy egyéb úgyne¬ 
vezett gyógyíthatatlan betegségeket, miként katarust, vérmér¬ 
gezést, gvomorbajokal, reumát és egyéb sokféle szervi meg¬ 
betegedéseket. Én a szegénynek éppen úgy óhajtok tanácsot 
adni, miként a gazdagnak. Ha életről és egészségről van szó, 
ügy ,a pénz nálam megszűnt számottevő tényezőnek lenni. 

Én a herczeget sem tudom jobban ápolni, mint a koldust. 
Vgy előttem, mint a törvénv előtt ezek egyformák. Hete-
geimnél megszűnnek a társadalmi különbségek és szándé¬ 
komtól nem bir semmi eltéríteni. Én még tovább megyek 
és amíg esak képes vagyok, betegeimet ezen elveim szerint 
fogom tovább gyógyítani. Amit mások tesznek vagy elhagv-
iiiik, az nem befolyásolhat engemet. Én ngy érzem, hogy 
kötelességem azokon segiten, akik szenvednek. Nem tudom 
nézni, hogy embertársaim eredménytelenül hnrczolnak súlyos 
betegségük ellen, ha nékem hatalmamban van, hogy rajtuk 
segíthessek. Mert ismétlem njból, hogy nem létezik oly 
betegség, mely ellen fel ne tudnék lépui. Kzcn állításom 
önnek merésznek tűnik fei ? — Talán az, de nem több. mint 
amilyen merész az igazságot bebizonyítani. Én ismerem azon 
esodiis hatalmat, melyet én birok, mert niár sokszor próbára 
teltem. Ön biztosan tudja, hogy a lüdösorvadús gyógyítha¬ 
tatlannak tarlatik? Nem is oly régen egy fiatal H. I,. Kelly 
de Sál (iove, nz orvosok által tüdosorvudásosuak nyilvánít¬ 
tatott és kijelentették neki, hogy napjai meg vannak szám-
hilva. Orvosai rlőtt betegsége gyógyíthatatlanként szerepelt. 
A liatal leány kétségbeesett és az orvosok ítélete daezára én 
•"gyógyítottam. 

Egy nő Mont (ieillareból, ki jelen pillanatban kezelésem 
alatt van, azt írja nekem, hogy ő ngyszólván már felgyógyult 
és nemsokára egy új diadalt fogok a halál felett aratni. 

Xem fogja senki megérteni az én örömömet, melyet 
érezni fogok akkor, midőn a haláltól elraboltam az áldo¬ 
zatát. Senki sem fogja tudni azon öröniőmet utánozni, melyet 
a halál felett feltétlenül győzedelmeskedő tevékenységem kifejt 

A modern Therapia még s'ohanem gyógyított meg rákot, az 
folyton kiújul és lassan, de biztosan hola.lt idéz elő. 
Én meggyógyítom a rákot kés segélye nélkül. Én nem vag¬ 
dosom összi; az ember húsát, csontját nem fürészelem, az 
én kezelésem könnyű, kellemes és nem okoz fájdalmat 
Egyik betegem, Melcn asszony Covingtónból, ezen borzasztó 
bajtól volt megtámadva. Már a borzasztó halált látta maga 
előtt, de ö kezelésem alá vetette magát és teljesen, véglege¬ 
sen meggyógyult. 

A paralysis egy másik, szintén gyógyíthatatlan betegség. 
Tournant A. úr Vincennesböl, Saina, ezen borzasztó beteg¬ 
ségben szenvedett. Néhány napi kezelésem után betegkocsiját 
elhagyhatta, melyet teljes nyolez évig használt. 

Ducret Etienne úr Rue Mire-ln-Mnsse, Nantes, 8 nap 
alatt kigyógyult neurasténiájából, melyben 11 évig szenve¬ 
dett. Ducret úr mindenhol elmesélte, hogy vele csodát mű¬ 
veltem. Larcker Henc úr Champ pár Cellesböl több mint 30 
évig izomreumaban szenvedett. Már nem tudott járni, nem 
evett, hanem mindig vastagabb lelt és képtelen volt dolgozni, 
14 napi kezelésem után meggyógyult. Careia Christobald úr 
Malamaros (Mexico) (i évig volt vak, miután mindkét szemén 
szürke hályog volt, öt nap alatt meggyógyítottam!, minden¬ 
nemű operáczió igénybevétele nélkül. 

Az említett gyógyulások azon eredeti okiratokból emii¬ 
tödnek, melyek százával tartalmaznak hasonló hangzású 
elismeréseket. Kzen nyilatkozatoka azért hozom nyilvános¬ 
ságra, hogy bebizonyítsam, miszerint gyógyíthatatlan beleg-
ség nincsen. Felfedezésem előtt a betegségek talán gyógyít¬ 
hatatlanok voltak, de ma már nem azok. 

Mikép érte el ön ezen csodás gyógyításokat ? Miért bírja 
ön ezen csodás halaimat? — Igen sok sorra lenne szüksé¬ 
gem, ha ezen helyen kellene önt felvilágositanom. Van 
nékem egy könyvem, melynek szerzője én vagyok, melyben 
megírtam felfedezésemet, úgyszintén gyógykezelésem módját 
és i'üját. Nem árusítom ezen könyvet, én ezt szétosztom mind¬ 
azok közi, akiket felfedezésem érdekel. Költségmentesen 
küldöm annak, aki kéri és azon betegnek is, aki vérének és 
betegségének jelenségeit velem tudatja. Elküldöm neki beteg¬ 
ségének kórisméjét és könyvemet, melynek czime: «Die 
gebéimen Kráfte dér Natnr», Tudatni fogom betegségének 
okát és útját-módját annak, hogy miként gyógyulhat meg 
tökéletesen a Kadiopathia állal. Levélcsere ezéljából egy fiók 
nyílt meg Parisban. Elegendő, ha egy 25 fillérrel portózott 
levelet így megczimez: 

Insfifiit Mann, Abt, 3247/C. Rue du L ó i m é i , Paris 
És ön meg fog győződni azon hatalomról, melyet én birok. 
Jegyezze meg jól mindenki kivétel nélkül, hogy ezen kedves 
ajánlat hasznára lehet. 

Én csak azt mondom, amit gondolok és azt fogom tenni, 
amit mondok. Aki nekem ír, kap egy könyvet és beteg¬ 
ségének kórisméjét, úgyszintén hatalmam bizonyítékát költ¬ 
ségmentesen 

+ SOVÁNYSÁG, Hh 
Sz'p, telt tettidomokat nyerhet a 
trirv, Tédett, keleti BTJSTERIA 
eröpornnk által,m-ly arany 
eremmel kitüntettetett . Hi-
;4s 6—8 hét alatt esész 30 fonttg. 
fizigornan szolid, nem ámí¬ 
tás . Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. Doboza haaználati uta¬ 
sítással 2 75 X A pénz poita-
utjl'ányon beküldéne, vagy ntáorrt 
mel'ett, portó küliin. — Diszkrét 
síétküldéí. Dr. Franz Steiner 
St Co. Beilin '34. Köni?ra-
tzerstrasse 85. Főraktár él 
oétktildéi Tőrök Jóuef Budapest, 
VI. kerület, Király-ntcia H. sz. 

200,000 darab 
DISZ- és SORFA 
különös szép vadgesztenye, 
gömbákácz. gömbköris, tölgy, 
kriszinstövis, juhar stb., vala¬ 
mint különféle szomornfa ; 
ára darabonként 60 tillértcil 
feljebb, l millió gyümölcsfa 
a legbecsesebb fajokban. 100 
drb magastörzsü almaf a minő¬ 
ség szerint 25 korinától fel¬ 
jebb, 100 drb disz- és sorfa 
valamint 1(10 drb digzbokor-
ból álló gyűj temény 10—10 
fajban K 70, 100 drbból á l ló 
gyűj temény (50-50 darab) 
40 korona. Legjobb sövény-
csemete : ákácz és glaedit<a 
(krisztustövis) 1—4 éves ma-
gonczok 1000 drb 15—55 K, 
ákácz-snbáng: 3—5 éves ma-
ponczok 250—400 cm. magas 
1000 drb 65—100 kor. Ko-
csányostölgy: 3—5 éves 
magonczok 1000 di'l önként 
15-25 kor., suháng 150-250 
cm. magas 100 drb 7 koronn, 
1000 rtrb 65 korona. Faj-
baromfi és ezek tojásai 12 leg¬ 
értékesebb fajban, valamint 
vadá«z- és diszfáczánok és 
ezek tojásai. Képes föárjegy-
zéket kívánatra ingyen küld: 

Gr. Batthyány Zsigmond 
urad. intézöség-e, Csendlak, 
u. p. Terenczlak. Vasmeg-ye. 

BADEN U/ÍOn mollott 
nldll IIICIICII, 

Nagyfokú radioaktivitás. 
1912-ben 31,567 fürdővendég. 

Kiváló gyögyerejü kénesforrások csúz, 
köszvény, ischias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, neuralgia, görvélykór, bőrbajok, fém-
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi 
fördőszálloda. Elsőrangú ház. Inter-
urban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, penziók, vendéglők, ét¬ 
termek, fürdőidén;- egész éven át. 
Prospektus kívánatra ingyen küldetik. 
Felvilágosítás és prospektus Blookner 
J. hirdetőiroda utján is. Budapest. 
IV. kérőiét, Semmelweis-utcza 4. szám. 

NUTH KÁROLY 
C>. és klr. fensége 
József föh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, VE kér., Garay-ntcza 10. 
KSipoDti TÍZ-, l*g-é« gőifiitések, légszesz és vizveielékek, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerőmfivi emelőgépek stb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjánl Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM. 
f KnlSn osrtály 

téglagyári gépek. 
OT"Tí 

Bálátok kivitelét én 
teljes 

téglagyári telepek 
létesítését. 

Tervek «• költaégTratés.k 

ELSŐRANGÚ -̂
= REFERENCZIAK. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. sz-
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1 4 SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HÓIT S Y P ÁL. BUDAPEST, ÁPRILIS 6. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza II. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Eg&zévre _ 
feltételek: ( Negyedévre élévre 

_ SÓ korona. A «Világkrónikáival 
„ 1O korona, negyedévenként l koronával 

_• 5 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott vjJ»Hi}-is csatolandó. [ 

-

N É G Y E S F O G A T . — A TATTERSALLBAN RENDEZETT LUXUS-LÓVÁSÁRRÓL. — Jelfy Gyula fölvétele. 
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— A németet, a ki nem tud magyarul: sze
retettel magyarosítom ; a ki tud és beszél ma
gyarul: annak örvendek; a ki tud és nem be
szél magyarul: azt semmire sem becsülöm; a 
ki szükségtelenfii német kommentárral alázza 
meg a magyar szót: azt elcsapatom! 

— Helyes, helyes ! — E szavakkal lepte meg 
a társaságot egy mellettük termett kocsiból egy 
ismerős hang. — «Mert Caesar engem szere
tett : megsiratom; mert szerencsés volt: örven
dek; mert vitéz volt: becsülöm őt; de mert 
nagyravágyó volt: ledöftem őt!» 

— Brutus ex macbina! — kiáltott fel neki-
derfilt arczczal Magory. 

Hancsób, megszokott udvariasságával, erő
sen szellőztette kalapját a jeles Shakespeare-
reczitátor előtt. Verpeléti (mert ki lett volna 
más?) kedélyesen alázszolgázva, gracíiózusan 
kiugrott a kocsiból, bosszú lábai daczára, és a 
politikai kéjutasok csézájához lépett. Mert ko
csijuk, az ostoba Jóska okos utasításához ké
pest, megállt. 

— Hát azon a vonalon jött. a melyen mi 
utaztunk? —'interpellálta őt Hancsóhné. 

— Igen, vagyis helyesebben: nem! Én 
ugyanis, ott szálltam föl, a hol önök leszáll
tak. Elvégezvén az interwiewomat, röptimet, 
vasúti füttycktöl kiserve, báró Zillern volt kor
mányelnökkel, Ganóczon, egy állomással az 
Erdőváros élkező-stáczió előtt, leszálltam és 
az onnan egy negyedórára cső Csanakra ko 
esiztam. hogy személyesen tudakozódjam a sú
lyosan beteg gróf Korpády, a fökamariisnn 
állapota felől. Miután ott gyorsan megvillás 
reggeliztem: 6 excseliencziájának leánya: 
Brückeiifrds herezegnö ni Tornabb lábú 
lován vitetett a vasúthoz, melyet, toronyiránt 
száguldva. Btég Nagy Mezőn ertünk utol. hol 
közvetlenül az elindulás előtt ugrottam fel a 
vonatra, melyről kegyetek egy-két perez előtt 
szállottak le és mely aztán Gergely huszárt a 
podgyászszal együtt Német-Hunniába hozta. 
Most itt vagyok és kegyes engetlelmükkel részt 
veszek inkognitó-járatukban. 

— Ugyan kérem, ez hivatalos titok, figyel-
meztette Hancsóhné. 

Hancsóh mintha ezt morogta volna fogni 
köl t : 

— Asszonyi állat, tollas állat! Együtt: szép 
titkos expediezió ! 

— Titokban tartunk mindent, de tudomásul 
vesszük, hogy esetleg később mt'Uóii felhasz
náljuk. - szolt Verpeléti, a riportéi 'generálié, 
nyomatékosan. Magory főispán hiúságának hd-
dolva. Aztán odaszólt Ilancsóhnéhoi! 

— Üdvözlöm nagysádat. mint a remélhető
leg fényes főispáni bál háziasszonyát! 

A társaság kopott szerény falusi esézája meg
indult. Verpeléti újdonatúj nyitott bérkocsija. 
szerényen meglassítva járását, utánuk haladt. 

l.n bálanya Nemet Hunniában? — ne
vetett Hancsóhné. — Ez egyszer maga ugyan 
roszúl van értesülve ! 

— Majd meglátjuk, majd elválik! kiál
tott utánuk Verpeléti. 

— Arra bizony nem is gondoltam, ra
gadta meg Magorv gyurma a bestéd fonalát. — 
hogy bálom!' Ekaégem, 
I nem valami ismeretlent a Váron notahilis 
hölgyek közül kell «rre a I e ad hoc fel
kérnem. Bttgedje meg tehát nagysád, hogy a 
lady patroness tisztét önnek hódolattal föl
ajánljam ! 

Hancsóh, a férj. csak mozgolódott ülésen. 
Mintha azt gondolta volna: Micsoda ostoba 
fölösleges szószaporítás ez megint! 

— UgJU ne tréfáljon, főispán ur. Talán azt 
hiszi, hogy ily hiú aspirácz óért kisértem el 
magát. Aztán már csak azért sem fogadhat
nám el. mert ez az öltözék, mely csak egy 
színházi estere volt szánva. n> ni felelne meg 
egy balanyn díszes állásának. S hogy kapnék 

én két nap alatt egy méltó fényes báli toi-
kue- t?Nem. nem. lehetetlen elfogadnom! 

Hancsóhné még tovább tiltakozott volna és 
tovább kérette volna magát, ha egyszerre a 
nyomukban haladó Verpeléti egy: Hohó! balt! 
kiáltással meg nem állítja a kocsiját. 

— Mi az ? — kérdezte Hancsóhné meghök
kenve. 

A cséza is megállt. Jóska leugrott a bakról. 
Verpeléti, szintén leszállva, egy pillanat alatt 
Magoryék kocsija mellett termett. 

— Mi baj ? Mi történt'! — kérdezte Magory 
és Hancsóh egyszerre. 

— Sürgős a segítség! — világosította fel 
őket gyorsan Verpeléti, és erre az útjoktól ol
dalt vagy ötven lépésre eső sűrűségre mutatóit, 
melynek egyik fáján valami munkasforma alak 
himbálódzott. Lábai alól egy jókora darab ki
vágott fatörzs volt ellóditva. Magory és Han
csóh sietve követték Verpelétit az akasztott 
emberhez. 

Hancsóbnét e látványra szédülés fogta el és 
az őt a kocsiból kisegítő Jóska karjaiba ha
nyatlott. 

— Jaj, a nagyságos asszony elájult! — óbé
gatott a megrémült inas. 

— Dehogy ájultam el, csacsi! — E szavak
kal pattant fel Hancsóhné, kit az ellenmondási 
véna még a halálból is életre szólítana. 

— Csak a parfümös üvegét! — volt Han
csóh utasítása. Vissza sem fordult, mert a na
gyobb baj orvoslásához fogott. 

Verpeléti damaszezen pengéjű, erői zseb-
kesévcl pillanat alatt elmetszette a kötelet a 
már kékülni kezdő emberiiáról, kinek szive, 
bár gyöngén, de mégis dobogott. Ezalatt Han-
caohné is magához tért és Jóskától támogatva, 
odajött hozzájuk az erős szaga illatszeres üveg
gel. Verpelétinek most első gondolata volt, 
hogy az útitársaival a földre lefektetett ön
gyilkos ingét föltépje. Aztán kezdte a szeren-

ien nyakát, melyet a kötél kissé felhorzsolt, 
gyöngén masszírozni. 

— Ugyan, hagyja abba! Hisz már bizony
nyal kering a vére megint. Erre az akasztott 
ember melle térdelve, flakonját annak szaglási 
érzékei ele tartotta. De a szerencsétlen se nem 
prüsszentett, se léleksetet nem vett. Csak a 
torka kezdett gyöngén hörögni. Hz a széles 
m<•Hü. csontos alak egy kiéhezett, elnyomoro
dott koldus benyomását tette Még mindig meg 
ntm mozdult. Kezei, lábai, a miket Jóska meg-
emelgetett. lehanyatlottak. A derek 
szamár szamaritánus inas dörzsölni kezdte azo
kat ökleivel. 

Eh. mi ' ! - szólalt meg Hanesoh. Más 
itt a baj. Előkereste ősi. szerémi «zilvóriummal 
töltött uti kulacsát és abból néhány korty fo
lyadékot töltött a szerencsétlen fráter félig nyi
tott szájába. Ez az igazi életreébresztés . . . 
A tetszhalott ajkai mozogni kezdtek. Föllélek-
zett. Eleinte gyöngén, mélyen, aztán hosszan: 
a mi végre egy erőltetett nyeléssel végződött. 

— Ah. igy vagyunk. mondta Hancsóh ál 
újra jókorát öntött emberünk szájába, s kis idö 
múltán a harmadik adagot i s : amiket az mind 
könnyebben lenyelt. Utána kéjesen megrázkó
dott egész tettében. 

— Jol e>ik ssegényhek, — szólt meghatva 
Ilancsoluie. Nini. már szemét is kezdi nyi
togatni . . . 

— kJ ttflkl kiáltott föl helyéről 
kelve, önérzetesen a riporter-generális. 

Magory Hancsóhval és Jóskával az öngyil
kost a falhoz támasztva, lassan ülőhelyzetbe 
próbálták tenni, a mi eleinte nehezen ment. de 
mágia sikerült. Végre szemeit nyitogatni kezdte, 
majd ajkait szopogatta, félkarját megemelte, 
mintha a kulacs felé akarna nyúlni. A bölcs 
hallgató megértette a túlvilágról hazakerült pol
gártárs óhajtását, odatartotta neki a szilvóriu-
mos csutorát. Most már saját erejéből húzott 
egy. az eddigieknél nagyobb adagot belőle és 

saját kezevei is elősegítette e müveletet. Ez az 
óriás korty, mint villám futotta át tagjait. Egy
szerre emberré tette. Már lassan f-1 tudta 
emelni balkarját, hogy kezével megtörölje a 
szájába lógó bozontos bajuszát. 

— Köszönöm alássan, — szólalt meg hal
kan, szakadozva. 

— Szivesen, — viszonozta Hancsóhné, köny-
nyeit törülve. 

— Szerencse, hogy csak néhány másodper-
czig függött, — biztatta Verpeléti. 

— Csakhogy újra föléledt! — tette hozzá 
Magory gyorsan. 

Az ex-öngyilkos akadozva folytatta: 
— Nem az életemet, a finom italt köszö

nöm . . . Mert jobb lett volna, instálom, azt a 
pár fáin kortyot a másvilágra vinni . . . 

— Mi roszba törte a fejét, szerencsétlen? — 
kérdezte őt feddőleg Magory. 

— Mint látták, instálom, fel akartam kötni 
magamat. . . Odavitt az éhség, a nyomor, a 
megaláztatás . . . 

Hancsóh csak nem szólt hozzá, de újra meg
kínálta szilvóriummal. 

— Egészségükre kívánom ! — hálálkodott és 
még egy utolsó kortyot húzott belőle, de azt 
már oly könnyedén gyűrte le, mintha sohasem 
lógott volna azon az akáczfán, melynek árnyé
kában lebzsel most. Vissza akarta adni az 
ezüsttel megpatkolt kis csikóbőrös szalon-
kulncsot. melyből vagy két-három deczi meg
maradt a bűvös orvosságból, de Hancsóh biz
tatta, hogy csak tartsa meg. 

— Köszönöm alássan; jó lesz ma este 
Szent János-áldásra, a mikor talán több sze
rencsém lesz . . . 

— Ugyan mit beszél itt össze-vissza? -
szólt Verpeléti gyorsan. — No, hát próbáljon 
lábra állni. 

Lábra segítették a nyomorultat. A zsíros ka
lapot, mely ott hevert a gyepen. Jóska előke
reste és tulajdonosának kuszált hajú fejére 
tette. Az egyet nyújtózkodott még, de aztán 
összeszedte magát, barázdás, durva kezével 
végigkefélte színehagyott barna zekéjét, kopott 
nadrágját, leporozta erősen megviselt tarka 
zsebkendőjevei csizmáit. Aztán megemelte ka
lapját és összeverte katonásan, úgy, a hogy 
tudta, a bokáit és igy szólt: 

— Isten áldja meg nagyságos uraimékat. 
Szándékuk jó volt. — És kezdett kibontakozni 
az őt közbe-közbe támogató Jóska karjaiból, s 
a maga emberségéből akart tovább ballagni. 
De még nem igen ment neki. 

— Megálljon! — szólt rá erős hangon Ma-
í?ory- , 

Ügy van ! Még felvilágosítással tartozik 
nekünk, hogy mi vitte magát az öngyilkossági 
kísérletre? — erősítette meg a főispán impera-
tivusat Verpeléti, hivatásos tudási vágygyal. 

— Hová akar menni? Hisz alig tud még 
lépni? — kérdezte őt részvéttel Hancsóhné. 

A lábamon alig állok: 
Mégis szeretnek a lányok ! 

dúdolta gyöngén, halkan fogai közt, a bűvös 
ital éltető, vidámító hatása alatt, igazi akasztófa
humorral. De aztán mindjárt komolyan foly
tatta: — Hová megyek, tetszik kérdezni? Oda 
heveredem valamely fa alá és megvárom az 
estet . . . Nincs pénzem revolverre . . . 

Hancsóhné újra könnyeit törülgette, de Ma-
goryt nem hatotta meg az eset annyira: 

— Azt mondta, hogy a nyomor vitte az ön
gyilkossági gondolatra. Hát miért nem dolgo
zott? 

— Kiszolgált katona vagyok. Boszniából.. . 
— Hát maga is Boszniában harczolt ? — vá

gott szavába érdeklődve, hirtelen Magory. De 
aztán komoly arczczal rászólt: 

— Boszniából félig megbénulva hoztam el 
felkarom : egy ellenséges panganét szúrta meg, 
míg én az enyémet a bosnyák mellébe döftem. 

Mikor hazakerültem, az édesapám után maradt 
kis telket túrtam-számoüam, de a kiáradt Tisza 
elsodorta házamat, iszappá tette kis földemet, 
elpusztította mindenemet, két gyermekem i \ 
mentésük közben feleségem is a habokba \ i 
szett míg én a töltésen dolgoztam . . . Földön
futóvá lettem, instálom. A sors erre az idegen 
szavú vidékre sodort. Hivatalszolgai állást ke
restem, mint blezúros kiszolgált altisztnek, jus
som volt h o z z á . . . De hiába folyamodtam vas
úthoz, postához, félig béna kezemmel nem ne
veztek ki . . . 

Itt kicsit belefáradt beszédébe. Verpeléti, ki 
noteszében jegyezgetett, biztatta, hogy ha ki
fújta magát, csak beszéljen tovább!. . . A sors
üldözött polgártárs folytatta: 

— Tehát másutt kerestem kenyeret. Előbb 
egy gőzmalmosnál, valami Mélvaktli nevezetű
nél szolgáltam a masiniszta-irodában. Később 
az asszekuráneznál; utójára mint napidíjas 
hivatalszolga a városházán, a segédhivatali 
igazgatónál. Egyszóval: mind a három hely
ről egymásután elcsaptak. Az utolsó gazdám 
még fejbe is ütött botjával, a miért bátran a 
szemébe mondtam neki, hogy mégis gyalázat 
egy becsületes szegény embert, ki sem nem 
lopott, sem más gonoszat nem cselekedett, fel
mondás nélkül rögvest elbocsátani. Rárohan
tam és megfojtottam volna, ha az ütéstől el 
nem szédülök: mialatt az igazgató egy Írnoká
val kituszkolt az ajtón. Egy ideig azon járt az 
eszem, hogy megölöm a gazembert. De a ma
gyar nem bosszúálló, nem gyilkol fontolgatva, 
azért pár napi éhezés, nyomorgás után inkább 
én kötöttem fel magamat, hogysem gyilkos
ságért a hóhér hurokjára kerüljek . . . 

Hancsóhné nagy szánalmat érzett iránta, 
Verpeléti is megsajnálta és Jóska, a hitetlen 
Tamás, még meg is tapogatta az ütés helyét 
Hancsóh csendes részvéttel volt eltelve, de azért 
nem vette az * setét oly tragikusan, mint az 
előbbiek. A főispán pedig, eltekintve a dolog 
érzelmi oldalától, azt kérdezte szigorú arcz
czal emberünktől, hogy hát mit vétett tulaj
donképen, hogy mindenünnen elcsapták és az 
utolsó helyen még hozzá meg is vertek? 

— Hát csak azt vétettem, — válaszolt az 
akasztott keserűn, — hogy nem tudok né
metül. 

— Azért, mert nem tud németül? Ezer vil
lám, ez mégis csak sok! — pattant fel Magory 
haraggal. 

- É s mi a neve annak a haszontalan városi 
igazgatónak? — kérdezte gyorsan Verpeléti, 
tovább jegyezgetve. 

— Graupenhofer Vendel, — volt a válasz. — 
Az aligazgató, ki magyar ember, fogadott fel 
az igazgató szabadsága alatt. 

— Graupenhofer, a csökönyös német párt 
egyik feje, jól ismerem hiréből, — világosította 
fel Verpeléti. 

— De hát csakugyan nem ért egy szót sem 
németül ? — kérdezte Magory. 

— Érteni értek valamit, de az a kevés német 
szó, a mi a bakáéknál rám ragadt, kiment a 
fejemből. 

— És kelmédnek mi a becsületes neve? — 
interwiewolt tovább Verpeléti. 

— Vadas Pál, instálom, — felelt emberünk, 
megemelve süvegét. 

— Tehát, barátom Vadas — hívta őt fel Ma
gory, — jelentkezzék holnapután reggel tiz óra
kor az új főispán titkáránál. Gondom lesz rá, 
hogy a portás bebocsássa. A főispán elégtételt 
fog szolgáltatni kendnek, ha kiviláglik, hogy 
jussa van hozzá. Fogja ezt n i ! — folytatta, öt 
forintot nyomva Vadas markába. — Két napra 
kifutja. 

A földhöz tapadt szegény ember habozott, 
hogy elfogadja-e a pénzt és így szólt: 

— Senki terhére nem akarok lenni. Ha kol
dulni tudtam volna, nem jutok el idáig. 

— No csak aztán hogy ne álljon kendnek 
még följebb! — szólt rá szigorún Magory. 

Hát, ha muszáj, — mondta egy kicsit 
meghunyászkodva a rátartó földönfutó, — el
fogadom. Köszönöm alássan . . . Megszolgálom. 

— Jó, j ó ! No hát Isten áldja meg, — szólt 
Magory kissé türelmetlenül. — Az inas elkí
séri az első korcsmáig. Nem lehet messze. 

— Felveszem kocsimra, — ajánlkozott Ver
peléti hirtelen. 

ÉelHilH 

BENEDEK SÁNDORl, AZ ÚJ KÖZOKTATÁSI ÁLLAMTITKÁR. 

— Nem, ez feltűnést keltene, a mit ma min
denben kerülnünk kell, — tartotta Magory. 

Hancsóhné rögtön rendelkezett rabszolgá
jával. 

— Te Jóska, mihelyt elhelyezted Vadas ura
mat, azonnal siess kocsink után. A gyalogösvé
nyen könnyen utolérhetsz bennünket. És erre 
tárczája után nyúlt Példáját férje és Verpeléti 
is követte. Magory tiltakozott minden jótékony
sági gyakorlás ellen: 

— Hagyják kérem későbbre. Ha annál, a 
mit adtam, most több pénzt találnak nála, még 
bajba keveredhetik. 

— Úgy van, instálom, ez is sok! — erősí
tette Vadas. — Kezét csókolom, nagyságos asz-
szonyom. Isten áldja meg nagyságos uramékat! 

A társaság megindult a kocsik felé, kivéve 
Verpelétit. Hancsóhné visszapillantott reá, ki 
a fánál a kötél lemetszéséhez fogott. 

— Az istenért, mit csinál?! — szörnyűködék 
ö nagysága. 

— Az akasztott ember kötele szerencsét hoz. 
Szükségünk lehet a corpus delictire, — világo
sította öt fel Verpeléti és fölszedte a földre hul
lott kötelet azt papírba csavarta s követte a 
társaságot — Ha majd nem lesz szükség rá : 
báró aranyosi Silberfeld bécsi bankárt, a szen
vedélyes ritkasággyűjtőt boldogítom vele. 

Vadas, ki a paktáskás Jóskával a gyalogútra 
tért, meghallván e szavakat visszafordult és 
már erősebb, emeltebb hangon igy szólt: 

— Mondja meg aztán, nagyságos uram, ins
tálom, annak a bécsi uraságnak, hogy azzal a 
kötéllel egy magyar ember Magyarországon fel
akasztotta magát azért, mert üldözték, hogy 
nem tud — németül ! 

— Igaz, úgy van ! — szólt utána Magory és 
erre Hancsóh is bólintott fejével, mintha csak 
régi ellenzéki vezérük és most miniszterük: 
Lászlóffy beszédét helyeselték volna. 

Magory és kísérete, a programm szerint a 
város első kikövezett utczájáig kocsizott és ott 
úgy ők, mint a hozzájuk szegődött Verpeléti is 
a kocsiból kiszálltak. Jóskát ki hamar utóiérte 
őket, előreküldték Gergelyhez a városházára a 
paktáskával és meghagyták neki, hogy bármint 
faggatják is, csak az itt teljesen ismeretlen 
Hancsóh nevet említse. A méltóságos úrról és 
a másik nagyságos úrról egy szó se essék, még 
ha kerékbetörnék is . . . Csak kérdezősködjék: 
merre van a városháza. 

A társaság gyalog folytatta útját a csaknem 
egészen néptelen külvárosi utczákon. Hancsóh-
nénak nem volt kivel vitatkoznia, mert Han
csóh, rendszeréhez hiven, nem mondott neki 
ellent a másik két uraság pedig a nagy meleg
ben mindenben igazat adott neki, a mi őt 
eléggé bosszantotta. 

Magoryt erősen gondolkodóba ejtette ez az 

iménti, bolondnak elég komoly kaland. Alig 
haladtak néhány száz lépésnyire, llan.•sóline 
mar panaszkodott, bőgj alig tud járni a ívtte-

kövczileii. Verpeléti, kinek elegáns ki
vágott csípői is sínylették az aszfalt-hiányt, 
igy szólt: 

Valóságos kőkorszakbeli lerakodások, 
tyúkszem-irgalom nélkül. Ajánlom H vastag-
talpú vadásztopános főispán úr becses figyel
mébe! 

Türelmesen tovább haladtak, egy hosszú, 
széles, mér jobban kövezett utczán végigzarán
dokolva. Közel voltak a vároB kellő* közepéhez. 
Itt már. a déli órák daczára, elég «lénk volt a 
közlekedés, az élet az utczákon. Itt nem kövez
tek fiakori sziklatörmelékkel. Hancsóhné kőny-
nyedén lépegetett és Verpeléti ezt jegyezte 
meg : 

A gyalogjáró aszfaltos. Előttünk aszfalt 
mindenütt. 1'oviíroHÍ czivilizáczió a kipfel-
llllUSl l e k n é l ! 

- Tisztaság, csend, rend mindenütt, a mi 
JŐ erkölcs jele, — mondta Hancsóh. 

Verpeléti karját ajánlotta Hancsóhnénak. 
A bölcs hallgató elől ment Magoryval, ki így 
szólt hozzá: 

Valamennyi boltfelirat kétnyelvű. Magyar 
szót csak elvétve lehet hallani. 

— E városban ezen nincs mit csodálkoz
nod mondta HancHÓh, kinek jelszava volt: 
«Nil admirari!» 

De íme! egy látvány kiengesztelte Magoryt 
Itt-ott a házak erkélyein és a kapuk fölött lét
rákon munkások dolgoztak. Az épületek legna
gyobb részét nemzeti és városi színeket viselő 
szövetekkel, szőnyegekkel kezdték dekorálni. 
Nemzeti lobogókat tűztek ki. 

— Ott transparentet is állítanak, — mulatta 
Verpeléti. 

— És az ablakból milyen két bájos leány-
arcz kandikál ki, — figyelmeztette Hancsóhné 
Magoryt. 

Az aszfalton is sok csinos, elegáns nővel ta
lálkoztak. A véletlen úgy akarta, hogy Várhelyi 
grófné, Zavreczkyné Hilda bárónővel, szembe
jöttek társaságunkkal. Magory feltűnően fixi-
ro/.ta őket. Mikor elmenlek mellőle, még meg 
is fordult és utánuk nézett 

— Szemtelen vidéki szeladon, — jegyezte 
meg gróf Várhelyiné. — Ni, hogy utánunk né
zett. 

— Hát észrevetted? — kérdezte futó iróniá
val Zavreczkyné. — Vadásznak öltözött com-
mis voyageur lehet. . . 

— Ki toilettünket tanulmányozza, — egé
szítette ki a grófné, észre nem véve kebelbarát
nője iróniáját. 

Mindketten nevettek. A középkorú «entre 
deux áges» szépségek nem szoktak oly komo
lyan megharagudni a fixirozásért, mint a had
nagy urak. Gúnyos szavaikat az éber fülű 
riporter-generális perBze meghallotta és súgva, 
malicziózusan kérdezte: 

— Mit szól e pikáns megjegyzésekhez, fő
ispán úr? 

Magory kelletlenül, sértett hiúságában így 
válaszolt: 

— Németül beszéltek és én Magyarországon 
nem szoktam megérteni ezt a nyelvet oly nők 
ajkairól, kikről fölteszem, hogy magyarul is 
tudnak . . . 

— Nagyon is merészen a szemükbe talált 
nézni a főispán úr. Sajnálom, hogy arezukat 
nem láthattam, — súgta oda Hancsóhné Ma-
gorynak. 

— Ismerősöknek tetszettek mindketten; kü
lönösen az egyik, az alacsonyabb, a barna. 
Annyi bizonyos, hogy találkoztam már vele 
valamikor . . . 

. . . Hasonlókép nyilatkozott Zavreczkyné. 
— Nagyon hasonlít valakihez. Úgy látszik, 

ő is azt tartotta rólam. Egy kicsit nagyon meg
változhattunk mind a ketten az idők folyamán. 

Zavreczkyné könnyedén sóhajtott, gróf Vár
helyiné pedig mosolyogva ezeket mondta : 

— Nemes vonású, férfias alak. Egy perczig 
sem tartottam kereskedelmi utazónak. Vidéki 
gentry-magyar. (E három szót honi nyelvünkön 
ejtette.) Többször megfordulhatott itt és láthat
tad valahol. Én sem látom először. 

(Folytatás* következik.) 



SZÍNHáZAK 
Henry Bataille : A fáklyák, a Nemzeti Színházban. 
Dnégely Gábor : Az isteni szikra, a Magyar Színházban 

Hiába, a franczia dráma, mely még egy 
negyedszázaddal ezelőtt egyedül uralkodó volt 
az egész világ színpadain, az egyetlen foly¬ 
tonos tradicziójti, virágzó és egységes sti-
lusú dráma az összes irodalmakban, - - ma 
hanyatlásba jutott. Ma már csak a hagyo¬ 
mányai élnek tovább, melyeket az új irók nem 
tudnak új lélekkel megtölteni és magukhoz, a 
mai színpad követelményeihez formálni. A kö¬ 
zönség még velük tart, egyrészt mert nem tud 
helyettük kárpótlást találni más nemzet drá¬ 
májában, másrészt meg az előbbi kor franczia 
drámájának még élő hatása formálta ki a mai 
művelt emberek színházi Ízlését s hagyomá¬ 
nyai még az epigonokban is vonzóak maradtak. 

Henry Bataille a mai franczia drámának 
legjelentékenyebb reprezentálója, - minden¬ 
esetre jelentékenyebb, mint Bernstein, a kivel 
osztozkodik a magyar közönség tetszésében. 
Tagadhatatlanul robusztus egyéniség, ki erős 
marokkal fogja meg a közönséget és a kevésbbé 
élesen látók, a könnyebben szuggerálhatók sze¬ 
mében úgy is tud feltűnni, mintha súlyos, az 
élet éles megfigyeléséből és szerves meggyőző¬ 
désből fakadó mondanivalói is lennének. A drá¬ 
mai technikát készen vette át elődeitől, itt-ott 
tágított is lehetőségein: nála is néhány izgal¬ 
mas, nagy jelenetre bomlik a cselekvény, foly¬ 
tonos fokozással halad a krízisig, az egészet 
kirobbantó jelenetig, - - míg aztán a befejező 
felvonás összefogja az egész konstrukcziót. 
Mint epigonnál, nála még élesebben hang¬ 
súlyozódik ennek a technikának a tudatos, 
előre megkonstruált volta, a tulajdonképeni 
drámai tartalom fölötti uralkodása. És még 
jobban kiéleződik nála a franczia drámának 
tradiczionálisan kifejlődött rhetorikai jellege s 
a párbeszédnek az a természete, mely a sze¬ 
replők szájába adott mondások elmésségével 
igyekszik pótolni a psychologiai jellemzés mély¬ 
ségét és finomságát. De viszont hiányzik belőle 
a régebbi kitűnő franczia drámaírók esprit-
jének az a belső, harmonikus- egyensúlyozott-
sága, a világ és élet dolgain uralkodó fölénye, 
mely szenvedélyes és viharos jelenetek rajzá¬ 
ban sem hagyta el őket s mely a franczia 
árút különösen rokonszenvessé tudta tenni 
mindenütt. Bataille nyersebb, erőszakosabb, a 
diszharmóniákat nehezebben és tökéletleneb¬ 
bül kiegyenlítő, mint pl. Dumas, Pailleron vágj' 
akár Sardou. Nála a tradiczió teljes uralma 
mellett már meglátszanak a tradiczió kezdődő 
felbomlásának nyomai is. 

Bataille új darabja, A fáklyák, még erő¬ 
sebben mutatja az ő drámaírói jellemének 
hiányait és szögleteit, mint az előbbiek, me¬ 
lyeket budapesti színpadokon láttunk tőle. 
A régebbiek mintha erőteljesebbek, több belső 
igazságúak lettek volna és mindenesetre érde¬ 
kesebbek voltak. A fáklyák-bán olyan ellen¬ 
mondások tűnnek elénk, a melyek megrontják 
a darab hitelét s talán ez a főoka annak, hogy 
időnkint a színházi nézőtér legnagyobb réme, 
az nnalom fenyeget. Valami újat akart hozni, 
Dumas és Sardou tanítványa lévén, egy új 
problémát, — de nem tud meggyőzni arról, 
hogy problémája igaz és hogy úgy oldódik 
meg, a hogy ő megoldja. A tudomány vezérei 
a fáklyák, a kik mély erkölcsű munkával 
az egész emberiség előtt járnak, nemes 
és tiszta intellektuális légkörben, a melynek 
fénye emberfölöttieknek tünteti fel őket. Ha 
azonban ebbe az életbe behatol a minden¬ 
napi emberi élet valami zavaró eleme, egy¬ 
szerre kiderül róluk, hogy ők is csak gyönge, 
törékeny, csetlő-botló emberek. Az érzékek 
káprázata ő rajtuk is kifog, mint mindenki 
máson, megzavarja életük külső és belső har¬ 
móniáját, végzetes lépésekre ragadtatja őket. 
Triviálisan szólva, Bataille darabjából azt tud¬ 
juk meg, hogy a nagy tudós is ki van téve 
az érzékek mámorának, hirtelen szerelmi fel-
lobbanásból ő is követ el bolondságokat, sőt 
bűnöket is. Szemmel látható, akármily jóizlés-
sel van eltakarva, hogy Curiené, a híres ter¬ 
mészettudós világszerte sokat pertraktált eseté¬ 
nek is van része benne, hogy Batailleban en¬ 
nek a darabnak az alapgondolata megfogant. 

Mindenki láthatja, hogy a mit a franczia 
iró tudtunkra akar adni, az nem épen meg¬ 
lepő, sőt egyenesen közkeletű igazság. Ennél 
azonban sokkal rosszabb ránk nézve, hog\ 
tételét, mely alig szorul bizonyításra, kis>. 
túlbuzgón bizonyítja. Az ő nagy tudósa, Bou¬ 
guet, a darab kezdetén felfedezi a rák bak¬ 
tériumát s azon a ponton áll, hogy felfedezze 
a rettenetes betegség gyógyítását is s ezért biz¬ 
tos jelöltje a Nobel-díjnak, a melyet az iró, 
nyilván diszkréczióból, Eockefeller-dijnak ne¬ 
vez. Ezt megtudjuk az első jelenetek beszél¬ 
getéseiből, de egyebekben alig kapunk sze¬ 
münk elé valamit is a tudós nagyságából. 
Néhány nagy szó a tudomány m«gaut088ágá-
ról, a magasabbrendű erkölcsről, melyet ki¬ 
fejleszt a vele foglalkozóban, nem győz meg. 
A színpadon a nagy embertől nagy cselekedetet 
várunk s csak akkor fogadjuk el nagynak a többi 
szereplök, vagy a saját szavára, ha a követ-
kezendők csakugyan nagynak is bizonyítják. 
Csakhogy Bouguet aztán mindvégig olyan dol¬ 
gokat csinál, a melyek épen ellenkezőleg, na¬ 
gyon is gyarló, ingatag embernek bizonyítják. 
Hogy a vér egy pillanatnyi fellobbanásában 
megfeledkezett nemeslelkű és gazdag szellemű 
feleségéről, a ki nemcsak életének, hanem tu¬ 
dományos munkájának is legkitűnőbb támasza 
volt, hogy az érzéki szerelem bűnébe esett a 
szép fiatal asszisztens-kisasszonynyal, a ki ra¬ 
jongó szerelemmel tekint fel rá, azt még ért¬ 
jük és el tudjuk fogadni, mert emberi dolog. 
Mikor azonban botlásának konzekvenc/iáját 
kellene levonni s az emberi dologért emberi 
szenvedéssel fizetni, - - akkor nagyon közön¬ 
séges, sőt silány léleknek bizonyul. Felesége 
előtt, a kit saját leánya figyelmeztet az apa 
és az asszisztensnő közti viszonyról suttogó 
pletykákra, letagad mindent. Még ezt is el 
lehet fogadni, ha nem valami nagy erkölcsi 
bátorságra vall is. De mikor hazugsága kelep-
czéjében beleegyezik felesége tervébe: hogy 
a pletykák elhallgattatása végett össze kell 
a leányt házasítani Blondellel, legkitűnőbb 
munkatársával, a kinek sikerei nagy részét 
köszönheti s mikor még maga is rábeszéli 
erre a házasságra becsületes barátját s meg¬ 
esküszik a gyanakvó Blondel előtt, hogy 
közte és a leány között nem történt sem¬ 
mi, akkor bizony a jó Bouguet mint 
nagyon közönséges ember áll előttünk és 
semmit sem érzünk benne abból a tisztelet¬ 
ből, melyet a szerző kelteni akar iránta. Hiába 
kapja meg a második felvonásban a Rocke¬ 
feller-dijat, hiába ünneplik hívei, hiába mond 
ő maga is hatásos, sőt szép dolgokat, nem 
érdekel többé, - - nem bírjuk követni az iró 
szándékát. Bouguet a tiszteletére rendezett ün¬ 
nepély végén sok vonakodás után enged az 
asszisztensnő, immár Blondel felesége sürge¬ 
tésének, fölmegy éjjel öltöző-szobájába, de ez 
már nem érdekes dolog s inszczenirozásának 
még külső valószínűsége is hiányzik. Mikor 
Blondel rajta éri őt s rettenetes heves félté-
kenységi jelenetben ront rá, - - e z már nem 
drámai robbanás, hanem csak a szerző mes-
terkedése a néző idegeinek felizgatására. ki¬ 
erőszakolása a harmadik felvonás után kijáró 
tapsoknak. Legjobb még a harmadik felvonás: 
Bouguet párbajban, Blondeltől kapott halálos 
sebbel jön haza; a hogy feleségével beszél, 
kifejezi iránta való áhítatos szerelmét, abban 
vannak benső hangok s a hogy utolsó lehel-
létével is tudományos örökségét igyekszik biz¬ 
tosítani, rávenni feleségét arra, hogy folytassa 
a munkát megölőjével, Blondellel együtt, em¬ 
beri érzelmeinek teljes alárendelésével, — ab¬ 
ban egy kis bepillantást kapunk arról is, hogy 
mi lett volna ebből a témából, ha Bataille 
igazi költő kezével fogja meg. A vége, az asz-
szony ünnepélyes esküje, hogy meghalt férje 
tudományos végrendeletét híven teljesíteni 
fogja, kezetfogva a gyűlölt Biondellel, >•?. 
már merő rhetorika. szép és nem igaz. Har¬ 
monikus és gyümölcsöző tudományos .•gyiitt-
dolgozás olyanok közt, a kik halálosan gyű¬ 
lölik egymást, — lehetetlenség ; a tudományos 
munka a legmagasabb fokon nemcsak az agy-

>k együttműködését kívánja meg, hanoin 
a lelkeket is. 

Bataille drámája azon törik meg, h, 
intellektuális nagyságot a színpadon K. mutatni 
nagvon nehéz, e/t i-Mik iga/i nagy költő tud-
hatfa, kiben megvan a minden nagyság uu .g. 
éreztetéséhez való készség. V. nélkül pedig 
nem érzünk a drámában sem igazságot, Bem 
igazi életet s ii.-lil bírjuk érdeklődéssel figyelni 
folvamatát. Ha a szinés/ek, kö/.tük különösen 
Múrkn* Emilia. Pethes, Gál és htnla>i Kr/si 
nem vitték volna beit- a játékba a legjavát 
annak, a mit tudnak, akkor még jobban untuk 
volna a dolgot. Pethes és (Iái a második fel¬ 
vonást záró nagy jelenetben olyan játékot pro¬ 
dukáltak, mely csakis a/ért nem mondható 
nagystílűnek, mert a darabból magából hiány¬ 
zik a nagy stílus, ezt pedig a színész nem ad¬ 
hat. Hákox Alit-e is helyt állott Motiguet leánya 
szerepében. 

Ha valami olyan nagy pretenriókkal lép 
fel, mint Bataille darabja, akkor természetes, 
hogy ugyanilyen nagy pn tenziókat is kelt. 
Minden munkát a czelja. szándéka és az író¬ 
nak a publikummal szemtan elfoglalt attitudeje 
szempontjából kell megítélni. Abszolúte nézve, 
merev irodalmi szempontból, a Magyar Szín¬ 
ház újdonsága, Drégely Gábor új komédiája, 
.!: isteni szikra bizonyára nem állja rneg azo¬ 
kat a tűz- és egyéb próbákat, melyeknek az 
irodalmi tetemrehivók alá szokták vetni a 
darabokat. De megvan az a nagyon jó oldala, 
hogy nem lép fel nagyobb igényekkel, mint 
a mennyit ki tud elégíteni, - sőt azt lehet 
mondani, egyáltalán nem lép fel semminemű 
igényekkel. Nem akar semmi különöset, nem 
pályázik a halhatatlanság semminemű formá¬ 
jára. Egyszerűen csak mulattatni akar, néhány 
jó órát szerezni egy vidámságot kedvelő, szín¬ 
házi dolgokban szerény igényű közönségnek. 
Ezt el is éri, mert becsületesen van csinálva, 
jó kedvvel, ötletességgel, karrikaturával, a ne¬ 
veltetés mindenféle-"- nagyobbára igen régi, 
de azért még mindig hatásos - fogásaival. 
Van benne egy jól kitalált alap-motivum, a 
mely eleven lesz mindig, a míg dilettánsok 
lesznek (azok pedig, sajnos, mindig lesznek): 
a dilettantizmus karrikaturája, vannak a német 
viczczlapokból ismert Serenissimus-viczczek. 
vannak eléggé elócskásodott zenei bohóságok, 
melyeket a brettlikről hoz fel az iró a szín¬ 
padra. Van egy kis aktuális iz is benne: fő-
figurája néhány vonásában emlékeztet a német 
császárra. Szóval Drégely Gábor nem túlsá¬ 
gosan válogatós iró, onnan veszi eszközeit, a 
hol épen a keze éri, de nem nyújtózik tovább, 
mint a meddig a takarója ér. 

Az ő dilettánsa egy király, a ki képeket 
fest, szobrokat gyúr, zenét szerez, van egy 
operája is. Bebotlik - - olyan indokolással, a 
mely épen csakis bohózatban mehet indokolás 
számba — egy tudós történetíró lakásába, meg¬ 
ismerkedik a tudós fával, a ki hires zene¬ 
szerző s ennek int ny asszonyával, a ki hires 
énekesnő. Kimuzsikál nekik néhány részletet 
operájából, közli velük művészi ambiczióját. 
melyet el kell fojtania, mert mint király nem 
léphet fel nyilvánosHii. Hirtelen arra :iz öt¬ 
letre jut. hogy operáját elő fogja adatni a 
zeneszerző neve nlatt. A imivész persze hiába 
kapálódzik, a királyi szó előtt m«>g kell ha¬ 
jolnia. Az operát elő is adjuk, képzelhetni. 
milyen oonyodalmak között, termeszt tesen » 
zeneszerző-király beleszeret a/ énekesnőbe, a 
ki ügyességgel, fortélylyal elhárítja minden¬ 
féle bohózatos koniplikácziok között A végén 
a müvészpár Amerikába megy vendégszere¬ 
pelni, a király pedig elveszi »•/. orosz eaár 
leányát és egyelőre felfügg s/ti művészi l" 
vágyát. Szerencsére a darabban mindez sokkal 
mulatságosabb, mint így elmondva s még mu-
laWigosnbhá teszik a színészek: első sorban 
Í..SI1/-/OS, H ki mozgásban, beszédben pompásan 
karrikirozza a királyt, IMIiri,, a ki az öreg 
történettudósból csinál kitűnő' figurát. / . Mol-
»ár, a zeneszerző és Bálltori/ (iiza. nz éne¬ 
kesnő. Dobi is meglepően jó egy kis szerepben. 

Schöpflin Aladár. 
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A MAGYAR NÉGYES FOGAT. 
Ma már csak elvétve látni egy jól összefogott 

és jól behajtott négyes fogatot. Apáink korában, 
de még a mi gyermekkorunkban is, az ilyen 
fogat a magyar úr életszükségletei közé tarto¬ 
zott. Nem volt ugyan becsületbe vágó dolog, ha 
valaki földbirtokos és úr létére két lovon járt, 
de körülbelül olyanba vették, mintha ma frakk¬ 
ban menne fel valaki az udvari bálra és nem 
magyar díszruhában. Persze mikor még nem 
voltak vasutak, négy ló is nehezen húzta az 
alföldi sáros utakon a kocsit, azért lett a né-
gves általánosabb divattá nálunk, mint Európa 
bármely más országában. Talán jobban is sze¬ 
rettük a szép lovat másoknál, számolni pedig 
nem tudtunk soha. És sok vagyon úszott el a 
négyeseken. 

A szép négyest nem volt könnyű összeállí¬ 
tani. Egyforma nagyságú, egyforma fajtájú, 
egyforma tartású K főképen egyforma járású 
négy ló kellett hozzá. A színük lehetett külön¬ 
böző, de azért egybeillőuek kellett lennie. 
Szürke p. o. sehogyse illett három pej közé, 
de ha szürke volt elől a jobbfelőli (ostorhegyes) 
és hátul a balfelőli (nyerges) akkor szépnek 
tartották, ha a másik kettő (a gyeplős és a ru¬ 
das) sárga volt vagy pejszinű. Sokat kellett a 
lovakat csereberélni, a míg a kifogástalan né¬ 
gyes előállott. Azért a «jó kocsis» — a hogy a 
hozzá értő urat is hivták - folyton kupecz-
kedett. S épensóggel nem tekintették becsület¬ 
bevágó dolognak, valakire rásózni nagy pénzen 
egy rósz lovat, vagy elcserélni a rosszat a jó¬ 
ért. Ha nem is mentek annyira, mint a szentesi 
lócsiszár c/.igány, a ki nem hitte, hogy csalha¬ 
tatlan a pápa - - mert hisz csak próbálna ő 
tőle lovat venni — de egészen úgy tettek, mint 
a Turgenyev orosz nemesei, a kik kifogyhatat¬ 
lanok egymás iránt a barátság nyilvánításai-

' 

bán, de skrupulus nélkül egymás nyakába sóz¬ 
zák a kehes lovat. 

Ép ezért szívesen túlfizették a becsületes úri 
lókupeczet. De nem a «jó kocsistól* szerették 
venni a lovat, mert az rendszerint lestrapálta. 
Hires ily kocsis volt p. o. egy félszázad előtt 
Palóczy Laczi, a nagy hazafi Palóczy László¬ 
nak unokája, a ki a legszebb «nyolczasokat» 
vágta ki a négyesével (úgy fordult, hogy a kocsi 
kerekeinek nyoma egy 8 alakot irt le a tala¬ 
jon). Szívesen attól vásároltak, a ki a lovak 
összeállításában s behajtásában volt mester, 
mint p. o. Flötnik Jászberényben. Ő sorba járta 
a vásárokat, míg összeválogatott négy egybe-
illő lovat, s nem adta el őket míg kifogástala¬ 
nul össze nem tanultak. A fogattal együtt né¬ 
gyes hajtó ostort (suhogót) is adott, a melyet 
maga font, s a melyet külön meg kellett fizetni. 
Mert a jó ostor csinálásához is érteni kellett, 
hát még a kezeléséhez. Azt nagy korában alig 
tudta megtanulni valaki. Mi gyermekkorunkban 
úgy gyakoroltuk a vele való bánást, hogy karó 
végére tettünk egy hatost, s a ki leütötte a né¬ 
gyes ostor csapójával, azé lett. S ennél is na¬ 
gyobb virtus volt egy suhintásra egyszerre ütni 
meg az ostorral mind a négy lovat. 

A négyesnél sokkal mutatósabb volt az ötös 
fogat. De az már luxus számba ment, s feszí¬ 
tésnek volt a jele. Hajtani sokkal nehezebb 
volt, mint a négyest, mert az elől fogott szélső 
jobb lovat nem lehetett gyeplővel kormányozni. 
De azért akadt nálunk is «jó kocsis*, a ki ép 
oly pontosan kormányozta a fogatát, mint a 
római verseny-kocsis, a kinek tudvalevőleg az 
első balról fogott lónak a hajtása okozott leg¬ 
több gondot, az ötös versenyeken. S nemcsak 
gondot okozott, de sok szerencsétlenséget is, 
miután a czirkuszt körben kellett megkerülni 
többször egymás után, s miután a pályatér vé¬ 
gén ütköző oszlop volt'felállítva. 'Nálunk fél¬ 

század előtt Tahy Lajosnak volt olyan betanult 
ötöse, hogy a mostani Koronaherczeg-utczából 
(Budapesten^ sebes ügetésben fordult be vele az 
akkor hegyes szög alatt élesen torkoló Kigyó-
utczába. Az ő ötöse csupa fakóból volt össze¬ 
állítva, apró kicsi lovak voltak, egyformán ma¬ 
gasra tartotta az orrát valamennyi s úgy össze¬ 
vágtak mint a karikacsapás. Összejárt Tahy 
vagy ötven vásárt, a míg összeszedte őket, de 
alig került ezer forintjába a négy ló, s meg¬ 
vette őket József főherczeg tízezerért. 

A ló árára nézve különben érdekes meg¬ 
jegyezni, hogy a míg a luxus lóért «praetinm 
affectionist* kellett fizetni minden időben, 
addig a jobb rendű középfajta ló ára évezredek 
alatt is alig változott. A bibliában olvassuk, 
hogy Bölcs Salamon zsidó király nagyban űzte 
a lókereskedést, s a hadi czélokra alkalmas 
lovakat 150 ezüst siklusért adta darabonként 
a babylonbelieknek. Ez pedig 600 koronának 
felel meg a mi pénzünk szerint, ugyanannyi¬ 
nak, a mennyit ma a katonaság egy remondá-
<'rt átlagban fizet. Persze nagyon drága lovak 
\ oltak a múltban is, s Nagy Sándor 13 talen¬ 
tumot, közel 60,000 koronát fizetett egy trák 
lótenyésztőnek a hires Bucefalusért, a melyik 
pedig csökönyös volt 

Az ötöst a nehéz hajtása miatt máshol nem 
igen kedvelték, még Angliában sem, a hol a 
négyes ma is divatos. Csakhogy az angolok 
nehéz kocsiba (az úgynevezett mail-coachba) 
nehéz lovakat fognak, míg minálunk a könnyű 
ló és a könnyű kocsi örvendett kedveltségnek. 
Vilmos moMani német császárnak is volt ser¬ 
dülő korában egy pompásan összeállított ma¬ 
gyar sallangos szerszámú négyes fogata; de 
idehaza mind ritkábban látunk már ilyet, s 
lassankint csak a lókiállításokon gyönyörköd¬ 
hetünk bennük. 

A BUDAPESTI TATTERSALLI LUXUS-LÓVÁSÁRON DÍJAT NYERT FOGATOK ÉS HÁTASLOVAK. - JELFY GYULA FÖLVÉTELEI.. 

l 
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TAVASZI KÓBORLÁS. 

Április volt s a fülöpszállási «Balázs» lapo¬ 
sait ellepte a mocsári gólyahir százezernyi 
aranybokrétája. 

A «Balázs» jókora rétség, nádasokkal, zsom-
bikossal, tóságokkal és kanyargó erekkel tar¬ 
kítva. A nád megnő ott harmadfélölesre is ; 
a zsombikosba néhol beléveszhetne a közéje 
csúszó ember; a tavak hinárosak és a mo¬ 
solygó eget nefelejcsmezőnek tükrözik; a kacs-
karingós erek sásszegélyzetében pedig vizi vad 
hűsöl, búvik. 

A nádas tavasszal tulajdonképen csak gyér 
foltokban mutatja maradványát, mert fagyos 
télen levágják a nádrengeteget és széjjel hord¬ 
ják. De a zsombikos annál jobban látszik 
aszottas üstökével; a tóság ilyenkor nagy sík-
vizzé dagad, a melyen fodros hullámokat ker¬ 
get a szél: az erek mentén pedig buján nyi-
lik a gólyahir s később a kék írisz. 

Abban az esztendőben a márczius hűvös és 
zimankós volt. Az igazi tavasz csak áprilisban 
kezdődött. A hosszúcsőrű vándorok, a nemes 
mocsári sneffek, a melyek után jártam, el¬ 
késtek észak felé vonulásukkal és a gólyahires 
laposokban, meg az erek mentén, mindenütt 
ott lehetett őket találni. A gyönyörű sárga¬ 
virággal ékes réti szőnyeg búvóhelyei közt 
nagyszerű pihenésök eshetett. A mint magas¬ 
szárú gummicsizmámmal végigróttam a tocso¬ 
gókat, minduntalan röppent előlem egy-egy ; 
néha még páros sneff is. Azok között már bi¬ 
zonyosan volt olyan, a melyik nem birja mesz-
szire vinni a fészkelési vágyát s itt marad; 
letojik valamelyik zsombikra és kivételesen 
nálunk költ. 

Többnyire messziről keltek a szalonkák és 
egy némelyiknek sokáig néztem utána, a med¬ 
dig csak láthattam. Hogy nyilait ki az ala¬ 
csony zsombikosból s aztán csekkentve egy 
párt, neki indult gyors villanásával a végte¬ 
lennek. Addig lestem, leszáll-e vájjon megint, 
a míg végkép el nem veszítettem a szemem 
elől. Akkor is úgy tetszett, mintha egy piczi 
pont rezegne még előttem igen nagy távolság¬ 
ban és mintha az az én sneffem volna. Bizo¬ 
nyosan érzéki csalódás volt. 

Ilyen nagyon is sietős útja csak egy fajtának 
van a nemes mocsári sneffek közül. A közép-
sneff az, a «gallinago». — Ez az, a mely híres — 
hogy ne mondjam hírhedt - - arról, hogy mi¬ 
lyen nehéz lőni; hogy czikk-czakkos kezdő-
röpülése közben a vadász rendesen a «czikkbe» 
lő, a mikor ő (a sneff) már a «czakkban» van. 
Annyi bizonyos, hogy gyors kis szárnyas, — 
de azért csupán gyakorlat dolga, hogy valaki 
akár kitűnően is lőjje. Legendákat hallottunk 
valaha arról az angolról, a ki nem is lőtt az 
egyes sneffre, az neki csekély feladat volt, -
hanem ha kettő kelt előle egyszerre, azt aztán 
biztos kézzel «húzta le» mind a kettőt. —Mintha 
bizony nem tette volna ezt meg a mi Fónagy 
Józsink is a szegedi Fehértó kubikgödrei közt. 
Annyi volt ott valamikor a " 
sneff, hogy Józsi csak akkor " 
lőtt, ha mindjárt duplázha¬ 
tott is. Ha minden húsz vagy 
huszonötödik lövés után hi¬ 
bázott egyszer, akkor meg¬ 
pihent és küldte kitűnő vizs¬ 
láját, hogy szedje össze az ad¬ 
dig szerzett zsákmányt. 

Volt ilyen remek magyar 
lövőnk valaha akárhány; Rit-
ter Pistáról, a fehérmegyei 
gavallér vadászról is legen¬ 
dás hírek járták, hogy hogyan 
szedegeti le a vadruczát az 
egekből és hogyan nem is 
tud tán hibázni «mórsneffet.» 
Hajh, ő nekik még állott a 
világ; — ő nekik még voltak 
lápjaik, mocsaraik, telistele 
vaddal, százféle fajta érde¬ 
kes szárnyassal, a melyre 
annyit lődözhettek, a meny¬ 
nyit akartak. Lehetett alkal¬ 
muk ; megtanulhattak lőni, 

IRTA BÁRSONY ISTVÁN. 

lévén gyakorlatuk a legnehezebben lőhető vad-
spéczieseken. 

Mondom, ezek után a nálunk csak átvonuló 
érdekes mocsári madarak után jártam, a me¬ 
lyeket meghoz, idecsalogat a kikelet, s aztán 
ha a tavasz jobban melegszik : eltűnnek tőlünk 
megint; - - mennek feljebb északra költeni, és 
csak ősz felé kerülnek vissza hozzánk, újra 
mint átvonulok, a kik igazság szerint csak 
vendégeink. 

Hogy mikor jönnek s meddig maradnak, az 
annyira az időjárástól függ, hogy néha már 
márczius közepén van a java-évadjok : máskor 
meg egész márcziusban is csak úgy szállin¬ 
góznak s aztán az első igazán szebb áprilisi 
verőfény özönével csalja ide őket, de viszi is 
tovább rögtön. Hisz' az a sneff, a melyet ma 
találok, tegnap talán még nem volt itt s hol¬ 
nap már nem lesz itt: - - tovább megy a lan¬ 
gyos éj leple alatt s a helyébe jövő újakkal 
és másokkal találkozhatunk majd, a míg csak 
valamennyien el nem tűnnek tőlünk. 

Az egész vonulás körülbelül négy hétre ter¬ 
jed a kezdetétől a végéig s április közepén túl 
már jobbára csakis azok vannak még itt, a 
melyek maradnak is, kivéve a dupla sneffet, 
a mely tulajdonképen később szánja rá magát 
a nagy útra és nálunk még május elején is 
mutatkozik néha. 

De épen ez a szeszélyes bizonytalanság in-
gerli a vadászt, a ki nem sajnálja a fárad¬ 
ságot, hogy ellesse ezeknek a kis szárnyasok¬ 
nak a szokásait s néha bizony keserves után¬ 
járással vegye ki belőlük a dézsmát. Hacsak 
véletlen szerencséje nincs arra, hogy épen a 
java vonuláskor keresse őket, máskor bizony 
rengeteget járhat utánok süppedős talajon, ingó 
zsombikon, a melyről ha lecsúszik, odáig sza¬ 
kadhat le a mély sárba, a hol kétágúvá kezd 
válni. 

Mentem mendegéltem, esetlettem-botlottam, 
egyik zsombikról a másikra lépegettem és 
akárhányszor nagyobb gondom volt az, nehogy 
gyönge zsombikra lépjek, a melyik meg nem 
bír, mint az, hogy röpül-e sneff előlem, vagy 
sem. A levegő felségesen üde és langyos volt; 
az ég fényes kékséggel terült fölöttem és kö¬ 
rülettem a rét már az újhodó zöldnek fiatal 
díszében pompázott. 

Hovatovább el is feledtem, hogy vadászom. 
Mellékessé vált ráin nézve a sneff tanulmány, 
s a lövési ügyesség; gyönyörködtem az Isten 
csodaszép alkotásában, a mely annyi kicsinek 
tetsző és mégis temérdek változatával vett 
körül. 

Fejem fölött egy falka galambsneff süvített 
át és a mint kanyarodva egyszerre fordult az 
egész csapat, olyan fehér villanást mutatott a 
sok világos szárnyalj, hogy messziről egyetlen 
fehér vitorlalengésnek tetszhetett. Azután lát¬ 
tam, hogy ereszkednek, köröznek és végül hir¬ 
telen leszállanak valahova a sík mezőre. 

FÓNAGY JÓZSEF, A MOST ELHUNYT VADÁSZATI IrÓ. — Jelfy Gyula fölrétele. 

A zsombikjárás már elfárasztott; a kocsim 
nem volt messze, minthogy szokás szerint ki¬ 
sért a könnyebb járású vonalon. Intettem a 
kocsisnak zsebkendőjellel. Megállott s meg¬ 
várt. Fújva kapaszkodtam fel s mentünk arra, 
a hol az a csapat bajnok-sneff volt. 

Hisz' az én mocsári sneffjeimet megkapha¬ 
tom később is, ha még birja az inam a zsom-
bikjárást; de ez a vándorcsapat «küzdő» tovább 
áll és aztán nem beszélek vele, pedig már 
színesek, tarkák, díszesek, gallérosak a himek 
s ha egy párt lőhetnék kitömésre, az csinos 
szobadísz lenne. Hanem gyalogos embert ezek 
a fölöttébb vad madarak be nem várnak lövés¬ 
távolságra ; kocsiról kell hát velők próbálkoz¬ 
nom, mint már annyiszor tettem. 

A mint feléjök igyekeztünk, messziről meg¬ 
láttam köztük egyet, a mely szörnyen lekö¬ 
tötte az érdeklődésemet. Egy remek fehér him 
volt az, a melynek a gallérja sötét aczélkék-
séggel fénylett. A legritkább tarkázat volt ez. 
a mit valaha láttam a «küzdő speczies» közt 
pedig ez a gázló olyan változó tarkaságú a 
himpéldányaival, akár a házi tyúk. A tojó 
ugyan mind egyforma szürke és írómba, de a 
himek közt van mindenféle színárnyalatú, épen 
csak a fehér a ritkaság. 

- Oda ne nézzen kend! súgtam a kocsis¬ 
nak ; - - ha észreveszik, hogy őket keressük, 
mindjárt világgá mennek. 

- Dehogy nézek, sehova se nézek, mordult 
vissza a jámbor. 

- Csak balra tartson kend, mindig baba; 
kanyarodni kell lassan és úgy jutni hozzájok 
közelebb. 

A kocsis szótfogadott. Kanyarodott, folyvást 
kanyarodott. Magam csak a «küzdőkkel» törőd¬ 
tem, feléjök pislogtam óvatosan: néztem figyel¬ 
tem, hogy futkosnak, rovarásznak, veszeksze¬ 
nek a gyepen. A fehér volt legmesszebb; egy 
vörösgallérost már lőhettem volna, de az most 
ingyen sem kellett nekem. 

- Csak babra! . . . még egy kicsit balra 
tartson kend, édes atyámfia, - < biztattam a 
kocsist. 

Addig-addig balra, hogy zsupsz ! nagyot locs-
csant a viz s a két ló derékig tűnt el benne. 
Szerencsésen belebalagoztunk az érbe. Isten 
őrzött, hogy a kocsi is bele nem fordult min¬ 
denestől. A nagy riadozásra persze elszálltak a 
«küzdők»; jó magam a hófehér zsákmány he¬ 
lyett fekete iszapot markolhattam, a mikor a 
kocsissal együtt nagy keservesen visszakoztat-
tuk a félig eldőlt lovakat s a kocsit a lőcsénél, 
saroglyájánál fogva, kereketáján markolászva, 
emeltük kijjebb a kevésbbé lágy talajra. 
pi Most már azután igazán megérdemeltük a 
pihenést; száz mocsári sneffért sem folytattam 
volna a vadászatot; láttunk a réten egy kis 
boglyát, a melyet a gazdája kint hagyott volt, 
odatartottunk, pihenőre. A boglyából széthin¬ 
tettük a puha matraczot magunk alá s azon 

elnyújtóztam, mialatt a ko¬ 
csisom etetett. 

Néztem az eget, így hanyatt 
fekve ; láttam a fölöttem röp¬ 
ködő picziny legyeket, a me¬ 
lyek ép úgy a világ közepé¬ 
nek érezhették magukat, akár¬ 
csak magam, a ki itt most nem 
láttam, nem éreztem gondol¬ 
kodó vetélytársat. A kocsi¬ 
som a pipájával bíbelődött és 
bizonyosan kisebb gondja is 
nagyobb volt, semhogy a fejét 
akárminő balga okoskodással 
törje, mint én, a kinek olyan 
nagy elégedetlenségem tudott 
az lenni, hogy lám, mennyi¬ 
vel jobb dolga van annak a 
röpülő legyecskének, mint 
nekem, föld rögéhez kötött 
rabnak És abban a pilla¬ 
natban jött egy fecske és 
huss! elkapta az én irigysé¬ 
gem tárgyát. Szépen jártam 
volna a legyecske alakjában 
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Hát nőm bölcsebb a kocsisom, a ki beéri a 
pipájával, ha dohánya van hozzá, és nem 
zúgolódik, nem vágyik mindig másra? 

Gyönyörű volt a «Balázs» innen szemlélve, 
erről a szellős szónatrónról. A nád hajlado¬ 
zott rajta s fakó szálait szinte a viz szinéig 
suhogtatta, ha erősebb szél nyomta. A laposok 
sárga szőnyege összefolyt előttem s mintha 
aranykigyó lett volna, úgy kacskaringózott. 
Az aranybokréták fölött egy hamvasfehér ra¬ 
gadozó madár úszott lassú lendüléssel; egy 
réti héjjá volt az, a legszebbjéből. A mikor 
nagyon közel ereszkedett a gólyahires vizek¬ 
hez : felriad onnan egy pár vadrucza; a gácsér 
zománczos feje ragyogott a naptól; a tojó 
előre ment, vezetett; a párja nyomon követte 
más vizekre. A réti héjjának eszébe sem ju¬ 

tott, hogy üldözze őket. Neki csak a fészken 
ülő rnndár lehet könnyű zsákmánya: a röpülőt 
utói nem birja érni. De aztán nincs is az a 
sólyom, a melyik a nádasban bujkáló, a kí¬ 
gyósokra kimerészkedő, a zsombikos közt rej¬ 
tőző fiatal vizi szárnyast úgy tudná lopkodni, 
mint ez a szárnyas macska. 

Nézem, hogy milyen kecsesen úszik, libeg, 
lendül, himbálódzik. És megint elfog az irigy¬ 
ség : ha én úgy tudnék röpülni! És ime, dör-
ren egyet a nádtömb közül, a hol a réti héjjá 
épen átvonul s puff! a szegény madár lekalim-
pál a magasból. 

No lám, ma nincs szerencsém a kívánsá¬ 
gaimmal. 

Ott bizonyosan a társam leselkedett s ő lőtt. 
Neki inkább a csónak a passziója: azon jáfja 

a vizeket, a tóságot, a hol most alig van egyéb, 
mint szárcsa; de mikor a csónak meg olyan 
szépen lendül és a ringatása olyan kellemes 
annak, a ki szereti. Hiába! Ízlésről nem lehet 
vitatkozni. S vájjon nem ő neki volt-e most 
igaza? Ott ül a «szárazon», a csónak desz¬ 
káján s látom, a mint a nádas szélén lassan 
evez a lelőtt szép madárért. Nemsokára eléri, 
kihalássza a vízből, mutogatja. Azután inte¬ 
get, hogy csak várjam meg; most már jön ő 
is sziesztázni, ebédelni, elemózsiázni. Nohát 
csak rajta; itt az ideje, hisz' a nap állása máj-
delet mutat. 

Rászólok a mélázó-pipázó kocsisra: 
- Elő a tarisznyákkal! 

.. . Aludni kf-lleno most és pihenni 
A vastag, párnás, téli hó alatt. 
Álmodni gazdag tavaszi mezőről. 
Melyen szagos szelek hullámzanak : 
Játékról, csóktól, kaczagó szemekről, 
Borról, virágról, dalról - - istenem. 
De tél van mama itt a négy falak közt 
S a tél beszélget én velem. 

Emlékszem, kemény, hosszú telek voltak, 
Kipárnázta az utczákat a hó. 
A csend úgy járkált lopva házról-házra 
S a csendbe nőtt, csak nőtt a takaró. 
A hajnalok oly furcsák, szépek voltak. 
llorátéra mentek az asszonyok, 
Kis lámpácskákat vittek a kezükben 
S a lámpák bele fázva pislogott. 
Olyan keményen hallatszott beszédük 
8 a hó ropogott lábaik alatt, 

TÉLI SYMPHONIÁK. 
(Egy cziklusból.) 

A kapunk előtt hangosan köszöntek: 
Cselédünk hányta ottan a havat. 

Elgondolom, de másként hullt a hó 
A szűk, elfáradt, vén utczák felett. 
A háztetőkre csákókat rakott 
H a padlásablak mind ránknevetett. 
És némelyik ház olyan furcsa volt, 
Nagy jégcsapoktól őszült a szakálla, 
Barátságosan nézte a telet 
S az hó-ruhákat aggatott reája. 
Milyen fehér volt akkor a világ ! 
Fehér az ég, a házak és a föld 
S a templomtorony is fehéren nyúlt 
A felhők közé s ott az égnek dőlt; 
S a puha, pelyhes, kövér hópihék 
Elgondolkozva, méltósággal szálltak, 
A tenyerünkön úgy tartottuk őket, 
Mint mennyből hullott angyalszárnyacskákat. 

A viharoktól borzasztóan féltem. 
És nálunk gyakran voltak viharok. 

•Egy tölcsér futott az utczaközépen 
S maga körül, mindent megforgatott. 

A kapuk és az ajtók úgy recsegtek, 
A kályhacsőben ordított a láng, 
A hó-ruhás fák mind levetkezedtek 
És összedőlt pár rozzant, vén palánk. 

A padláson valaki folyton járkált 
S a félelemtől sírt és nevetett, 
A szél bezúzott néhány ablaktáblát 
És ránk kiáltott szörnyű neveket. 

A kerekes kút láncza sírt, nyöszörgőit 
S a forgó tölcsér egyre-egyre nőtt — 
Valaki azt mondta, hogy itt az ördög 
S mi láttuk is az ablakok előtt. 

Majthényi György, 

A FŐVÁROS ÉTKEZŐJE A VÁrORSHÁZA EGYIK FOLYÓSÓJÁN, MELYET MOST RENDEZTEK BE A TISZTVISELŐK SZÁMÁBA. Balogh Rudolf fólyitel*. 

(Az előtérben állnak Heltai főpolgármester, Bérozy polgármester és Vaszüjevits alpolgármester.) 
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HAMPEL JóZSEF. 
1849—1913. 

Páradhatatlan, sokoldalú és maradandó be-
csü munkásságnak vetett időnek előtte véget 
a halál, mely . márczius 25-én körünkből vá¬ 
ratlanul elragadta Hampel Józsefet, a Magyar 
Nemzeti Múeeum érem- és régiségosztályának 
igazgatóját, a budapesti egyetemen a klasszika-
archaeologia tanárát. Benne a magyar tudo¬ 
mány egyik legkiválóbb képviselőjét vesztette 
el, kinek híre hazánk határain messze túl¬ 
terjedt ; gyászunkban osztozik a külföld, mely¬ 
nek szakkörei jól ismerték és nagyrabecsül-
ték az elhunytat, átvették és érdeme szerint 
értékelték kutatásainak gazdag ei'edményeit. 

Hampel József 184!) november 10-én szü¬ 
letett Pesten, a középiskolát és a jogot itt vé¬ 
ge/te ; első irodalmi dolgozata A huni nu^ló-
ság eredetéről és történeléről 18(>8-ban jelent 
meg. A jogi stúdium azonban nem elégítette 
ki lelkét, hajlamait követvén csakhamar irányt 
változtatott és a régészet tanulmányozására 
pártolt át, melyhez élete végéig hű maradt; 
1870-ben a Nemzeti Múzeum régiségtárának 
szolgálatába lépett s már ez évben tette közzé 
első szakbeli értekezését: Aquincum történe¬ 
tének vázlatát. 187(>-ban a budapesti nemzet¬ 
közi ősrégészeti kongresszus egyik titkárának 
választván, meghízták az országos régészeti 
kiállítás rendezésével, melynek leiró lajstromát 
franczia nyelven tette közzé ; ugyanakkor je¬ 
lent meg hazánk őskori emlékeiről szóló szin¬ 
tén franczia müve. JN77-ben az egyetem 
magántanárává habilitálta az archaeologiából, 
1880-ban rendkívüli tanárnak nevezték ki az 
ókori történet tanszékére, majd ISIM)-ben Torma 
Károly utódaként rendes tanára lett a klasszika 
archaeologiának. A délelőtt első órájában tar¬ 
totta mindig előadásait, kilenc/ órakor pedig 
átsietett a múzeumba, hogy a régiségtárt, 
melynek vezetője volt, igazgassa. Irodalmi mű¬ 
ködésé elismeréseként a Magyar Tudományos 
Akadémia l SS V-ben levelező tagjává válasz¬ 
totta, I80i»-ben meg rendes tagjai sorába ik¬ 
tatta ; az Akadémia archaeologiai bizottságii¬ 
nak előadója s folyóiratának, az Archaeolor/iiii 
/vr/csí/ó'-nek (ISS."> óta) szerkesztője volt. A Nem¬ 
zeti Múzeum fennállásának századik évfordu¬ 
lója alkalmából a király az udvari tanácsosi 
méltósággal tüntette ki. - ISS:!-ban nőül vette 
Pulszky Férem-/! nag\ műveltségű, unom Ízlésű 
leányát. Pdlyxenát.. ki nemcsak a családi élőt 
boldogságát teremtette meg számára, hanem 
tudós tevékenységi>nrk megértő, buzdító részese 
volt. 

Hampel életének termése rendkívül gazdag, 
hazai meg külföldi szaklapokban, főleg az Ar¬ 
chaeologiai Értesítőben közzétett dolgozatai 
valamint magyar és német nyelven írott önálló 
munkái kis könyvtárt tesznek ki. Magyar tu¬ 
dóshoz illően főfeladatának tekintette, hogy a 
hazánk területén előforduló -s hazai gyűjtemé¬ 
nyekben fölraktározott anyagot kutassa és tu¬ 
dományosan földolgozza. Működése négy nagy 

területet ölelt föl: fiatal korában megkezdett 
ősrégészeti tanulmányait éveken át folytatván, 
megírta a bronzkor történetét hazánkban. Majd 
áttért a népvándorlás- és honfoglaláskori ha¬ 
zai sírokból és kincsekből származó emlékek¬ 
nek ismertetésére és rendszerbe foglalására, a 
mi nálunk hasonlíthatatlanul nehezebb föl¬ 
adat, mint Európa más országaiban, mert míg 
például Észak-Itáliában, Német- és Franczia-
országban a népvándorlás idején rendszerint 
csak egy-egy nép telepedett le bizonyos ideig, 
hogy aztán helyet adjon egy másiknak, addig 
hazánkban a legkülönbözőbb törzsek szerepel¬ 
tek, hol egyidőben egymás mellett, hol gyors 
váltakozásban egymás után, azonkívül a népek¬ 
nek ez a hullámzása is tovább tartott nálunk, 
úgy hogy a stilisztikailag rendkívüli változa¬ 
tosságot feltüntető leleteknek ethnikai és chro-
nologiai meghatározása a legnagyobb nehéz¬ 
ségekbe ütközik. A felmerülő számtalan prob¬ 
lémával csak Hampelnek széleskörű tudása, 
józan ítélete, mely a merész hipotézisektől 
tartózkodott és a fantáziának nem engedett 
teret, valamint összehasonlító módszerének pon¬ 
tossága és az emlékeknek óriási tömegén ural¬ 
kodó kitűnő memóriája tudott sikeresen meg¬ 
küzdeni. Ide vonatkozó művei alapvető jelentő¬ 
séggel bírnak, melyek meghatározták minden 
későbbi kutatásnak biztos kereteit. Ezen össze¬ 
foglaló müveinek német kiadása a nemzetközi 
archaeologiai irodalom standard workjai sorába 
került és szerzőjének e téren európai hirt és 
föltétlen tekintélyt biztosított. Munkásságának 
harmadik köre, melylyel különösen élete utolsó 
szakában szeretett foglalkozni, hazánk, főleg 
Pannónia római korú emlékeinek méltatása; 
e nemű tanulmányaiban Pannónia történeté¬ 
hez és művelődéséhez valamint a provincziális 
római művészet ismeretéhez nyújtott fontos 
adatokat; a Dunavidéki provincziákból szár¬ 
mazó, lovas istenségeket ábrázoló emlékek 
összeállításával és értelmezésével pedig az an¬ 
tik vallástörténetnek egy homályos szakára de¬ 
rített világosságot. Végül foglalkozott, avatot-
tan és behatóan, az ötvösművészet és általá¬ 
ban a hazai műtörténet emlékeivel is. 

Munkásságáért a külföld ÍH bőséges elisme-
. rétihel adóaojt .j^/ elluinytuak. A,, legtöbb kül¬ 
földi nagy archaeologiai társulatnak tagjává 
választották. A külföldi nemzetközi tudomá¬ 
nyos kongresszusokon, melyeken az egyetem, 
múzeum vagy akadémia képviseletében jelent 
meg, Hampel József mindig előkelő szerepet 
vitt ; a köztiszteletnek örvendő, szeretetreméltó 
magyar tudóst rendesen beválasztották az el¬ 
nökségbe, s ő a munkálatokból mindig dereka¬ 
san kivette a maga részét. 

A tudomány nemzetközi fóruma előtt utol¬ 
jára Kómában, az archaeologiai kongresszuson 
láttuk szerepelni, a múlt év októberében. Élén¬ 
ken él még emlékemben az a diadal, melyet 
ott aratott. Nem az előadására gondolok, a 
melylyel - Pannónia vallási emlékeiről szólt -
másfél órán át bilincselte le hallgatóságát, 
hanem arra a jelenetre, mely egy szakosztályi 
ülés végén lefolyt. Rostowzew, a szent-péter¬ 
vári egyetem tanára, fényképekben bemutatta 
a/t a főleg arany és ezüst tárgyakból álló 
nagy kincset, mely nemrég a poltávai kor¬ 
mány/óság területén napfényre került. A nagy¬ 
hírű orosz kutató, mellesleg mondva egyike a 
legegyetemesebb látókörű archaeologusoknak, 
igazi tudóshoz illő őszinteséggel kijelentette, 
hogy e stílusokban rendkívüli eltéréseket mu¬ 
tató darabokkal szemben nem tud eligazodni 
és azért szaktársainak ítélete alá bocsátja. 
A fényképek kézröl-kézre jártak, de érdemle¬ 
ges válasz a föltett kérdésre nem hangzott el. 
Kkkor megszólalt Hampel. Egy figyelemre nem 
méltatott kengyelből kiindulva, melyben gya¬ 
korlott szeme az avar lovas szerszámára is¬ 
mert, kifejtette, hogy itt nyilván egy avar 
törzsfőnöknek vele sirjába temetett, kalando¬ 
zásai közben összehordott hadiprédájával van 
dolgunk, aztán neki melegedve megadta a le¬ 
letnek valószínű korát és a stilisztikailag any-
nyira különböző darabok területi származását. 
Néma csendben hallgatták a magyar tudós 
fejtegetéseit, s mikor végzett, lelkesen meg¬ 
tapsolták. Biztos vagyok benne, hogy akkori 
hallgatói, az európai régészeti tudomány kivá-
lóságui, őszinte részvéttel fognak értesülni ar¬ 
ról, hogy Hampel József beszédes ajka örökre 
elnémult. Láng Nándor. 

LENGYEL BÉLA. 
1844—1913. 

Mesterét és társát a magyar kémiai tudo¬ 
mány alapjainak megvetésében, Than Károlyt, 
ki után ő reá szállott a vezérszerep kémiai ku¬ 
tatásainkban és e fontosságban egyre gyarapodó 
tudomány egyetemi tanításában, alig egy-két év 
múlva követte a halálba Lengyel Béla is. Ok 
ketten voltak a mai magyar kémikus-nemzedék 
túlnyomó részének tanítói, tudományos és iro¬ 
dalmi munkásságukkal is példát adtak neki s 
most rövid időközben egymás után elköltöztek 
mind a ketten az életből, a munka teréről, át¬ 
adva utódaiknak nemcsak a munkát, hanem 
az általuk alapított tudományos hagyomány 
méltó folytatásának kötelezettségét is. 

Lcnt/yel Béla maga is Than Károly tanít-
-tánya .volt.. .Eredetileg mérnöknek készült, meg 
is szerezte a budapesti műegyetemen a mér¬ 
nöki oklevelet, de aztán teljesen a kémia ta¬ 
nulmányozására adta magát Than mellett, ki¬ 
nek csakhamar aszszisztense is lett. Német¬ 
országban akkor élték virágkorukat a termé¬ 
szettudományok, Heidelberg volt legfontosabb 
székhelyük, a hol oly nagy tudósok, mint 
Bnnsen, Helmholtz, Kirchhoff stb. töltötték be 
az egyetem természettudományi kathedráit. 
Hírnevük s a német tudományos kultúra vonzó¬ 
ereje odavonzotta Lengyel Bélát is, a ki több 
éven át dolgozott Bunsen mellett s aszszisz¬ 
tense is volt a nagy tudósnak. A franczia-po-
rosz háború vetette végét külföldi tanulmány-
utjának. Letette Heidelbergben a doktorátust 
s hazajött. Idehaza csakhamar magántanár 
lett az egyetemen, 1874-ben rendkívüli tanár, 
három év múlva pedig a kísérleti, analitikai 
és gyakorlati kémia rendes tanára. 

Nagy tanítói és tudományos tevékenységet 
fejtett ki. Hallgatói voltak a kémiai szakra ké¬ 
szülő tanárjelölteken kívül a gyógyszerészhall¬ 
gatók s Lengyel Béla nagy hatással, kiváló 
tanítói érzékkel vezette be őket tudományába. 
Középiskoláink kémia-tanítása és a magyar 
gyógyszerészség tudományos színvonalának 
emelése terén Than mellett az ő majd 40 évre 
terjedő munkájának volt a legnagyobb érdeme. 
Tanítványai szeretettel őrzik emlékét, mert 
emberséges, az ifjúságot szerető tanár volt, a 
kin megérzett az igazi tudományos egyéniség 
biztonsága, de ez csak annál méltányosabbá 
tette tanítványaival szemben való viselkedését. 

Mint tudós kutató számos, a kémia külön¬ 
böző részleteiben végzett vizsgálatával derí¬ 
tett világosságot addig homályban maradt 
problémákra. Az Akadémiának régi, tekinté¬ 
lyes tagja volt, - - általában tudományos éle¬ 
tünknek nagy tiszteletében állott reprezentatív 
alakja. Társadalmi körökben is nagyon kedvel¬ 
ték, a komoly, látszólag zárkózott tudós meg¬ 
hitt társaságban tudott vidám és szeretetre¬ 
méltó is lenni. Példás családi életet élt, 42 
zavartalan esztendőt töltött hitvese, Ney Aranka, 
Ney Ferencz egykori fővárosi reáliskolai tanár 
és nevezetes iró leánya oldalán. 
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LONDONI LEVÉL. 
1013 raárcimt. 

Még néhány hétig tart csak a/, hogy Lon¬ 
don a londoniaké legyen egészen. Akkor azután 
kezdetét veszi az a különös folyamat, a mely 
épen szakasztott • llentéte a vízbe dobott kő 
központról meginduló és egyre távolabbra ter¬ 
jedő gyűrüverésének. Májasban már megkez¬ 
dődik ennek a folyamatnak az ellenkezője; a 
közvetlen közelben levő megyékből központra¬ 
tartó mozgással jönnek a vidéki birtokos csa¬ 
ládok ; aztán valamivel tágabb körről tömö¬ 
rülve London felé, jönnek a nkót és ír arisz-
tokráczia családjai is a «season»-ra és végre 
megindulnak a legtávolibb gyűrűk is, hogy 
mind Londonba szoruljanak össze: jön Fran-
cziaor.szág é.s Amerika; London két leghívebb, 
évi látogatója. 

Ks London, a tapasztalt vendéglátó, tudja 
.jól, melyik elemet mi\e| varja; boltkirakat, 
szállóbeli étel.sor, mulatóhelyek jellege, mű¬ 
sorok rnirid alakulni kezdenek a vendégek iz-
li'-ie szerint, úgy hogy nekem sokszor úgy 
tetszik, mintha űz, a ki a sea.sonra jön ide, 
már annyira az alakalt, az alkalmazkodó Lon¬ 
dont találja készen, hogy a valódit nem is 
látja meg. Hogy a rövid időre idekerült em¬ 
ber meg nem ismer London leikéből semmit, 
azt ákwezólóan hirdetik a ezikkeik, a melye¬ 
ket néhány hónapi itt tartózkodás titán írnak 
(de bizony még második éve itt elő vendégek 
tollából is olvastam ennek a bizonyságát). 
Hogy a maguk országában, otthon, a konti¬ 
nensen, az olvadókat mitlnttntják-e az olyan 
czikkek, nem tudom, d.- hogy bennünk, t, Lon¬ 
donban élőket mulattatnak, arról jót állok. 
Magamról tudom, milyen jóizii nevetéseket 
köszönök én az ilyen felületes czikkiroknak. 

Hogy fel nem foghatták az angol főváros 
egész szellemét, azon nem lehet nevelni; d. 
hogy ez csak eszükbe Nem otlik, hogy talán 
csak ők nem képesek l.itni a/1, a mi nin és 
e/ért avec l'orgeiiil dr 1'ignoranet', prrem|>lo 
riknsan kimondjuk, hogy iiutrs, azon viszont 
HI'III nevetni nem lehet. Mikor elem kérni az a 
régi és a sokat forgatott pénzdarab lapossii '̂iiMi 

ptatott közhely, hogy Loiidonbun «miinl. nki 
csuk a pénz után rolmn». meg hogy itt "senki 
sem törődik a másikkal" ex hogy a londoni 
ember "hideg és kedélytelen». 

Ilyenkor mindig úgy tetszik nekem, mintha 
az én kedves, vendéglátó és nekem második 
hazát adó házigazdámnak, .lóim Hullnak, meg 
nekem, vágnunk kellene egyet a szemünkkel 
i s ossz. mosolyognunk abban a tudatban, hogy: 
• Csak Inidd ,beszéljenek ! Mi tudjuk, a mit tu¬ 
dunk !» Ks tudjuk a többek közt azt is, hogy 
az olyant, a ki az idézett szavakhoz hasonló 
kát állít, az angol társaság valamiért nem 
fogadta be egészen. Kllllek egyik jele mindig 
az is, ha az angolok valaki előtt nem mond¬ 
ják el, hogy micsuda emberbaráti munkásság¬ 
ban vesznek részt, nucsodii munkát végeznek 
mások javára, önzetlenül, dij nélkül azok, a 
kiknél MZ ilyen munka mintegy a hálaadás azeri. 
hogy másfajta munkájuk, a megfizetett munka 
jó tinyugi eredményűvel járt. vagv hálaadás 
azért, hogy a sors ilyen megfizetésre váró 
fáradozás nélkül is ellátta okét mindennel. 

E: »Z oka unnak, hogy London legjobb tar 
-asagaban tcsiikhogy hat persze. oi/<t be nem 
lát az olyan kívül rekedt emberi jóformán a* 
öröklött vagyon e-, u személyes tehetséggel 
megszerzett vagyon tulajdonosul közt nlig van 
olyan, a ki valami dereka*, önzetlen, humá¬ 
nus munkában érdekelve ne volna egész télen 
nf. Tehát épen a kedelytelenség. H senki mii-
sál nem törődés meg a kizárólag a pénz utun 
t'utkosus néni igaz. 

Csakhogy, mint mondom, nz ilyen munkás¬ 
ság itt H jó társaságban szigorúan magánügy 
e- nagyon bénít kell már lenni egy-egy kor 
ben. hogy az ember előtt beszéljenek róla. 

A múltkor megint láttam e/t. 
KI>éd után volt. Mi nők. mar visszamen¬ 

tünk tv szalonba ,-s ,,tt ültünk n nagy kan¬ 
dalló izzó tüze előtt, mialatt az urak még az 
ebédlőben maradtak egy negyedórám. K 
lyiíkről, divatról, premiére-ekről ugyanúgy 
szinten esett szó, mint kinek-kinek » társa¬ 
dalmi munkájáról: és igazzá, termesz, tess, 
épen az tette az egész hangulatot, hogy ez a 

második, komolyabb fajta beszédtárgy nem 
zárta ki az első fajtát, a könnyedebbéi, sem 
f., dig vi.izont. Kbböl látszott, hogy a komo¬ 
lyabb tárgyat nem pózolásból emlegeti egyik 
a másik előtt, hanem mert ugyanúgy beletar¬ 
tozik &z a jótékony munka is az élete érdekei 
közé, mint bármi ín 

Lil'en kezdett szóba; egy indiai ezredes 
leánya, a ki nemiéi,' tért haza Boinbayból és 
a mint ott állt a kandallőtűz fényében, a pár¬ 
kányhoz támaszkodva és boldogan élvezve fe¬ 
ketekávéját, úgy tetizett, mintha arczának nap¬ 
sütötte tinóm bronzárnyalatában, hamvas eper-
piros ehanneiise m-lyernruhájának meleg sziné-
lien is hozott volna haza valamit India nap-
sugaras melegéből. Klőbb arról beszélt nekünk, 
mily 11 élénkké, mozgalmassá teszi az indiai 
helyőrségek életét a tiszti családok nagy össze¬ 
tartása és az a sok kisebb-nagyobb öaue-
jövetel, a mely egymást éri; aztán elmondta, 
hogy micsoda evotikus pompa tanúivá lesznek 
az angol tiszti családok akkor, ha valamelyik 
indiai maharadsánál van fogadóest; — azután 
Hileen kiitta az utolsó csepp feketekávé-ját é-
ugyanolyan élénken beszélt arról, mennyire 
fokozódik az a munka az indiai hadsereg leg¬ 
főbb tisztjeinek az asszonyai között, hogy 
pl. az ezredesné, őrnagyné ugyanúgy gond¬ 
viselője legyen az alantas katonák feleségei¬ 
nek, mint akár az anglikán pap feleség, a 
gyülekezetbeii asszonyoknak. 

Mennyi szép részl.-t.-t hallottunk az Indiába 
került ezredek angol úriasszonyainak műn 
kajáról ! 

Majd Beryll vett*; át a szót. Aktív, élénk 
modorához híven most is sétált fel s alá u 
szalonban, a czigarettáját végezve be és iga¬ 
zán, a mint é-reze s fényű, kék és zöldes tó¬ 
nusokat játszó, csillogó selyemruhája ott sö¬ 
pörte a szőnyeget előttünk, nem volt csoda, 
lm valami szép pávára emlékezi, tett bennün¬ 
ket, a melyik nem tehet róhi, ha gyönyörkö¬ 
dik a maga szépségében. 

Ks mégis, miről beszelt Id-ryll a legélénkeb-
l»'li'.' Arréd az új, nagyszerű eredményű intéz¬ 
ményről, a mely a legszegényebb londoni vá¬ 
rosrészek gyermekeit olyan módon tanítja most 
sok mindenre, hogy a gyennck, útmutatás HZe-

Londoni látogató-ruha; egy fiatal leány modell-rajza. 

rint játékszereket készít magának, d.- úgy, 
hogy jóformán mialatt megcsinált egy-egy 
baba szoba-, konyhaberendezést, észre 
vett.-, hogv ni. "szerezte az ácsnak, asztalos¬ 
nak, fazekasnak, kárpitosnak, szobafestőnek 
első tapasztalatait, első ügyességét. 

A harmadik asszony meg, a kinek a gyöngy-
házszinü alapra borított két-három színű ni-
nonból megalkotott ruhája olyan szép volt, 
hogy többen sziivá tették, megkérdezve, hogy 
most is ott vásárol-e, a hol szokott, egészen 
elkomolyodva felelte: «Nem: már egy éve 
végleg ott hagytam őket és soha többé egy 
fillérrel sem járulok a jövedelmükhöz, hanem 
helyette a legmelegebben ajánlhatom minden¬ 
kinek ezt meg ezt a czéget. És elmondta az 
okot. Az utóbbi czég jól bánik a munkás-
leányokkal, míg az előbbi egyáltalán nem mél¬ 
tányos irántuk; nem elég jó ellátást és nem 
elég szabadságot ad nekik, már pedig az a 
gyöngyhúzfehérruhás asszony a munkásleányok 
egyik legnagyobb jóakarója; a ki az egyik vá¬ 
rosnegyedben levő bolti munkásleány-kluliot 
nemcsak rendszeresen látogatja, zongoráz ne¬ 
kik, míg a leányok tánczolnak: rendszeresen 
nekik adja át a kiolvasott folyóiratait, hanem 
lassan felszerelte a klubjukat teásedény-kész¬ 
lettel, varrógéppel, pianinóval. 

És így tovább. 
A londoni társaság nagyon sokat dolgozik 

és nagyon sokat áldoz, de ugyanúgy, a hogy 
ezt megtenni t/ood fönn, vagyis illő, ugyanúgy 
i/nuil fnrm arról senki előtt nem beszélni, a ki 
csak valamennyire is idegen. 

Nem csoda, ha a dolgozó nőnek minden 
elképzelhető pályán egyre több és több a be¬ 
csülete, nagyobb a tekintélye, mikor a társa¬ 
ságnak igazán vezető asszonyai is olyan szép 
eszközöket találnak a gyári, bolti leányok s 
más ehhez hasonlókhoz való közeledésre. Nem 
esoda, ha a leányok közül is egyre jobb és 
jobb elemek hajlandók a többiekkel együtt 
munkába állni, a mi így egyre emeli a mun¬ 
kát is. 

Hogy ma már milyen képességgel és készült-
.-éggel fog munkába pl. a rajzok tervezésével 
foglalkozó munkásleány, azt meglepetve lát¬ 
tam nemrég u Cadbury csokoládégyá/uak abban 
az osztályában, a hol a díszdobozokat terve¬ 
zik. Milyen ismerete van meg a mnnkásnők-
nel a stílusoknak és a szinlmtásoknak ! 

Ugyanez a rajzbeli ügyesség szerez jé) fize¬ 
tést az olyan nagy czégek modcllrajzolöinak 
is. mint pl. a magyar születésű udvari szabó, 
Viiiln műtermi-, lienn voltam a múltkor az 
új helyiségben, t'j nemcsak azért, mert most 
költözött bele a czég, de új a divatos színe¬ 
zésénél fogva is. A ki HZ iparművészetek szín-
béli divatjait figyelemmel kiséri, szinte kita¬ 
lálja, hogy az új színterv alatt az ezüstsziir-
kenek és hamvaslilának azt u vegyítését értem. 
a melyről az ipiinníivészi'k azt tartják, hogy 
semmi sem nyugtatóbh, enyhítőbb hatású az 
idegekre é-> semmi sem nyugalmasabb hátt. i 
más színek számára. Nos. a Viola-czég műter¬ 
mében kell a nyugalmas háttér más színek 
szamára, mert a folyton érkező vevők elébe 
ugyancsak szivárványos pompáját rakják mind¬ 
annak, a mi a közelgő hónapokban kápráz¬ 
tatni fogja Londont. 

De viszont, ellentétben ezekkel H csillogó 
és igen színes, igényteljes dolgokkal, • az a 
fiatal leány, a ki az új modelleket rajzolja, 
rajzol csodálatosan tompított, nyugodt hatású 
ruhákat is. Ks mikor megmondtam a czég-
főnöknek, hogy a (Vasárnapi l'jság» számára 
szeretnék egy eredeti modellt, a fiatal modell-
rajzoló ezt a rajzot adta. mint legújabbat. Mi 
több, annyira új volt, hogy várnom kellett, 
míg a koczkázást befejezte. 

A közönség még nem látta a ruhát, csak a 
kivételes megrendelők, de azok azután rendel¬ 
ték is egyre-másra. Mert tavaszi séta- és lá¬ 
togatóruhául ez lesz a legkedveltebbek egyike. 
Finom sötétszinú haj.szálcsikkal koczkázott 
kelme az aljhoz, a kabát aztán a csík sötét 
színével egyenlő tompa fényű selyem, vagy igen 
vékony posztó: hasonló színű aj alakot át¬ 
tekerő selyemöv is. 

Az estélyi ruhák díszét megint más. de ha¬ 
sonlóan ügyes mnnkásnő tervezi és az ember 
minden ilyen műtermet úgy hagy el, hogy a 
női munka értéke egyre nagyobbnak tetszik. 
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A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folytuk) 

Deczember 7. 
Mi-s Emily még nem tett czélzást átkozott 

találkozásunkra, de tegnap este láttam, hogy 
Closeburnnak hosszasan beszélt valamit, a ki 
elmosolyodott láttámra, de megvetés volt mo¬ 
solyában. Oh, ha bántaná Emily roszindulatú 
vádaskodása és útját szegné utálatos udvarlá-
sának, akkor nem sajnálnám balga kiváncsis-
kodásomat. 

Ma reggel megjött vadászruhám. Winnie 
azonnal felpróbáltatta velem. Oly jól áll, hogy 
oda Tolttmk a londoni szabók ügyességétől. 
Winnie aztán lady lüchmondhoz burczolt, hogy 
ő is megbámuljon amazon ruhámban. 

A jó, öreg hölgy megjegyezte : 
- Meg vagyok elégedve ajándékommal, való¬ 

ságos remekmű. Önnek is tetszik? Igen? nős-
hát ölelje meg vén barátnőjét, Christiane. 

Winifred magunkra hagyott. Lady Richmond 
jóságától meghatottan nekifogtam és elmond¬ 
tam a tegnapi eseményt. 

- Látja, milyen ördöngös egy lány ez az 
Emily, a ki pletyka főzésből mindent félre ma¬ 
gyaráz ! 

Ne sírjon kedvesem, nem olyan nagy baj, 
hogy egy testőrön rajta felejtette a szemét. 
Hagyja csak kicsikém, ne aggódjék az ilyen 
affektált erényeskedés miatt. Ha bevádolná a 
berczegnőnél, majd rendbehozok mindent Ha 
lányom kérdőre vonná, csak annyit feleljen, 
hogy mielőtt kihallgatná önt, legyen oly ke¬ 
gyes lady Richmonddal beszélni. Akkor majd 
elsimítok mindent Ne is köszönje meg, meg¬ 
értem én az ilyen kíváncsiságot, aztán meg 
kicsikém jól tudom, hogy nem bűn az, ha fia¬ 
tal ember iránt fiatal lány érdeklődni kezd, 
úgy-e 7 Én is voltam valaha húsz éves; erről 
csak a közepes kornak szeretnek megfeledkezni. 
Visszaemlékezni és megérteni csak az öregek 
tódnak igazán, sajnos! ez az egyetlen erkölcsi 
gazdagságok. 

Nemes barátnőm! Szivemről mily nehéz ter¬ 
het gördítettek el anyai szavai. Mély bálámban 
könnyeimen át mosolyogva néztem rá, 

Deczember 8. 
Rémes napom volt A második falkavadászat 

*ürzavarával kezdődött. 
Este dinner közben, a fényáradatban, női 

testeken csillogó gyémántragyogás közt, vörös 
frakkoktól tarkított selyemruhák tömegében 
jóleső fáradtságot éreztem tagjaimban. De nem-
Bokára a zongorához kellett ülnöm, hogy táncz-
boz játszszak a fiatalságnak. Először négykézre 
átszőttünk Winniével, de mikor őt is tánczra-

vitték, egyedül maradtam a zongoránál. Nagyon 
lelkiismeretesen vertem a taktust, és elfásulva 
-« ütemes mozgástól, kíváncsian néztem a bil-

ANATOLiAI KATONÁK. - Beszédes László rajza 

lentyűkön járó ujjaimat, mintha nem is az 
enyémek lettek volna. Kis, ideges, fürge állat¬ 
káknak látszottak, melyek énekeltek agyán, de 
nem az én lelkem énekelt bennők. 

Valaki egyszerre a fal közé s közém lopód-
zott és leült Rögtön megéi-eztem, hogy Closc-
burn. de nyugodtan tovább játszottam és rá 
sem néztem. 

Jóestét, Christiane, kisasszony! 
Biczczentettem fejemmel, azt remélve, hogy 

ez a néma üdvözlés elveszi kedvét Csakhogy 
nem törődött ezzel a hideg fogadtatással, ha¬ 
nem ebbe a kegyetlen beszélgetésbe kezdett: 

— Christiane kisasszony, nem fáradt ki ször¬ 
nyen? Halálsápadt, kedves gyermekem. Meg¬ 
sajnáltam, hogy teljesen kimerülve, mégis zon¬ 
goráznia kell a fiatalságnak. 

Megpróbáltam a véletlent segítségül hívni 
és nyugodtan, minden büszkeség nélkül fe¬ 
leltem : 

Ön nagyon kedves, uram, de nem vagyok 
fáradt 

- Az ember sohasem lehet eléggé kedves 
egy csinos nőhöz; kérem ne öltsön ilyen merev 
arczot Most már tudom, hogy mit tartsak vad 
viselkedéséről. Vallja be, hogy hálátlan velem 
szemben, ki elsőnek suttogtam gyengéd szava¬ 
kat itt önhöz, és nekem köszönheti, hogy ön¬ 
ben az iránt a mafla Edward iránt vonzalom 
támadt, mert én ébresztettem fel izgatottságát. 

- Uram ! 
- Christiane, ön kissé hálátlan. Hát nekem 

nem akar találkozót adni ? Okvetlenül hajnal¬ 
ban őt órakor kell elutazni, hogy ezt elérjem ? 
Megteszem, mert bolondul szerelmes vagyok 
önbe. 

- Félrevezették, uram, csak véletlenségből 
voltam ott 

Ilyen véletlonségre várok én is, érti, fel¬ 
tétlenül várok. 

— Soha! 
- Soha? Vigyázzon, mert szenvedélyesen 

szeretem. Két hónap óta napról-napra csak nő 
a szerelmem. Azt hiszi, hogy ezentúl, midőn 
tudom, hogy önnel a kastély folyosóin talál¬ 
kozni lehet, békében hagyom? Ne féljen, nem 
gúnyolódom tovább. Daczára a tegnap reggeli 
kalandnak, forrón szeretem és azt ajánlom, hogy 
hivassa magát vissza Franoziaországba, hová 
én jnajd utána megyek, vagy Londonban talál¬ 
kozunk, a honnét a szárazföldre Cannesba, 
Nizzába utazunk. 

Erre elájultam. Holttestként zuhantam szé¬ 
kemről a zongora alá. 

Midőn magamhoz tértem, szobámban ágya¬ 
mon feküdtem. Winifred szorongatta kezemet, 
arczomon kölni víz csordogált és egészen me¬ 
rev voltam a hidegtől. 

Alighogy felvetettem szememet, Winifred fel¬ 
kiáltott: 

- Hála Istennek, nagymamám, már ébred. 
Ni, hogy vaczog. Mary gyorsan töltse meg forró 
vízzel ezt a kaucsuktömlőt Hogy van kedves 
Nane? 

- Jobban, Winnie, köszönöm, asszonyom, 
köszönöm! 

- Alaposan ránkijesztett gyermekem. Win¬ 
nie is megmondhatja, hogy még most is reme¬ 
günk. Nem emlékezik semmire, úgy-e? A val-
czer hirtelen félbeszakadt és ön lezuhant. A 
derék Closeburn felkiáltott és ielemelte önt a 
zongora alól. Derekánál fogta meg, de az ön 
feje úgy hátrahanyatlott, mintha leakarna hul¬ 
lani. Karosszékbe ültették, és hirtelen izgatott 
embergyfirű vette önt körül. Végre én is oda¬ 
értem, mert hát öreg létemre csak nehezen 
mozdulok. Winnie rémült arczczal élesztgette, 
míg csak két szolga és Winnie szobalánya nem 
jött, hogy szobájába felvigyék. Lassacskán vit¬ 
ték fel, oly lassan, hogy követni tudtam, mert 
Winnie és én elkísértük, míg a herczegnő és 
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!»• IxsUas; Kaaiáa, *• «yM*áglgytiiaiitÍtileti 

Ciládys újra tánetot rendestek. hogy vendégeik 
figyelmét á sajnálatot eseményről eltereljék. 
Végre esobájába jutottunk. Wtnnk* feicenvarta 
a villanyt, és lefektettük önt. szegénykét, fehér 
robajában, Ubér ágyára. 

Igen, jobban voltam - de esek tettben, mert 
u erkoieei megaláaét megmaradt. Nem tud¬ 
tam alu,lm. láíam v,,U. „.ry hogy. nu.h.n la,lv 
Kwbmond ét Winnie •Itávoztok. felkeltem ée 
leoltem est a naplót írni. 

Mi l*a< Mólnm? Vannak „,„br,„k. kiknek 
m:n l- n «ikr>rui. másiknak meg minden belől 
m ki illasióim egyre-másra elmonaolódnak. 
d* lemondásom nem kétségbeejtő, bármennyi 

• rgető ron umból lak mi 
idnem negnyugtn' 4gi* 
.an ludlytégtteji atomóra. 

/l.-.' -..-.l.'..', llt 

tegnap át izgatott éjaxaka után. teljeeen ki 
mertilten tjoKémban kellett maradnom. 

u i n i íred. á drága kicsike, egy pillanatra i« 
alig hagyott rí. l.a.K .1 meglátogatott: 

A vadamat fáradságától ét á bosat** xon-
goráaástól lett rosstnl. Pihenjen, holnapra majd 
kiheveri 

Igája volt. ma mér b- tudtam menni. KI4> 
vigyátatosan nem engedték, bogy kimenjek a 
hasból. A eaalédi Malonban olvasgattam, axt 
hivén. begy mindenki kim >'m efryttttrre 
Oowburn megjelent. 

Roppantul megbökkentem én minden erőm 
elhagyott, hogy ismét egyedül voltam vvto. 

—- Mért »áp*do*tk gyermekem* Nagyon meg¬ 
bántam »ít. a mit unnék okoztam. Midte • 
földre auhanl. megértettem, hogy milyen bru¬ 
tális voltam, Mtgboaeát í 

leaet nyújtott. »le nőm fogadtam «l 
Christiane b»t nem akar meghokuliu? 
Nem. mert félek öntől. 
Oh. drága Mtwlnwm' Kikapta k»-«t>m<<t és 

rsokokUI borította, nett engedte *l ét közben 
lábamhoi ült. 

N» rémoMöxsek! alávetem magám páran-
esainak. Ígérem, eot eakustom rá. H* mondja 
reák. mért nőm akar szeretni ? 

•» ketdi uram? Még r»*zket.<k a múlt¬ 
kori bántaimasástéi. A*t hissi. hogy paranr^ra 
lehet *s»r*tnt? Ha már át »l*o pillanattol 
kezdve máéként viselkedett volna, talán vonzód¬ 
tam volna ÖnhÖ*. fie emlékjtiték vitste, bogy 
minden hotaám intetett »Í*T» »-*ak sértés volt. 
bogy mindent elkövetett lóik.-m kínzáséra, bogy 
még pillantani iá arvxpiritők voltak. Altán mi 
féle tserelmet kínál ? A leglealaeeonyitébbat, M 
minden, a mire méltónak vél? 

Magam sem tudom már. hogy mit akarok. 
Mi.ión ájultán karomban tartottam é« msgam-
hos öl. Htm. mintha tncgiaakadt tolna 
ben valami, t'htiatiane. tgéM MkenbŐL „ 
lem! Még egyszer kérdem, fog-e Mtmtni? 

— Nem! 

iu*rt nem; UndorítM wgyok tolán? 
Van b*nn*fB valami vi«MUila*iító 7 

.ű«, ba megígérem, hogy folMágfil 
v*«wm. fog-e *a«rr«rtní? 

Akkor **m-
M.t »k.r hrbét? 

— Tí«t*bttolj«« gydogéiUégit é« akkor i* 
Mt fogom *Mr*toí, ki nyilváno«ut megkér. 
Id« lyukadtunk ki! EpMsfi vmber nem 
ily«*mit olyan nór.i, ki máatat hírU-

boita magáL Imádóin ugyan, d« a uláikájáról 
mag n*m febdk«*tein m*g, 

Nagyon jól tndja. bogy w e»»k baiugaég. 
Caak *gy gunoas *• fcltókeny lány betege* k.-p-
i#Uít«r Mulur ki Végtére pedig, nem w m«-n 
togHAdídm. Kíoálbatja nekem keiéi, vagyo¬ 
nát, de beraületemrv mondom, lord Cloaeborn. 
bogy viaua fogom ota*itani. 

fétk«H«n. d is Wk. h 
Vigyánon, Cbríatíane. tokkal inkább tte-

relcm, Mrmbogr eltörjem mácvalaki odvarlátát 
Úgy fogom 6n«ni akár egy kincMi Adjon v»-
huni reményt, bogy valaha u én órám « 
útnt fog. 

- S o h a 
- Lé^a édeaem. bogy mm baragtsom. nem 

vagyok trroaaakoa. gyöngeaégre gyöngcaégg*! 
felelek. KM u,m fogja m«gbatni? 

- Bob*. 
Majdmeglátjok! 

Mielőtt fálrvogornattam volna, elkapott é§ 
homlokon owSkolt. 

Ea a jelenet i«n*t megráite idegeimet. Alig¬ 
hogy MjpraéOwm roawnllétemböl. iámét föl-
Mdottnm. Támolyogva nyitottam ablakot ét 
egy karoaatékbe rogytam előtt.-. Aretomat laeb-
kendoimbe rejtettem, midón valami a térdemre 
hollóit ; virágok voltak, melyek-t ax ablakon 
át OuMboni dobott be. BWrtctt a nélkül, bogy 
bátra tekintett volna. 

Mindvn lelki megrátkóduta^ után nyugalom 
kovetkeaik. Lord n.^burn oly kifugáitalanol 
vieelkedik. hogy kit h.j . majdnem megbök 
ktnek • vállotértót. Caak agy dolog okos 

a délelőttöt kendv* hogy áltól a délelőttöt kendv* asalo-
uuiunaJt a««laláii mtu>li'uimp virágukal találok. 
L^elflaaor aai hittem, hogy U min- figyttmé-

k5taonbetem. de midőn órát adtam n.k. 
*it kérdette: 

«- Mi|y fltino* raokor. Ki wjándéku*ta mag 
TffJtf 

Fogalmam •tn--« rów! 
Alighanem *de« atyám, mvrt ő m tu Ijn. 

hogy dn mennyire Mervti a virágokat. 
Nem mondtam ellent, de a virágok •tánia 

mindig annyi, minta moniiyíl 4 t,.*.|.urn mull 
kor U Ölembe dobott, l t<>M> i»r.l ^urr^r v,-l t. 
b«*télgttt»m virágokról, a ki axt mondta: 

- Mibolyt eaak kitankonik ntonuk. monjf n a« 
iivpghá»t>a é« ünakitaon !•* annyit, a mnmv.it 
akar. Semmiféle virágm. jól 
liwteválogalva. mint ax. melypt egy catnoe 
lány kot magának 

Tmhát a* Öffjí li>rti *»-m a« a)aiMÍ»ki>F<>. Meg-
k.'r«lr»t»-m taobám on>f>l«1i>iirk inanát. n.-m látta. 

valaki Mobámha Icpvtt volna. Mary norn-
u. \ * a tiloktato^ág ( l >v'l'«inra vall. 
•»k<»r kötni. #«ivf<w>n <c\ i« foga<t»m. 

mert kifára««tott •» a néma ktiKkodr*. r<ak. 
n^hojjy a>t k»-px«<lj<\ hogy őrülök virágainak 
mindennap levesem caokrát é« ttintrtóVn ott 
Mrjtam valamelyik aastalon. 

Ma v«te elkábnltam a nsalonok fojtó levrgö* 
jében, a miprt mr«k« rt*'ro a h»rr»pgnöt. 

mpg. hogy távosbaanam. Tar prrcx múlva 
Wmnie utánam jött M Ktobámban együtt gyó-

kodtönk a játékaserekbcn. melyeket a l̂« 
*n#k» Franr>iaor«xágból botolt a gyvrmekek-

•""íj-1" 

,._„ . nem haragKtik meg? IV ab! an a 
pillanatban, midőn a báliban a I.>pr*ó felé tar¬ 
tottam, bogy ax est veget önnel tölUem. Willie. 
a ki meghallotta *t l megkért, hogy velem 
jöhessen. MtoŐ pÜlenatra axt hittem, liogy nem 
léét kedvére, de aztán eszembe jutott, mily jó 
ön. úgy bogy nem fogja megtagadni kíván-
•águnkat. 

bban szeretném, ba egyed Ál marad¬ 
nánk. \Vinnn Mindenesetre i» ihetHli»«g volna 
pongyolában fogadnom ő t Legyen okos ée 
üzenje m* g nosebomnak, bogy ne jöjjön. 

Pongyolája ezerszer illedelmeeebb. mint 

I»r. S*gy DM**, nml •Ihánvi volt onxáfffyftléei 
képri*al& 

kivágott ruhám éa én oly boldog volnék, ha 
egyfltt lehetnék WitliammaL Engedje meg! 

Felelni -«iii volt időm, midőn marit kopog-
taté* hallaUzott ét Winnie •tsabad*-ot felelt 
rá. Cloaeburn volt 

- Köudnöm, bogy látogatásomat megen-
gedto N'érant kiaatasony. 

- Uram itt i« Wmif'red paraneaol, eaak ax 
ő vendége, 

- Igen. WüL M enyém l Nem örül neki? 
Fekete tündérem eaak félig-meddig egyetett 

dt á végén belenyoguik ő tt minden 

fekete tündére ma ette fehér tündér; — 
'zzám fordulva; Oly sápadt, mint robajt, 

talán beteg, kisasszony? 
Nem uram. 

Hideg, hallgatag maradtam ét úgy tettem, 
mintha minib n figyelmemet egy babaruha kötné 
!•-, m.-lrn! Fl»rrn-nak k--/it.k. 

\Viniii. örülve udvarlója társaságának. M-la-
mán csattogott. Tisztán, ártatlanéi ét csakit ás 
ő érdeme volt és egéts társalgás esen a tsomorú 
telén. Nem vette estre, bogy Closeborn en¬ 
gem mily nyugtalanul üldöző kiTnnif.tff.gtfl 
knrtiyi H'tl. 

As egyik pillanatban, midőn legyesAk kerül-
t-k Móba, \ \ innn dzalonomból hálószobám 

n.luli. h<>to kihoxxn legyezőmet, 
t'loteborn köxeb-bb húzódott bozxsm ét midőn 
\\ inir." > Itunt. megfogta kezén 

Mily halovány. beteg? Ilaragüzik rám? 

M"rt \(>ti meg virágaimat? Mindennap 
kidobja. N- m )• l-nt-iiek-e bor»ánatk> r- -t ' Mért 
baragazik rájuk • 

- Mert öntől erednek. 
Winnie viMMJótt. Cloeeburn pedig felkelt e* 

idegesen járt-kelt. 
Aztán véneket olvastunk, de nekem nagyon 

kinos volt a helyzetem, mert Closebnrn W in¬ 
ni •• ve l közre vett ét egészen kötél simult boz-
üám. Én meg moczctanni eem mertem, nehogy 
Winniet meglökve eláruljam ezt Mi fog meg¬ 
szabadítani ettől az embertől? Utálom, gyűlö¬ 
löm ! Önmagamat pedig megvetem a felindu¬ 
lásért, nv-Iy l>e szerelmes szemeinek Ügy tekin¬ 
tetére akaratlanul i« belesodródom. 

Kétféle terméazet lakozik bennem, ée ez a 
ketlőeeég megőrjít, mert miatta nem tudok roo-
dot találni, hogy megszabaduljak üldözőmtől. 

ftectfml-
Öreg dajkámnak nyugodt, vidám, majdnem 

tréfás levelet írtam ma reggel 
Ne is sejtse szegény, hogy mily fájdalmas 

v^glftek közt hányódik életem. Szenvedek, meri 
valaki szeret, nem furrsa ex? S/ír-1- m űldoe, 
de ép oiv súlvos helyzetem mmtb» gyűlólH 
ellen kellene védekexnem. ÍSaúrm ée nappalom 
lidéreznyomáea tett. mintha megbabonáztak 
volna. rrolTtatáea köntkeBk.) 

A / , i ' l v i ; \ \ 
A régi Récxvftri.t li» i»j»«rtnek én * maga 

edetiségében legtuvaLL f^nuniartdt ^gyik 
óéi latscJJk ralöl 

éli. A Tm a;j tgi-i>i; U-ruiettt tudvak 
. sros — modoni iuúv<-«**ti éa varuuvndció 

orUipoutbol loromboUaljt < - l < ihíx-, v«Li 
miot villanegytMlcic fugja na a 
|ahbi öt ér folyamán. 

A főváros, főleg a pcüti oUUl c*akntm 
nélkül állá rohamot fejiódéaében. eaodálalot 
módon b»-iin a várót szivében a fejlődéstől 
eselmem éríntetlenöl maradt fenn «• vidék erw-
deti állapotában, xc-g-sugot utrxáivml, anró 
fotói eaoportotitásű, .1 ni. .!.-/.,• iiáxaival. Kö¬ 
rülötte pedig minden megváltozott, kősvetien 
kőmyewtét is a fejlődés ugyajiowJt átelak. 
lőtte. Wké*zült a királyi palotának a Tabánra 
oétő txárnya hüaskA arányaival. M. pult ax 
EraeébH-hid, hogy unposánt n.iv.l <-it a vá-
roeréasi egéts kősel bozsa a főváros esivéhes, 
a Belvároehos. A híddal kapcsolatban kiépült 
a Dőbrentei-tér. a Duna-part fénye* palota 
torával. Sőt e vároarénz egyetlen forgalmi ül 
jen ás AtUla-korúton i« épült fel néhány na¬ 
gyobb has, Maga a Tabán .-nn.-k dácsára lé¬ 
nyegében megmaradt eredeti állapotában, pe¬ 
dig már régebbi időben volt e városréssr>< 
nétve megállapított Hxtbályosáti terv. Gtákhogy 
• vidék sajátoK alakulatánál fogva emes tervbe 
vett kit mérvű korrekcsiónak a befogadására 
sem volt alkalmas. Azok a girbc-görbe. gymk-
ran pár lépés uéU* ssákutczába v, i«-tő «ká-
torok köré esoportotitott telkek, a legtőbbasőr 
ssőJt kis udvarok köré csoportosított hátak 
ttbogy »em illesstbetők be a Mtabályosáai 
tervbe. Ebből a vidékből egy eaak kosegétuég-
ogyi ét tűsrendéasetí követelményeknek is m«g-
MelA városréet ki nőm alakítható. 

Kct ismcrbt fel Itnrrxy Utvnii itnndjnii 
polgánnetteraége legelején, mikor a Tubán régi 
szabályozási tervébc-n a meglévő iitesa ha! 
korrekrsiójával iparkodtak alkalmazkodni a régi 
lekkalakulatokboe. liárrzy már a megoldat 
pénxogyi rétiéra való tekintettel arra ás álln--
pontra helyetkedctt, bogy a szabályozás kere-

tx egéax elhanyagolt terület heroiuuniék. 
t á régi tulsjdonjogi liatuiok megáxüntetéat 
érdekében a fővárat ax «gé*s terokést meg-
*,>. 171 ,K tgytégei HtM|«o»é í. M »7.< n..1 ...ín. 
értékesíti. Intenctidja Mt«rint u égett Tabán 
terfllteál bloltlfl HSbh iiv.„ kwi Mártii . l 
M.ii.legyike t régi t^kalakulatok figyelm ., 

l hagyáséval, modem 
téré n..i.\ul!:il. H.--.ÍIK |M\I.II.|.>- tárgyeJés 
után dr. / / . í r . Kervnes tanácsnoknál 
a kérdik annyira előre vinni, hogy M otnet 
hivatalos tényesők a Tabán rendftiétére l 
fogadták a Warga Léailó motuki tanácson 
üli ni kéMXÍtett tervet. E sfr-rint « u.int.-K> 
- " • « • négytiogol nagyaágti « a fővá. 
•W^*F*'I 7* ii/i<t *̂ *̂ wwî ^̂ wmtW 9̂VWPWw vBvv̂ v* 
tatnak. c«upán a Réet-tentpl"' 

a Ksrkán álló n«Ry.nr l«i"-
bérhás, a Ilács-fÜrdŐ, a F.-hérsa* l< 11 • - < . 
oteteJ iokola illeextetoek be u aj várusréat 

<-be. Most enitek u elfogadott ten 
gipszmodellú topogniAaí képi* kmilt bemuU 
tásra, Warga Leadó veaetéeéval, Boné Hti-i-li 

' • l Ml M:.-,. \ : | 

tagjai kéttilett 
M egyes telkek 
tét módjának á 
óti*ni UbtJtta. 

oldás is 
1.1 ,r1«<K 
m . l M n . k . rtg; 

it«háljorái í... 
•t^ri 

, U . I . : - / , 

l U J 111 

, , , pl 

. 1 1 . t 

Niilnék. 
„ „ „ , 
lol l l l . ÍN 

rjiilk«-
lielyé 

ax idői 
tárja elénk. 

l . . . . . , • . 

VI. \ 1 l l ln 

l» \ , . | IMtl 

abjébb 

II n :• \ 

11 >H 11 

HBVKK rövüeo* KKKÍÍTKTÍIX. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Peterdi Andor válogatott versei. Jó vaskos 

verseskönyv, sűrű szedésben vagy 200 vers. -
Peterdi Andor összeszedte eddigi versei legjavát 
és olyan gyűjteménynyel áll elé, a mely reprezen¬ 
tálja egész törekvését, mindazokat a hangnemeket 
és formákat, tárgyakat és czélokat, melyek fog¬ 
lalkoztatják, a mely megvilágítja viszonyát a vi¬ 
lághoz, önmagához, — szóval a világról való egész 
felfogását. Maga is nyilván pályája nevezetes állo¬ 
másának érzi ezt a könyvet, illő tehát, hogy ér¬ 
demlegesen foglalkozzunk vele. Sok küzdelem közt, 
mint maga elmondja, szegényes, alacsony sorsból 
indult el s most is folytonos küzködésben él s az 
az út, melyet az életben megjárt, meghatározza 
költői munkáját is. Küzködéseinek visszhangja az 
a sötét, fájdalmas alaptónus, az a bánatos me-
lancholia, mely átérzik minden versén, még a de¬ 
rültebb hanguakon is. Faluról, valahonnan a Vág 
mentéről jött s a gyermekkor emlékei még most 
is visszahúzzák a faluba, vágyakozva gondol rá 
vissza, el tud ábrándozni képein és még ma is a 
természettel összetartozónak érzi magát. Nála is 
megszólal a mai lírának egyik legjellemzőbb mo¬ 
tívuma, a városba szakadt embernek visszasíró 
érzése a faluba, mely az ifjúkori emlékek fátyohi 
alatt érzelmes színbe öltözik és kedvesnek, szépnek 
tűnik fel. Peterdi Andor legsikerültebb versei épen 
azok között akadnak meg, a melyek erről a mo¬ 
tívumról szólnak, a természethez való visszavá-
gyásról s melyek egy-egy természeti képet próbál¬ 
nak verssé összefogni. Fjgy másik nagy csoportja 
a családi életet énekli: a hitvesi és apai szeretet 
boldogságát, a melybe, mint valami fenyegető 
árnyék sötétlik bele minduntalan az élet gondja, 
törődése, az anyagi gondok terhessége. Ezekben 
is talál szép hangokat, bár a konvenczionálisnál 
ritkán emelkedik magasabbra, új motívumokat 
nem igen talál meg s nem tud szabadulni a csa¬ 
ládi költészet legfőbb veszedelmétől, melyet csak 
a legnagyobb, tehát mindenben végtelen gazdag¬ 
ságot és változatosságot találó költők tudnak el¬ 
kerülni : az egyhangúságtól. Egy harmadik cso¬ 
portja a verseknek a proletárköltészet tárgy- és 
hangköréből való. Sajátságos, de mindenképen 
megmagyarázható dolog, hogy a proletár-mozgalom, 
a mai élet egyik legfontosabb eleme, nem tudott 
magának saját, önmagából lelkedzett költészetet 
teremteni. Mindössze átvette az eddigi hagyomá¬ 
nyos költői formákat és azokba igyekszik beleöl-
teni a maga különleges mondanivalóit, a minek 

eredménye az, hogy voltaképan vagy csak merő¬ 
ben retorikai programrn-költészetet ad, a mely 
velejében semmiben sem különbözik a régebbi 
idők politikai költészetétől, vagy pedig egyszerűen 
érzelmes humanizmussá, a szegények, a küzködők, 
az elnyomottak sorsával való részvétteljes együtt¬ 
érzéssé válik, a mire minden humánusan érző 
ember képes, ha még oly messze áll is a proletár¬ 
ságtól. Peterdi Andornál sincs ez máskép; ő kü¬ 
lönben sem az új formák embere, ereje inkább 
őszinteségében, becsületességében, mondanivalóival 
való lelki azonosságában áll, mint a művészi for¬ 
mák eredetiségében, — nem felfedező költő, csak 
a már meglevőknek variálója. Épen forma dolgá¬ 
ban vannak legnagyobb hiányai, nyelvének nin¬ 
csen saját zamata, friss, a mondanivalóból köz¬ 
vetlenül áradó lendülete, képes beszéde majd min¬ 
dig a hagyományok körében marad és ritmusai¬ 
nak ritkán van igazi belső muzsikája. Inkább az¬ 
zal tud érdekelni, a mit mond, mint azzal, a ho¬ 
gyan mondja. Szerencsésebb pillanataiban itt is 
feljebb tud emelkedni átlagos színvonalánál s 
könyvében van nem egy teljes erejű, szép vers s 
általában véve is az egész könyv minden esetre 
figyelemre méltó jelensége mai líránknak. 

A Majthényiak és a Felvidék. A Majthényi-
család nemcsak a legrégiebbek és legkiterjedtebbek 
egyike a Felvidéken, hanem históriai szempontból 
is a legnevezetesebb családok közé tartozik. Nagy 
történelmi szerepet a család tagjai nem igen ját¬ 
szottak, nem került ki közülük nagy hadvezér 
vagy államfórfiú, de mindig részt vettek a ma¬ 
gyarság s különösen a Felvidék minden fontosabb 
mozgalmában, a maguk országrészének vezető em¬ 
berei közé tartoztak. A család története tehát a 
mindenféle közéleti és társadalmi kapcsolatok ré¬ 
vén, melyek belejátszanak, valósággal egy darabja 
a magyar történelemnek s mintegy tipikus kép¬ 
ben mutatja be a régi főúri és nemesi családok 
viszontagságait, köz- és magánéletét. A magyar 
történelemmel foglalkozók szemében tehát nagy¬ 
fontosságú forrásmű lesz az a nagyterjedelmű 
könyv, melyet Szerémi és Ernyey József irtak és 
adtak ki a Majthényi-családról. A most megjelent 
könyv csak első kötete az egész műnek. Az első 
ismert Majthényi-őstől, 1240-től viszi a családfát 
egész körülbelül a mohácsi vész koráig; gazdag 
oklevéltári anyag alapján sorra vesz minden is¬ 
mert családtagot, elmondja róla a felkutatható 
adatokat, jellemezve azokat a kapcsolatokat is, 
melyekkel a Felvidék történeti eseményei hatás¬ 
sal voltak a Majthényi - család sorsára. Eenge-

mtnfescn 
I t t házhoz! 

Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdonságinkbil l 
ruhákra és blúzokra: Volle, Foulard, Messal.ne, 
Crepe de Chine, Eolienne, Mousseline 120 cm 
azéles méterenkén K 1.20-tói niétereukint., 
fekete, fehér, egyszínű és mintázott, vala¬ 
mint Hímzett blúzok és uhák batiszt-, gyapjú-, 
vászonból és selyemből. 

Csakis garantált szolid selyemszöveteket 
adónk el közvetlen magánosoknak bér- és 

| vámmentesen házhoz szállítva. (Dupla levélportó). 

Schweizer & Co., Luzern Ü 24 
Selyemszövet-kivitel. (Svájcz) Kir. üdv. szállítók 

Legrégibb és legtökéletesebb 

ARCZÁt OLÓ. SZEPLO- ÉS 
MÁJFOLT ELTÁVOLÍTÓ SZER 

AZ ESZÉKI ARCZKENOCS 
ÉS SZAPPAN. 

J. C. DIZNZS SALVATOR 
GYÓGYTÁRÁBÓL, ESZÉK II. 

ha a világhírű Vukovári Goldstern-
arczkenőcsöt és szappant használja. 
Készíti Kirchbanm gyógyszertára, O-Vukovár e. 

Budapesti főraktár : Török-réle gyógyszertár, Király-u. 15 

TÖRLEY 

teg kultúrtörténeti és politikai adat van felhal¬ 
mozva a könyvben, a mely valóban nagy és el¬ 
ismerésre méltó szorgalom és tárgyszeretet műve. 
Geneológiai szempontból is lehetőleg pontosan ós 
nagyon áttekinthetően tárja fel anyagát a könyv, 
a mely egyike a legkiválóbb magyar családtörté¬ 
neti munkáknak. 

A «Jó Pajtási), Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, április 6-iki 
számába Benedek Elek, Endrödi Béla és Lampérth 
Géza irtak verset, Szemere György elbeszélést, 
Sebők Zsigmond új, nagyon érdekes regényt kezd. 
A milliomos fia czímmel, Zuboly arról ir czikket, 
hogy mit ós hogyan tanulnak József főherczeg 
gyermekei, Zsiga bácsi egy új mókáját mondja el, 
Rákosi Viktor folytatja regényét. A rejtvények, 
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag 
tartalmát. A "Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat adja 
ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, 
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám 
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a 
kiadóhivatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Peterdi Andor válogatott versei. Budapest, «Mű-

hely» grafikai intézet. 
A Majthényiak és a Felvidék. Történelmi és 

genealógiai tanulmány, Írták Szeretni és Ernyey 
József. I. kötet. Budapest, Benkő Gyula könyv¬ 
kereskedése. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Báró BEUCKEN-

THAL GYULA, 80 éves korában Szendelak-Magorón. — 
PEBSBEBG EDE pápai főpap, őrkanonok, 75 éves 
korában Kassán. - - Nádasdi TERSTYÁNSZKY DEZSŐ 
alesperes-plébános Fényeslitkén. — TBEMKÓ MIHÁLY 
állami elemi iskolai igazgató tanító, 53 éves korá¬ 
ban Sárosberettó'n. - - Kenései KENESSEY ANTAL, 
48 éves korában Üllőn. — BODONYI AUBEL magy. 
kir. kataszteri főmérnök, 55 éves korában Eger¬ 
ben. - Tárnái TATTABSZKY GYULA, a kassai keres¬ 
kedelmi kamara segédtitkára Kassán. — BOZGONYI 
B. GYŐZŐ magy. kir. adóhivatali főellenőr, 43 éves 
korában. — CSÁKY JÁNOS Ócsán. - - HAJDÚ ÁBPÁD 
okleveles gazda, 37 éves korában. — SEYBOLD ALA-
DÁB magy. kir. honvéd főhadnagy, 30 éves korá¬ 
ban.—SOKÁBDY VIKTOBKA, 7 éves korában Győrben. 
.. Özv. KEHPNEK MÁRIA, 94 éves korában Eszter¬ 
gomban. — Özv. BOHACSEK BEZSÖNÉ, szül. benedek-
falvi Benedek Katalin, 72 éves korában Hatvan-

Lohr Mama (Kronfusz) 
8>ár és fóüzlet 
IUL.lttMM.tt. 
Telefon: líneT 2—37 

A főváros első és legrégibb 
• " • csipketisztitó, vegytisztitó 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok: n.. Fó-ntcxa 87. IV., Eskü-ót 6. V.. Kecském éti -
ntcz» 14. V.. Harminczad-n. 4. VI, Teréz-körnt 
39. VI., Aodrássy-út 16. VII3., József körút 2. 

Budapesttől 2—3 irányira 
jbó' apróvad- állománynyal.'{Csakis 

igen jó terület jöhet számításba. — Esetleg 'oly földbirtokost vagy, 
bérlőt keresek, ki nekem a vadászati jogot bérbe adná, vagy jelenlegi 
vadászatbérlóvei: társulok. Közvetítők dijaztatnak. Czim : a «Vasárnapi 
Ujság» kiadóhivatalának B. E. úr részére, Budapest, Egyetem-utcia 4. 

Van-e homokja? 
ha igen, akkor keverje czementtel és ké¬ 

szítsen falitéglákat, fedőcserepefeet, 
' ttrtömböket, padló- és járdalapokat, 
csöveket, lépcsőfokokat, oszlopokat 
stb. belőle. — Szállítjuk az összes gépe¬ 
ket és formákat ezen jövedelmező 

iparágboz. 

űr. Gaspary & Co. gépgyára 
M a r k r a n s t a d t , Leipzig mellett. 

Kérjük gyárunkat meglátogatni. 
228. számú árjegyzék ingyen. 

14* . .uh**. „ J . * * UH. 

fő lerakat: Hoffmaan Jóisef estffnél, Budapest, V., Báthory-utoia 8. ssám. 

Ivó- és fürdőkurák 
kiváló gyógyeredménnyel: 

gyomor-, bél- és májbajoknál, epekő¬ 
nél, cukfQs hugyárnál, köszvénynél. 

- U,l», Mtajju »ílujUL Sié|.tif<nMMM.-rrMf«tM* 
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bán. - - Özv. Bányai EEITZ EMILNÉ, szül. oroszi 
Bálványi Szidónia, 59 éves korában. - - Nemes-
pulai PULAY LÁSZLÓKÉ, szül. Asbóth Emilia, 23 
éves korában Kisunyomon. — Özv. dömötöri NÉ¬ 
METH GYÖEGYNÉ, szül. turmezei Egerszeghy TI lm, 
61 éves korában Pécsen. - Özv. KOBCHMÁROS 
MENTHÉETNÉ szül. Jezovics Irma, 66 éves korá¬ 
ban. — KUND ENDRÉKÉ, szül. Ló'ri Mária, 56 éves 
korában. — Csikcsatószcgi és Szentsimoni CSATÓ 
PÁLNÉ szül. Havas Sándorka (Alexandra), 30 éves 
korában Branyicskán. — üzv. HEKODEK ALAJOSNÉ, 
szül. Sixkammer Mária Magdolna. — Szűcs JENŐKÉ, 
szül. Goldstein Fanny, székesfővárosi igazgató-ta¬ 
nító felesége, 39 éves korában. — PÁSZTHT ETELKA, 
27 éves korában. 

EGYVELEG. 
* Régi fizetési eszközök. Svájcz némely magasan 

fekvő falvában ezelőtt pénz helyett tojással fizet¬ 
tek. Skócziában vasszegeket, Újfundlandban szárí¬ 
tott halat, a Fidzsi szigeteken bálna-fogakat, Abesz-
sziniában sót, Szumatrában viaszt, Madagaszkár¬ 
ban pedig vas ásót fogadta el pénz gyanánt. 

Nagyságos Asszonyom \ Az Institut de Beauté 
(Budapest, IV., Váczi-utcza 5.) az a templom, ahol 
az Ön szépsége teljes kibontakozást, befejezést nyer¬ 
het, ahol az Ön bájai a tökéletesség legmagasabb 
csúcsát elérhetik. Az Institut de Beauté birtokában 
meg van mind az művészi finomság, rejtély, melynek 
segítségével kifejlesztheti bárki szépségét, kecsességét, 
előkelőségét. Az Institut de Beauté birtokában meg¬ 
vannak a legtudományosabb, a legmodernebb és a 
legbiztosabb eszközök arra, hogy a szépséghibák gyor¬ 
san elsimuljanak, hogy a testi fogyatkozások határok 
közé szorittassanak, oly módon, hogy még a leg-
kevésbbé kecses testalkat is elérheti a teljes töké¬ 
letességet. 

Közvetlen beszerzése által legolcsóbban 
kapható minden fajta férfi és női szövet a régen 
ismert posztógyári czégnél, Siegel Imhof Brünnben. 
Ezen szövetek jósága és olcsósága világhírű. Magán¬ 
személyeknek is szétküldetik ezen legújabb minta-
gyűjtemény, ingyen és bérmentve. 

Hölgyek öröme. A világhírű japán Neppon-
pouder és créme a legtökéletesebb szépségápolók. 
Pár nap alatt a legrosszabb teint is hamvas rózsássá 
varázsolja. — «Nepponi a női szépség titka! 

Bersoiiozza czipőit és sétái akkor kétszeresen 
kellemesek lesznek Önnek, ügyeljen azonban arra, 
hogy a valódi Berson gummisarkot kapja. 

A hölgyek és a tudósok egyetértenek abban, 
hogy a Mme Kosa Schaffer, Wien, XIX., Hammer-
schmidtgasse 18. által forgalomba hozott szépitőszerek 

használata által a szépséget és fiatalos szint az agg¬ 
korig megőrizhetjük. Púder, krém eau ravissante, 
állkötö ós homlokkötő, rhodopis és konoor egyetlen 
olyan hölgynél sem hiányozhatnak, aki szépségre 
igényt tart. A csodág hatás, mely már egyszeri hasz¬ 
nálat után is mutatkozik, megtepő, az árak pedig 
nagyon olcsók. Ez a czím: Eosa Schaffer, Wien, 
XIX/2. elegendő. 

— Szépen kérem ha 
megvannak a jegyek 

hozzon magával 

fehér porcellán poudert, 
mert én anélkül nem 
megyek a színházba \ 
Yes porcellán pouder a világ 
legjobb pouderja. Hz egyetlen 
pouder, mely szabadalmat nyert. 

Egy doboz ára 3 és 5 korona. 

Biró előtt Tanácsosai nem szolgálhatunk, mert nem 
vállalhatjuk a felelősséget, hogy egy ismeretlen em¬ 
bernek a sorsába belenyúljunk. A versről azonban meg 
kell mondanunk, hogy ha van is benne egy s más 
ügyesség, mégsem irodalmi értékű, költői munka. Le¬ 
het, hogy a fejlődés meghoz sok mindenfélét, a mi 
most nincs, de ezt előre megjósolni nem lehet. 

így messziről. Nem rossz dolog, de nem elég jelen¬ 
tékeny dolog arra, hogy közöljük. 

Rampsenit. Ennél már nagyon sokkal jobb fordí¬ 
tásait olvastuk ennek a versnek s azok sem elégítet¬ 
tek ki. A legnehezebb dolgok egyike Heinét iórdí-
tani, — ezt csak a dilettánsok nem veszik észre. 

SAKKJÁTÉK. 
2843. számú feladvány Feigl Miksától, Bécs. 

SÖTÉT. 

l 

» b c d e f g h 
vrcAoos. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

Szerkesztői üzenetek. 
A bolond. Az élet stb. A mizantrópia is lehet költői 

tárgy, csak költő nyúljon hozzá. Ezekben a versekben 
azonban sajnáljuk az embert, a kiben az élet ennyi 
keserűséget gyűjtött össze, de a költőt hasztalan ke¬ 
ressük. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélkü¬ 
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatjzer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann t Mariéra»liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

Paris 
26 (pke Vendemé) 

tn Budapest, 

lu l Váci-utca 5. 
arcnemesitő intézet 

Arc, nyak, orr, kéz, kebel stb. ápolása tu¬ 
dományos, hygienikus alapon, a világhírű 
párisi intézet szakavatott kezelőnői szemé¬ 
lyes vezetésével. — Manikűré és haj¬ 
ápolási osztály. — Valódi francia ápoló-

H és szépitA-szerek. • 

Bejárat Türr István-utca 9. szám. 
Utasítás és árjegyzék kívánatra ingyen. 

Magyar structoll-ipar l 
Dús választék 

Structoll, 
kócsag. 

Idénynjdonságsk női kolapdis zekten 

GUT TMAHN ANTAL 
Budapest, IV., Szervita-tér 8.I. em. 
Sütö-n. sarok. Telefon 91—13. 

A «Vasárnapi Ujságt 10-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Eső után köpönyeg. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánnegye-u. 11. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

Valóságos jótétemény, 
oly esetben anyára és gyermekre egyaránt a «Kufeke» 
mikor a tej hirtelen elapad. A «Kufeke> könnyen emészt¬ 
hető, a legjobb tápanyagot tartalmazza és leggyengébb 
csecsemőgyoirjor is jól elbírja. A gyermekek jól fejlőd¬ 
nek és meg lesznek óva a különféle gyomorb&ntalmaktól. 

RidikOl finin, bőráru 
gyári PiPFir lrt7?FP 03. és Úr. ndv. szállító bőráru-
albán V ****. JU6SM gyártónál, Bpe-t, Bikóc«i-nt 11. 

Magyar szab. 1301. Betegeknek 
épp ngy, mint 

Egészsé-
, geseknek 

nélkülözhetetlen 

kényelmes pitienOszék 
kapható minden kivitelben. 

Szétküldés a világ minden részébe Schőberl Róbert 
udvari szállító, cs. és kir. szab. gyára által. Buda¬ 
pesten, IV., Haris-bazár 12. — Árjegyzék kívánatra. 
Óvjuk a t. óz. közönséget Schőberl-ágyunk értéktelen utánzataitól. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

QPUIIITFQ ÁfTlQT Szinye-Lipóczi Salvatorforras-vállaJst, 
OUnULI C.O rtUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Redőny ős és lupos íróasztalok 
|pat8zekpények,ltáPtyanyil¥éntartá«. 

Teljéé intézeti berendezések, > 
Budapest, 
Telefon 86—27. 

jf i e i j e * in»vatw» •*«- <-

Birsen és Túrsn 
Orsxágsxert* dí jmentes bemutatás. 

Pénz,könyö*oRmány$zekrények 
EJsörcndQ minőség. .-. Szolid Arak. 
V , Alkotmány utca 19. 
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Hutter és Schrantz r,-t, 
szitaárú- és nemezposzlógyárak magyarországi telepo 
Budapest, X. kér., Gyömrői-út SÓ/15. szám. 
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tüzhorg-any 
lássál ellátott többször csavart gépsodronyfonatait 

^ s u - ^ 
mint tartósság tekintetében páratlan gyártmányt ! (Nem lévesx-
lendö össze más fajta fonatokkal, melyek mind közön¬ 
séges horganyozott drótból készülnek.; Tüskés huzalok. 
s.ima huzalok," keltösliegyú szegek stb. igen jutányos árban. 
Arjeg'y/ék és minták ingyen és berni. Továbbá gyártatnak : 

a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, rlönyárak 
| Amellett. Költségvetések és tervezetek díjtalanul. | 

M 
ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
ZOHGOBATEBMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZONGOBAK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnáoyi, Pnlnof, Aüce Ripper, Sauer, Sieíaniay stb, 

A kontinens legerősebb 
jód-bróm forrása nagy 
rádióactivitással. Meg¬ 
lepő gvógyeredmények. 
Fürdő megnyitás májas 
1-én.Melegfürdök,hideg-
vizRyógymud, izzasztó¬ 

kúrák, szénsavas-fürdők és az összes hidropatbiai gyógy¬ 
módok. Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakások, szana¬ 
tórium, szórakozások. Államhúatalnokok és katonatisztek¬ 
nek elő- ntóidényben 50 "u engedmény- Csiziviz.háznál tör¬ 
ténő ivókarához rendelhető a forrásnál és Edeskuty L. 
lerakatában. Budapesten. Prospektust szívesen küld a fürdő-
igazgatóság. Posta, távircU, telefon, vasnt-állomás helyben. — 
Fürdőorvosok: dr . Kal lós Jenő, dr . Paza r László 

Margit-szappan 
70 fillér. 

ARGIT-
CRÉME 

Maróit nmiíW a f o r a n « u hölgyek kedv-encz szépítő szere, az 
llldlgll • »UUUt!l e g e s z világon el van terjedve. Páratlan hatása 

1 K 20 fill szerencsés összeállitásában rejlik, a bőr azon 
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-crémel 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy-
gyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen 
készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsir-
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett. Ara l kor. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben 

Kocsié r u csa r n o k 
Budapest, IX., Közteiek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék Ingyen, 

MAGYARHON ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LESJOBB HÍRNEVŰ ÓRAÜZLETE. 

TJIapiHarorr 
18«»7 

•ORAK,EKSZER,EK10évimtállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Képe» árjegyiék bérmgntve. Javítások pontosan eaiköio'ltelnek. 

NUTH KÁROLY 
Cs. is kir. fensége 
József fóh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, m kér., fiaray-ntcza 10. 
Központi »ii-, lén-és gőifatések, légszesz és Tizrezetéksk, csMornáitsok. 
szellőztetések, sziTattyuk, Tizerómfivi emelőgépek *tb. — Tervek, 
kSltségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek 

* SOVÁNYSÁG, 
Szíp, telt testidomokat nyerhet a 
tőrv, védett, keleti BÜSTERIA 
erőpornnkáltal .mely arany 
éremmel ki tüntet te te t t . hi-
/ás 6—8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ami-
tás . Számos kö>zönetnyil-
vaiiitás. Doboza használati ula-
sitással 8-7S K A pénz poata-
util <ányon beküldése, vagy ntánvét 
mellett, portó külön. — Diszkrét 
szétküldés. Dr. Franz Steíner 
& Co. Beil in '24. Königra-
tzers t rasse 85. Föraltár él 
síétkttldéü Tőrök József Budapest, 
VI. kerület, Király-utczi H. sz. 

l kg. szürke fosztott ágytoll 2 80 K, jobb 3'50, félszürke jó 
4É50, S7ép5'50, finom fehér 6'50, jobb 7.5U, hófehér 8'50, hófehér 
finom 9'50 K. -Tisza g-yöngye* saját különlegességünk 
legkiválóbb ágytoll 10 50 és ll'SO K. Pehely hófehér, minőség 
szerint 9'—, 10'—, lt'—, 12'—. 13'50, 14 50 K kg.-ként. — Kési 
ágrynemü: l párna SOX^ cm. finom nnginlokban, jól meg¬ 
töltve 5'02, 6'07, 7'57 K. l dunyha 1BOXH6 cm. 10'20. 11'95 
14'45 K. Két személyes dunyha 200X140 cm. 12'70,14'63,17 38 K! 
Készlet tetszés szerinti méretekben és minőségben.Nagy raktár • 
kész alsólepedők, paplanlepedők, kész párnahajak és hímzett 
női ingekben, valamin! a világhírű szepességri vászon és 
asztalnemüekben. Paplan és matauczgyár. Szétküldés után¬ 
véttel, 15 koronától feljebb bérmentve. Meg nem felelöt kicse¬ 
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes 
• árjegyzékünket ingyen és bérmentve. f 
Mag-yar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 9O. szám. 

LUHir"RZSEBET 
:: GYÓGYFORRÁS. 
Orvosi szaktekintélyektől lég-
melegebben ajánlva gyomorban-
talmak, étvágytalanság, gyomor¬ 
égés, köhögés, vérszegénység, 

JSjgj tüdőbaj s vérköpések eseteiben. 

Borpgm. Kitün8 
izü, igen üditő 
ásványviz, bor, 
cognac s citrom¬ 
savval vegyítve. 

MEGRENDELHETŐ: SCHÖNBORN BUCHHEIM GBÓF 
uradalmi ásványvizeinek bérlöségénél, SZOLTVA. 

T-Csak hölgyeket érdekli!+ 
ELSŐ WAGYAB NŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

KELETŰ. tierczeg-u.l4/l6.»z. 
(Qr.Siapary-udvar.) 

A ezég saját gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az összes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zők és melltartók éptermetiink részére, 
valamint klegyenlitőfiizők ferde növésiiek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. 
Egyenestartdk. Hygienikus havibajkötőkl 
Gummiharisnyák. A legkiválóbb franczia 
és amerikai női óvszer különlegességek . 
ÚJ! Autó Vagina! Spray. Ú j ! Irrigáto-
rok, bidék, valamint az összes betegáp -
lási czikkek. — Csak szakavatott nrl 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árai 

Képes árjegyzék ingyen és bérmeníve 

(MINfl CZÜ5T 
k ^ ^ ^ evőkészletek, kávé-, tea- és 

mokka, továbbá likőr*, sör-
és borkészletek, szivarg-ar-
niturák stb. nagy választékban 
Megrendelhetők legolcsóbban, 
ügy készpénzért mint 20 havi 

részletfizetésre 

Elek és Társa rt, 
IRODÁK : V., Bálvány-u. 18. 
ÜZLET: VI., Andrássy-ut 1. 

Legújabb kimerítő nagy ké¬ 
pes árjegyzék ingyen és bér¬ 
mentve. — Kívánatra a posta¬ 
költség viselése ellenében 
megtekintésre is szállítunk. 

aies 
Budapest, n, Andrássy-nt 2. 

Árlapok díjtalanul l 
Olcsó gyári árak l 
Minőség egyedülálló l 

egyszerű és 
díszes ki¬ 
vitelben. 

új szabadalma¬ 
zott ágyak. 

KERTI BÚTOR 
LÓSZŐRDERÉKALJAK 
GYERMEKKOCSIK finom kivitelben. 

MÁRYÁNYMOSDÓK angol rendszerű 

SODRONYÁGYBETÉT KÜLÖNLEGESSÉGEK 
DÍSZTÁRGYAK 
FÉMTOILETTEK slb. 
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100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül ,nmca kanócza, bárhova vihető s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

fiindó hiálliifis 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül 

OIKTORIN t i TÁRSA Bpest, 
VIII . , kernle t , Barom ntcza 1. ••ám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Colénál gyógyforrás 
P TP íTTTl P ITlfP 
*** **g****'5Jr * " 

Elsőrangú diatikus víz : legüdi-
több asztali ital. Nagymérvű 
lithiumlartalmánál fogva rend- ( 
kívül gyógyhatású, különösen : 
gyomorbajok, étvágytalanság, a gyomor- és bél krónikus 
hurutja, tköszvény, vese, hólyag és "vízelet szervek bajainál. 
MEGRENDELHETŐ: Schönborn Bnchheim gróf 
nr dalmi ásványvizek bérlöségénél, Szolyván. 

Fog-
és gyökérhuzások 
fájdalommentesen, 
érzéstelenítéssel. Fo¬ 
gak fehérítése, fog¬ 
kövek eltávolítása. 
a száj és nyelv be¬ 
tegségeinek gyógy¬ 
kezelése, a legkiíi-
zóbb fogfájások 
azonnali megszün¬ 
tetése; gyermekek-
néla foghúzásoknál 
speciális módszer 

alkalmazása. 

Fog- Fog-
tömések (plombok) 
arany és platinából, 
arany és ezüst amal-
gnmból, továbbá a 
fog színével teljesen 
azonos porczellán 
massából stb. líeu-
detlen, kiálló fogso¬ 
rok és egyes íbgak 
rendes állásba való 
vissza h e l yezés e, sza¬ 
bályozása teljesen 
fájdalom nélkül, fel¬ 

nőtteknél is. 

sorok, rágásra alkal¬ 
masak, szájpadlás 
nélkül, ki nem ve¬ 
hetők, a berlini fo¬ 
gászati poliklinikán 
elsajátított legújabb 
módszerek szerint, 
művészi kivitelben. 
Arany- és platina¬ 
koronák, arany -hi-
dalások. Régi hibás 
fogso rok átdolgo¬ 

zása és javítása. 

Med.Univ. r. o i l a Sá lTKUel specialista 
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mérsékelt díjszabás mellett eszközöltetik 

TeiL'ÍT IV., Kossnth Lajos-ntcza 11. sz. U ü í K 
Vidékiek 24 óra alatt megkapjak fogsoraikat Részletfizetési ked¬ 
vezmény. Kendelö órák egész napon á t Tisztviselőknek az esti 

órákban külön rendelés, írásbeli jótállás. 

,51010 OLTVÁNY 
> WIAMINT AMERIKAI ÉS EUROMI 
3k •IMAE30YŰKDIES 

SZŐLŐVESSZŐ 
OLCSÓ Á R A K MB1ETT ELADÁSRA. 
INBVIM ROtOÜNK « = = = = = 

BABACSONYVIOÉKI SZÖLÓTEIEP 
KezeLOaéoe 

TAPQLCZA.ÍZALAM4 

GITl 
— (Beregmegye.) 

» gyomor, belek, húgyhólyag B különösen a 
A«S»ő»iervek burutos bántalmainál igen jó ha¬ 
tása még akkor is, ha vérmesek esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-nal Budapesten 

és a forrás kezeiöségénél Munkácson. 

Valódi brönni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári idényre. 

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 

szelvény 7 kor. 
szelvény 10 kor. 
szelvény 15 kor. 
szelvény 17 kor. 
szelvény 20 kor. 

Egy szelvényt fekete szilonruháboz 20— K-M, szintúgy 
ItIBltószövetet, turistalódent, selyemlnmgarnt, női kosztüm 
szöveteket stb. gyári árakon küld, mint megbízható é> 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári riktai. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök a melyeket a magánvevő élvez, ha szövet¬ 
szükségletét közvetlen SlegeMmhof cégnél, • gyári 
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, leg¬ 
olcsóbb árak. Óriási választék. Mintába, figyelmes 
kiszolgálás, még a legkisebb rendelésnél is, teljesen friss 

árában. 

IZOLYVAI GYÓGYFORRÁS S : 
BEREGMEGYE Számos orvosi tekintély vé¬ 

leménye alapján sikerrel al-
kalmaztatik csúz és köszvény ellen. Czúkor-
betegség, epekő, a torok és tüdőszervek bántal¬ 
mainál, étvágytalanság, gyomor-, bél- és vese¬ 
bajoknál. Kitűnő ízU, igen üdítő ásványviz. b & é 

Megrendelhető: Schönborn Buchheim gróf uradalmi 
ásványvizeinek bérlöségénél Szolyván. 

hiszen mm 
denki tudja 
már. hogv a 

CIPŐKRÉM 
Minősége kitűnő 

puhit, tisztit 
fényesit. 

Gyártja HERCZEGésGEIGER 
csász.éskir udvari szállító Budapest 

KAPHATÓ MINDENÜTT 

„Altvater" 
Gessler 
Budapest 

egy órát 
iogyen? 
Hogy a mi kitűnő zsebóráinkat 

mindenütt megismertessük, 
.")UOO órát osztunk szét ingyen. 
Küldje be pontos czimét csak 
egy levelezőlapon a következő 

Jákob Kömig, Wien III 2 
Postamt 45, Fach 230. 

* Elzsirosodás, * 
elhízás 

megszüntethető a <TOHNOII&< 
ál ta l . Kitüntetve az aranyérdem-
Jellel és dicsérő oklevéllel. Nínci 
többé erős derek, kövér csípő, ha¬ 
nem karcán, eleg-áns és gra-
cziozus alak. Wem iryógry-
szer, nem t i tkos szer, ere¬ 
detileg zsír talanító, elhájago-
dott ngyan, de azért egészsegres 
személyeknek. Nem kell diéta, 
nem kell az életmódot megváltoz¬ 
tál ni. Tökéletes hatás. Ára 3 bor. 
postán, vagy utánvéttel. Gyár: D. 
Franz öteiner te Co , Berlin 
31. Kónig-gratzerstrasse 85. 
Főraktár és szetküldrá TSrök József, 
Bndapest, \ I. kér , Király-utcza li. 

Költőgépek 
hiri él radBiirnrss részére jíi»e-
delme/.o barom fladvart sz&kRzerüan 
és ölesén berendel, m i n d e n f é l e 
fajbaroxnftt. az rt^szes szükBégloti 
cikkeket szállil •különli'ge»«*g-g7ar 

NICKEBL&Co.G.m.b.H. 
Központ: Wien-Iniersdorf. 
Triesterstr. 3O. Telefon BiaO. 
144. az. kaUlügun ki»in»tra Ingjea. 

B AD E t i 
Wien mellett, Nagyfokú radioaktivitás. 

1912-ben 31,567 fürdővendég. 

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz, 
köszTén>, ischias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, nenralgia, görvélykór, börbajok, fém-
mérgozés ellen. „Hercoghof" városi 
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Inter-
urban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsórangn 
szállók, penziók, vendéglők, ét¬ 
termek. Fürdőidény egész éven át. 
Prospektus kívánatra ingyen küldetik. 
Felvilágosítás és prospektus Blookner 
J . h i rdetői roda utján is. Budapest. 
IV. kerület. Semmelweis-ntcza 4. szám. 

A már 53 íi óm dicséretremóltólag ismert, s s ilol-. sí. Beiüjjmmisneri leliral kiretelmtujtinek teljesen megfelelő 

UJ-VUKOVARI 
amtisztití kenőcs 

sEPplő. himlnhely. sömür. inájloltnk. fakadékoh 
lorrósági pörsenések. <irrv«r»sségek és minden 

arrzriragzások ellen, valamint az 
ii.j vukovári 

borszépitő szappan 
mely az arrzkenöegcsel a használati ntasitás 
szerint alkalmazva, még knrosalih egyénekneK 

_ is viruló és flatal kinpzést kölesönöz. H 
Ég; nnss tégely ár« l K 6O flll. kisebb l K, üxappan l K. utánzatoktól óvakodjunk! Ónk Krajcsovics 
által Vukováxon készített kenőéi valódi. Műdén tégelyen Krajcsovics a késdtö anzképe látható. 

Főraktár : Budapest, Király-u. 12. és Andrássy-ut 26. Török József gyógyszertára. 

• • X X X - i k m a g y a r k i r á l y i • • Ezen pénz-sorsjáték remél¬ 
hető tiszta jövedelme köz¬ 
haszna és jótékony czélokra 
fog fordittatni. Ezen sors¬ 
játéknak összesen 14,885 nye¬ 
reménye ran, melyeknek ősz-

értéke 475,000 koro¬ 
nára rng készpénzben. 

jótékonyczélú államsorsjáték, 
Főnyeremény 200,000 korona készpénzben, 

Húzás visszavonhatatlanul 1913 májusIS. 
Egy sorsjegy ára 4 kor. 

Továbbá: 
l fönyer. _ _ 30.000 K készp. 
l • _ _ _ . . 20,000 • « 
l « - _ _ _ - 10,000 t • Btb. 

Sorsjegyek az összeg előzetes beküldése mellett a mngyar kir. lottójövedéki igazgatóságtó 
Budapesten fVámpalota) portomentesen külletnek, ezenkívül kaphatók valamennyi posta-, 
adó- vám- és sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohánytőzsdében és 
váltó-üzletben. Játéktervet ingyen és bérmentve küld l g l z g a t ó s ág. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM. Külön osztály 

téglagyári gépek. 
OTART: falitól* é* o«er*pmajtokát, teglagyarto • • agyagmegmnnkiUo 

Képeket l«enjabb él legjobban bevált .^érkezetekben. :: :: 
Elvállalja anractrln-
gálatok kivitelét e. 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek ••költeéffveteMk 

díjtalanul. 
ELSŐRANGÚ • 
= REFEREN CZIAK. 
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Szépérzék és 
élet bölcsesség 
írSLtBERSONOZVA viseljük!!!! 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará¬ 
tól fentariott nyilvános, három évfolyamú 

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 
POZSONYBAN. — 

Érettségi vizsgálat Állásközvetítés. Internátus. 
Értesítőt kívánatra küld az Igazgatóság 

l-01 dúljanak azon vá¬ 
rosi tanácsok ' és 
elöljáróságok, melyek 
kifogástalan minőségű 

a cipőknek a valódi új 
bersongnmmisarkokkaí 
való ellátását jelenti. 

• • • BERSONMŰVEK, BUDAPEST. 

BERSONOZNI 

herj 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkáj'a íztelen 

chininből 

Többszörösen kitűnt. 
1869-uen a magyar or¬ 
vosok és természetvizs-
gálók űume vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű chinin 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros f somagulópapirosun 
Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

Minimax a legjobb és 'legbiztosabb 
kézi tüzoltókészülék, mely¬ 
nek" egy lakásból sem sza¬ 
badna hiányoznia. Bizo¬ 
nyítványok igazolják, hogy 
4 milliót vagyonban és 25 
emberéletet mentett meg 
a tűzpusztulástól. 
Ara felszerelve 66 K. 
Felvilágosítást szívesen ad: 

Magyar Minimax Részv.-Társ, 
Budapest, Rózsa-n, 85. Telefon 37-31. 

^SÉTANYFÁKAT 
ÉS* DÍSZCSERJÉKET 
jutányosán óhajtanak beszerezni, kér-
unek árajánlatot és diszárjegyzéket 

faiskolák és szbltroIrvánurelBnek 

fm B1 

'NEM AZ ÁR, HANEM A MINŐSÉG" 
TESZI OLCSÓVÁ AZ ÁRUT! 

Szavatolt jó minőségű vászonáruk háztartási cswilokra 
menyasszonyi fl|.ji.ailólr • 4 0 m é t e r színtartók és feké-
fcelenjryékre. uloraucü. r ek hibátlanok szépen vá¬ 
lasztva 6-16 m. hossznak 16 K, legfinomabb minőség 20 K. 

Maradékból minták nem [adhatók. 
Vászon lepedők varrat nélkül finom minőség 150/225 
nagyságú 6 drb. ára K 15.50, legfinomabb minőség 
K 18-50, l drb 24 méter hosszú «Edelweis» rambnrgi 
vászon jó minőségű 80 cm. széles K 1+-40. - l darab 
24 méter hosszú, «Schneewitchen« pchiffon, elsőrendű 
minőség 80 cm. széles, K 15'50. — l drb,dupla damaszt 
törülköző tiszta len 50-110 kor. 9-50, 55 120 kor. 12-— 
Törülközők, zsebkendők, törlőruhák, asztali és kávé-
garnitúrát legolcsóbb és legjobb kivitelben készülnek. 
Kívánatra prospektust ingyen és bérmentve küldök. 
Meg nem ielelőt visszaveszek — Koczkázat kizárva. — 
Szétküldés utánvéttel. — Jóhir evü t>amut- és lenszövődé. 

EmilWinternitzNachodpBotimen. 

Ön is egyedül kivan 
borotvá lkozn i , s nem tudja, 
hogy a sokféle készülék közül 
melyiket válassza. 

Ne vegyen mást, csak egy 

Gcm-biztonsági 
borotvá!ó-l<eszülcl<et 
valódi damaszkuszi pengékkel s biztosítjuk, hogy 
meg lesz elégedve. 

Tíz koronáért minden szakmabeli üzletben megrendelhető, 

amerikai; 

Tiszta alumínium,szép,egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 
-+- tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen 4r-

Ára komplett 4 0 korona, 
IhzéklOcm 
l »' 12 i 
l • 14 t 
l > 16 • 
l i 18 > 

llábaslücm l tojássülc'i 
i omelellsntő 

l fedő 16 cm 
l > IK » 
!,.». 20 » 
l pecsenyesütő 
t.ökörszemsülő í sz. 

l átiiyoni'»(.ita 
l merő; 
l h ab veró 
l citromnvomó 
l leasíürí. 

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korrvna. 
Nagy konyhakészlet, TT fjf) 

nenéimiii. II. ábra szerint •"• "V/ 
Urasági konyhakészlet T7" ~\ n n 

különösen nehéi min. III. -1*- ^UU 

Tiszta nluniiniuiii 
Fazék. 

Tiszta alumínium 
Lábas. 

i'iszta alumínium 
Tojássütő. 

Tiszta alumínium 
fettS. 

l liter :._ K l -70 
VIt liter K 2-20 
2Vs liter K 2-70 
3»/4 liter K 3-60 
5 liter__ K 4-50 

"« liter 
'A liteir 
1 liter 

.IVíliter 
2 lit<r 

K l -20 
K 1-50 
K 1-80 
K 2-20 
K 3 - -

12 cm K —-90 12 cm K —'65 
14 cm K 1-20 14 cm K—'80 
16 cm K 1-50 16cm__ K l'— 
18 cm K l -80 18 cm K l '20 

Alumínium-társaság 
Wien, I., Kárntnerstr. 28. 

NA6T KÉPES ÁBIE6YZÉK: 
I. oszt Háztartási cikkek. 

M. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök. 
lil. oszt. Utazási és turistacikkek. 
IV. ősit. Ajándéktárgyak és újdonságok. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, TV., Egyetem-ntnza 4. sz-

15. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) 
. 1 

HÓ 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, ÁPRILIS 13. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f 
feltételek: \ 

Egészévre _, __ 
Félévre „~ — „ 
Negyedévre _ 

2O korona. 
10 korona. 

5 korona. 

A «ViIdoJrroniJíííi>-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

KŐNIG GYULA. 


