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A kebel fejlesztése és megkeményítése 
I^hetsé 
vele, ja 
segítségével. 

Ezr1- - • 
módot 
kipótolj 

iyak 
A 

iogy 
fogatát 

Pilules Orlentales segítségével. 
A szép keblet mindenütt a nő egyik legszebb''díszének tartják, 

'ges-e azoknak, akiket a természet nem ajándékozott meg 
vitani ezen a hiányon? Igen, még pedig a Pilules Orientalel 

Ki akar 
egy órát 
ingyen? 

jgyedüli f öraktáros Magyarországra 
jrály-utcza 12. szám. Vertrieb Fi 

•k a pilulák, amelyek ma már egész világon ismeretesek, 
adnak liozzá mmdVn nőnek, hogy a termeszét mulasztását 
jak és szilárd, harmonikusan formás keblet szerezhessenek, 
nilulák élénkítő hatásától a vér elevenebben kering a mell¬ 

etekben és előidézi a kebel fejlődését. Egyidejűleg megtelnek a 
gödrei s a váll kiugró csontjai eltűnnek. 
Pilules Orientales-nek egyik legértékesebb jó tulajdonsága az. 
•sak a keblet fejleszti, de sem csipöt. sem pedig a test tér¬ 

nem szélesiti: 
Minden fiatal leánynak és asszonynak, akinek keble 

nem fejlett ki eléggé, vagy sok munkától, esetleg beteg¬ 
ségtől összement, nagyon jót fog tenni a • Pilules Orien-
lales*. amelynek használata mindig |ó hatással van az 
egészségre, anélkül, hogy a legcsekélyebb ártalamtól is 
tartani kellene. A Pilules Orientales-t az egész orvosi 
világ ajánlja és rendeli. Itt közöljük a párisi fakultás 
egyik, orvosának nyilatkozatát;. 

• Én alulírott, a párisi fakultás orvosa, azelőtt kórhá¬ 
zak orvosa, megerősítem, hogy a Pilules Orientales hasz¬ 
nálata az egészségre jó hatással van s hogy hölgy-klien¬ 
seim, akik használták, erősítő hatását különösen a kebel 
gyarapodásában s megszilárdulásában érezték.Capelle dr.» 

Hozzátesszük ehhez, hogy a Pilules Orientales har-
mincz évnél hosszabb sikeres hatásával és világhírével 
maga ajánlja magát s ezért hasonló készítményekkel, 
amelyek időnként reklámok utján a hölgyvilág kegyére 
pályá"znnk. össze nem tévesztendő. 

Egy üveg Pilules Orientales használati utasítással 
G 4'> K." a pénz előzetes beküldése ellenében, utánvétellel 
pedig 6.75 K. 

J Ratle J. gyögyszerész. :,.. Passage} Vertleau, Paris, 
;a és Ausztriára: Török József gyógyszerész, Budapest, M. kér., 
ranz. Kosmet. Ariikéi Wien, ~S.ll. Bez., Teihackergasse No. a. 

Hogy a mi kitűnő zsebóráinkat 
mindenütt mfgismertessük, 

5000 órát osztunk"szét Ingyen. 
Küldje be pontos czimét csak 
egy levelezőlapon a. következő 

Jákob König, Wien 1112 
Postamt 45, Fach 230. 

SOVÁNYSÁG, 
SZ'T, telt testidomokat nyerhet * 
tőrv, védett, keleti BUSTEEIA 
erőpornnká.ltal,m-!ly arany 
érámmal ki tüntet te tet t . Hí¬ 
zás 6—8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás . Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. Doboza használati utft-
eitással B-75 K. A pénz porta-
ntiltányoii beküldése, vagy utániét 
toel'ett, portó külön. — Diszkrét 
szétküldés. Dr. Pranz Stoiner 
& Co. Berlin '24. üönigra-
tze is t rasse 85. FöraUár és 
siótkül.lés Török József Budapest, 
VI. kerület, Kiraly-utota 11. 8Z. 

I 

imax 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 tűzpusztolástól. 
Ára felszerelve 66 K. 
Felvilágosítást szívesen ad: 

Magyar M i n t a Részv.-Társ, 
Budapest, Rózsa-n, 85. Telefon 37-31. 

(HINA CZÜ5T 
W ^ ^ B b evökészletek, kávé-, tea- és 
* mokka, továbbá likőr-, sör-

és borkészletek, sxlvarg-ar-
nitnrák stb. nagy választékban 
Megrendelhetők "legolcsóbban, 
ügy készpénzért mint 20 havi 

részletfizetésre 

Elek és Társa rt, 
f IRODÁK : V., Bálvány-u. 18. 
i, ÜZLET: VI., Andrássy-utV. 

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

kg. szürke fosztott ágytoll 2'80 K, jobb 3'50, félszürke jó 
•50, szépS'50, finom fehér 6'5U, jobb 7.50, hófehér 8 50. hófehér 

- , , - — -_ >m angintokban, jó 
töltve 5-02. 6-07, 7*7 K. l dunyha I60XH6 cm. 1020. 1 1 , 
14'45 K. Két személyes dunyha 200X140 cm. 12^, 14-63;17'38 K. 
Készlet tetszés szerinti méretekben és mi nöségben. N'agj raktár : 
kész alsólepedők, paplanlepedők, kész párnahajak és hímzett 
nőt ingekben, valamint^a világhírű szepességl vászon és 
asztalnemüekben. Paplan és matraczg'yár. Szétküldés után¬ 
véttel, 15"korqnától feljebb bérmentve. Meg nem felelöt kicse¬ 
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes 
• árjegyzékünket ingyen és bérmentve. M 
Magrar Kereskedelmi Vállalat, Miskolc* 9O. szám. 

M 
Margit-szappan 

70 fillér. 

ARGIT-
CRÉME 

MoWiH rmniW a f ö r a n g u hölgyek kedvencz szépítő szere, az 
luargll " pUUUcr egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 

1 K 20 fi 11 szerencsés összeállításában 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 

i felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsir-
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett. Ára l kor. 

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

A japánok gyakorlati érzéke 
•ionnal f«IUni«rt« n BT uJ T H 

Japái. 
levélho' írt. 

Ferdére taposás, kisiklás, fáradtság, ai Ide¬ 
gek rázkódlalása kizárva l 

4 . Vllr 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁV E 
ZOI80E1TEEIEI 

Telefon. 

IBACH-ZONGORÁK 
egyedüli képviselete. 

j&tezaaak és ajánlanak : 
Alice Ripper, Sauer, Stefániái stb. 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara-

f t " tói fentartott nyilvános, három évfolyamú 

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 
POZSO ÚTBAN. 

Érettségi vizsgálat. Állásközvetítés. Internátus. 
Értesítőt kívánatra küld az Igazgatóság. 

Tisz ta alumínium,szép,egészséges és tartós 

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

Ára komplett 4 0 korona, 
l fazék 10cm l lábas 12cm; l tojássülő 

12 
14 • 
16 • 
18 > 

14 
16 
18 
20 

i l omelettsütő 
: i tejserpenyő 
l fedő 12 cm 
l • 14 > 

l fedő 16 cm 
l . 1« , 
l i 20 » 
l pecsenyesütő 
l ökörszernsütü í sz. 

t atnyomósiita 
l merő 
l habverő 
l citromnyomó 
l teaszaró 

Hozzá állvány keménvfából darabja 6 korona. 

60 Nagy konyhakészlet, TT 
nenéz min. H. ábra szerint • a-

Urasági konyhakészlet TT " inn 
különösen nehéz min. III. •**• J-v»v/ 

Tiszta alumínium 
Pazík. 

18. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

H ÓIT S Y PÁL. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Elófiz, 
feltételek 

ífizetési f H'e! 
{ Félé telelek: \ -N 

Egészévre „ 
iévre __ 

Negyedévre 

_, 2O korona. 
„ 1O korona. 
.,, 5 korona. 

A <rVí/4 
negyedévei 

BUDAPEST, MÁJUS 4 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg 

határozott viteldíj is cnatolandó. 

Tiszta alumínium Tiszta alumínium 
Tojássütő. 

Tiszta alumínium 
fedő. 

"j liter K l -20 
'/* liter K l -50 
1 liter K l -80 
1V» liter_; K 2-20 
2 liter K3-— 

12 cm_ 
14 cm_. 
16 cm_ 
18 cm 

K 
K 
K 
K 

-•90 
1-20 
1-50 
1-80 

12 cm K — 65 
14 cm K —'80 
16 cm K l'— 
18 cm K l -20 

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

NAGY KÉPES ÁRJEGYZÉK: 
I. oszt. Háztartáji cikkek. 

II. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök. 
III. oszt. Utazási és turistacikkek. 
IV. out . Ajándéktárgyak és újdonságok. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, I"V., Egyetem-nteza 4. az. 
A RHINOCZEROSZ-BABA MESTERSÉGES TÁPLÁLÁSA. - Kittenberger Kálmán eredeti fölvétele. 

i.\lind''n jng fenti 



Az igazgató nem ismerhette föl, mert nem látta 
soha és itt csak Magory egy régebbi, állítólag 
rOBSZÚl sikerült Paprika Hanswurst-fotografiája, 
sastollas kucsmával a fején volt, addig, míg ki 
nem vétették, a Hollinger kirakatában expo¬ 
nálva. 

- Magory már itt van? - - kérdezte meg¬ 
lepetve Mehbvachtel és hozzá, mint Freunderl 
doktor úr mondja, nem a Bürgerverein-t, ha¬ 
nem a snasz Helmeczy-Speiselokált látogatta 
meg! És ennek az ultra-magyarnak a tiszte¬ 
letére fogjiik az ős-német Deutsch-Hunnien vá¬ 
rost kivilágítani, házainkat - - mibe kerül ez 
nekem ! — zászlókkal, szőnyegekkel, transpa-
rentekkel földíszíteni! Sackerlott hinein ! 

- Az a fényes, czifra dekoráczió, barátom 
Milchwachtel, csak édes légyfogó lesz a szittya 
dongó számára, hogy egy perczre elhódítsa, 
még szemtelenebbé tegye és hogy aztán nem¬ 
sokára rá csak egyszerre leforduljon a főispáni 

> székről. És micsoda kitüntető dísz is lesz az ? 
Egy schmarn! 

- Egy schmarn ?! - - csodálkozott Mehl-
•wachtel. 

- Persze az! A «Deutscher Kámpé»-nek még 
ünnepi száma sem lesz. Még a nyelvfosztás 
kérdésében transigens «Stiller Beobachter» 
szerkesztője, a patriotisch mngyáre Pepi Eisen-
haber sem ad extra-kiadást a főispán meg¬ 
érkezésére. Ezt az egész ünnepies kiállítási 
komédiát csak azért rendezzük, hogy a derék 
Zavreczky főispán által refüzált búcsúdísz 
kárba ne vesszen. Hahaha ! 

- Hahaha ! Jó az neki! — viszhangoztatta 
Mehlwachtel. 

«. . . Hogy kárba ne vesszen. Jó az neki!» 
Ez már több, mint a mit egy Magory-Magógh 
büszkesége, egy modern világfi-politikus hiú¬ 
sága és egy tekintélyére rátartó főispán ön¬ 
érzete elviselhetett. . . 

Nyugalmat erőltetve magára, gyorsan fölkelt 
helyéről. Egy arra menő üres bérkocsiba ültek, 
mely őket a közeli városi palota hátsó kapujá¬ 
hoz szállította. Az épület e részében most este¬ 
felé nem háborgatta őket egy árva hajdú sem. 
Homály volt már, de azért a lámpákat még 
nem gyújtották : tehát itt a józan takarékosság 
uralkodik: észlelte Hancsóh, az optimista fő-
ispán-fékező. 

Magory hiúságában fájón érintve, arra hatá¬ 
rozta magát, hogy ily emberekkel nem alku¬ 
szik.. A lelkűkbe látott. Itt vége a politikai il-
domnak, eszélyességnek, az opportunitásnak. 
A törvények kérlelhetetlen szigorúságával fog 
eljárni. A kisszámú lelkes magyarság soraiból 
teremt magának többséget. Az izgató kolom-
posokat kell elhallgattatni! A kigyó fejét kell 
szétzúzni, letiporni, mire a hazafiasabb érzelmű 
félrevezetett németség önként megadja magát... 
«Hogy kárba ne vesszen! Jó lesz az neki!» 
Ezek a veséig ható, ölőmérgű szavak zúgtak 
fülében szüntelen . . . 

Minden ember . . . 
Gergely már kész rendben várta gazdáját. 

Az inkognitónak vége volt. Másfél óra előtt 
érkezett a délutáni budapesti gyorsvonat; azt 
gondolhatta mindenki, hogy e vonattal érke¬ 
zett titokban a főispán, ki úgy mint Zavreczky, 
minden hivatali ünnepséget kerülni akart. Ez¬ 
zel a vonattal, hallotta Gergely, sok falusi ura-
ság érkezett a városba. Magoryt e hír kelleme¬ 
sen lepte meg: 

- Úgy? Tehát nagy számmal jöttek be a 
vidékről is? De hát mit ér az mind, — gon¬ 
dolta, ha Ó nem jön! 

Mikor Hancsóhékat a vendégszobába vezet¬ 
ték, ott találták Jóskát, már megint, vagy még 
mindig szorosan kezében tartva úrasszonya 
bőrtáskáját. Szigorún követte a parancsot, 
hogy: «ki ne merd adni a kezedből!» 

— Ejnye, csaknem kiment a fejemből, jelen¬ 
tem alássan, — szólalt meg Gergely, — mikor 

ma délután, hogy egyet-mást vásároljak, a 
szemben levő boltoshoz beschwenkoltam: hát 
Rózsai Lidi kisasszony csak egyszerre kiinte¬ 
get egy konflisból; paktáskával a vasútról ér¬ 
kezett . . . Én megállítom a kimustrált furvézer-
lovas kordét és Lidi kisasszony azt avizálja 
nekem, hogy a méltóságos főispán urat Han-
csóhékkal, a promenádon zu Fusz felvonulni 
látta. 

- Piózsai Lidia itt? — kérdezte nem a leg¬ 
kellemesebben meglepetve Magory. 

- Azt benktolta még, jelentem alássan, hogy 
az itt lakó testvérnénjét jött meglátogatni, ki 
valamikor . . . izé, gróf Várhelyiné kegyelmes 
asszony főkomornyik-hőgye volt. 

- És mi hozta ide? Mit keres itt? — fag¬ 
gatta Magory Gergelyt türelmetlenül. 

- Azt mondta, hogy nélküle nem lehet meg 
az installáczió. Egy kicsit tempós, csúfolódó 
kedvében volt, — jelentem alássan . . . 

- Az ördögbe is ! ő pletykázhatta ki a dol¬ 
got, — szólt Magory, haját rendezgetve a tü¬ 
kör előtt. 

— Ma reggel Pesten a házknektől hallotta, 
hogy ide transferálódtunk, - - jelentette Ger¬ 
gely és egy finom fehér pikétmellényt segített 
fel gazdája szoborszerű alakjára. Magory, ki 
kihajtott elejű zsinóros fekete zekét vett föl, a 
kis szalonba ment, a polgármester elébe, kit 
már elébb egy hajdú bejelentett. Tüstént nagy 
mozgalom támadt a házban, hogy itt a főispán, 
kinek a megérkezését a portás teljes díszben 
hiába várta a városi palota kapuja előtt és ép 
úgy a Boxer rendőrkapitány a vasútnál. Ma¬ 
gory ugyanis még tegnap megtelegrafálta Man¬ 
durer polgármesternek, hogy ma estére itt lesz, 
de határozottan kivánja, hogy minden ünnep¬ 
séget és fogadást mellőzzenek. 

Mandurer Antal a jól gondozott fényes barna 
szakállú, vaskos, kövqr, de magas termetű pol¬ 
gármester, frakkosan, fehér nyakkendősen, kez-
tyüsen jelent meg. kezében tartva fényes új 
czilmderét és nem vágyódott szónoki babérok 
után. 

- Érkeztem méltóságodnak az első hódoló 
udvarlás tenni. Nem érez az semmi, ki érez, a 
mi szóval lehet kimondani. Két szó_ csak van 
nekem rendelkezésre: az egyik: «F.ljen!», a 
másik «Isten hozta!» méltóságos úr! 

A mily komor arczczal és kedvetlenül lépett 
be Magory, ép oly derült hangulatban fogott 
most kezet a polgármesterrel. Jó fundus in-
struktus ez a Mandurer, gondolta. Megrende¬ 
lésre sem kaphatott volna czéljaira jobb, alkal¬ 
masabb pagódlit. Néhány barátságos szóval kö¬ 
szönte meg az ékesszavú üdvözletet. 

A polgármester exkuzálta a főispáni titkárt, 
ki súlyosan beteg édesanyja látogatására uta¬ 
zott el, de holnap reggel itt lesz. 

Magory rövid társalgás és a teendőkre szük¬ 
séges informácziók után elbocsátotta a polgár¬ 
mestert és Boxer Dámián urat, a rendőrkapi¬ 
tányt fogadta. 

- Alázatos tudomásom volt már — jelen¬ 
tette németes kiejtéssel, de rendőrileg szabatos 
magyarsággal, — ő méltósága kegyes és örven¬ 
detes megérkezéséről. Több oldalról jött külön¬ 
böző értesítések megfontolt egybevetésével, arra 
a helyes és utólag beigazolt következtetésre 
juttattak engem, hogy méltóságod a legéberebb 
rendőri felügyeletet, a geniálisan állítható lele¬ 
ménynyel kegyesen kijátszva, méltóztatott Né¬ 
met-Hunnia városát személyes megérkezésével 
szerencséltetni. 

Magory, hipokrita nyájassággal mosolyogva, 
kezet nyújtott neki, mire a széles vállú, vasas¬ 
német mellű, marcziális nagy bajúszú, de csak 
közepes, zömök termetű férfiú oly alázatosan 
hajtotta meg magát, hogy csaknem a szépen 
felgöndörített üstökével söpörte a földet. Ma¬ 
gory már előre informálva volt a rendőrkapi¬ 
tány úrról. Tudta, hogy kényelemszerető, kor¬ 
látolt eszű ember, fölfelé: hódoló udvari lakáj, 

lefelé: pattogó muszka hetman. A város ügyeit 
intéző patriczius kipfelhauser-atyafiság párt-
fogoltjai közül kiszemelt egy imponáló, szép, 
mareziális nagy bajuszt és ahhoz keresett illő 
méltó hivatalt. És ha azt nem tölti be kellő¬ 
leg: abban nem a bajusz lesz a hibás, hanem 
az a buta hivatal. Magory tehát ezért semmi 
további bizalmas jelentésekre nem reflektált, s 
csak arra kérte, hogy lehetőleg még ma este 
küldje meg a főispáni irodába a yárosi hono-
ráczior és egyéb tekintélyesebb polgári csalá¬ 
dok névsorát, mert az itteni arisztokráczia s 
egyes főbb notabilitások névsora megvan. 

Magory barátságos leereszkedéssel bocsátotta 
el Boxer urat, de ez meg lehet győződve, hogy 
hivatalos hatalma a városházán és azon kívül 
már csak rövid életű lesz. 

Hancsóhné mindjárt megérkezésük után (Jós-
kastól, bőrtáskástól) bérkocsiba ült, hogy a vá¬ 
ros első divatszalonját keresse föl és fényes új 
öltözéket készíttessen a holnaputáni főispáni 
bálra, melynek háziasszonya lesz : csak azért 
is. Hancsóh pedig a «Bánja a fránya!» három-
szavú, utólagos belenyugvását jelentő monológ 
után toilette-t csinált, a mi nála, miután föl¬ 
dig feketében, hosszú szalonkabátban jött, csök 
annyiból állott, hogy ruháját, czipőit lekefél-
tette s tiszta gallért és kézelőt vett elő, a mi¬ 
ből két garnitúrát (no, meg egy fogkefét és 
zsebkendőt) felöltője zsebében hozott magával. 
Mikor aztán elkészült: a könytárszobába vo¬ 
nult, hogy a régi hírlapokat, folyóiratokat, 
szemléket és lexikonokat túrja, böngéssze. 
A vacsora iránt pedig Gergely már jó eleve 
összeköttetésbe lépett a «Henrik Pál főherczeg» 
szálló vendéglősével, ki másfél év előtt még 
a budapesti «Angol királynő» főpinczére volt. 

Most városszerte hitelesnek tartották dr. Ka-
tzendorfernek a ((Polgári köri)-ben kolportált 
ama hírét, hogy a főispán már a reggeli vonat¬ 
tal inkognitó megérkezett és a városházán is 
járt. A mily jó hatást tett a kipfelhauserekre 
az a körülmény, hogy legelőször is Graupen-
hofert, egyik vezóremberüket kereste föl (persze 
ez egyelőre diplomatikusan hallgatott, hogy 
miről volt szó): ép oly visszatetszést keltett az 
a nevetséges baklövés, mely az itteni viszo¬ 
nyokban való legegyügyűbb tájékozatlanságra 
vall, hogy «Magóry» a «Helmeczyek»-nél, kik 
őt bizonynyal elfogták (mert ott nagyban járja 
a tag-fogás), ebédelt és töltötte el Rosenmüller 
és Vogelmüller, e két renegát-patriczius által 
megpezsgőztetve és Orbánékkal, sőt a kétkula-
csos vadmagyar Mannlich «Duhudum»-mal is-
konferálva, töltötte el a délután egy részét. 

A ((Helmeczy kör»-ben jelen volt tagok ba¬ 
rátságos bankettet rögtönöztek arra az örven¬ 
detes hirre, hogy a főispán inkognitójában 
mindjárt megérkezése után fölkereste helyi¬ 
ségüket. Tehát: igaza volt Magorynak, hogy a 
magyar itt sem cselekszik, hanem csak ban-
kettezik. A nyári évszak daczára az esősre vált 
időben sokan voltak jelen a Csölle Peti zenéje 
mellett. És volt sok, zúgó éljenzéssel félbesza¬ 
kított elbeszélnivalójuk a főispán nagyjelentő¬ 
ségű inkognitó-látogatásáról. 

Magory ezalatt a gazdag souper után, mely 
főleg Hancsóh elismerését vívta ki, budapesti 
vendégeit lakosztályuk ajtajáig kisérte. Han-
csóhnéval: jó éjt és szép álmokat kívántak 
egymásnak. Őnagysága azzal biztatta barátját, 
hogy álmodjék arról a két elegáns hölgyről, 
kik ma délelőtt az utczán annyira szemet szúr¬ 
tak nála. A főispán pedig azzal tromfolta le 
kedves barátnőjét, hogy Rosenmüller és Verpe¬ 
léti kettős Castor és Pollux-képletét ajánlta ró¬ 
zsás, édes álmaiba. 

- Azértsem róluk, hanem a maga holnapi 
dicsőségéről fogok álmodni! ellenkezett 
Hancsóhné, 

Hancsóh, ki ezt a fölösleges szószaporítást 
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nem hallotta meg, kézszorítását a következő jó 
tanácscsal kisérte : 

- Aludjál nagyot, s aztán holnap fontolj 
meg mindent kipihent, higgadt észszel. 

De Magoryt ma este nem igen kerülgette az 
álom. Sok minden, a mit tapasztalt, de főleg 
az akarva-nemakarva ellesett kávéházi párbe¬ 
széd nem ment ki fejéből. Annak a potrohos 
kipfelhausernek gúnyos szavai oly impertinen-
sek és annak a rókaképű, sakálszakállú vén 
ficzkónak iróniája oly metsző volt, valóságos 
maró aqua tofana. Neki . . . ez zúgott szünte¬ 
len füleiben . . . a megdönthetetlen, hatalmas 
miniszter főispánjának és helytartójának, Né¬ 
met-Hunniában Achilles-sarkát, hiúságát sebez¬ 
ték meg . . . Fölkelt helyéről, fel-alá sétált a 
főispáni lakás termein, szobáin. Izgalma lecsil¬ 
lapodott. 

- De végre, az is igaz, — mondta magá¬ 
ban, — nem a legutolsó emberek azok, kik ily 
pompás palotát építenek a közigazgatásnak és 
a főispánnak ily fényes otthont tudnak terem¬ 
teni. 

Hancsóhné már mindjárt megérkezésükkor 
nem győzte dicsérni a széles mozaik-padolatú 
folyosókat, a termekben a jó ízlést, luxust és 
kényelmet, a kizárólag némethunniai iparosok 
által készített művészi faragványos, elegáns, de 
kissé masszív bútorzatot és százötven személyre 
való porczellán, kristályüveg és vert ezüst asz-
lalkészletet. Az egész berendezést a város dús¬ 
gazdag patricziusai, tiszteleti adománykép aján¬ 
lották föl a palota felépülése után, mint meg¬ 
maradandó fundus instruktust Zavreczkynek és 
utána következő dongus est ordo, idem peten-
tium decusi), főispán uraknak. És Gergely is 
azt mondta az egész berendezésre, huszárosán, 
hogy: «Ez már aztán:ja.'i> Hancsóh maradt 
meg hiven jelszavánál: «Nil admirari!» 

A polgármester és rendőrkapitány gyors és 
alázatos tisztelgése is enyhítőleg hatott Ma-
goryra. De lázas izgatottsága azt hitette el vele, 
hogy itt villámgyorsan kell cselekednie, mert 
a fekély már elmérgesedett, az üszők már éget, 
mint a tűz. 

Mily beteges társadalmi viszonyok ezek i t t : 
gondolkozott továbbá magában. Gróf Várhelyi 
Lászlóné, nemcsak az itteni német szellemű 
klerikálisok pártfogója, de még, mint a kávé¬ 
házi ocsmány beszélgetésből kivettem, még 
Graupenhoferékkel is összeköttetésben áll. Itt 
tehát tapintattal ugyan, de azért a legelső 
percztől kezdve vaskézzel kell eljárni. Itt áll: 
nem tehet máskép. 

Magory a kis szalonba került vissza. Az 
előrelátó Gergely egy a vacsorától megmaradt 
felbontott üveg pezsgőt tett le a szalon egyik 
konzoljára, melyen égy üres pohár is állt. 
Magory egy zsöllébe vetette magát a konzol 
mellé. 

Indulata kissé lelohadt Elgondolkodott. Me¬ 
gint megjelent előtte az az ismeretlen, az égből 
a földre szállott lény, kit képzelete a költőiség 
varázsával vett körül. A tartózkodó, rejtélyes 
szfinx: egy álmait zavaró csábos szirénné vál¬ 
tozott át. És a tüneményes vasúti jelenség újra 
emlékébe idézi az l a régi bűvös képet, azt a 
már-már elfelejtett szép álmot, hiú ábrándot... 

Magory, miután így elmerengve, elgondol¬ 
kodva szivarját elszítta, önkénytelenül a pezs-
gőspalac^k után nyúlt, töltött, fenékig kiürí¬ 
tette a poharát, újra elmerengett és ébren¬ 
álmodozva suttogta : 

«Minden ember legyen ember 
És magyar, 

Kit e föld hord és egével 
Betakar!» 

De nem maradt sokáig e kemény, hazafias 
hangulatban, mert csakhamar e lágy, érzelmes 
strófába kezdett 

«Hej\ galambom, szőke bimbóm, 
Mit nevetsz? 

Áldjon meg a három Isten, 
Ha szeretsz !» 

Vájjon az «égi vagy a földi lények legdicsőb-
biké»-vel fog-e elaludni ? A szabadsággal, a 
magyar szó felszabadításának eszményével? 
"^°gy egy reménytelen, ideális szerelem édes 
kínjaival szivében? 

. . . Egyszerre felpattant helyéről, az ablak¬ 
hoz ment és szilárd hangon így szólt: 

- Itt e helyen, itt e téren a Vörösmarty 
szobra fog állni, ha addig élek is! 

A ki vulkánon tánczol. 
Német-Hunnia ritka fényes zászló- és virág¬ 

díszt öltött. Mindenfelé ünnepségekre készül¬ 
nek, nemcsak a lelkes magyarság, hanem a 
német anyanyelvet vallott lakosságnak jóval 
több, mint báromnegyed része: a kipfel-
hauserek is. A németség pángermán érzületű 
csekély része azonban «non coronat». Az ün¬ 
nepségeknek, az installáczión kívül legneveze¬ 
tesebb része lesz a holnapi színházi díszelő¬ 
adás. Katona «Bánk bán»-ját fogják adni. Ezt, 
általános csodálkozásra, a legcsökönyösebb né¬ 
metek sem ellenezték. Válasz a peticzió ügyó-
ben még nem érkezett meg, de a mint a be¬ 
avatottak beszélik, báró Sólyomházynak még 
Zavreczkyhez intézett bizalmas levele szerint, 
a kultuszminiszter a megyés-püspöknek küldte 
le, hogy az a kérelemre nézve, lehetőleg a fő¬ 
ispánnal egyetértve, saját hatáskörében intéz¬ 
kedjék. Ez annyit jelent, hogy az ügy, leplezve 
bár, de a főispán kezébe van adva. A «Liliom¬ 
koszorú-egylet» hölgyei közül többen hajlan¬ 
dók voltak informálás végett az, a milyen so-
vén magyarnak, ép olyan lovagi ás gavallérnak 
ismert főispánnál tisztelegni, kinek férfias szép¬ 
ségét és hódító, lebilincselő, szeretetreméltó 
modorát nagyban magasztalja a fővárosi női 
világ. Hogy ezt a mindezek daczára semmi 
czélhoz nem vezető s nőt büszkeségüket, ön¬ 
érzetüket megalázó mozgalmat meghiúsítsák: 
egy a Várhelyi-palotában tartott titkos értekez¬ 
leten elhatározták, kereken kimondták, hogy 
kétségtelen ellenségüknek, Magorynak nem¬ 
sokára mennie, s ő t . . . egy-kettőre . . . ugrania 
kell! 

- Ér muss gespritzt werden ! C'est cela ! — 
a hogy gróf Várhelyiné előkelő nyugalommal, 
de szikrázó szemekkel megjegyezte. 

A kipfelhauser-párt két vezérét, Graupen-
hofert és dr. Katzendorfert is megnyerték e 
tcontre coup d'état»-hoz, a hogy Zavreczkyné-
Hilda bárónő e nemes küzdelmet nevezte, arra 
a megtorlandó miniszteri államcsínyre czé-
lozva, mely férjét, a városban szeretett és nép¬ 
szerű főispánt, oly gyorsan, váratlanul helyéből 
kimozdította. 

És Magory nem az a számító, higgadt poli¬ 
tikus, ki diplomata orvkezekkel ellenségeit sa¬ 
ját hálójukban fojtsa meg. Rajta is csak e fon-
dorkodásokat csirájukban megfojtó ügyes, me¬ 
rész államcsíny segíthetne. Ámde ő a nyílt 
harczot választotta. Tiszta lélektani logika, 
hogy Magoryt, a testestől-lelkestől sovén ma¬ 
gyart, kit hozzá lelkületének legérzékenyebb 
gyöngéjén, hiúságában sértettek meg : a német¬ 
hunniai állapotok, egészen kihozták sodrából 
s merészen, gyorsan, mint a hogy a puszták 
beduinja neki száguld a villámokat szóró, vad 
förgetegnek! Neki a szépségükkel, gyűlöletük¬ 
kel vértezett asszonyhadaknak ! 

. . . Magory másnap, a díszközgyűlés regge¬ 
lén, a szokottnál korábban kelt és toilettjét 
fokozottabb gonddal végezte, sőt Hugler Pan-
taleon fodrász-borbély főnöknek is (annak, ki¬ 
vel Hancsóh már ismeretséget kötött) igénybe 
vette művészetét. Ettől megtudta, hogy: «a fő¬ 
ispán úr ő méltóságáról azt a szenzácziós hír¬ 
nevű kószáló szállóigét terjesztgetik, hogy teg¬ 
napi napon Skriván vagy Pórfi kalapos-kirá¬ 
lyok, mások szerint, egy Mátyás nevezetű ki¬ 
rályi diák alakjában járt-kelt itt a városban.» 
A Hugli nevet is előlegezhetnek már Hugler 
úrnak, mert mindjárt megjelenésekor alázato¬ 
san jelentette, hogy még a mai nap folytán 
szerencsés benyújtani a már elkészült névvál¬ 
toztatási kérvényét és pedig újra Kuglira, mert 
atyja, ki csak itt Hugleresedett el a «Két pisz¬ 
tolyt) czímzetü színházi műdarabban is sze¬ 
replő Szigligeti Hugli Pálnak, a ki közvetlenül 
egyenes törzsfaágú leszármazottja a dicsősége¬ 
sen uralkodott Nagy Lajos királyunk olasz 
udvari fodrász-kirurgusának: Giovanni Ug-
lionak.o 

Magory a magyarosítási szándékot tudomá¬ 
sul vette és a mester szerint az «Adonis király 
fejére sem méltatlan főispáni hajművelet* be¬ 
fejeztével, fejedelmi tiszteletdíjban részesítette 
a nevezetes ősökkel biró friseur én chef-et. 

Gergely most a főispáni titkárt jelentette be. 
— Jó reggelt! - - szólt Magory a kis sza¬ 

lonba lépve. — Édes ünger úr, foglaljon he¬ 
lyet. 

(Folytatása következik.) 

HÍR A FALUNKBÓL. 
Szabó Nagy Pálnénak egyszerre ment férjhez 
Mindakét leánya, 
S egyszerre jött vissza — korán, — mindakettő 
A szülei házba. 
Mindakét menyecske szép szeme kisírva, 
Az édes anyjának panaszát így sírja: 

A fiatalabbik: nNem tudok maradni 
Tovább az uramnál, 
Kínozott, meg is vert, — pedig a szerelmem 
Tisztább volt a napnál. 
Megfogta valami babonás igézet: 
A halála az is, hogyha másra nézek !» 

S szól az öregebbik: «Engemet az uram 
Egy újjal se bántott. 
Bár verne meg inkább, minthogy rám se nézzen, 
Akármit csinálok. 
Sírtam vagy nevettem : egy-hidegen hagyta, 
Maradhattam, akár jöhettem miatta!» 

Szabó Nagy Pálnénak megeredt a könyje 
A kettős csapáson. 
S az árvábbik felé hajlik n, szánalma 
«Lányom, édes lányom» . . . . 
Szive megérzi a nagyobb veszedelmet, 
S jajszóval ölelte át az — öregebbet! 

Szabolcska Mihály. 

FOHÁSZ 
Én Uram, jóságos Istenem ! 
Gyarló és méltatlan szolgád, 
Rőt avarba sikló életemnek 
Sziklás ösvényéről 
Hálás szívvel járulok te hozzád, 
S mérhetlen kegyelmedet dicsérve, 
Áhítattal nézek föl az égre . . . ! 

Hála néked, mert hogy daczos, büszke fővel 
Járhatok e nyüzsgő emberáradatban, 
S átokostromolta, czégéres gazoknak 
Dúsan megterített asztalánál, 
Könnyektől kesernyés, hitvány konczért 
Nem kell szolgamódra hajladoznom, 
Mint a lápvirágck közt a ringó nádszál. 

Hála néked, mert hogy még csak gondolatban 
Sem kell sáros foltot ejtenem 
Az Igazság szeplőtlen palástján. 
S életem nehéz, nagy útját járván, 
Napsugár vakító fényessége, 
Mint az Oczeán mosolygó, kék szemébe 
Tisztán tükröződik férfi-lelkemen. 

Hála néked, mert hogy soh'sem ösmerém meg 
A háborgó lelkiösmeretnek 
Égő kínját, lázas vergődését, 
S bár köröttem zúgva hömpölyögre 
Tajtékzik az Élet szennyes árja, 
Homlokom fényes márványfalára 
Nem fröcscsent rá soha, egyetlen kis csoppje. 

Hála néked, mert hogy a falat kenyérhez, 
Mely táplálja bús igától fáradt testem, 
Nem tapad szenny és gyalázat, 
S a pohárnak, melynek krishíly-cseppje 
Mint az égből hullott tiszta harmat 
öyötrő szomjuságom oltja, 
Nincs csorbája, nincsen foltja. 

Hála néked, mert hogy ha leszáll az este, 
S imbolygó árnyak közt, fényes börtönében 
Ott virraszt é" sáppadt rémeket lát ébren, 
Forró embervórből, könnyek tengeréből 
Ég felé kiáltó paloták lakója, 
Én nyugodtan alszom s lelkem pehely-szárnyon 
Messze szép világok álomkertjét rója. 

Hála neked, mert hogy életemnek kön) ve 
Tiszta, hófehér lapoknak gyűjteménye. 
Nincsen rajtuk semmi, egy pár ócska dallam, 
És egynéhány régi, egyszerű történet . . . 
No meg egy bokréta bolond, színes álom ! 
Ez is mind a szivem vérével megírva... 
Én nem tudom miért, oh de valahányszor 
olvasgatok benne. . . elfakadok sirva. . . ! 

Ambrozovics Dezső, 

I I 
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DÉLFBAKCZIAOBSZÍO RÓMAI 
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< megfigyelés az, hogy ha az ember egyik 
or-,/ágból a másikba utazik, meg mielőtt a 
határt .-L rt. volna, találkozik olyan dolgokkal, 
mélyeknek igazi kifejlese vagy pompája csupán 
a kővetkező országban található fül. Nem lehet 

határvonalat hozni még p- Idául a német 
és f ránc/, iá terület között s*m H ha az ember 
nyitott szemmel é» egész húsán utaznék Ber¬ 
linből Parisba, azt a csodálatos metamorpi 
ÍH megfigyelhetn., mint válik fokonként pári.ii 
a poroszból. Az 11 tart '-s különösen a mod> rn 
utas első sorban term'íszétejien a külsőségeket 
veszi észre s minthogy a vasutasok uniformisa, 
az érintkezés nyl -v , a hivatalos idő, a forga¬ 
lomban l- vő pen/ fi/i/ bizonyos ponton v-
. l .Tvt'-nyt'-t «-s cserélődik ki mással, az 6 
mébon az átalakulás hirtelen történik m«-g. Ka 
azonban valaki a határszéli országrész földraj-
zát, népet, varosait, társadalmát vagy szokásait 
vizsgálat tárgyává teszi, nagyon sok enetberi 
megállapíthatja, hogy a határok épenséggel nem 
esnek össze a vámsorompókkal. 

Franuziaország déli része például égessen vi¬ 
lágosan átmenetet alkot egyrészt az olasz, más-
részt a spanyol néphez. Faji és nyi-lvi tekinte¬ 
teken kivnl, l** l f rancziaországban találjuk aro¬ 
mái kulttim maradványait is, meg pedig oly 
nagy számban •'•.•< oly j.-l, nt> k> nv alkotásokkal 
képviselve, mint .ichol Olaszország terület,n 
kívül. Ha I'élt'rani'/iíiország nyugatibb m., 
ii-kintjiik, ív spanyol s/ok., i-jedt.'.e^c |. p 
hét meg. Hogy csak cg\ct említsünk meg, itt 
vannak a bikaviadalok. m 1,-k a délfranrziák 
ezreit fűzik az érdeklödi'-s közös tárgya réven 
oh s/.oros kapcsokkal a spanyolok • /r>ihez, a 
miK.'ii kapcsok ma, n>m/éil>elieket csak ritkán 
szoktak egymáshoz kapcsolni. 

l>élfranczmország ronuu crnl. ív-i legnagyobb 
számban u Uhun.- völgyében maradtak fenn. 
Oriingn M a még delnbhrn fekvő Ari.-s >••< Nimes 

/ .oi-0/iitnt nnitatják a rómaiak kitunő ál-
In-potban fwnnmirndt építészeti müveinek. Kő 
111:111 e, N'iipoUiin ki\nl lej^folehb iiici' l 
Afrikában marudtnk fenn •• kulturáltak ily nagy-
-t/.nnui H rgymásh../. ily ko/rl fekvA maradvá¬ 
nyai. KkfH tantiji'li't uilguk unnak a kulonlx n 
solia kt'tsi'gbi' nem vont tcnvnck. hogy a 
maiak a meghódított tartományokat kultitrnjuk 
minilen áldásával felruháztuk. Nagyszerű áré-" 
nák, ten\. , -ijiiuházak, hatalmas \ lu 
dák és tisztán mm érzeti alkotások maradva-
nv ai taiiltskodnak eiról. A legnevezetesebbeket 
ki-phcn is bi-miitutjnk. 

A iiime>-i iirena ne. összes fennmaradt római 
araphithentruinokkoznl IcgkereMtbbetsSfOTvdvM 
m idi> piis/titAsni következtében. Kisebb a ró-
Iliül Colonseiiinnal, '!• igV is egyike a legnagVi'l" 
h.'ik' ""Ml néző béfOMAbAn volt képes. 

n\ i t \n ez/,-1 azt, hogy ,\V(n<i«.«ms ungyobb 
és virágzóbb 'it a római birodalomban, 
mint Nini.- « műi Fnuir/inorsüágban l i 

Kr. u II szAnadba f.--.:ik Kr.l. : 
minő viszontagságukat állhat ki 
alatt pgj :1\ hittalnias r>jntkej!es. ,\ \\i-is-otihik, 
kik ^7-J-ben elfoglnlták az or*xágot, várat epi 

tettek raja, m^ly utánuk a szaraczénoknak is 
sz-dgált. Mart* l Károly kiűzte a szaraczénokat 
» a Tárat felgyújtotta, de a hatalma** épületnek 
ez is alig ártott. A eziiaddlát a nimes-i grófok 
i* vijtHzaállitották. A középkorban az aréna 

különálló városrészt alkotott, melyben 
•H*X> lélek lakott. } 'int magában az 
aréna folyosóin ex nézőterén ütötték M tanyá¬ 
jukat, részint a lépcsőfokokon összetákolt kis 
házikókban. K városrésznek még a temploma is 
az arénán volt fölállítva, román vágású abla¬ 
kai ma ín láthatók. Kz az egyetl. n nyoma rajta 
ma már, a helyreállítás után, a rómaiak utáni 
átalakításoknak. 

Az aréna, mely elliptikus alakú, ma bika¬ 
viadaloknak szolgál színtérül, még pedig rend-

-:nt verteién bikaviadaloknak, ott, hol a 
rómaiak id. jeb.n bizonyára gladiátorok százai 
vere/.tek el vadállatok karmai között 

Szelídebb megnyilatkozása a római s/.i-ll' m-
nek az ugyancsak NimesU n fenmaradt, enyhe 
rnérefeivi .s intim architektúrájával mégis 
rendkívül imponáló templom, mely ma a Mni-
gon Carrée nevet viseli. Egyike a legszebbek¬ 
nek a rómaiak ránk hagyott építészeti alko¬ 
tásai között, méltó párja a pae-tumi NVptnnus-
templomnak. Ennél mindenest tre jóval kisebb : 
hossza kornlbelnl -H'< méter. sz«;|esség 13 méter. 
Oszlopai koríntbiisi os/lopok >••* hét méter ma¬ 
gasak. Homlokzatúnak szobormüvei is méltán 
hír. -ék. A dekoráló művész nagy gonddal és 
teljes határozottsággal készítette el a reliefeket 
s művészi módon tndta érvényre juttatni a fő 
vonalakat s az árnyékok játéka kedvesen har¬ 
monizál a figurák rajzával. 

A Maison l'.iir»-i- egy nagyobb épületcso¬ 
portba tartozott, mclvhöl nzonbun nem sok ma¬ 
radt féiin. llizonvos, hogv égy nagyobb tér bcfe-
!• /e,et alkotta s így szépsége jobban érvényesül¬ 
hetett, mint ma, mikor m.'il, m és rút házak 
veszik körül csaknem minden oldalról. A törme¬ 
lékek felírásából arra lehet kovetki /tetni, hogy 
virágárusok boltjai vették köríil. AK egyik K 
liefeti például ez a felírás olvasható: (talán 
Wégtíiblúja volt égy virágos boltnaki .\o« r,-»,/i> 
ni itimtnltlitl.-i i'iniii' •• r IMI- -• kin l\ 
tiriilok bokrétát. A kimeri, )ogi ulnpon nviigvo, 
megszokott római felírások közt jól esik ilv 
kedves, pnetikiis mondatot találni, mely régi 
tnvuszok envész.eti't juttatja a/, ••mber e-/el» . 

Az archaeolognsok sokáig »• ín tudtak m- g-
alíapttani a Maison < l< tke/éséni'k idő¬ 
pontját, valamint rendeltetését sem. Ma a/, az 
álláspont uralkodik, hogy templom volt, még 
pedig CiUtls és Imcilis Agrippa tiszteletére 
állított templom. Exek a nagy Agrippának, »/ 
actiumi gyöatesnek és Julnuiuk n fűn v.dtak, 
vagy is Augusztus rsásiár unokái Krdekes, hogy 

^ erre rá. A templom homlokzatán elég 
mély lyukak láthatók, méhek a templom fel¬ 
iratául s /o l^ lo ércabetuk, t erősítették a falhoz. 

betűt legfolchh .1 l s/,,.g tartott s ip\ 
nem volt kúnm u elfogadható szöveget kiolui-m 
a nyilasokból K,HV fraurzJH arrhaeolugii^nnk 
neonban sikerült. Tiiég a XVIII. szazadban. Nem 
lehet csodálkozni nzon. hogy ma meglehet, 
elfeb'dott siemelvisegck ily nagy tisztességben 

ltek egy gnlllBi vnio- reszenll. hn meg 

gondoljak, hogy C'ain« é» LUCÍUH épen ebbt-n az 
országr--/.!/• n atyjnk népszerűségének nagy re-
szét örökölttk, sokat tettek a város érdek 
s Caius a Colonia Nemotumisis protektora czi-
rm-t is viselte. 

Esztétikai értékre kisebb, de monumentali¬ 
tásra jelentékenyebb az a nagyszerű vizv.z.-
ték, mely Nimes-töl nem messze az Eure-pa-
tak vizét átviszi a Gard folyón. Három egy¬ 
másra rakott ívsorozatra volt itt szükség, hogy 

magasságot elérjék. Talán félre 
fekvési- Mte lehetővé, hogjr daczolva kétezer 
eszU-nilővei csaknem teljes épségében marad¬ 
hasson fenn máig a római mérnökök ezen r. -
meke. Építése idejét Kr. u. líi-n- teszik s lehet¬ 
séges, hogy az egyik kövön olvasható ókori v«-
-étü név : Veroniux az építész neve volt. A via¬ 
dukt magassága csaknem 19 méter s hossza a 
felső emeleten :>u9, az alsón 171 méter. Az 
első emelet -2n méter magas és 6 ívből áll, a 
második ugyauily magas és 11 ív alkotja, a 
harmadik pedig, melynek magassága csak 8 
méter, 35 íven nyugszik. Mai állapotát érdekes 
összehasonlítani elmúlt századokbeli állapotá¬ 
val, fennmaradt ugyanis egy fametszet a XVL 
századból s egy-egy rajz a XVII. és XVIIL szá¬ 
zadból, melyek mind ezen csodálatraméltó Pont 
du linril-l ábrázolják. 

Több képünk Arles, a római Arelutr emlé¬ 
keit mutatja be. E város általában régibb vá¬ 
ros benyomását kelti ma, mint Nimes, csak-
n. m római benyomást Főterét ma is /•-.,•//,/,-
nek nevezik. Az arles-i aréna nem maradt fenn 
oly romlatlan állapotban, mint a nimes-i, ele 
azért szintén használható bikaviadalokra vagy 
előadásokra ma is. 

Érdekes, csukni III teljesen görög stílÜ építő-
miivész alkotása volt az arles i szinliáz. Lát-
s/ik ez itzon a fontos szerepen, melyet az őr 
eh.-strum játszik h. nn. . Orchestrum alatt az a 
'erulet értendő, a hol táncznltak, a hová a kő-
/ons,.g nem niehet. 11. Itt a kar foglalt In-lv. t. 
iiacchus oltára előtt s a szinpaddal kétoldali 
egy-egy lépcső kapcsolta össze. A rómaiaknál 
már nem volt meg az előadásoknak ez a válla-
-ős jellegű s az orche-triirn is a közöns<>g el¬ 
helyezkedésére szolgait. Kz a színház is IÜ.IMHI 
nézőt volt képes befogadni. 

Arlcsban az ásatások más helyeken is meg¬ 
mutatták, hogy fejlett izlésü, nagyszámú és 
gazdag polgárság lakott benne a rómaiak ide|. 
bén. \* ni les j Vi-nus azonban, a legszebb a 
kiásott s/ohrok között, ma már Parisban van, 
valamint az ásatások többi művészi becsű ered¬ 
ménye is. 

A mi ./.i :iz elég jókora darab római knltura-
t.-riiletet nézetünk szerint az olaszországi, két-
ségkivul nagyobbszámú és a maguk egé-zi'-t 
tekintve sokkal jeleiitek<-iiyebb romoktól meg¬ 
különbözteti, az az, hogy míg Olaszországban 
a középkor, a renaissance s az újkor egymásra 
rakott rétegei alól kellett az ókor művészetet 
rendszerint kiásni, a mi épen ezért némelykor 
nagy nehézségekbe ütközött, itten, két évezred 
s/mte természetesnek nevezhető lerakodásai 
alatt eredeti állapotában voltak feltalálhatok 
Koma alkotásai. /.-. </>/. 
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Sándor, a mint a házból kiért az utczára, 
még ott érezte torkában a fojtott, a lenyelt, 
de azért fel-feltörő könnyeket, a miket nem 
sirhatott ki az imént odafent, Johannától való 
búcsúztában. Vájjon a leány torkát is égetik 
a könnyek ? Bizonyára. Sándor ezt megérezte, 
a mikor Johanna neki utoljára nyújtott kezet 
és kézfogás közben elfordította az arczát. 

Sándor most az utczán ment, kemény, erős 
lépésekben. A czipöje hangosan kopogott az 
utcza hegyes kövezetén és ez a hangos kopo¬ 
gás sokban hasonlított a fütyöléshez. Ahhoz 
a fütyöléshez, a mi éjszaka kényszeredett bá¬ 
torsággal jön ki az emberből, a ki egyedül 
jár az erdőben és a ki csak azért fütyöl, hogy 
önmagát bátorítsa. Az ötvenedik lépésnél (addig 
nem tudott gondolkozni) Sándornak eszébe 
jutott, hogy vissza kellene nézni a házra, az 
emeletre, az ablakokra. A keble belefájdult a 
vágyba, hogy visszanézzen, de a feje az nem 
akart, nem tudott megfordulni. 

(Ugyanakkor Johanna is keményen állt a 
szoba közepében, háttal az ablaknak, a mely¬ 
nek üvegén a szoba lámpájának piros és a füg¬ 
gönynek fehér színe szelíd, égő fényben olvad¬ 
tak egybe.) 

Este volt és Sándor a folyó partja felé sie¬ 
tett. Gyorsan ment és útközben két ösmerősé-
nek a köszöntését nem vette észre. Azután 
megállt a viz mellett és átnézett a túlsó partra, 
a.hófödte Zobov-hegyre, a mely most mintha 
laposabb lett volna, mint máskor nappal, a 
mely mintha most el akart volna bújni az 
estvéli sötétségben. 

- Furcsa - - gondolta Sándor - - nagyon 
furcsa! Már három hónapja készülődtem erre 
az utolsó szakításra és úgy emlékszem, hogy 
gyakran előre is öiültem neki. . . Másként 
hittem a dolgot, másként képzeltem. Azt hit¬ 
tem, hogy valami nagy szabadulás lesz. Azt 
hittem, könnyű leszek, vidám és örülni fogok 
a szabadságomnak, a szabadulásomnak. Azt 
hittem, hogy még az estvéli vonattal eluta¬ 
zom Bécsbe, vagy Pestre és belül jó lesz ne¬ 

kem. Azt hittem, nyugodt és tiszta leszek, a 
milyen az ember két vágy között szokott 
lenni. . . Persze akkor még nem tudtam, hogy 
a keblem fájni fog, épen az utolsó félórában 
fájni fog... Talán, ha Johanna sírt volna . . . 
Igen, ha ő sírt volna, akkor én most könnyebb 
volnék... 

Ezeket gondolta Sándor. Majd hirtelen a 
kabátja belső zsebébe nyúlt és előszedte Jo¬ 
hanna arczképét. Meg akarta csókolni. De az¬ 
után megmakacsodott, behunyta a szemét, elfor¬ 
dította a fejét és az arezke'pét csókolatlan csúsz¬ 
tatta vissza a zsebébe. Önmaga előtt szégyelto 
magát, bár nem tudta pontosan, hogy miért? 
Azért, mert eszébe jutott, hogy az arczképét 
meg kellene csókolni, vagy azért, mert nem 
tudta azt megcsókolni. Jobbkezével azután le¬ 
rántotta fejéről a kalapot és úgy állott haja¬ 
don fővel a sötét tél esti hidegében. Gondolta, 
hogy ez lehűti, megnyugtatja. 

Aután a kalapot fejébe nyomta és járni 
kezdett. A viz mellől beljebb került a városba. 
A vármegyeháza elé ért és akkor a régi bástya¬ 
kapun át a püspöki-kert felé sétált, a sán-
czokon, a kopár fák alatt. Feje fölött nagy 
sárga madárként a nyitrai püspökök régi vár¬ 
kastélya terpeszkedett. 

Az úton — egyebet mit is tehetett volna ? — 
gondolkozott. Eszébe jutott minden. A két esz¬ 
tendő, a míg Johannának a félig titkos, félig 
bevallott vőlegénye volt. (A vőlegény szóra 
Sándor megborzongott, majd az arcza sugár¬ 
zott, eszébe jutván, hogy e szónak minden 
gyötrelme úgyis végérvényesen elmúlott a szá¬ 
mára.) Szép lassan, sorjában gondolta ezután 
végig a multat. Az első boldogságnak mitől 
sem zavart hónapjait. De azután következtek 
a zsörtölődések. És ezek a zsörtölődések koránt¬ 
sem voltak ártatlanok vagy vidámak, a mint 
azok más mátkapároknál szokásosak. Ezek a 
zsörtölődések nem voltak sem napsugaras enyel-
gések, sem apró viharok, a melyekben a túl¬ 
ságos, de egészen még nem teljesült boldog¬ 
ság a maga túlfűtött melegségét szellőzteti. 

Nem, ezek halálos, gyilkos dolgok voltak, tele 
villamossággal. Két ember ütközött meg ben¬ 
nük, két ember, a ki vágyta egymást halálosan 
és a ki mégis gyötörte, kínozta egymátt. Miért ? 
Ki tudja? Talán valami felsőbb hatalom pa¬ 
rancsolta, hogy az egymás szivét véresre kar-
molják. Talán nagyon egyformák voltak, gő¬ 
gösek és egymás előtt is resteltek, hogy nincs 
egy perczük, a mikor no a másik laknék az 
agyukban. Vagy talán azért tették, mert ilyen¬ 
kor a legédesebben fájt nekik a kölcsönös és 
halálos szerelmük. Vagy másért? Talán mind¬ 
kettőjük viharos nyugtalansága kergette őket 
ezekbe a könnyes csatákba, a melyeknek a ve-
vég nem az fájt, hogy a másik, hanem az, 
hogy önmaguk előtt alázkodtak a porig. Vagy 
azért tették, hogy a legnagyobb boldogságuk 
idejében is a bőrük alá fecskendjék azt a szo¬ 
morúságot, a mely nélkül nem tudtak élni és 
a mely számukra egyedül adott ízt a boldog¬ 
ságnak, épen úgy, a hogyan vannak emberek, 
a kik számára csak a halál gondolata ad ér¬ 
téket az életnek. 

Sándor eleintén kéjelgett e boldog keservek¬ 
ben. Gyakran kereste is azt, mert úgy érezte, 
hogy szüksége van rá és hogy csak ez, egye¬ 
dül ez ad belső fényt az életének. Később azon¬ 
ban, a keservetes boldogság második eszten¬ 
dejében betelt a dolgokkal. Észrevette, hogy 
már nem boldog, ha reggelenként könnyes 
párnán ébred. Már nem tetszett neki a játék 
és arra eszmélt, hogy most már nem is annyira 
belső kényszerből, mint inkább megszokotrság-
ból cselekszi azt, hogy önmagát és a mátká¬ 
ját kínozza. 

- Már nem szeretem Johannát - - állapí¬ 
totta ekkor meg magában. — A keserűség már 
nem jár megenyhüléssel. Most akár már el is 
vehetnem, ha nyugodtan tudnánk egymás mel¬ 
lett élni. 

De épen ez volt a rettentő ! Most már nem 
tudott másként meglenni Johannával, csak 
úgy, ha őt is, önmagát is kínozza. De a kín¬ 
ban már nem vlot gyönyör. Kiveszett belőle, 
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a mi azelőtt széppé és meleggé tette és az 
egész már nem volt más, mint egy elavult 
vallás holt kultusza. Sándor még nem tudott 
róla letenni, de mert érezte, hogy így megöli 
őt ez a dolog, elhatározta, hogy szakít Johan¬ 
nával. Örült a szakítás gondolatának, úgy örült 
neki, mint a hogy az ember hónapokkal előre 
tud örülni egy tervezett nagy utazásnak. 

Mégis minden másként jött, mint várta. 
A mai utolsó félóra belülről mozgatta őt meg 
és a váláskor a torka úgy égett a lenyelt 
könnyektől, a szive megint úgy és olyan szé¬ 
pen fájt, mint valamikor, a mikor még órák 
hosszat tudtak halálos haragban egymás mel¬ 
lett ülni és mégis egyik sem mert fölkelni, 
távozni, mert félt, hogy elájul a vágytól és 
a szerelemtől. Sándor ugyanezt érezte ma is. 

— Mi ez? - - kérdezte most magától 
Megállott és a keztyűs kezével egy apró és 

kopár téli bokrot pofozott. 
- Mi ez ? - - kérdezte újra. - - Még szere¬ 

tem őt? Újra szeretem Johannát? 
Sándort sokáig kínozta most ez a kérdés. 

Egy helyben állt és úgy gondolkozott azon. 
Azután fellélegzett szabadon, boldogan, fris¬ 
sen, úgy a mint azt három hónap óta vágyta 
és képzelte. Az arcza biztos kifejezést öltött 
és Sándor újra elindult. 

- Nem szeretem őt - - állapította meg. -
Nem szeretem Johannát. És hogy mégis fájt, 
ez csak azért volt, mert a szakítást, a végső 
válást, ezt még nem próbáltuk eddig. Ez új já¬ 
ték volt és a mi tetszett benne, az csak az újság 
volt. Az újság mozgatott meg és azért fájt a. 
keblem és a szívem. De most, hogy tudom, 
hogy miért fáj, már nem is fáj és Johannát 
nem szeretem, most már egészen biztosan nem 
szeretem. 

Érezte, hogy most már aludni tudna, nyu¬ 
godtan tudna pihenni és hazafelé igyekezett. 
Lejebb került a bástyákról és a kertekből és 
a vármegyeház udvarán át a város nagy terére 
ért. Tovább akart menni, de hirtelen ösmerős 
jött és Sándor a fal mellé lapult, míg az el¬ 
ment. Ezt azért tette, mert félt, hogy az kér¬ 
dezni fogja őt Johannáról és ő nem tud neki 
mit felelni. Vagy megmondja a szakítást ? 
Elmondjon mindent? 

Sándor most hirtelen nagyon, de nagyon 
restelte a friss, szabad érzését. A míg hiába 
küzdött ezért az érzésért, addig gyűlölte Jo¬ 

hannát. Most, hogy a szabadulás érzésén át 
levetette a Johanna iránt érzett minden gyű-
lölségét, Sándor hirtelen szegy elte,, hogy olyan 
könnyen érzi magát. A leány most hirtelen 
másként tűnt fel előtte. Olyannak, a milyen¬ 
nek azelőtt sosem látta. Johanna most olyan 
volt Sándor vezeklő képzeletében, mint egy 
megbántott szenvedő, mint egy szent és Sán¬ 
dornak, ha rá gondolt (pedig most megint 
csak ő rá gondolt) mindig egy régi kép 
jutott eszébe, a melyen a szenvedő Szent 
Erzsébet egy madárka tudatlan alázatosságá-
val nézett a könyörtelen férjére. Sándor ezt 
a képet fiatal korában látta valahol és most 
megundorodott magától, szivből megundoro¬ 
dott magától. A zsebébe nyúlt, hogy újra 
elővegye Johanna arczképét és most már 
meg is csókolja azt. De újra csókolatlan he¬ 
lyezte vissza a képet. Most már azonban azért, 
mert nem merte azt megcsókolni, nem tudta 
rá magát méltónak. És most, hogy visszahe¬ 
lyezte az arczképét, már nem fordította el a 
fejét, hanem hosszasan nézte az arczképét, 
lígy nézett rá, mint egy bűnös koldus. 

Hősi ötlet támadt Sándor agyában. Vissza¬ 
megy a lányhoz. Még most, mindjárt. Azonnal 
helyrehoz mindent. Ez jutott eszébe, de nem 
mozdult. Mert azután mindjárt más is eszébe 
jutott. Az, hogy ha visszamegy, akkor min¬ 
dennek vége. Nem fogja Johannát többé saj¬ 
nálni, de gyűlölni fogja őt, hideg, szeretetlen 
gyűlölettel. 

Valaminek azonban kell történnie. Sándor 
így nem maradhat. A lányhoz nem mehet 
vissza, még sem mehet vissza, mert akkor 
minden újra a régi rossz lesz. Valami más¬ 
nak kell történnie. Sándor szenvedni akart, 
vezekelni és e perczben nem bánta volna, ha 
valaki hátulról főbelövi. Úgy érezte, megér¬ 
demelné. 

Azután elindult. Haza akart menni, hogy 
sírjon. Mert sírni, azt mégis leginkább otthon 
tudott, négy fal között, senkitől sem látva és 
csak önmaga előtt restelkedve. A város belső 
főutczáján ment, kissé bizonytalanul és talán 
félve is a magányos lakásától, a melynek kü¬ 
szöbét most nagy bűnnel terhelten lépné át. 
És a hogyan megy, hirtelen egy futó ember 
jön vele szemközt, gyorsan, úgy hogy majd¬ 
nem fellökte őt. Sándor ösmerte ezt az em¬ 
bert. Jablonszki volt, az orvos és most nem 

köszönt neki. Bizonyára azért, mert sietett. 
Azután tovább ment. Újra futó ember jön vele 
szemközt. Ezt is ösmeri, ez sem köszön neki. 
Heimann volt ez, szintén orvos. A kollegája 
után fut és kiáltással biztatja, hogy siessenek. 

Sándor megállt. Merre fut a két orvos a 
sötét utczák alacsony házai felé? Oh, csak 
nem arra ? De igen! Johannáék felé és a lány 
biztosan kárt tett magában. Sándor szive úgy 
összeszorult, mintha éles kötéllel szorították 
volna. Egy fájdalmas felordítás a torkában 
rekedt és hirtelen megfordult. A két orvos 
után futott. 

Úgy látszott, mintha egymást kergetné a 
három férfi. Nagy iratnodással szaladtak ut-
czába be, utczából ki. Hirtelen egy fordulónál 
Sándor elterült. A sötétben egy sarokkő mellé 
bukott. Fel akart ugrani és tovább futni, 
hogy a két orvost kergesse. Már tápászkodott, 
de hirtelen visszarogyott. Valami nagy belső 
erő leszorította őt. Ha most fölkel és szalad 
és utoléri az orvosokat, akkor Johannáék háza 
elé ér velük. És ez rettenetes volna. Gyilkos¬ 
nak erezné magát és nem merne fölmenni, a 
virágos papírral kárpitozott szobába, a hol a 
leány most holtan vagy nagybetegen hever. 
Megállnának Johannáék háza előtt vagy má¬ 
sutt. Igen, hisz ez is lehet. Hátha a két orvos 
máshová fut. Minő ostobaság is volt erre gon¬ 
dolni ! Hát az egész városban nincs más em¬ 
ber, a kinek e késő estvéli órákban baja es¬ 
hetett, csak épen az ő mátkája. Johanna csak 
egy van a városban, viszont harminczezer más 
ember van, a ki nem Johanna. Az ugrás ne¬ 
vetségesen egyenlőtlen és Sándor, ha az orvo¬ 
sok után fut, talán idegen ház elé ér és akkor 
ott állhat pironkodva, míg Johanna odahaza 
alszik vagy csak a pamlagon ül és félálmosan 
a lámpába b á m u l . . . Az igaz, hogy ő is le¬ 
het. Mégis ő lehet, hiszen épen vele történt 
ma estve nagy és fájdalmas dolog, de hátha 
még sem ő. Hátha ő, hátha még sem ő! 

— Nem tudok, nem akarok bizonyosságot 
szerezni - - ordította Sándor az üres utczában 
hangosan. 

Félkarját a sarokkőre támasztva, még sok 
perczig ült így az utcza kövezetén. Csak ak¬ 
kor kelt fel, hogy haza induljon, a mikor már 
egészen bizonyos volt benne, hogy nem éri 
utói a két aggodalmasan futó orvost, a ki 
mintha a szaladásban egymást kergette volna. 

A TISZTEK. A LEGÉNYSÉG. 

AZ ÚJ PARLAMENTI ŐRSÉG DÍSZRUHÁJA. — Jelfy Gyula fölvételei. 



SZÍNHÁZAK. 
Görög tragédiák a Nemzeti Színházban. 

A Nemzeti Színház legnagyobb sikerei közé 
tartoztak a kilenczvenes években a klasszikái 
tragédia-előadások. Az Elektra országra szóló 
hatása még ma is élénk emlékezetben van s 
Sophokles más tragédiái is állandóan mű¬ 
soron voltak és vannak. Ezt a tradicziót újí¬ 
totta fel a színház legutóbb; három görög 
tragédiát játszott el: kettőt, a melyet már 
ismertünk színpadáról s egy harmadikat, me¬ 
lyet most láttunk először, sőt egyáltalán most 
játszottak először modern színpadon. 

A három tragédia csoportosítása tartalmi 
sorrend szerint való: előbb Oedipus-i mutat¬ 
ták be, Sophokles tragédiáját, aztán Aischylos 
egyik darabját, a Heten Tliéba ellen czíműt 
(a legkevésbbó ismertek egyikét a görög tra¬ 
gédia apjának munkáiból) s rögtön utána, 
ugyanazon estén ugyancsak Sophokles Anti¬ 
goné-ját. Nyilvánvaló volt a szándék: bemu¬ 
tatni ugyanannak a mondának, az Oedipus 
családja történetének három fázisát. Az első 
darabban Oedipus megrendítő története folyt 
le szemünk előtt, a másikban a családi átok 
folytatása Oedipus fiaiban, a harmadikban 
lányainak története. Ehhez a csoportosításhoz, 
a mennyiben szándékossága nagyon is nyil¬ 
vánvaló, szó fér. Kissé iskolai íze van, nem 
egészen kellemes ismeretterjesztő .czélzata és 
a mi fődolog, kelleténél jobban előtérbe tolja 
a mondát, a nyers anyagot, 'a lényeg: a tra¬ 
gédia rovására. Alkalmas arra, hogy a köny-
nyebben megtéveszthetők, vagyis a közönség 
nagyobb része előtt elhomályosítsa azt a nagy 
különbséget, a mi drámai stílus, világfelfogás, 
technika dolgában Aischylos és Sophokles kö¬ 
zött van s ebben az elhomályosításban segí¬ 
tett még a rendezés is, a mely csaknem ugyan¬ 
azon szintéren, ugyanazokkal a világítási ha¬ 
tásokkal és a színpadi csoportok és tömegek 
teljesen hasonló elosztásával állította szemünk 
elé a két költő egymásra következő két da¬ 
rabját. 

A görög tragédiát, melyet szellemben, szín¬ 
padi eszközökben, stílusban évezredek válasz¬ 
tanak el a mi színházunk szellemétől, esz¬ 
közeitől, stílusától, közelebb hozni a mai kö¬ 
zönséghez, megértetni és hatásossá tenni, de 
e mellett megőrizni görög jellemét, - - a leg¬ 
nehezebb rendezői feladatok egyike. Jóformán 
a rendezőn múlik itt minden, a legkitűnőbb 
színészek szavalása sem menthetné meg a ha¬ 
tást, ha a rendező elvéti dolgát. Ezért indo¬ 
kolt, ha legelőször is a rendezőről szólunk. 

L'ánfi Jenő rendezte mind a három tragé¬ 
diát. Ez a ritka művelt, gondolkodó és klasz-
szikai hajlandóságú színész az idei évadban 
már többször felkeltette figyelmünket rendezői 
munkájával. A klasszikái darabok rendezése, 
tigylátszik, különös ambicziója, felhasználja 
benne a modern rendezői stílus mindenféle 
fogásait, de azért mindig érezhető a törekvése 
a klasszikái stílus megóvására. Az alap-fogás 
mind a három darabban ugyanaz: elsötétített 
színpadon hozza színre a darabokat, a mi 
alkalmat ad a mesterséges világításnak sok¬ 
féle hatásos és hangulatkeltő alkalmazására. 
A mai divaton kívül, úgylátszik, az a gondo¬ 
lat is vezette a rendezőt, hogy a görög tra¬ 
gédiák, ha a maguk korában természetesek, a 
közönség ízléséből és felfogásából lelkedzettek 
voltak is, a mi mai szemünknek stilizáltak¬ 
nak, a valóság vonalait elváltoztatóknak tűn¬ 
nek fel. Nekünk stilizáltság az élet olyatén 
egyszerűsítése, a mely különválasztja a cse¬ 
lekvést az érzülettől, az előbbit az emberre 
kívülről, végzetszerüleg rákényszerítettnek tün¬ 
teti fel, a nélkül, hogy az ember érzése és 
akarata szerepet játszana benne. Oedipus és 
családja bűnei nekünk nem igazi bűnök, — 
hiszen ők a végzet kényszere folytán, akara¬ 
tuk nélkül követték el, már pedig mi az aka¬ 
ratot, az érzületet tartjuk a bűn fészkének. 
Mi az életet komplikáltabbnak, a bűn éa 
erény kérdéseit összebonyolódottabbaknak tud¬ 
juk, mint a tragikusok görög szelleme. Még 
inkább stilizáltnak tűnik fel a tragédiák külső 
megjelenítése, a kórusokkal, csekély számú 
alakokkal, harsogó pátoszú dikcziójukkal. Ezt 

a stilizáltságot akarja talán érzékeltetni az 
álomszerű sötétségekkel, félhomályokkal és szí¬ 
nes fényekkel tele színpad: szinte szimbó¬ 
lummá teszi azt, a mi eredetileg a valóság¬ 
nak a kor felfogása szerinti ábrázolása akart 
lenni. Nyomós kifogásokat lehet ez ellen a 
megjelenítés ellen tenni. Nemcsak azt, hogy 
a görög dráma eredetileg teljes világítás, nap¬ 
fényben való eljátszás számára készült, a mi 
elvégre archaeologiai szempont s a mai átla¬ 
gos nézőt, a kinek az archaeologiai művelt¬ 
ség nem olyan fontos, kevéssé zavarja, — ha¬ 
nem sokkal nyomósabb az a művészi szempont, 
hogy az ilyen szinpadrahozás teljesen kifor¬ 
gatja a tragédiákat eredeti stílusukból. A gö¬ 
rög tragédia s ebben is különösen Aischylos 
tragédiája lényegében plasztikai természetű, 
éles és határozott körvonalakkal, erősen meg¬ 
kötött lehetőségekkel és egyszerűsített eszkö¬ 
zökkel dolgozik a cselekvényben, szerkezetben, 
jellemrajzban, dikczióban egyaránt. A modern 
rendezés, a hogy Ivánfinál is látjuk, ezt a 
plasztikai jelleget teljesen elhomályosítja, az 
erős körvonalakat árnyalatokra bontja, a szo¬ 
ros cselekvényt képekre osztja, — szóval festői 
jelleművé teszi. Olyan átalakítás ez, a mely 
fölér a szövegnek egy modernizáló átdolgozá¬ 
sával. Itt válik el legélesebben a mi korunk 
művészi szellemének ellentéte a göröggel: a 
görög művészi érzés középpontjában a plasz¬ 
tika állott, a miénkóben ellenbe.n a festés, a 
görög művész reprezentálója a szobrász, a mo¬ 
dern művészé a festő, pontosabban szólva a 
főleg hangulatokkal dolgozó tájképfestő. 

A siker szempontjából azonban a rendező¬ 
nek van igaza, mert a tragédiák ebben a -
mondjuk - hangulatosított formában hatá¬ 
sosak, meg tudják fogni a nézőt. Szép és ár¬ 
nyalatokban gazdag, sejtelmes képek vonulnak 
fel a színpadon, a melyekhez még a zengő 
versek szavaló előadása s a halk kisérő zene 
járul: ugyanazt a zenébe való áthajlást tapasz¬ 
taljuk, a mely eltolti mai művészetünk min¬ 
den ágát. A csoportok elhelyezésében és él-
rendezőjében a rendező kitűnő dolgokat mű¬ 
velt : egyes képei valóban pompásak, mint 
például a női karnak az elhelyezkedése az 
Aischylos-darab elején. Alapgondolatáról vitáz¬ 
hatunk, de a gondolat végrehajtása dolgában 
Ivánfit megilleti minden elismerés. 

Sajátságos, de úgy van, hogy a három tra¬ 
gédia közül a legnagyobb hatása a Heten 
Téba ellen-neí volt, holott eleve azt kellett 
volna gondolni, hogy ez fog legtávolabb esni 
a mai nézőtől s a mellett anyaga, Ot'dipus 
liainak története, magában véve a legkevésbbé 
érdekes és szerkezete a legkevésbbé drámai, — 
majd mindent, a mi történik benne, epikus 
módon, a szereplők elbeszéléséből tudunk meg. 
A sikert itt első sorban a rendező aratta: min¬ 
den jelenet magában véve egy pompás kép, 
gondosan és hatásosan elosztva a térben, élénk 
és erős szinhatásokkal. De sikert aratott Ais¬ 
chylos lírája is, a kar megragadó szépségű szó¬ 
lamai a háború szörnyűségéről, pusztításairól 
és szenvedéseiről. Aischylos, a marathoni vitéz, 
itt örök érzést szólaltat meg: a háború mái- az 
ő korában is pusztító csapás volt, - - büszkék 
lehettek diadalaikra, dicsőséget láthattak bennük 
de azért a háború mégis csak szenvedés és bor¬ 
zalom volt. Eteokles, Oedipus fia készülődése 
városa, Téba megvédésére öcscse, a lázadó Po-
lynikes ellen, - - a mint a hét kaput támadó 
idegen hősök ellen, kiket a hírmondó sorra 
leír neki, hat vitézét küldi, a hetedik kapuhoz 
azonban maga megy, mert azt a hitszegő test¬ 
vér ostromolja, annyira teli van lendülettel és 
annyi várakozást készít elő, hogy kissé hosz-
szas elbeszélései ellenére is feszült érdeklődés¬ 
sel lehetett hallgatni. Legszebbek a darabban, 
ismételjük, a kar részei, - - már az maga, 
hogy a férfiak borzalmas elhatározásait a női 
kar siralmai, panaszos szemrehányásai és ré¬ 
mült ellenmondásai kisérik, erős eleme a ha¬ 
tásnak. A női kar mintha valószerűbb volna 
és jobban érezteti szerepét: a lírai elem kép¬ 
viselését, a tragikus események okozta érzelmi 
hullámzások kifejezését. 

Jászai Mari és Márkus Emília voltak a kar" 
vezetők s talán ezért is volt olyan nagy a kar 
hatása. A legszebb magyar szavalás, a mit 
ma hallhatunk, ennek a két művésznőnek az 
ajkán szólal meg, kifejező, lendülettel teljes 
beszédük, a stilizált beszédben is megőrzött 
természetességük, hangjuk pompás zengése ne¬ 
mes művészettel színezi a költő hatalmasan 
görgő verseit. Férfit, ki csak hasonlóan is tud 
szavalni, nem találunk egyet sem a Nemzeti 
Színházban. Beregit, a ki Eteoklest játszotta, 
sokan dicsérik, a közönségben is van pártja 
s tagadhatatlanul vannak is tulajdonságai, me¬ 
lyekből művészi hatás keletkezhetnék. Van 
zengzetes, színes hangja, van benne tempera¬ 
mentum és inteligenczia is, de olyan szerte¬ 
len, annyira külsőséges és elmélyedés nélküli, 
modorosságai annyira szembetűnők, hogy min¬ 
dig elkedvetlenedik élvezésére kész rokonszen¬ 
vünk. Klasszikái tragédiában különösen visz-
szás az ilyen barokk előadásmód, - - a görög 
hősök valóságos modern neuraszthenikusokká 
válnak tőle. Paulay Erzsi és Várady Aranka, 
a kik a két nővért, Antigonét és Izmenét ját¬ 
szották, kis szerepükben dekoratív hatással 
járultak a sikerhez. 

Az Oedipus és az Antigoné előadásai, me¬ 
lyek közé Aischylos darabja ékelődött, kevésbbé 
egységes hatást tettek. Az Oedipus-ban Ivánfi 
alakítása volt a legtöbb figyelemreméltó. Ivánfi 
a maga rendezte darabban mint főszereplő 
jött a színpadra. Nem magával ragadó, a ge-
nialitás ellenállhatatlan hatásával jövő színész, 
qualitásai nem is mindig érik fel ambiczióját, 
de szerepét gondosan, átgondoltan dolgozza ki 
s szavalásában, mely a magyar klasszikus 
szavaló-iskola hagyományaiba beleolvasztja a 
franczia klasszikái stílus hatását, van erő és 
lendület. A végén, legnagyobb jelenetében, az 
önmagát megvakított Oedipus vergődésében 
állott legkevésbbé szerepe színvonalán, azt 
talán fizikailag is legkevésbbé bírta és eről¬ 
tetést éreztünk rajta. 

Antigoné sem új már a nemzeti szinpadon. 
Előadása — a három közül legegyenetlenebb — 
erősen érezteti, mennyivel alatta áll a Nemzeti 
Színház ifjabb szinész-generácziója a régebbi¬ 
nek. Csak Gál (Tiresias jós) és Pethes (őr) 
játékáról szólhatunk teljes elismeréssel; mind 
a ketten szépen, teljes átértéssel mondták el 
mondanivalóikat s mindketten meggyőzőn mu¬ 
tatták, hogy nem kell okvetlenül kothurnusra 
állni, ha az ember jól akar görög verset el¬ 
mondani. Paulay Erzsinek nincs egyéniségére 
szabva Antigoné, hiányzik belőle a hév, a 
melegség. Előkelő és fölényes volt, mint min¬ 
dig, de nem volt az a bánatában elszánt, szen¬ 
vedélyes gyásztól áthatott Antigoné, a kit Sop¬ 
hokles elképzelt. Beregire Haemon szerepében 
is áll, a mit előbb mondtunk róla, Bakó pedig 
inkább kathedrai szavalást produkált, mint 
igazi játékot. Stílusban is kelleténél kevertebb 
volt ez az előadás, folyton ingadozott, nem 
volt egyensúlya, hasonlított a nem eléggé össze¬ 
tanult zenekar játékához, a melyet a karmes¬ 
ter - - ez esetben a rendező - - csak nagy 
ügygyel-bajjal tud együtt tartani. 

Ideje volna arra gondolni, hogy a Nemzeti 
Színház erőit kissé felfrissítsék. A mai álla¬ 
potból, a mely jóformán és kizárólag a régebbi 
tagok vállára nehezíti az előadásokat, s succres-
centiáról nem gondoskodik, — a jövőben nagy 
bajok lesznek. 

Schöpflin Aladár. 
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HOGY FOGTAM AZ ELEVEN VADÁLLATOKAT? 
Mikor eljutott hozzám. Yictoria-Nyanzához 

egynéhány év előtt az a hir, hogy állatker¬ 
tünket újjászervezik s az új állatkert az európai 
nagy állatkertek bármelyikével felveheti majd 
a versenyt, felhagytam cgyidőre a kizárólagos 
múzeumi gyűjtéssel és állatfogással kezdtem 
foglalkozni. Különben időközben erre otthon¬ 
ról felszólítást is kaptam, mert hisz Közép-
Kelet-Afrika csodás faunája — a szó szoros ér¬ 
telmében vett vadász-eldorádó — a legkívána¬ 
tosabb és legértékesebb állatokat szolgáltatja 
az állatkerteknek. 

A Piuvána-steppén tanyáztam akkor, mikor 
egy alkalommal hirül hozták, hogy «camp»-em-
től körülbelül három órányira levő Tyamriho 
hegy lábánál több rhinocerosz tanyáz az ottani 
sűrűségekben, majd aztán azt is, hogy két em¬ 
bert felökleltek ezek a bestiák, kik ott az 
épülő adventista-misszió számára épületfákat 
nézegettek. 

Tehát elindultam oda egy-két rhinót lőni, 
hogy azokat kipreparáljam. Hogy ott eleven 
rhinót is fogjak, azt álmodni sem mertem. 
' Sátorfelütés után gyorsan megebédeltem, 
hogy délután kémszemlére induljak a bozót 
körül. Fekete-kávémat szürcsölöm, mikor Pan-
dasárót látom felém rohanni. Mindjárt puskát 
kapva rohantam feléje, tudva azt, hogy csakis 
rhinó lehet a játékban. Pandasáró aztán ro-
hantunkban megsúgta, hogy a mint a leopárd-
csapdának helyet keresett, egy rhinót hallott 
enni. 

Óvatosan csúsztunk a hang irányába, csak¬ 
hamar én is meghallottam a lakmározó rhinó 
legeléséuek zaját - - a fekete rhinocerosz kizá¬ 
rólag cserjék gályáival és levélzetével él — és 
nemsokára, hogy egy vigyázatlan lépésem után 
egy száraz ág lábam alatt elrecscsent, annak dü¬ 
hös, morgó fújását. MajomügyeSséggel szőkéit 
Pandasáró hátra egy fedezetet nyújtó hatal¬ 
mas fa dereka mögé, egyik kezét annak ki¬ 
nyúló ágára teszi, hogy a támadó megjelené¬ 
sére egy pillanat alatt a fán teremjen. 

Puskám a fújás irányába szegződik, de az 
áthatolhatatlan sűrűn át nem bírom ellenfele¬ 
met megpillantani. Jó ideig tart ez a feszült 
helyzet, mig végre — szelet nem kapva — az 
óriás újra megnyugszik és tovább hallatszik a 
leharapott gályák ropogása. 

A hogy óvatosan feléje csúszok — már csak 
egy-két lépés választ el tőle - - megint észre¬ 
vesz s most már felém is törne, de akkor egy 
pillanatra látom a fejét és az aczélburkolatú 
golyó átjárja homlokát. 

A puska dörrenése és a nehéz test össze-
zuhanása után egy-két pillanatig riogtak a 
dzsungel faóriásainak lakói, a majmok meg a 
piros szárnytollú turákók, de aztán a dzsun¬ 
gel csendjét csak az agonizáló rhinó nehéz 
fejének reflex vergődése zavarja meg. 

A gyorsan összehívott emberek azonnal mun¬ 
kához láttak, hogy az orrszarvú bőrét szaksze¬ 
rűen lefejtsék Késő éjjelig eltartott ez a munka 
és csak másnap reggel szállították embereim 
a több métermázsányi bőrt «camp»-embe, a 
hol azt azonnal munkába vették és úgy egy 
heti szorgalmas munka után sikerült is annak 
a preparálása, úgy, hogy az most Muzeumunk¬ 
ban minden időben életre kelhet, ha ugyan 
elhelyezésére helyet találnak. 

Délután a sűrűség másik része felé baktattam, 
már persze nem is remélve, hogy valamire 
akadok. Alig haladok a sűrű mellett egynéhány 
száz métert, mikor egy félig leégetett bivaly¬ 
füves helyről egy dühös orrszarvú prüszkölése 
ugrat minket szerteszét. 

Eossz szelünk volt, hát gyorsan egy szép 
kört leírva próbáltam pillanatnyi rémületünk 
okozóját belopni. Nehezen ment, mert bent a 
sűrűben nem találtuk meg a nyomát, a nyo¬ 
mok a steppéről vezettek be, onnan meg a 
rossz szél miatt nem követhettük. Egyszer a 
mint különváltan keressük a rhinó nyomát, 
embereim felől zajt hallok. Odafutva látom, 
hogy Pandasáró egy szörnyen tüskés mimó¬ 
zán kuporog, a flegmatikus Sindánó meg ké¬ 
sével egy másik mimózáról faragja le a tüs¬ 
kéket, hogy kényelmesen fölkapaszkodhasson 
raja, ha a veszedelem arra kényszerítené. 

A fán ülő előre int, hogy ott, ott áll a «faru» 
(orrszarvú). Én is hallom a békétlenkedő fújá¬ 
sát, de az én helyemről nem lehetett meg¬ 

látni. Egy-két lépést föléje téve, az orrszarvú 
is elrobog, de nemsokára újra megáll. Köze¬ 
lébe érve újra nem látom, bármint nézdególek 
jobbra-balra. Ekkor hozzám ér Sindánó, majd 
Pandasáró is, abban a hitben, hogy a rhinó 
már eLszelelt. De egyszerre Pandasáró meglök, 
hogy ott áll. És valóban én is észreveszem 
már a mozdulatlanul álló szürke tömeget, mit 
én előzőleg termita dombnak tartottam. 

Arczomhoz szorul a puska - embereim 
csoda ügyességgel fedezetet keresnek - - és lö¬ 
vésemre rhinóm egy hihetetlen gyors fordu¬ 
lással eltűnt. Az általa fölvert por és perje 
miatt nem láthatok semmit, de csend van, 
tehát rhinóm valószínűleg fekszik. 

Óvatosan közeledünk ahhoz a helyhez, de 
lijra megrémít a támadni akaró rhinocerosz 
dühös fújása. Mintha föld nyelte volna őket 
el, úgy elillan két emberem, magam meg lö¬ 
vésre kész fegyverrel várom a támadást. Hát 
uram fia! A nagy orrszarvú helyett egy apró 
kis rhinócska pördül ki a sűrű sásból. Gyor¬ 
san elzárom fegyveremet, ledobom azt és a 
mint a rhinó-baby mellettem el akar ro¬ 
bogni, rávetem magamat, karommal átka¬ 
pom a nyakát és megkezdődött a «táncz». 
A kis rhinó kétségbeesetten védekezett; nem 
is hittem volna, hogy ily csöpp állat - - hisz 
alig egy-két hónapos lehetett - • körülbelül 
egy métermázsát nyomott - - oly erőfeszítésre 
képes. Hamarosan földre kerültem s a kis állat 
ide-tova rángatott, hurczolt a leégett bivaly¬ 
füves bozót éles torzsái között. Kék foltot, 
folytonossági hiányokat bőven kaptunk a küz¬ 
delem alatt, de ha egy ilyen «kincset» elcsí¬ 
pek, tígy csak nem fogom azt futni engedni! 
A szegény kis csöppség kétségbeesetten sikol¬ 
tozott, én is ordítoztam embereimnek, kik meg 
is jelentek egy kis idő multán és a látottakon 
felbátorodva teljes erővel rávetették magukat 
a sikoltozó, kapálódzó foglyunkra. 

Kötelünk nem volt (később, mikor «igazi» 
állatfogó lettem, minden emberemnek köteles¬ 
sége volt több méter hosszú erős kötelet ma¬ 
gával hordani), hát úgy segítettem magamon, 
hogy félkezemmel leoldottam csavaros lábszár-
védőmet, így tehát megvolt a kötél és a kis 
állatot nemsokára meg is kötöztük. A meg-
kötözöttet aztán vállunkra emelve próbáltuk 
volna a sátorhoz vinni, de ebből nem lett 
semmi, mert mihelyt rabunk kapálózni kez¬ 
dett, ki jobbra, ki balra támolygott. Levettük 
hát lábáról a köteleket s aztán nyakára csa¬ 
vartuk azt, akár egy nyakörvet. Most jobbról 
egyik, balról másik emberem belemarkolt a 
nyakravalójába, én meg a farkát kaptam el s 
így a közeli sátramhoz száguldottunk. 

Sátramnál gyorsan egy fához kötöttük, pok-
róczokkal letakartuk és aztán alaposan meg-
massziroztuk az izgalomtól, kimerültségtől alig 
szuszogó állatot. 

Milyen állapotban voltunk mi?! Euháink 
(már persze inkább az enyém, mert kísérői¬ 
men nem igen volt) széjjeltépve, mi meg a 
ránk tapadt vértől, portól, koromtól és a kis 
rhinó által kiizzadt csúszós, tapadós nyálká¬ 
tól szurtosan, mint az ördögfiak. 

A kis állat sokáig sírt lelőtt anyja után, de 
éjjel már egész békességgel lefeküdt két em¬ 
berem mellé s mikor hajnalban megjöttek em¬ 
bereim értünk, a kis állat kutyamódra köve¬ 
tett bennünket egész a «camp»-emig. 

Képem a fogás utáni másodnapon ábrázolja 
őt, a mint a szoptató üvegből etettem. Ekkor 
már annyira szelíd volt, hogy nem is kellett 
megkötni, csak éjjelre, arra se lett volna szük¬ 
ség, csak fölösleges óvatosságból tettük azt. 

Égj' perczig se maradt ápolói nélkül, azo¬ 
kat mindenfelé követte s ha azok játékból el¬ 
bújtak, úgy furcsa, éles sikoltozással hívta 
magához. Kedves látvány volt elnézni játsza¬ 
dozását, groteszk ugrándozásait, minden moz¬ 
dulatát, melyek magukon hordták a vén rhinó 
minden jellegzetes tulajdonságát. Minden ide¬ 
gen tárgy, minden ismeretlen állat felébresz¬ 
tette az orrszarvúnak dühét és meggondolás 
nélkül nekik támadt. 

Fogása után egy-két hét múlva egy kis vizi 
antilop (Cobus) borját adtam melléje. Ezzel 
hamar összebarátkoztak és csaknem elválaszt¬ 
hatatlanok lettek. 

A milyen nehéz ilyen vastagbőrű fogása, 
ép oly nehéz annak felnevelése is. Először 
tiszta tejjel tápláltuk, majd később tejbefőzött 

zabdarával, melyet leveses kanállal etetett meg 
dajkája. Később aztán megszoktattuk őt ma¬ 
gától, fazékból enni. 

Ez a kis rhinocerosz különben később In¬ 
diába került s tudtommal ott szépen ki is 
fejlődött. 

De nem ily szerencsés kimenetelű minden 
rhinocerosz fogás, mint a most elmondott. 
A megfogott állat - kivált, ha az fejlődöt-
tobb — a kiállott izgalmaktól, erőfeszítéstől 
nagyon hamar elpusztul. Erre nézve nekem, 
sajnos, igen szomorú tapasztalataim vannak. 
így például egyszer egy ősbozótban fias rhinó-
mama nyomára akadtunk. A fiatal állat mái-
fejlettebb volt, de mivel mindenáron szerettem 
volna még egy orrszarvút fogni, követtük az 
anyaállat nyomát. 1 á pompás fekete ficzkó volt 
velem, régi embereim, kik az elért sikerekben 
elbizakodva, nem féltek semmitől. Különben 
hogy, hogy nem «pombé»-hez (a feketék söre) 
jutottak az éjjel és így az egész banda be volt 
csípve. Közeledésem neszére az anyaállat dü¬ 
hösen felém támadt, úgy hogy csak gyorsan 
leadott szerencsés fej lövés mentett meg a biz¬ 
tos elpusztulástól. A fiatal állat az összeros-
kadt anyja mellett maradt még akkor is, mi¬ 
kor embereim hozzám érkeztek. Bár a fiatal 
állat őrjöngő vadsággal védekezett, mégis sike¬ 
rült lefülelnünk. Igaz, hogy ebben a harczban 
többé-kevésbbé mindnyájan súlyos sebet is 
kaptunk. 

A fogás úgy reggel nyolcz órakor történt és 
csak délután kaptunk segítséget az állat el¬ 
szállításához. Jött vagy félfalu férfia, de így 
is nehéz volt a dühöngő fiatal szörnyeteget 
a sátorhoz szállítani. 

Nagy volt az örömöm a sikerült fogás felett, 
mit fokozott az is, hogy sátramnál egy honfi¬ 
társammal, J. Béla úrral foghattam kezet, ki 
aztán egy-két napig vendégem is volt, 

Sajnos, ez a fiatal óriás nem maradt élet¬ 
ben. Harmadnapra elpusztult a kiállott izgal¬ 
maktól és a túlságos erőfeszítéstől; a fogásnál 
szerzett sérüléseim azonban megmaradtak. Ily 
módon jártam egy harmadik fogott rhinóval 
is. Ezt Uschangi folyónál fogtam, egy másfél¬ 
napos vad hajsza után és mikor negyednapra 
sok nehézségek után a «camp»-embe érkeztem 
vele, reszketni kezdett — én már tudtam, hogy 
mit jelent az - - és félóra múlva kimúlt. 

A fiatal vízilovat sok helyen, például Dél-
Szudánban szigonynyal fogják; a szigony ütötte 
seb gyorsan begyógyul és a fiatal állat hamar 
beletörődik sorsába. Általában a kis víziló fel¬ 
nevelése nem jár oly nehézségekkel, mint az 
orrszarvúé. 

Eendesen azonban a víziló váltóján ásott és 
jól eltakart verembe fogják a fiatal vízilova¬ 
kat. Ezt a fogási módot a víziló ama tulajdon¬ 
ságára állapítják, hogy borját mindig maga 
előtt ereszti. 

Az afrikai elefánt fogása majdnem ugyan¬ 
olyan, mint az orrszarvúé. Az anyaállatot lehe¬ 
tőleg elkülönítik a csapatától és akkor az anyát 
lelőve, a kis állatot lefülelik. Ez is majdnem 
olyan veszélyes mulatság, mint a rhinocerosz 
fogás. 

A mi vidékünkön, már t. i. «camp»-em kör¬ 
nyékén, nagyon kevés volt az elefánt, azokat 
kipusztította az arab rabszolgakereskedők hor¬ 
dáinak elefántcsont éhessége. Próbálkoztam 
ugyan elefánt-baby fogással, sok fáradságba, 
sok időbe kerültek ezek a kísérletek, de ered¬ 
ményre nem vezettek. Nem bírtam kis, fog¬ 
ható elefánt-babyra bukkanni. 

Egy ilyen elefántfogó kiránduláson megható 
látványnak voltam szemtan új a. Mara óriási 
papyrus-mocsaraiban egy pihenő elefánt-csor¬ 
dát loptam be, hogy kikémleljem van-e köz¬ 
tük fogható borjú. 

A vezető tehén észrevett valamit, nekünk 
támadt s így kénytelen voltam megszólaltatni 
nehéz elefánt puskámat. A halálos sebével tán-
torgó óriást a csorda tagjai rögtön körülvet¬ 
ték és hosszú ideig támogatták ormányaikkal. 
Mintha gyászolták volna legöregebb társukat, 
úgy álltak az elefántok az elesett körül, mi¬ 
közben időről-időre fenyegető, dühös trombi-
tálásukat hallatták. Baj lett volna, ha egy 
áruló szellő elvitte volna szagunkat az alatto¬ 
mos ellenségüket kereső, magasan koválygó 
elefánt ormányokhoz. így is kénytelen voltam 
e csapatból még egy bikát is kilőni 

Kittenberger Kálmán 
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SIMONYI ÓBESTEERE VONATKOZÓ 
ADATOK. 

A Simonyi óbesterről szóló könyvekben és 
czikkekben el vannak mondva életének min¬ 
denféle adtai, de nincsenek bennük ismertetve 
az ezen nagy ember életének végén kifej¬ 
lett szomorú tragédiának részletei. Ezekről a 
nagy közönség csak annyit tudott akkor és 
csak annyit tud ma is, hogy Simonyi óbes¬ 
tert a katonai törvényszék perbe fogta s a 
több évig tartott per akként végződött, hogy 
a legfelsőbb fórumon báró Simonyit tiszti 
rangjának elvesztésére és az aradi várban el¬ 
töltendő négy évi várfogságra ítélte, de a per 
részleteit, a vád tárgyát, a védekezés módját 
a nagy közönség mind a mai napig nem is¬ 
merhette meg, mert a per összes iratait a 
bécsi hadi levéltár őrzi s azokhoz nem lehet 
hozzájutni. 

A vitéz óbester életének tragikus végéről 
két oldalról is hallottam adatokat. Az egyik 
irányban édes atyámtól hallottam olyan rész¬ 
leteket, melyet eddig még sehol sem olvastam. 
Atyám mint fiatal kezdő ügyvéd Aradon tele¬ 
pedett le és ott adjunktusa, a mai elnevezés 
szerint irodavezetője lett Buday Jonathan elő¬ 
kelő aradi ügyvédnek, a két híres debreczeni 
történettanár: Buday Ézsaiás és Buday Fe-
rencz öcscsének, ki báró Simonyi József va¬ 
dászi uradalmának is uradalmi ügyvéde volt. 
Midőn a lefokozott vitéz óbester az aradi vár¬ 
ban várfogságának tartama alatt meghalt, a 
gyászba borult özvegy uradalmi ügyvédjét 
bízta meg a halott eltemetése iránt szükséges 
intézkedésekkel s az e tekintetben felmerülő 
eljárásokat főnöke megbízásából atyám telje¬ 
sítette. Atyám ott volt a holttest felöltözteté¬ 
sénél és koporsóba helyezésénél is. A holt¬ 
testre huszárezredesi egyenruháját adták s az 
egyenruhára felrakták a vitézségével szerzett 
számos katonai érdemrendjét is. A ravatalt 
ott állították fel az ő börtönül szolgáló lakó¬ 
szobájában s midőn a ravatal már fel volt 
állítva, erős katonai kísérettel bejött a szobába 
a főprofusz és leszedte a holttest huszárdol¬ 
mányáról âz összes tiszti jelvényeket s a dol¬ 
mányra feltűzött valamennyi érdemjelet, így 
szerzett érvényt a katonai törvényszék azon 
Ítéletének, mely báró Simonyit katonai rang¬ 
jától megfosztotta. A holttestet azután Va¬ 
dászra szállították és ott temették el a csa¬ 
ládi sírboltba. 

Más oldalról a Simonyi tragédiájának sok 
részletét hallottam a vitéz óbester volt fele¬ 
ségétől, második házassága szerint Kochel Já-
nosné szül Leiner Terézia úrnőtől. Simonyi 
még Bécsben szerette meg egy magasrangú 
katonatiszt özvegyének egyetlen leányát, a bá¬ 
jos, nagyműveltségü Leiner Teréziát és azt 
vette nőül. Ez a házasság anyagi szempont¬ 
ból is igen előnyös volt, mert a bájos meny¬ 
asszony hozománya 400 ezer forint és két 
bécsi ház volt. 

Házassága után Simonyi minden állomás¬ 
helyén nagyűri életet élt. Vitézi érdemeiért 
királyi adományban is kívánta a király őt ré¬ 
szesíteni. Előbb felkínáltak neki egy krassó-
vármegyei uradalmat, de a szabolcsi sikföld 
szülöttének nem tetszett a hegyvidéki erdő-
uradalom, úgy kapta azután az Arad várme¬ 
gyében fekvő 11 ezer holdas vadászi uradal¬ 
mat. Ezt a donácziót már mint báró és nős 
ember kapta s a donáczióknál szedett váltság¬ 
díjat, százezer forintnál nagyobb összeget, fele¬ 
sége hozományából fedezte, így, nagy vagyon 
birtokában, magas katonai állásában a legza-
vartalanabb boldogságban élt nagymíveltségű 
neje és gyermekei körében. Mikor pedig a 
katonai hatóság a pert megindította ellene, 
akkor felesége csaknem folytonosan Bécsben 
tartózkodott és a magasabb katonai körökben 
birt összeköttetéseivel súlyos anyagi áldoza¬ 
tok árán is törekedett a per kedvező befejezé¬ 
sét kieszközölni, a mi midőn nem sikerült és 
a végső ítélet ki lett mondva, ő folyvást majd 
Vadászon, majd Aradon tartózkodva, iparko¬ 
dott férjének tragikus sorsát elviselhetővé 
tenni. 

Simonyi halála után az özvegye Lajos fiá¬ 
val és Kitti leányával elvonultan élt a vadászi 
kastélyban. A még gyermek Lajos bárónak 
Bochel János fiatal ügyvéd volt a nevelője. 
Bochel klaszikus műveltségű, nagytudásu fiatal 

SIMONYI ÓBESTER. 

ember volt, ki még késő öreg korában is a római 
klaszikusokkal szeretett foglalkozni. A magas 
műveltségű özvegy báróné és a nagytudásu fiatal 
ügyvéd megszerették egymást s özvegy báró Si¬ 
monyi Józsefné házasságra lépett a fiatal ügyvéd 
líochel Jánossal. E házasság alapján a lehető 
legboldogabb család-élet fejlődött ki. Négy fiú 
és két leány származott e házasságból. A két 
nagyobb fiú: Rochel János és Béla a gimná-
0ium mind a nyolcz osztályában iskolatársam 
és legbensőbb barátom volt. Minden nap vagy 
én voltam náluk, vagy ők voltak nálam. Diák¬ 
kori legkedvesebb napjaim emléke szorosan 
összefügg e két gyermekkori barátok el nem 
mosódható emlékével. 

Ez a két Kochel-fiúval való szoros barát¬ 
ságom tette a részemre lehetővé azt, hogy én, 
az egyszerű diákgyerek e világhírű Simonyi 
óbester egykori feleségének körébe juthattam. 
A csak családjának élő, nagyműveltségű és a 
bécsi osztrák származású német leányból valódi 
magyarrá átalakult úrnő már serdültebb ko¬ 
runkban gyakran elbeszélgetett velünk a régi 
időkről és mert én különösen érdeklődtem Si¬ 
monyi óbester életének tragikus fordulata iránt, 
sokat beszólt nekem és fiainak arról is. 

Ő is azt hitte mind haláláig, a mit a köz¬ 
vélemény általában tart ezen ügyről, hogy Si¬ 
monyi életének tragédiáját bécsi intrikák idéz¬ 
ték elő, azok élesítették ki a vádakat és azok 
befolyásának az eredménye volt Simonyi súlyos 
elitéltetése. Szerinte a baj eredete ott kezdő¬ 
dött, hogy midőn Debreczenben laktak, Si¬ 
monyi kapott egy levelet, melyben a bécsi had¬ 
ügyminisztérium főauditorja arra kérte, hogy 
adjon neki kölcsön hatezer forintot. Nagy fel¬ 
indulással közölte ezt Simonyi a feleségével 
és ő a vagyontalansága idejében is rendes vi¬ 
szonyok között élt szigorú katona meg nem 
foghatta azt, hogy egy katona csinálhat hat¬ 
ezer forint adósságot. A báróné mondotta fér¬ 
jének, hogy hátha nagy szüksége van arra; 
nekik van pénzük, küldje el azt az aránylag 
csekély összeget; de Simonyi erre még indu¬ 
latosabb lett s azt mondta, hogy bizonyosan 
elkártyázott valami erariális pénzt s azt most 
vele akarja kifizettetni. Meg is tagadta a köl¬ 
csönt, sőt levelében szemrehányást is tett a 
törzsauditornak, hogy illetlen dolog az, ha egy 
ilyen magas állású katonatiszt pénzzavarok 
közé sodorja magát. Ezután pár hónappal 
megindult a vizsgálat Simonyi ellen. 

A vizsgálat és a per lefolyása hosszú ideig 
tartott. Ezt az időt a báróné csaknem folyto¬ 
nosan Bécsben töltötte. Felhasználta minden 
befolyásos ismerősének a közbenjárását, maga 
is közbenjárt, informált és informáltatott s a 
mint mondotta, ezekre az informácziókra el¬ 
fogyott a Bécsben a Wiedenen volt négyeme¬ 
letes házának az ára. A dolog jól is ment. 
Minden elő volt készítve arra, hogy a legfel¬ 

sőbb katonai bíróság Simonyit felmenti az elv 
lene támasztott vádak alól. Volt azonban Si-
monyinak egy régi ellensége, egy Nassaui her-. 
czeg, a ki mikor értesült valahogyan arról, 
hogy Simonyit fel fogják menteni, kihallga¬ 
tásra jelentkezett Ferencz császárnál a legfőbb 
katonai törvényszék ellen s azt mondta, hogy 
ha ezt az egyszerű Haudegent felmentik, akkor 
többé egy katonát sem lehet elitélni és kije¬ 
lentette, hogy ha ez bekövetkezik, ő kilép az 
osztrák katonai szolgálatból. A császárra nagy 
hatással volt a Nassaui herczeg közbelépése. 
Kihallgatásra hivatta a hadügyminisztert és 
megkérdezte tőle, hogy miben áll a Simonyi-
ügy ? A hadügyminiszter Simonyi iránt a leg¬ 
jobb akarattal azt válaszolta, hogy a napok¬ 
ban kerül az ügy végleges döntés alá s a mint 
az ügy referensétől értesült, a vádak nem va¬ 
lami nagyjelentőségűéin s ez a kiváló derék 
katona megszabadul a további meghurczolta-
tástól. A császárra a hadügyminiszternek ez 
az utolsó mondata láthatólag kellemetlenül 
hatott és azt felelte röviden: No csak nem kell 
elnézőnek lenni! Különben mielőtt Ítélet lesz, 
a pert magam is látni akarom. Ennek az 
audiencziának a lefolyásáról a bárónét maga 
a hadügyminiszter értesítette és egyszersmind 
sajnálattal tudatta vele, hogy az ügy rósz for¬ 
dulatot vett; valamint azt is magától a had¬ 
ügyi minisztertől tudta meg a báróné, hogy a 
Nassaui herczeg miként nyilatkozott a csá¬ 
szár előtt. A báróué haláláig abban a meg¬ 
győződésben volt, hogy a kilátásban volt fel¬ 
mentésről a Nassaui herczeget, mint Simonyi 
ismert személyes ellenségét az a törzsauditor 
informálta, kinek a GOOO forint kölcsönt Si¬ 
monyi oly ridegen megtagadta. 

A legfelső Ítélet azután csakhamar meg¬ 
hozatott. Vitézvári báró Simonyi József óbes¬ 
tert tiszti rangjának elvesztésére és négy évi 
várfogságra Ítélték. Az a várfogság azonban 
nem volt olyan szigorú, mint némelyek hiszik. 
Az aradi várban a várparancsnok lakásával 
szemben levő emeletes épületben rendeztek be 
Simonyi részére egy szobát, élelmezésre pedig 
onnan járt át mindig a várparancsnokhoz, 
A vadászi uradalomból minden szombaton meg¬ 
érkezett a várparancsnokhoz egy társzekér, oly 
bőven megrakva a háztartás minden szükség¬ 
letével, hogy abból egy hétig a várparancs¬ 
nok egész háztartását elláthatta és így tulaj¬ 
donképen nem a várparancsnok élelmezte Si¬ 
monyit, hanem Simonyi látta el a várparancs¬ 
nok egész háztartását. 

Simonyi ebben a helyzetében sem tagadta 
meg önérzetét és eredeti katonás természetét. 
Az asztalnál folytonosan ő, a várfogságra ítélt 
rab vezette a társalgást és midőn a franczia 
háborúk nagy eseményeiről beszélt, az osztrák 
tábornokok ügyetlenkedéseit magyaros őszinte¬ 
séggel, sőt gyakran erős durvasággal birál-
gatta. A várparancsnokkal sokat évődött. Szidta 
a békét Sokszor mondta, hogy ha csak egy 
kis háború törne ki, mindgyárt vége lenne az 
ő rabságának. Ti itt maradnátok ebben a pat¬ 
kányfészekben, fogdosnátok a legyeket, én meg 
a huszárjaim élén verném az ellenséget. Mikor 
meg elkeseredett hangulatban volt, arról pa¬ 
naszkodott, hogy ha ő nem Simonyi volna, 
hanem valami «Erger-Berger», már rég a tá¬ 
bornokok között is az első sorban állana. Az 
ilyen évődések csaknem mindennaposak voltak 
ebédközben, de azért úgy a várparancsnok, 
valamint a várőrség tisztjei folyton nagy tisz¬ 
teletet tanúsítottak iránta? 

Most, midőn a lapok híradásai szerint a 
vadászi nagy uradalomnak megmaradt részét 
báró Simonyi Lajos örököse: Prestner Karo¬ 
lina úrhölgy parczellázta s a vadászi sírbolt¬ 
ban nyugvó Simonyi óbester, báró Simonyi 
Lajos és két testvérének hamvait Budapestre, 
a kerepesi temetőben épített új sírboltba át¬ 
szállíttatja és a lipcsei csata századik évfor¬ 
dulójának napján örök nyugalomra helyezteti, 
valóban ideje volna már, hogy ennek a világ¬ 
hírű hősnek a tragédiáját s annak minden 
részletét megismerje a nagyközönség. Ma be¬ 
szélnek lassú mérgezésről, szerelmi kalandról, 
a miből egy szó sem igaz, de az ilyen mesék 
ha egyszer feltámadnak, mindaddig fenálla-
nak, míg a való igazság meg nem szünteti az 
efféle meséket. A katonai hatóságoknak is ér¬ 
dekükben állana az egész per közzétételével 
megvilágosítani ezt a kérdést. Dr. Oláh Gyula. 
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SZEGÉNY GYERMEKEK 
Képek a külvárosból. 

A mikor a budapesti perifériákon fényké¬ 
pezünk, nagy szocziális problémákra is villant 
sokszor a gépünk lencséje. Megoldatlan és fáj¬ 
dalmas problémákra, a melyek gyakran hasz¬ 
talanul foglalkoztatnak jóindulatú, kiváló hozzá¬ 
értőket is. Gyönyörű elvet iktattak például tör¬ 
vénybe azzal, hogy az állam köteles eltartani 
minden gyermeket, a kinek nincs hozzátarto¬ 
zója, vagy a kit hozzátartozói nőm képesek 
eltartani. De az állam nem válthatta be a 
kodeses igéretét, nincs elég pénze rá, hogy 
igazán és kellő mértékben tehesse. 

Kevesen is érdeklődnek alapos közvetlen¬ 
séggel a szegények élete iránt, ma is tömér¬ 
dek még az elhagyott gyermek, a ki minden 
fölügyelet hiján serdül föl a nagyváros utczáin. 
Az otthona sivár, szomorú, még tenyérnyi 
napsugárért is el kell hagynia. Pontos statisz¬ 
tikai adatok bizonyítják, hogy a budapesti 
nyolczszobás lakások lakóira ép ötször annyi 
levegő jut, mint az egyszobáséra, a milyen 
ember itt négyszázezer tengődik. A nyolcz¬ 
szobás lakásokban ezer ember közül átlag 
kettő hal meg évenkint tüdővészben, az egy¬ 

szobás lakásokban pedig negyvenkettő, vagyis 
huszonnégyszer annyi. Megállapították, hogy 
zsúfoltan ól kétszázldlenczvenezer ember -
jórészt gyermek - - és csak az olyan lakást 
számították zsúfoltnak, a melyikben több mint 
négy személy húzódik meg kis, udvari szobá¬ 
ban. Döbbenetes jelzőkkel is szolgál a statisz¬ 
tika : ((tűrhetetlen zsúfoltságban)) él hatvanöt¬ 
ezer ember és "botrányos zsúfoltságban)) (tíznél 
több egyetlen szobában) tizenhatezer személy. 
De rendkívül sok olyan «lakást* is találtak, 
a hol husz-harmincz-ötven felnőtt és gyermek 
volt együtt. Végül tudni kell, hogy a legbor¬ 
zasztóbb helyeken letagadnak a lakók számá¬ 
ból és hogy az idei gazdasági válság husz-
harmincz százaléknyival rosszabbá tette a hely¬ 
zetet. 

Ilyen viszonyok közt nem csuda, hogy a 
gyermek roppantul vágyik a szabadba s nap¬ 
palának jó részét odakint csatangolva tölti. De 
viszont néha csudálkozhatik az ember, hogy 
megmarad az inség tanyáinak kis népe is gye¬ 
reknek, hogy még van kedve a játékra, a szó¬ 
rakozásra. Egy kis vidámság: az egyetlen, a 
mit nem rabolt el tőle a szörnyű milieu. Persze 
csak egyszerű, sokszor túlságosan primitív a 
játéka, néhány csontgomb, egy építő-szálfára 
akasztott kötél, a min boldog arczczal hintá-

zik, pár deszkából összeszögelt kocsi, egy kis 
táncz a nyikorgó kintorna zenéjére, aztán ócska¬ 
nemesek, táraságoktól, de már ószeresektől is 
levetett holmi, kidobott iim-lom valami árok¬ 
ban. A képsorozatunk oly tiszta hűséggel ad 
minderről fogalmat, hogy a kimerítő leirást 
igazán fölöslegessé teszi. 

Talán a legszomorúbb az, a mikor a játék 
is kenyérkeresetül szolgál. Ha kiállítják a sze¬ 
gény gyereket az utczasarokra, árusítson papir-
forgót, daloskönyvet, czipőzsinórt s más efelé 
apróságot. A mióta eltiltották a rikkancs-fog¬ 
lalkozástól Budapest gyerekeit, valósággal fan¬ 
tasztikus keresetmódokat is eszeltek ki. Egy 
budapesti tanítónő leplezte le azt a hallatlan 
keresetmódot, hogy a gyermekeket kiküldik 
«játszani)) a szemjttclejire. Jásztva, «könnyen» 
átkutatják a szemétbányát s ebből kerül ki a 
háztartási czikkek jelentős része, az evőeszköz, 
a ruha, a játékszer, sőt az orvosság is. Egy 
grandiózus külön laptudósítás tárgya lehetne 
a szemétbánya, a melyből sokféle zsákmányt 
visznek el az iskolákba is . . . Bájos, fiatal 
asszony kapott így súlyos betegséget, a mikor 
ép családi örömet várt. A «tanító néni» húsz-
napi szenvedés után meghalt az infekczió kö¬ 
vetkeztében . . . 

Tábori Kornél. 

* • 

1. Czéldobó játék a Klauzál-téren. — 2. Czipőzsinór-árus fiú. — 3. Szegény gyerek hintája. — 4. Az Ördög-árok egyik ágánál. — 5. Czirkusz az Angyalföldön 
6. Kocsikázás. — 7. Házi iskola egy külvárosi udvarban. — 8. Zene- és táncz az Angyalföldön. — 9. Papirforgó árus kisleány. Angyalföldön. — 9. Papirforgó árus kisleány. 

B U D A P E S T I S Z E G É N Y G Y E R M E K E K I D Ő T Ö L T É S E . 

Szönyi Lajos föbéUlei. 
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A MILLIÁRDOS EGYSZERŰ TEMETÉSE. — Pierpont Morgan koporsóját a new-yofki Szent György templomba viszik. 

A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folyutfa) 

Február 2> 
Mért marad közöttünk ez a Closeburn ? Bár¬ 

csak hivatalosan vőlegénye volna már Winnie-
nek és békében hagyna. Megszólított : 

- Ön nagyon is sok levelet kap Londonból. 
Nem is tudtam, hogy ott annyi ismerőse van. 

- Kémkedik tehát? 
— Nem, csak ismerem Stanley kezeirását. 
— Igaza van, ő ir nekem. 

- Bizonyára szerelmes leveleket? 
— Bizonyára. 

- "Vigyázzon Nérans kisasszony, ne daczol-
jon velem! 

— Nem daczolok — de nem is félek öntől. 
Ügy hiszem, hogy szabad vagyok. 

— Tehát szereti önt? 
— Mi köze hozzá ? 

- Tehát szereti önt! Vallja be, hogy sze¬ 
reti ! És ön szereti őt! Ez több a soknál! Nem 
bánom szeresse őt, de előbb . . . 

Szemei, akár egy őrültnek, olyan tágra nyíl¬ 
tak, tekintete pedig egészen megmerevedett. 
Szemtelenül nézett reám s én moczczanni sem 
mertem. A könyvtárban találkoztunk, hol senki 
más nem járt. Felém ugrott, ijedtemben, hogy 
megszabaduljak tőle lélekszakadva futni kezd¬ 
tem, de egy pillanat alatt utóiért karjába raga¬ 
dott és átölelt. Dadogva mondta : 

— Szeretem ! Szeretem ! Hadd csókoljam meg 
a szemé t . . . a száját. . . 

Bármennyire a hatalmába kerített is, még 
tehetetlenségemben is mindenképen törekedtem, 
hogy arczomat megvédjem előle. El is rejtet¬ 

tem görcsösön kezeim mögé, de ekkor meg mo¬ 
hón csókolgatta hajamat és nyakamat. Hirtelen 
eleresztett, mintha szédülés fogta volna el és 
lihegve egy karosszékbe vetette magát. Elmene¬ 
kültem. 

írok lord Stanleynek, hogy azonnal jöjjön. 
Akármi történjék is, nem várhatok tovább. 

Február 4. 
Edward nem értette hívásomat, mert azt irja, 

hogy legyek türelemmel. Nem volna-e okosabb, 
ha megírnám neki kertelés nélkül a tiszta való¬ 
ságot? Hátha jobb lenne? Annélkül, hogy kö¬ 
zölném vele a brutális támadást, mely kétségbe¬ 
ejtené és csak bonyodalmakra vezetne, tudtára 
fogom adni, hogy mily átkos szenvedélylyel ül¬ 
döz Closeburn s hogy napról-napra jobban fé¬ 
lek tőle. 

Február 6. 
Kissé megnyugodtam, mert megkaptam le¬ 

leplezéseimre Edward válaszát. Kedves szavak¬ 
kal vezetve be levelét ezt irja: ("Huszonnégy 
órai szabadságot kértem, nem többet, hogy 
biztosra vehessem, hogy meg ne tagadják kó¬ 
relmemet és mihelyt megkaptam az engedélyt, 
sietek önhöz, szerelmem.* 

Február 9. 
Tegnap délután szabadba csaltak a lenyugvó 

nap sugarai, melyek aranyos köntösbe vonták 
a havat. Az üvegház felé tartottam. Az egész 
család a szalonban maradt, hol egy Cannesba 
tervezett utazás felől vitatkoztak. Guildford 
marqűise áldott állapotban van és. mivel a 
közelmúltban ért csapás nagyon megviselte, az 
orvos levegőváltozást ajánlott neki. Lord Guild¬ 
ford elhatározta, hogy feleségével és Florrieval 
elutazik éa arra kéri anyját, kinek ez a terv 

nincsen ínyére, hogy Lady Eichmond és Wini-. 
fred is elkísérjék őket Francziaországba. 

Lady Eichmond megkísérelte rábeszélni a 
herczegnőt: 

— Diana, akármilyen öreg vagyok is, engedje 
meg gyermekem ezt az utazást, ki tudja, hátha 
egészségemre válik. Úgyis olyan levert vagyok 
szerencsétlenségünk óta. A mi meg Winniet 
illeti, neki csak hasznára válhatik ez a tenger¬ 
parti tartózkodás nagyszerű klimájával. Kedves 
Christianénknak is csak jót fog tenni. 

Ebben a pillanatban távoztam, nehogy vala¬ 
kinek eszébe jusson engem is megkérdezni. Is¬ 
mertem Edward terveit és nem akartam hamis 
választ adni, hogy később, midőn családjának 
minden.t tudtára ad, képmutatással ne vádol¬ 
hassanak. Abban a pillanatban távoztam, mi¬ 
dőn lord Closeburn kezdett beszélni, helyesel¬ 
vén a cannes-i utazást. 

Különben is fel akartam keresni szegény 
kicsiny halottam sírját, a mihez eddig nem volt 
erőm. A kemény fagy és a biborpiros alkonyat 
csábítottak most erre a fájdalmas zarándok-
lásra. Szomorúan megyek az úton. Kezemben 
már kezdenek elfagyni azok a fehér virágok, 
melyeket az üvegházban Dick kedvenczei közül 
válogattam össze. Talán soha sem éreztem ma¬ 
gam oly egyedül, mint ebben a pillanatban. 
Megérkezem. A kis sir, melyre az atya nem 
akart márványkövet állítani, frissen hantolt 
földjével beitta a szállingózó havat és feketén 
meredt ki a körülötte elterülő szűz hóból. A 
halom végébe kis fakeresztet állítottak, a han¬ 
tot meg mindennap friss virág borítja. A sir 
lábánál kőtérdeplő hi imádkozásra. Elhelyezem 
virágaimat reggel óta már elfagyott testvéreikre. 
Sokáig térdepelek ott erőtlenül, leverten, nem 
tudom feledni, hogy Dickkel mily szenvedélye¬ 
sen szerettük egymást, mintha csak az én 
gyermekem lett volna. 

Az éjszaka közeledni kezdett, erősen szürkült 
már s én meggémberedtem a hidegtől. Felállot¬ 
tam a sir mellől és visszaindultam a kastélyba. 
Az erdőn át, mert ez a legrövidebb útja. Alig¬ 
hogy benne voltam lord Closeburn lépett elém 
egy bozótból. 

- Jó estét! Nérans kisasszony, fogadja el 
karomat, kérem. 

— Köszönöm, nem! 
- Fogadja el, hiszen már kétszer is kicsú¬ 

szott a havon. Már jó háromnegyed órája, hogy 
rátaláltam, igen, ily soká térdepelt a sírnál. 

- Minek jött utánam? 
- Mert ellenállhatatlan erő hajtott ön után. 

Oly őrülten szeretem, annyira rabja vagyok 
szerelmemnek, hogy csakis az ön közvetlen 
közelében érzem boldognak magamat. Alighogy 
eltávozott a szalonból, a nélkül, hogy láttam 
volna távozását, észrevettem, hogy egyedül ma¬ 
radtam. Sohasem fogja megérteni szenvedélye¬ 
met? Azt hittem, hogy hideg és számító eszem 
van, de a mióta önt szeretem, régen nem ural¬ 
kodik ez az ész tetteimen. Az a reménytelenség, 
hogy öntől semminemű rokonszenvet nem vár¬ 
hatok, kétségbe ejt, megőrjít. De mért is gyű¬ 
lölt engemet az első naptól kezdve? 

— Nem gyűlöltem, de ön oly lehetetlenül 
viselkedett velem szemben, hogy első pillanat¬ 
tól kezdve idegenkednem kellett. Soha életem¬ 
ben nem mocskoltak be még oly aljas vágyak¬ 
kal, mint ön tette. Nagyon különös, nagyon 
naiv dolog öntől, ha gyűlöletem oka felől még 
kérdezősködik is. 

— Gyűlöl engemet? 
— Tiszta szivemből! 
— Semminemű mentsége sincsen számomra ? 
—- Semminemű. 

- Sohasem gondolt arra a hatalmas örömre, 
hogy van, a ki kimondhatatlanul szereti? 

— Sohasem. 
íí •*- És mégis félig eszméletlen volt karjaim¬ 
ban, elalélt a boldogságtól, midőn megöleltem. 

- Hazudik! nem a boldogságtól, hanem a 
szégyentől, az utálattól! 

- Sőt! még édesebb dologtól áléit el, sze¬ 
relmem, nem a boldogságtól, hanem a vágytól, 
mely gyöngévé teszi, mely ebben a pillanatban 
is feltámadt szivében, bármily tisztességesen 
gondolkozik is. Hát nem reszket-e a hangja? 
Ugye nem tud tovább menni segítségem nél¬ 
kül? És most, hogy lágyan átöleltem, ily éde¬ 
sen elerőtlenedve még sem érzi, hogy máris 
az enyém, igen az enyém testének akarata, 
melyet legcsekélyebb beczézgetésem is meg-
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részegít? így legyőzve az én hatalmas szerel¬ 
memtől, meri-e még tagadni, Christiane, hogy 
szeret engemet? 

- Lord Closeburn, ez gyávaság, szánjon 
meg és eresszen el! 

— Drágám, édesem, most, hogy oly szoro¬ 
san karomba zártam, most, midőn érezheti, hogy 
mily gyöngéd és szűzies rabja vagyok, most is 
tagadja még az igazságot? Szeret, szeret enge¬ 
met! Christiane súgja fülembe: «Willie, szere-
tem» és azonnal elengedem, de hallhatóan 
mondja, egyszer, elég egyetlen egyszer! 

— Nem, soha ! soha ! 
- Jó, hadd bűnhődjenek ezek a drága ajkak 

ajkam csókjaitól. 
Küzködtem, erőlködtem, de mindhiába. 
Oh, ez a csók! ez a csók! megfosztott 

erőmtől, lólekzetemtől, gondolataimtól. Behatolt 
ereim mélyére, kiitta véremet. Mennyi ideig 
tartott, egy percz'g vagy a végtelenségig? Mi¬ 
óta elcsattant számon, valósággal üldöz engem 
s ha eszembe jut tetőtől-talpig megreszketek 
belé. 

Closeburn kiengedett karjából. Magamhoz 
térve, menekülni próbáltam, de ő őrült mód¬ 
jára utamat állottá. Halkan mormogta: «még 
egyszer." Ereztem, hogy újból meg akar ragadni, 
torkom szakadtából kiáltozni kezdtem, míg sza¬ 
badulást keresve, hiába vergődtem karjai közt. 

- Segítség ! Segítség ! 
De Closeburn kiáltásaimat csókjai alá foj¬ 

totta. Egyszerre fájdalmas kiáltásra fakadt, knr-
jai lehanyatlottak. A földre estem s láttam, 
hogy lord Stanleyvel kel birokra. A dula¬ 
kodás rövid ideig tartott, hamar visszanyerték 
hidegvérüket. 

- Gazember - - szólt Edward - - rendel¬ 
kezésére állok! 

- El is várom - - de mi jogon avatkozott 
bele? 

- Nérans kisasszony jegyesem ! 
Lord Closeburn gúnyos arczczal távozott. 
Miután Edward felemelt - - csak homályo-

s'an emlékezem erre - - mintha keblére vont 
volna, a hogy a másik tette. 

- Christiane, csillapodjék - - ne zokogjon 
ennyire! Csillapodjék. 

Azt hiszem, hogy ideges rohamom volt. Ne¬ 
vettem, sírtam, fejemet mellére hajtva nem 
éreztem mást csak kétségbeesést, hogy szegény 
szerelmes szavakat súg fülembe, melyek fel¬ 
indulásomat nemhogy csillapítják, hanem csak 
növelik. Csókjaival borított el, melyek nem 
tudták eloszlatni Closeburn csókjainak mámo-
rító erejét, ezektől estem lázba úgy hogy Ed¬ 
ward csókjai CSM!V kétségbeejtettek. 

KATONÁK ŐRZIK AZ ANTWERPENI KIKÖTŐT. 

Oh ! mért is csókolt csak meg az a másik? 
Elveszítve reményét, hogy lecsillapíthat, el¬ 

hallgatott. A csend, testemnek ringatva beczéző 
átöleltsége, a hideg levegő lassanként meg¬ 
nyugtatják kétségbeesésemet. 

- Erlward, jó Edwurdom, csak azt akarom 
mondani . . . 

- Ne is mondja — értem úgyis. 
— De mégis tudnia kell . . . 

- Tudom: megragadta, átölelte, hiába küz¬ 
dött ellene e végre segítségért kiáltott. A sors 
kegyelméből, épen mihelyt a kastélyba érkez¬ 
tem, a szolgálattevő komornyiknál tudakozód¬ 
tam. James látta önt kimenni az üvegházak 
felé. Ott meg Donald azt mondta, hogy fehér 
orgonát, kaméliákat, gyöngyvirágot vágott le s 
onnét a csokorral a tölgyes felé távozott. Ki¬ 
találtam, hogy ezt a fehér virágaratást hol 
akarja letenni s követtem a temetőbe vezető 

LOVAS ŐRJÁRAT CHAELEROI VÁROSBAN, A HOL A NAGY KŐSZÉNBÁNYÁK VANNAK. 

A B E L G I U M I Á L T A L Á N O S SZTKÁJK. 

úton. Nyugodtan ballagtam midőn egyszerre 
segélykiáltásokat hallottam. Erre aggódva futni, 
sőt midőn megismertem az ön hangját ro¬ 
hanni kezdtem feléjük. Idejében jöttem meg, 
hogy megszabadítsam ettől a vadállattól. Kérem 
szedje össze az erejét, támaszkodjék reám, 
térjünk haza, mert atyámmal ügyünkben még 
dinner előtt beszélni akarok. 

Míg a szürkületben egymás mellett halad¬ 
tunk Edward vigasztalni szeretett volna: 

- Elsősorban is megkérem atyámat, hogy 
utasítsa ki Closeburnt. Aztán elmondom neki 
megegyezésünket s megkérem, hogy tudassa 
anyámmal is eljegyzésünket. 

Idegeim annyira megrázkódtak, hogy lord 
Stanleyt alig értem meg a maga nyugodtságá-
ban. Vérem legbelsejébe hatott Closeburn csók¬ 
jának mérge, még mindig benne kering és egy-
egy pillanatra elállítja szivem verését. Mért 
nem érez Edward semmit az én szivszorongá-
somból? Kifejezései mint: «megegyezésünk* 
mily fagyosak az én szivemnek ! Még benne élek 
a másik forró lehelletében és ő meg ilyesmivé 
kicsinyíti le szerelmünket? Megbolondultam 
talán? Az imént fellázított, ha Eddie megölelt, 
most az lázit, ha nyugodt? Micsoda gonosz 
sugallat kivánja, hogy közbevágjak s fájdalmat 
kívánjak benne is kelteni: 

- Lord Stanley, mielőtt beszélne atyjával, 
meg kell vallanom, hogy lord Closeburn -
lord Closeburn . . . 

- Meghökkent - - engem - - mondjon el 
mindent akár mintha testvérének mondaná. 

- Lord Closeburn megcsókolt - - erőszako¬ 
san megcsókolt! 

- Gondoltam, mert láttam, hogy mily kö¬ 
zel volt arcza az önéhez. Nyomorult ficzkó! 
De ön, szegénykém, küzködött ellene, tis milyen 
kétségbeesetten kiáltozott. Elég jókor érkeztem, 
hogy kiszabadítsam. Ne is gondoljon erre, in¬ 
kább a ránk váró boldogság jusson eszébe. 

Nem mertem tovább folytatni vallomásai¬ 
mat, megütközve és erőtlenül támolyogtam ol¬ 
dalán. Közeledve a házhoz mégis csak meg¬ 
szállt valamennyire a jó lélek : 

Edward nézze mily rendetlen vagyok, a 
hajam kóczos, az arczom kisirt, nem akarom, 
hogy ily állapotban lássanak együtt. Térjen 
egyedül be, én majd a torony lépcsőjén ine-

szobámba. 
Beleegyezett. 
Eljutottam lakásomba. Hetet ütött az óra, 

épen egy órám van dinnerig az öltözködésre. 
Sietek elkészülni, hogy le is pihenhessek kissé, 
mert az undok jelenet szörnyen kifárasztott. 

(Folytatása következik.| 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A mi városunk. Pásztor Mihály és fíelle Pál 

tartalmas könyvet adtak ki ezzel a czímmel. Ér¬ 
dekes könyv, megérdemli mindenkinek a figyel¬ 
mét, a ki szereti ezt a mi fővárosunkat, szívesen 
tekint múltjába és gondolkodik jövőjéről, hogy 
mikép lehetne a kifejlődése során elkövetett hibá¬ 
kon segíteni, jövendő hibákat elkerülni s Buda¬ 
pestet mintaszerűen rendezett, szép és egészséges 
várossá alakítani. A könyv első tanulmányában 
/ViíC'w Mihály szól a régi Pestről: József nádor¬ 
ról emlékszik, a ki a múlt század elején először 
gondol arra, hogy Buda és Pest fejlesztésére rend¬ 
szeres tervet kellene kidolgozni és ezt a tervet 
meg is csináltatta Hild József akkori hires épí¬ 
tészszel. Ez mindenesetre nevezetes dátum s ehhez 
fűzi fejtegetéseit a könyv további részeiben fíelle 
Pál. A József nádor kezdeményének nem lett 
méltó folytatása, Hild terve terv maradt s Pest 
tervtelenül, sok gyökeres hibával fejlődött azzá, 
a mi ma, — ennek az állapotnak adja kritikáját 
tv könyv iúlnyomó része, egyúttal eszthetikai, vá¬ 
rosrendezési és egyéb szempontokból megállapítja 
azokat az elveket, melyek szerint a további fej¬ 
lesztést vezetni kellene. Valóságos programmja ez 
Budapest jövőjének, a melyet első sorban azok¬ 
nak kellene megfontolni, a kik ezt a jövőt inté¬ 
zik, de a mely megérdemli, hogy foglalkozzunk 
vele valamennyien, a kik itt lakunk és szeretjük 
fővárosunkat. Úgyis az a baj, hogy keveset törő¬ 
dünk városunkkal, polgárságunkban a város leg¬ 
fontosabb ügyeiben nincs elég erős közvéle¬ 
mény, a mely képes volna a hivatalos körökre 
nyomást kifejteni, akár hibák elkövetése ellen, 
akár szükséges dolgok megvalósítása mellett, líelle 
Pál fejtegetései egy gondolkozó és hozzáértő em¬ 
bernek gondolatai, a ki szeretettel kiséri Buda¬ 
pest életét, növekvését és a lehető legszebbnek és 
legjobbnak szeretne benne mindent látni. Van sok 
olyan indítványa, a melyet kevés jóakarattal ne¬ 
hézség nélkül meg lehetne valósítani s bizony ja¬ 
vára válna a városnak és lakosságnak. 

A pásztói pap. Jakab Ödön négy felvonásos 
történeti drámája most jelent meg a FövAroiri 
Színházak Műsora czímű vállalatban. A darabot 
nemrég Kolozsvárt adták, most legutóbb pedig, 
április 26-áfl az Uránia-színházban volt alkalmunk 
látni, a hol a Bethlen Gábor-kör javára rendezett 
estén játszották el a szini akadémia növendékei. 
Pázmán Péter korában játszik s a protestánsok 
és katholikusok küzdelmeiből alakul ki a cselek-

_ mentesen 
Selymet házhoz! 

Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdonságínkból 
ruhákra és blúzokra: Voile, Foulard. Messalme, 
Crepe de Chlne, Eolienne, Mousseline 120 cm 
izéiéi méterenkén K 1.20-tói méterenkint., 
fekete, fehér, egyszínű é> mintázott, vala¬ 
mint Hímzett blúzok ét uhák batiszt-, gyapjú-, 
vászonból és selyemből. 

Csakis garantált szolid selyemszöveteket 
adunk el közvetlen magánosoknak bér- és 

ín házhoz szállítva. (Dupla levélportó). 

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

A VILÁGHÍRŰ 

Mi?yar s i a b i l Uo:n 3911. sz. 

Éjjel a?jr. Nappal szék. 

Minden háztartásban elegáns kis k.innpé gyanánt szolul ós egy 
kéxmo7xlulnlUil a leglnkclélesebb ruganyos matraczos agyra vál¬ 
toztatható át a legnehezebb és legnagyobb személyek számára 
is. ennélfogva minden jobb családnál kedvelt, sőt iiélkülüzlietlcn. 
34 év óta sok ezer von használatban, mert a jó fekvés a tüdő-
szabad lélegzését előmozdítja. A Sohiberl-ágy ára kivitel szerint 
52. 72 K és feljebb. Szétküldés a világ minden részébe Sohőberl 
Bobért udvari szállító, cs. és kir. szab. gyára által Budapes 
ten. IV., Haris-bazár 13. Árjegyzék kívánatra, óvjuk a t.-ez. 

közönséget Schöberl-ngyaink értéktelen utánzataitól. 

ha a világhírű Vukovári Goldstern-
arczkenöcsöt és szappant használja. 

Ára egy-egy 
Készíti Kirchbanm gyógyszertára, O-Vokovax 9. 

Budapesti főraktár : Török-féle gyógyszertár. Kiráty-u. 12. 

vénye. Egy protestáns pap van a cselekvény kö¬ 
zéppontjában, az ő harcza egyházáért, népéért, 
ingadozása és hitétől való elpártolása, majd el¬ 
keseredett visszatérése, adják a cselekvény tulaj-
donképeni hátterét, előterében pedig a pap leányá¬ 
nak Bethlen Gábor fiatal vitézével való érzékeny 
szerelmi története van : ez adja a lényegében val¬ 
lási és politikai összeütközésekhez az emberi szint. 
Pázmán Péter maga is megjelenik a szinen s né¬ 
hány jó vonással van bemutatva, - - ez talán a 
darab legértékesebb eleme. Néhány jó hatású je¬ 
lenet mindenesetre van a darabban s az eleve jó¬ 
indulatra hangolt közönség szívesen is fogadta. 
roég abban a műkedvelő előadásokra emlékeztető 
ábrázolásban is, melylyel az ambicziózus akadémiai 
növendékek bemutatták. 

A felsőolaszországi városi muzeumok és a 
székesfővárosi múzeum. Dr. Krcniniar Dezső ily 
czímmel érdekes füzetet adott ki, a melyben be¬ 
számol egy tanulmányútjárói, melyet a folsó'olasz-
országi városok múzeumaiban tett s az itt tapasz¬ 
taltaknak a fővárosi múzeum érdekében való ér¬ 
tékesítéséről. Egész kis programmot dolgozott ki 
ennek a múzeumnak a fejlesztésére és gazdagí¬ 
tására rendszeres kutatások útján s nem egy 
olyan eszmét vet fel, a mely élénk muzeológiai 
érzékre vall s megvalósítva nagy hasznára válnék 
a Fővárosi Múzeumnak. 

A «Jó Pajtási), Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, május 4-iki 
számába Ábrányi Emil és l.aiiipérlli Géza irtak 
verset, Zsoltion László mulatságos kis színdarabot, 
Sebők Zsigmond folytatja A milliomon fia czímü 
regényét. Almiks Kornélia meséjét. Gyula bácsi, 
érdekességeket mond el az állatkertről, Zsiga bácsi 
kedves mókáinak egyikével szórakoztat, fíáhaxi 
Viktor folytatja regényét. A rejtvények, szerkesztői 
üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A 
• Jó Pajtást-t a FranklinTársulat adja ki, előfizetést 
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 ko¬ 
rona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 
fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhi¬ 
vatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
A mi vái-oniuik. írták Pásztói- Mihály és tíella 

Pál. Budapest, Singer és Wolfner. 
A pásztói /mp. Színmű 4 felvonásban, irta ./</-

ktib Ödön. Budapest, Lampel K. (Wodianer F. és 
fiai) Fővárosi Szinházak Műsora; ára 60 fillér. 

A felsoolmznrszáffi városi múzeumuk és a szé¬ 
kesfővárosi múzeum. Irta dr. Rremmer Dezső. 
Budapest, Politzer Zsigmond; ára 80 fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: WINDISCH-

GBAETZ EÓBEBT herczeg, nyűg. huszárkapitány 82 
éves korában Bécsben. — Sepsikilléuyi CZAKÓ Ki-
BOI/Í nyűg. honvédó'rnagy, 75 éves korában Dé¬ 
ván. — Gyurassi GTURIS ELEK ügyvéd, Baranya 
vármegye árvaszéki ülnöke, 68 éves korában Pé¬ 
csett. - - BEZSÁN JÓZSEF gyulai görög keleti lelkész, 
szentszéki ülnök, a gyulai lelkészi kar nesztora 
(ifi éves korában Gyulán. — FITTLEB FERENCZ nyűg. 
órsekuradahni fó'pénztáros 78 éves korában Kalo¬ 
csán. — SCHUIUKO JÓZSEF uradalmi számvevő 78 
éves korában Arvaváralján. - - Dr. KEÖ JENŐ or¬ 
vos, 75 éves korában Komáromban. — Uraji CSÁK 
ÖDÖN, a Rimamurány-salgótarjáni vasmű részvény¬ 
társaság salgótarjáni aczél-gyárrinak pénztárosa, 61 
éves korában Miskolczon. - • Dráskóczi, jordán¬ 
falvi és dolinái DBÁSKÓCZY LÁSZLÓ, Gömörvármegye 
nyug. fó'szolgabírája, volt országgyűlési képviselő 
5"> éves korában Feleden. - - EHBMANN LEÓ, a ma¬ 
gyar faiparnak kiváló képviselője Í4 éves korában 
Budapesten. --- FBANKÓ GUSZTÁV, 36 éves korában 
Turkevén. - - "Várdotfalvi PETBESS GTDLA, 27 éves 
korában Csik-Várdotfalván. - Padányi GULYÁS 
ATTILA Miskolczon. - KÉKIS AMBRUS, rendházi 
gazda, á6 éves korában Váczon. 

Özv. nemeskéri Kiss FEBENCZNÉ szül. bonyhádi 
Perczel Paulina, széles körben ismert és tisztelt 
matróna, 90 éves korában Czeczén. — Özv. GEM-
i'EHLE ANTALNÉ, szül. Antal Katalin, 83 éves korá¬ 
ban Kecskeméten. - Özv. WILDT JOZSEÍNÉ, szül. 
Czirják Karolina, 81 éves korában Déván. — Özv. 
NJÍHETH IGNÁCZNÉ, szül. Eottenbiller Hermina, 70 
éves korában Kiskunlaczházán. - - Özv. GASZNEB 
BÉLÁKÉ, szül. Baternay Teréz, 7(i éves korában. -
Özv. SZALAY KÁBOLYNÉ, szül. Jánossi Erzsébet. 75 
éves korában Sárospatakon. - - Özv. nemes KBAM-
MEU FEBENOZNÉ, szül. krucsói és nádfői Kontsay 
Anna, 74 éves korában Márarnarosszigeten. -
Idősb KITTJNGEB JÓZSEFNÉ, szül. Frisch Mária, 
volt gyárvárosi telekbiró és 1848—49. honvédtűz¬ 
mester özvegye, 72 éves korában Temesváron. -
Özv. KALIX JÓZSEFNÉ, szül. Marschall Emma, 71 
éves korában Péczelen. — Özv. KBOPÁTSCHEK HIP-
POLITNÉ, szül. szentgerliczei Gaál Vilma, 60 éves 
korában Guradobrán. — Özv. DOBÓ ISTVÁNKÉ, szül. 
Imrey Amália, 65 éves korában Váczon. - - Özv. 
RADITZ SÁNDORNÉ, szül. König Mária, 60 éves ko¬ 
rában Budapesten. — Özv. zerdahelyi SZEBDAHELYI 
SÁNDOBNÉ, szül. Eózemberszky Piroska, 47 éves ko¬ 
rában Micskén. - - GSETE SÁNDOBNÉ, szül. Kani-

Ágyban fekvő betegek, 
a kik nagyon válogatóssá váltak, a «Kufeke»-ben oly 
tápszert nyernek, a mely minden igénynek megfelel. 
A «Kufeke» étvágygerjesztő és elősegíti az emésztést, 
erősíti a testet és gyarapítja a súlyt. Sokféleképpen 
lehet elkészíteni és tartósan eltartható. A 107 reczept-
ből álló szakácskönyvet minden érdeklődő ingyen 
kaphatja meg a gj ógytárakban vagy a drogériákban. 

Paris g § 
26Q)Iace7eii(lflme) 

Budapest, 
Í Váci-utca 5. 

arcnemesitő intézet 
Arc. nynk, orr, kéz, kebel slb. ápolása tu¬ 
dományos, bygienikus alapon, a világhirü 
párisi intézel szakavatott kezelőnői szemé¬ 
lyes vczcti'sével. — Manikűré és haj¬ 
ápolási osztály. — Valódi francia ápoló-

• és szcpitA-szerck. • 
Bejárat Tiirr István-utca 9. szám. 
Utasilás és árjegyzék kivána'.ra ingyen. 

V a d á s z t e r ü l e t e t teresek Mudajiesttól 2 - ; t órányira 
^ ^ ^ • • • ^ • • • ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ • • M H M W Ifi a|>róvaii-;il!oniúnynyai. Csakis 
î on jó lerülei jöhet sziimilúslia. — Esetleg oly földbirtokosl vagy, 
liérlui teresek, ki iicteni a vadászali joj;ol béri c adná, vagy jelenlegi 
vadászatbérlövel lársulok. Közveiilok dijazuinak. Czim: «Vasárnapi 
Ujsága kiadóhivalalának B. U. úr rés/érc, Dndapest, Egyelem utc/a 4. 

raziella 
créme, pouder és szappan. 

A. kozmetika legújabb és legkiválóbb készítménye. 
Bőrnnomitó, fehérítő, az arczbőr minden tisztáta¬ 

lan ságánnk eltávolítására. 
Graziclla créme 3, ponder 3, szappan 1.50 K. 

Közgonti raktára 

„Kígyó" gyógytár, Bpest. Ferenciek-tere 9. 
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Magyar structoll-ipar ! 
Dús választék 

Gyári 
árak 

Structoll, 
kócsag. 

Idénynjdonságoknőikalapdiizekben 

GUTTMANN ANTAL 
Budapest, IV., Szervita-tér 8.1. em. 
Sütő-u. sarok. Telefon 91—13. 

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

i Bzitsen falitéglákat, fedőoserepeket, 
ürtömböket, padló- és járdalapokat, 
csöveket, lépcsőfokokat, oszlopokat 
stb. belőle. — Szállítjuk az összes gépe¬ 
ket és formákat ezen jövedelmező 

iparághoz. 

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

Kérjük gyárunkat meglátogatni. 
228. számú árjegyzék ingyen. 

zsai Adél, 27 éves korában Magyaróváron. — NE¬ 
UES MARGITKA, 16 éves korában. 

EGYVELEG. 
* Nők a tudományos pályán. Pulitzer, Ameri¬ 

kába került és ott milliomossá lett honfitársunk, 
tavaly hunyt el, Kolumbiában egyetemet alapí¬ 
tott, 'azzal a kikötéssel, hogy oda minden nőt fel 
kell venni, a ki tanulni akar. Az egyetemet már 
meg is nyitották és nem kevesebb, mint 115 nő 
hallgató iratkozott be. Általában újabb időben az 
amerikai nők seregesen tódulnak a tudományos 
pályára. Jelenleg ugyan 114,700 ügyvéd közül 
csak 1000, 134,000 orvos közt pedig csak 7400 nő 
van, de számuk pár év múlva jelentékenyen meg 
fog növekedni, mert az összes amerikai egyeteme-

• ken a nő-hallgatók száma felül van az ötezerén. 
Az irodalom terén sokkal több a nő, és pedig az 
5836 iró közül majdnem a fele, 2610 a gyengébb 
nemhez tartozik. Az amerikai zsurnalisztikában is 
jelentékeny helyet foglalnak el a hölgyek. 1870-ben 
még csak 35 volt a női újságírók száma, ma pedig 
2200-nál több van, vagyis száz férfi újságíróra 7 
újságíró hölgy esik. 

* A burgonya több mint háromnegyed részben 
vizet tartalmaz és csak kevés fehérjét. A ki csak 
krumplival élne munka mellett, legalább öt kilót 
kellene ennie belőle, hogy megfelelő fehérje jus¬ 
son a testének. 

ÁM 

Azok a szép i tőszerek , melyeket Madame Eoza 
Schaffér, A\ien, XIX/2. forgalomba hoz, az egész 
művelt világon kétségtelenül a legjobb készítmények¬ 
nek vannak elismerve, mert szinte a csodával hatá¬ 
ros az az eredmény, amit a Poudre ravissante, Créme 
és Eau-val elérünk, ezeknek tehát egy toalett asztal-

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

BE3GMANH & CO. gyártmánya TETSCKiN a. E. 
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és neik.i 
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatszer és fodrász üzletekbén 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann «Manera» liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

Ri dikül «„•„„ bőráru 
r i PAPEK JÓZSEF o s - é s U r - n d ' - «*«"ó bőráru-an ?"*"* JUflOij£ gyártónál, Bpest, Bákóczl-út 11. 

~ 

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3 -B fil-
erbe kerül.ninos kanóoza, bárhova viheti s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

Altandfi kióllitfis 
megtekinthető, minden Tételkötelezettség nélkül 

WIKTORIH ÉS TÁRSA kerüle t , Baross ntoza 1. szám. 
Árjegyzék fagyra és bér-mentre. 

ról Bem pzabad hiányozniuk, Ehodopis a sápadt arez-
nak és ajakuak a. megifjiiBodás tavaszát jelf níi, mig 

az áll és hoinlokkötő minden ránczot egyszer e min¬ 
denkor eltávolít. Konoor egyszeri használat után az 
ősz hajnak a fiatalkori színét adja vissza. 

SAKKJÁTÉK. 
2847. számú feladvány Traxler Károlytól, Bécs. 

SÖTÉT. 

a b c d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2840, számú feladvány megfejtése Traxler Zárolytól. 
Világos. Sutét. 

1. Vf8-h6 . c6-c5 
2. Fgl— h2 f stb. 

6. 
1. .__ ._- _. . Ke5—d5 
2. Ba8—a5 stb. 

d. 
1. — _._ -_. t. sz. 
2. BaS - a5 f (a fenyegetés) stb. 

Világos, a. Sötft. 
1. __. e7-eG 
2. Vf8-K7 f stb. 

I.;.J - Ke5—15 
2. Fgl^ h2 stb. 

Németh Péter (Ciongor). — Kintzig Bobért (fokért). -
Müüer Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-SeentUtzló). — A tGyöri 
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (Gynr). -
A tZborái Tdrttukört. ~ A iKaloctai KaOiolíkui Kört. — 
Veöreös Miklós (Zirci). — I<j. Hubay Bertalan (Bodtác-
ujlak). — A i Duna földvári Egyenlötégi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Bihanubari). — Osolnoki István (Hajdú-
hadháta). — A iLribiczi Gazda$dgi Kcuzinót, (Le'Mct). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tC$r*gcri 
Katiinót (Cienger). — Király Mihály (Zcnta). — Kunz 
Bezsö (Temetrékái). — Budai Sakkozó Tartatig (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek. 
Annus. Élés hangulatos, igénytelen apróság, ke-

vésbbé kényes helyen meg is járná, de nekünk nem 
való. 

Este. Homokon. Zavaros képek, sekélyes mondani¬ 
való, nagyon ritmustalan nyelv. 

Utak. Cyrano. Az én szivem stb. A fiatal emberek¬ 
nél megszokott kissé szentimentális, kissé okoskodó 
romantika, minden banalitásával és minden üres¬ 
ségével. 

Lehullóban. Nem mondhatjuk, hogy érdekes novella : 
alaktalan érzelmessége, nyomott levegője, banális szó¬ 
virágokkal tele nyelve helyenkint teljesen élvezhetet¬ 
lenné teszi. 

Csatakos, ribancz időben stb. Ha az ötödik osztá¬ 
lyos gimnazisták költészetét tipikus példákban akar-
nók jellemezni, alig találhatnánk ezeknél a verseknél 
jobb példákat. 

KÉPTALÁNY. 

A 2841. számú feladvány megfejtése Eriin Konrádtól. 
Viláfjns. Sötét. 

1. Vb8-f8 _ Kd4— e5 
2. Vf8— h6 stb. 

b. 
í. ... . „ a5-a4 
2. VfSxb* stb. 

. 
1. __. . Fh8— e5 
2. Vf8— fi stb. 

Világos, a. Sötét. 
1. . . . „ Ba6- a7 
2. Hb7-d8 stb. 

1. „ _._ b4—b!5 
2. Vf8—a3 stb. 

1. — . l F. t. sz. 
2. VxP f stb. 

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist 
Józseí és Stark Vilmos. — A iBudapetti Sakk-kört. — 
A iB-udapetti 111. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapert) 

A «Vasárnapi Újság* lí-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Arisztofánesz. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11. 

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

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és QPUIIITFQ ÁPfKT Szinye-LipócziSalvatorforrás-váiialat, 
gyógyszertárakban. OUnULI CO AUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

SOVÁNYSÁG, + 
Szép, telt testidomokftt. nyerhet s 
tiirv, védett, keleti BUSTEKIA 
erőporunk által,m-; ly arany 
eremmel kitnntettetett. Hi-
zás 6—8 hát alatt ecész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. Doboza használati uts-
sitáRsal 3-75 K. A pénz posta¬ 
utalványon beküldése, vagy utánvét 
mel'ett, portó külön. — Diszkrét 
szétküldés. Dr. Franz Steiner 
ft Co. Berlin >34. Königrá-
tzerstrasse 85. Főraktár és 
uctkttMt's Török József Budapest, 
VI. kerület, Király-ntcis 12. sz. 

• • XXX-ik magyar királyi • • 

jótékonyczélú államsorsjáték, 
Főnyeremény 200,000 korona készpénzben. 

Húzás visszavonhatatlanull913május15. 
sorsjegy ára 4 kor. 

Ezen pénz-sorsjáték remél¬ 
hető tiszta jövedelme köz¬ 
hasznú és jótékony czélokra 
fog fordittatni. Ezen sors¬ 
játéknak összesen 14,885 nye¬ 
reménye van, melyekoek ösz-
szes értéke 475,000 koro¬ 
nára rng készpénzben. 

Továbbá: 
l főnyer..._ _ _ 80.000 K készp. 
l i _ _ _ 20,000 i • 
l t . _ . _ _ 10,000 t < stb. 

Sorsjegyek az összeg előzetes beküldése mellett a magyar kir. lottójövedéki igazgatóságtól 
Budapesten (Vámpalotal poitomentesen küllétnek, ezenkívül kaphatók valamennyi posta-, 
adó-, vám- és sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon e a legtöbb dohány tőzsdében és 
váltó-üzletben. Játéktervet ingyen és bérmentve küld . . , . , . , - . . . . . . . 

A m. kir. Lottojovedeki igazgatóság. 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará-

-* • tói fentartort nyilvános, három évfolyamú 

~ FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 
POZSONYBAN. 

Érettségi vizsga1*' Állásközvetítés. Internátus. 
Értesítőt kívánatra t.iild az Igazgatóság. 

Lohr Mária (Kronjusz) 
Gyár és ftüzlet: 

Vlll..Bar»s».ii.S&. 
Telefon: József 2 -37 

A fővároi első és legrégibb 
**• csipketisBIitó, vegytisztitó 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok: II., Fő-ntcza 27. IV., Eskü-ót 6. V., Keoskeméti-
ntcza 14. V.. Harminczad-n. 4. VI , Teréz-körnt 
39. VI., Andrassy-nt 16. VID.. József körút 2. 

Ki akar 
egy órát 
ingyen? 
Hrgy n mi kilün" zsebóráinkat 

mindenütt megismertessük, 
50(K) órát oszti-nk szét ingyen. 
Külilje be pontos czimél csnk 
egy levelezőlapon a követke/ö 

Jákob König, Wien III 2 
Postamt 45, Fach 23O. 

i Bár 53 « iiis dicsirelremíltólig isnert, t a 71012. a. BílögjBininUri felirat könttlmtnjainek ttljesu 

>",( V • ! ív 

borszépitő 
u j vti kő vári 

szappan 
és pnder 

szi'plA. himlöliplv. sSmiir. niáifnltnk. fakailfknk 
torTosági jMir,si.nes.'k. orrvonm'iygfk és mindfa 
egycidi an-zvinigzasnk fllfii. valamint az :: 

mely az anzki-nocscsfl a haszpálnti utasitá* 
szerint alkalmazva, még konisahh egyénrtm** 
Is viruló és flatal hmézé.st kiíl<-<őn5iT 

Égj n*gy tégelr ár* l E 6O f . kliebb l K, Mappán l K, pnder l K. Utánzatoktól ÓTakodronk I Ci«k Krajcso-
v i c . ilt.l Vukováron kérttett kenö« Tal6dL Minden Mg.lj.n ItaMciovlMa k S awikép* látható. 

Főraktár : Budapest, Király-u. Í2. és Andrássy-ut 26. Török Jóisef lyó^ysierlára. 
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A keblek fejlesztésére és erősítésére a Pilules 
Orientales közelébe semmi sem jöhet, 

Szép, kemény és kifejlett kehei mindig nagy 
vágya volt az elegáns hölgyeknek, mert elenged¬ 
hetetlenül hozzátartozik n szépség teljességéhez. 

Tehát nem fölösleges ismételni a hölgyeknek, 
akiknek keble nincs elegendő módon kifejlődve, 
vagy azoknak a sokaknak, akiknek melle nem 
rendelkezik azzal a ruganyossággal. amelyet a 
mostani divat megkövetel, hogy egyedül a Pilules 
Orientales adják meg az ideális kehlet, amely 
elegánsan harmonizál a derék karcsúságával. 

Sok másféle szert és kezelést hirdetnek még, 
mint czélhozvezetöt, de eddig mind hatástalan¬ 
nak bizonyult és kénytelen volt a Pilules Orien-
tales-nak átengedni a teret, amelyet ma az egész 
világon ismernek és kedvelnek. De mindez nem 
tart vissza némely utánzót attól, hogy időről-
időre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga 
készítményét. Ezek az ígéretek, sajnos, nem vál¬ 
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt 
ad ezeknek a csábító m;i-
gasztalásoknak, a nagy költ¬ 
ség ellenére is csalódik. 
Ezek a hölgvek jobban tet¬ 
ték volna, ha mindjárt a 
Pilules Orientales-t használ¬ 
ják, mert akkor sok csaló¬ 
dást elkerülhettek volna 

Azon kölgyek száma, akik 
a Pilules Orientaleshek kö¬ 
szönhetik a gyönyörű mel¬ 
let, nagyobbodik napról¬ 
napra és a hálájuk kitűnik 
dicsérő leveleikből, amelye¬ 
ket— hivatali titok akadá¬ 
lyoz abban, — hogy teljes 
szövegükben közöljük, de 
amelyek a Pilules Orien¬ 
tales elvitathatatlan hatá¬ 
sának őszinte és autentikus 
bizonyítékai. 

így ir pl. de C . . . hölgy : 

Teljesen meg vagyok elégedve 
azon eredménynyel, amelyei el¬ 
értem a Pilules Orintalessel. 
Legyen biztosítva, miszerint há-
Iámat fogom Önnek tanúsítani, 
s hogy fogok jó és jól érdemelt 
reklámot csinálni az ön pilu-
Ui részért. 

Mme deC ...ne Biyen, 
Paris. 

És a másik : 
uram! 
A Pilules Orientales nagyon jót tesznek és köszönet 

etekért, látom örömmel azon beeséseket lassan eltűnni, 
amelyek körülvették keblemet. Most már nem esem két¬ 
ségbe, hogy szép keblet fogok visszakapni, amelyet több , 
év óta elvesztettem. 

Louise M... ne Franklin, Passy. 
A Pilules Orientales használata által esodála- l 

tosan megtelnek a íialal leányoknak épp ügy, l 
mint azon hölgyeknek, kiknek keble tokéletle- | 
níil van kifejlődve vagy s/áradtság és heleg- j 
ségben szenvedett. 

(iyenge egészségű és sxOvezetű egyének is be- { 
vehetik nzoknt, ahogy a következő két kivonat 
mulatja : 

Uram l 
Sn nagyon meg vagyok elégedve a Pilules Őrien-

tales-sal, amelyek nemcsak kissé nagyobb keblet adnak, ! 
hanem egészségesebb is vagyok. Ma SÓ evet vagyok, 
vérszegény voltam a legzsengébb gyermekkorom óta és ! 
esők azóta, hogy veszem az ön Pilvlait, látom vér¬ 
szegénységemet eltűnni. 

Ilille O . . . placc St.-Pierre, Tonncins. 

Uram ! 
A barátnőm, akivel megismertettem a Pilules Crien-

talest, nagyon meg van velük elégedve. Sőt gyomor-
göresei voltak, amelyek eltűntek. 

L. F . . . rue Couraye, Granvillc 
így a Pilules Orientales nem ártanak soha 

sem az egészségnek, sem ii gyomornak. Külön¬ 
ben kizárólag ártatlan és jótevő anyagokat tar¬ 
talmaznak s nem veszélyes szereket, mint arzén 
vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év 
i')ta, amióta minden országbeli hölgy és fiatal 
leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik 
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít: 

Uram! 
Tovább is rendelem a kitűnő Pilules Orientales 

produktumot az e'n páczienseimnek és örömmel kijelent¬ 
hetem Önnek, hogy ennek számos sikert köszönhetek. 

Doetor O . . . á N. .. 
(Loire-tnféricure.) 

A kezelés jó hatása azon¬ 
nal kifejezésre jut és töké¬ 
letes lesz a hatás 2 hónap 
alatt, sőt gyakran néhány 
hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél mutatja: 

Uram t 
14 nap óta szedem a Pilules 

Orientalest és már megelégedett¬ 
séggel meglepő eredményt veszek 
észre. 
Mme H... L . . . rue Condart, 

Marseille. 
Uram! 
Ezennel sietek önnek gratu¬ 

lálni Pilules Orientalescért, 
amelyet jobban lehetne csoda-
pilulának nevezni, hogy egyet¬ 
len üveg elegendő volt, hogy 
eltüntesse mellhorpadásaimat, 
amely keblem mindkét oldalán 
volt. Most gyönyörű keblem van. 
Az én puha mellem megkemé¬ 
nyedett, s én a* Ön Piluláitól 
el vagyok ragadtatva. 
Mme A ... L. . . Vevey, Svájc 
Itt félbeszakítjuk a czitá-

lásokal. amelyek a Piluies 
Orientales hatását mutat¬ 
ják, amelyek nem engedik 
összetéveszteni egyikével 
sem azoknak a nem reális 

szereknek,amelyek napról-napra megjelennek. 
Itt félbeszakítjuk a czitálásokat, amelyek a 

Keleti ptlulák hatását mutatják, amelyek nem 
engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak 
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra 
megjelennek. 

így tehát a hölgyek, lia javítani akarják keh¬ 
lük esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt 
vagy kemény, ne habozzanak a iPilules Orien-
tales"-hoz folyamodni. Néhány hét alatt leg¬ 
kedvesebb óhajukat teljesítve fogják látni és 

.néni fogják legszebb derekkel megáldott barát¬ 
nőjüket irigyelni. Meg lesz lepetve és elragad4 

látva az önnel teljesült gyors átalakulással. 
Egy üveg • P i l u l e s O r i e n t a l e s - ára, haszná¬ 

lati utasítással együtt 6 '45 postautalványon való 
beküldése ellenében, vagy 6 '75 kor. utánvétlel. 

J. Katié, Pliarmacien, 5 Passage verdeau Paris 

Wien, XII. Bez., Teichackergasse 

Kocsié r u csa r n o k 
Budapest, IX., Kőztelek-utcxa 4. 

AjionarcML legnagyobb tocslrattára. Árjegyzél Ingyen. 

Hutter és Schrantz r,-t, 
szitaárú- és nemczposztógyiirnk magyarországi telepe 
Budapest, X. kér., Gyomrői-út SÓ 15. szám. 
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tüzhorgany-
I&...1 ellátott többször csavart gépsodronyfonatalt 

mint tartósság tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem tévesz¬ 
tendő össze más fajta fótiatokkal, melvek mind közön¬ 
séges horganyozott (íróiból készülnek.)" Tüskés huzalok 
sima huzalok, kcltöshegyü szegek stb. igen jutányos árban ' 
Árjegyzék és minták ingyen és bértn. Továbbá gyártatnak ' 

legegyszerűbbtől n legdíszesebb kivitelig, elonyárak 
mellett Költségvetések és tervezetek díjtalanul. H 

Joseí Winkler & Sőhne 
bőrönd-táskák és 
bőráru specialisták 

Wien, I/l.Himmelpfortg. 7. 

Előkelő! Tartós? 
Versenynélkfili iraki 

Katalógus iniryen és bér¬ 
mentve. Azonnali szállítás 

Költőgépek 
had éa vaclszárnyas részére jfira-
deimezo baromfladyaxt szakszerűen 
és olcsón berendel, mindenfé le 
táj b á r o m a t , u faszé* siökaégleti 
cikkeket szállít •kOIönlege«8eg-g7ái 

NICKEBUCo.G.m.b.H, 
Központ: Wien-Inzersdorf. 
Triesterstr. 3O. Telefon 913O. 
144. íz. kíUlógns kívánatra ingjén 

„Altvater" 
Gessler 
Budapest 

Magyar ágyfoll 
2.8O koronától kezdve 
kg-.-kint. Leg-előkelőbb 

beszerzési forrás: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 
Képes árjegyzék Ingyen 

és bérmentve. 

hiszen min-
denki tudja' 
már, hogv s 

C I P K R M 

puhit, tisztit 
fényesit. 

Gyártja HERCZEGésGEIGER 
csesz. és kir udvari szállító Budapest. 

KAPHATÓ MINDENÜTT. 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezüstnemü 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. S á r g a J á n o s Készpénzésangolrendsz. ! . . *««* . . » 
császár és királyi udvari szállító karperecz órával. 

ékjére. , é. muötvö. részletfizetésre is. , karátos arany „ K. 
Budapest, IV., Kigyó-tér 5. és Vidékreválasztékotküw, ^ l ^ ^ ^ J ? 6 \ 

', MátyáS király-tér 13. Árjegyzék ingyen. 
Aczél 14 

HIRDETMÉNY. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magya r Királyi Pénz-
ttgymimszterinm. ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztály-
sorsjáték (XXXII. sorsjáték)!, osztályára szóló sorsjegyeket felül¬ 

vizsgálták, azok a föárusitóknak árusítás végett kiadattak. 
A Magy. Kir. Pénzügyminisztérium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik: 

4 Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Sorsolási Terve. 
Hariiiinckettedik sorsjáték. 110,000 sorsjef/y, 55,000 nyeremény. 

Első osztály 
Betét 12 korona 

H ú z á s : 1913 máj . 21. és 23. 

Második osztály 
Betét 2O korona 

Hnzás : 1913 jun. 18. és 19. 

Harmadik osztály 
Betét 32 korona 

Húzás : 1913 jul . 15., 16. és 17. 

Nyeremény Korona 
1 á 600OO 
1 A 20000 
1 a 10000 
1 á 5000 
3 á 2000 6000 
5 a 1000 5000 
8 & 500 4000 

80 á 800 9000 
100 á 100 10000 

3350 á 40 134000 

Nyeremény Korona 
1 a ' 70000 
1 á 25000 
1 á 10000 
l á 5000 
3 a 3000 9000 
5 á 2000 10000 
8 á 1000 8000 

20 a 600 10000 
110 á 300 33000 

4350 á 80 348000 

Nyeremény Korona 
1 á 80000 
1 á 30000 
1 á 20000 
1 á 15000 
3 á 10000 30000 
5 á 5000 25000 
8 á 2000 16000 

10 á 1000 10000 
120 á 500 60000 

4850 á 130 630500 
3500 nyer. Kor. 26300O 45OO nyer. Kor. 528OOO 5000 nyer. Kor. 916500 

Negyedik osztály 
Betét 4O korona 

Huzás:19l3aug.l2.,13.é8l4. 

Ötödik osztály 
Betét 32 korona 

Húzás : 1913 szept. 3. és 4. 

Hatodik osztály 
Betét 24 korona 

Húzás : 1913 szept. 24-töl okt. 22-ig. 

Nyeremény Korona 
1 & 9000O 
1 & 30000 
1 á 2OOOO 
1 á 150OO 
3 a 10000 300OO 
5 á 5OOO 25000 
8 á 2OOO 16000 

10 á 1000 10000 
120 á 5OO 60000 

4850 á 170 824500 

Nyeremény Korona 
1 á ' 1000OO 
1 á 80000 
1 á 2OOOO 
1 a 15000 
3 á 10000 80000 
5 á 50OO 25000 
8 á 2000 16000 

10 á 100O 10000 
120 á 500 60000 

3850 á 2OO 770000 
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t 
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30 

•nagyobb nyeremény 
zerencsés esetben 

Korona 

.000,000 
(Efty millió) 

1 i'"ai 600000 600000 
"J" 400000 400000 
;'< 200000 200000 
á 100000 100000 
" 80000 80000 
•/ 60000 60000 
í' 50000 50000 
* 40000 40000 

2 a 30QOO 60000 
2 á 25000 50000 
4 a 20000 80000 
5 a 15QOO 75000 

25 a 10000 250000 
50 á 5000 250000 

4 0 5 ' 2000 810000 
760 i 1000 760000 
140 a 500 570000 
600 H 200 6120000 

öOOOnyer.Kor.l 12050O 4OOOnyer.Kor.l076ÜOO 
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•nagyobb nyeremény 
zerencsés esetben 

Korona 

.000,000 
(Efty millió) 

1 i'"ai 600000 600000 
"J" 400000 400000 
;'< 200000 200000 
á 100000 100000 
" 80000 80000 
•/ 60000 60000 
í' 50000 50000 
* 40000 40000 

2 a 30QOO 60000 
2 á 25000 50000 
4 a 20000 80000 
5 a 15QOO 75000 

25 a 10000 250000 
50 á 5000 250000 

4 0 5 ' 2000 810000 
760 i 1000 760000 
140 a 500 570000 
600 H 200 6120000 

Az L osztály húzása 1913 május 2 1 . és 
2 3 - á n tartatik meg. A húzások a M. k i r . 
LrfHtójövedéki Igazga tóság , m i n t ál lami 
e l lenőrző ha tóság és királyi közjegyző jelen¬ 
létében, nyilvánosan történnek a huzási terem¬ 
ben. — Sorsjegyek a M. Kir. Szab. Osztálysors-
játék valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1913. évi április hó 27-én. 

Magyar Királyi Szabad, Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Tolnay. Hasay. 
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•nagyobb nyeremény 
zerencsés esetben 

Korona 

.000,000 
(Efty millió) 

1 i'"ai 600000 600000 
"J" 400000 400000 
;'< 200000 200000 
á 100000 100000 
" 80000 80000 
•/ 60000 60000 
í' 50000 50000 
* 40000 40000 

2 a 30QOO 60000 
2 á 25000 50000 
4 a 20000 80000 
5 a 15QOO 75000 

25 a 10000 250000 
50 á 5000 250000 

4 0 5 ' 2000 810000 
760 i 1000 760000 
140 a 500 570000 
600 H 200 6120000 

Az L osztály húzása 1913 május 2 1 . és 
2 3 - á n tartatik meg. A húzások a M. k i r . 
LrfHtójövedéki Igazga tóság , m i n t ál lami 
e l lenőrző ha tóság és királyi közjegyző jelen¬ 
létében, nyilvánosan történnek a huzási terem¬ 
ben. — Sorsjegyek a M. Kir. Szab. Osztálysors-
játék valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1913. évi április hó 27-én. 

Magyar Királyi Szabad, Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Tolnay. Hasay. 33000 ij«n»íijitk.r. 10555000 

Jövendöltesse meg élet¬ 
történetét ezen ember által! 
Csodás tudását, az emberi életbe látását a távol-
ból mindazok megcsodálják, akik írnak neki. 

Ezer és ezer ember kérte már 
lanácsát az élet mindenféle fázi¬ 
saiban. Megmondj* kiváló képessé¬ 
geit, megmutatja, hol kínálkozik Ön¬ 
nek'eredmény, ki barátja, ki ellen¬ 
gége, élete jó és rossz fordulópontjait. 

Az ő leírása, az elmúlt, jelen¬ 
legi és a jövő eseményeiről meg 
fogják Önt lepni, hasznára lesz Ön¬ 
nek. Mindaz, ami neki ehhez 
szükséges, egyedül az Ön neve 
(sajátkezű aláírásában), születési dá¬ 
tum és nemének megjelölése. Pénz 
nem szükséges. Hivatkozzon egy¬ 
szerűen lapunkra és kérjen egy 
olvasópróbát ingyen. 

Stahlmann Pál úr, egy tapasztalt német asztrológus, Ober-
Niewsadern-ból mondja : 

«A horoszkóp, melyet Roxroy tanár úr nekem felállított, teljesen 
megfelel az igazságnak. Alapos, teljesen sikerült munka. M i n t á n 
magam is asztrológus vagyok, csillagászati számí¬ 
tásait és adatait pontosan ntánavizsgáltam és azt ta-
tultam, hogy munkája minden részletében perfekt, ő maga pedig ezen 
ládományban teljesen avatott. Roxroy tanár nr egy igazi emberbarát, 
mindenkinek igénybe kellene venni szolgálatút, mert ezáltal rei.d-
kivül sok előnyt szerezhet maganas.n 

Blanquel bárónő, egyik legtalentumosabb párisi nő, a követke¬ 
zőket mondja : 

(Köszönetet mondok Önnek alapos jövendőmondásáért, mely 
csakugyan rendkívül pontot. Én nur különböző asztrológusokhoz 
fordultam, de egyetlen eguú'l sem sikerült oly igaz és t«Ijesen meg¬ 
elégedésemre szolgáló választ nyernem. Szívesen fogom önt ajánlani 
és bámulatos tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni.» 

Nagytiszteletü G. C. Hasgkarl ph. dr. lelkész úr, egy Roxroy 
tanárhoz intézett levelében a következőket mondja: 

«Ön b Zt nyara a legnagyobb specialista és mester a szakmájá¬ 
ban. Mindenki, aki tanácsot 'kér Öntől, bámulni fog az Ön jóslatai¬ 
nál kifejtett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanácsán. 
A legszkeptikusabb is, ha egyszer Önnel levelezett, újra és újra ki 
fogja kérni tanácsát » 

Ha Ön ezen készséges ajánlatból hasznot akar és olvasásra 
próbakép egyelniást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevét, 
pontos cziníet, születésének napját, hónapját, évét és helyét, (mind 
olvashatóan írva) továbbá, hogy ön férfi, asszony-e vagy kisasszony 
és írja la az alábbi verset sajátkezüleg: 

Az Ön segítő' tanácsa 
Amint azt mondják ezren, 
Eredményt és szerencsét hoz, 
Én is igénybe veszem. 

Portókiauás és irásilletékre küldjön be 60 fillért levélbélyegben. 
Czimezze az Ön 25 filléres bélyeggel ellátott levelét ROXROY, 
Dept. 4010 D. 177a Kensington High Street, London, W. Anglia 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája íztelen 

chininből 

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

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű cbinin 
bevenni nem képesek. 

Valódi, ha minden egyes 
piros csórnagolópapiroson 
Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

l kg. szürke fosztott ágytoll 2'80 K, jobb 3'50, félszürke jó 
4'50, szép 5'50, finom fehér 6'50, jobb 7.50, hófehér 8'50, hófehér 
finom 9'50 K. -Tisza gyöngye- saját különlegességünk. 

„,- —*• «.i,..,elyes dunyha 200X140cm. 12 .«, - . ««, -. — — 
Készlet tetszés szerinti méretekben és minőségben. Nagy raktár : 

véltei, 15 koronától feljebb bérmentve. Meg nem felelöt kicse¬ 
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes 
>•• árjegyzékünket ingyen és bérmentve. • 
Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolc* BŐ. szám. 

Ön is egyedül kivan 
borotválkozni, s nem tudja, 

hogy a sokféle készülék közül 

melyiket válassza. 

Ne vegyen mást, csak egy 

Gcm-biztonsági 
borotváló-kcszülckct 
valódi damaszkuszi pengékkel s biztosítjuk, hogy 
meg lesz elégedve. 

Tíz koronáért minden szakmabeli üzletben megrendelhető, 

(HINA KÜ5T 
_^5E3i> evőkészletek, kávé-, tea-é evőkészletek, kávé-, tea- és 

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

részletfizetésre 

•lek és Társa rt, 
IRODÁK: V., Bálvány-u.18. 

, ÜZLET: VI., Andrássy-ut1. 

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

A l M V Á b f l Óvjátok gyermekeiteket hátgerincz-
AÍMYAI\! m elgörbllléstSI. H 
Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopécl-támasztó fűzőimet használja. Mesést n 
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze. 

Füzöhaszrjálat e lő t t Füzőhasználat után. 
Hatkötők, gummiharisnyák, mellfúzók mérték szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás, 
•értékelt árak I Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett! 
Legújabb képes Jubileumi árjegyzéket Ingyen és bérmentve küld: 
KELETI J . testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17 K. sz 
Alapitatott 1878. Telefon 13—76. 

Tiszta alumínium.szép,egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKESZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 

tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen 

Ára komplett 4 0 korona. 
l itnyoroósiita 
l merő 
l habverő 
l citromnyomó 
lteasznro 

l fedő 16 cm 
l » 18 i 
l 
l pecsenyesütő 
lökörszemsiitöísz. 

l lábas 12cm l tojássfitő 

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona 
Nagy konyhakészlet, TT 

ne néz min. U. ábra szerint **• 
Urasági konyhakészlet TT 1QQ 

különösen nehéz min. III. •**• A u w 

Vt liter K l -20 
•/« liter K l-50 
1 liter K l -80 
IVi liter K 2-20 
2 liter K 3 ' -

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

12 cm K — 65 
14 cm K — 
16 cm K l'— 
18 cm K 1-20 

l liter K l-70 
!•/» liter K 2-20 
2V« liter K 2-70 
3"/« liter K 3-60 
5 liter K 4-50 

NAGY KÉPES ÍBJEGYZEK: 
Alumínium-társaság 
Wien, l.. Kárntnerstr. 28. 

l. oszt. Háztartási eikkek. 
M. ou t . Asztalkeszlet, evőeszközök. 

-il. oszt. Utazási él turistacikkek. 
IV. oszt. Ajándéktárgyak és ujdonságok. 
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Tátra-Gánócz 
gyógyfürdő 

Szívbajok. Rheu -
matizmus. Küsz-
vény. Vesebajok. 
Női bajok. Neu-
r?sztéria.Gyomor-
bántalmak Angol-
ktSr eseteiben. 

természetes szénsavdűs for¬ 
rásával kitűnő gyógyhatású. 
Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő 
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda, 
telefon, állandó csendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬ 
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől. 

Állandó fürdőorvos Budapestről. 
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást díj¬ 
talanul azonnal küld. 

Fürddgondnoksag, Gánóczfürdó. 

IGLÚFÜRED 
vasúti állomás; Igló. 
fekvéssel, fenyvesekkel 

KitUnő konyha. 
Állandó fürdőorvos. 
Árak mérsékeltek. 

Tájékoztató leírást (pros¬ 
pektust) kívánatra küld 

Iglofüred gondnoksága. 

GYÓGYFÜRDŐ 
(Szepesmegye) 

(Automobiljárat.) Gyönyörű 
körülövezve, teljesen védett 

fekvésű hely. Elsőrendű víz-
gyógyintézet az összes fizikai 
gyógyító eljárásokra. Inha-
latórium, szénsavas fürdők, 
fekvőcsarnok, hizlalókura stb. 
Szórakozásokról gondoskodva. 

M 
;it-szappan 
70 fillér. 

ARGIT-
CRÉME 

ti,.f.:t . . . J . . a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az 
Margit " pOUfler egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 

1 K yn fill szerencsés összeállilásábnn rejlik, a bőr azon 
i\ ÍM un. n a l f e | v e s z j és kiváló hatása már pár óra le¬ 

folyása alatt észlelhető. Mivel a Margil-crém<-| 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy-
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen 
készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsir-
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett. Ára l kor. 

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

VARASD-TOPLITZ 
kénes gyógyforrás 
(Horvát-ország). 
Vasút, posta-, telefon- és távirda-
állomás. Új gyógyszálloda vil¬ 
lanyvilágítással, hírneves radio-
activ tartalmú kénes hőforrás 
+ 58 G°. — Ajánlva : kőszvény, 
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬ 

rák makacs torok-, gége-, mell-, 
mí>j-. gyomor- és bélbántalmak-
nál. — Elektromos másságé. — 
Iszap-szénsavas és napíürdők. — 
Egész éven át nyitva. — Modern 
kényelem. - - Új szállodák. — 
Mesés környék.— Kalonazene. — 
Prospektus ingyen és bérmentve. 
FÜBDŐOHYOS: ŐR. LOCHEETI. 

* Elzsirosodás, + 
elhízás 

megszüntethető a "TONNOLA" 
ál tal . Kitüntetve az aranyérdem-
Jellel és dicsérő oklevéllel. Nincs 
többé erüs derek, kövér csípő, ha¬ 
nem iarcsn, elegáns és gra-
CZÍ02US alak. Nem sryógy-
szer, nem titkos szer, ere¬ 
déi tlegr zsírtalanító, elhájaso-
dott ugyan, de azért egrészségres 
személteknek. Nem kell diéta, 
nem kell az életmódot megváltoz¬ 
tatni. Tökéletes hatás, íra 3 kor. 
postán, vâ 'V utánvéttel. Gyár: D. 
Fraiiz Steiner Se Co., Berlin 
31. Kóniggratzeratrasse 85. 
Főraktár és szí tküldés Török József, 
Budapent, VI. kér., Király-utcza lí 

a Tátrn lábánál,széltőt és nortól védett klimatikus ffyó_ 
és nyaralóhely, vizgyogj-intézcttel Poprád város köz¬ 
vetlen közelében. Innen a Dobsinai Jégbarlang legrövi¬ 
debb úton érhető el. Omnibus közlekedés minden vonat-

pesi 
Állami hivatalnokok az elő- «s utóidényben 

szobaárakból 5O "•. engedményt élveznek-
Étkezés naponta a penzióban : reggel 2, délben 4 és 
este 2 fogás .> korona. — Kívánatra prospektust küld 

Tátra-Virágvölgy g-ondnokságra. 

CSiZFURDO 
A kontinens legerősebb jód-bróm forrása nagy rádióactivi-
tással. Meglepő gvógyeredmények. Fürdő megnyitás roájns 
hó 1-én. Melegfürdők, hidegvizgyógymíd, izzasztókárák, 
szénsavas-fürdők és az összes hidropathiai gyógymódok. 
Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakások, szanató¬ 
rium, szórakozások. Államhivatalnokok és katonatisztek¬ 
nek elő- utóidénybon 50 °/o engedmény. Csiziviz,háznál tör¬ 
ténő ivóknrához rendelhető a forrásnál és Édeskuty L. 
lerakatnban, Budapesten. Prospektust szívesen küld » fürdő-
igazgatóság. Posta, távirda, telefon, vasut-állomás helyben. — 
Fürdőorvosok: dr. Kallós Jenő, dr. Pazar László 

TOBELBAD 
GYÓGYFÜRDŐ SZANATÓRIUM Graz mellett 
Radiumos gyógyforrások, ívd- és fürdókurák. — Diétás g/ógy-
kezelések, hízd- és soványitdkurák. — Nap- és légfürdók és 
az összes természetes gyógymódok, — Gyomor- és bélbete¬ 
gek, rheumások, kiiszvényesek, légcsőhurutosok, Idegbetegek 
évszázados gyógylielye. — Egyéni (ydgykezelés dr. KÜRT 
LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mérsékelt 
árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, magyar 
levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélozlm : Tobelbad bei 
Graz. Megnyílott április IS-én. Előldényben külön kedvezmény. 

Valódi brüiini szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári Idényre. 

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(Katát, nadrág, is mellény) 

elegendő, csak 

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

egy szelvényt fekete izilonruháboz 20.— K-ért, szintúgy 
f e löltőizövetet, turistalódent, iclyemkímgirnt, női koiztum 
izSveteket itb. gyári árakon küld, mint megbi/h»tó és 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raklar. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök a melyeket • mtgánvnrfi élrez, ba tzovet-
Bflkiézletét, közvetlen Siegel-Imhof cégnél, a gyári 
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, lég-
olcióbb árak. Óriás! választék. Mintába, figyelmes 
kiszolgálás, xoég a legkisebb rendelésnél is, teljesen friss 

árában. 

Elsőrangú diiilikus viz: legüdi-
tőbb asztali ital. Nagyi ' 

gyógyforrás 
agymervv lithiumtartalmánál fogva rend¬ 

kívül gyógyhatású, különösen : 
gyontorbajok, étvágytalanság, a gyomor- és bél krónikus 
hurutja, k.iszvény, vese, hólyag és vízelet szervek bajainál. 
M E G R E N D E L H E T Ő : Sel iönboniBnchheim gróf 
u r ada lmi ásványvizek berlőségénél, Szolyván. 

ZOBRANCZ S GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyóben. 
Qlanbersós. hideg-, kénes, sós viz. Gyomor- és máj-

— betegek magyar Karlsbadja. = = = = = 
Ffirdőidény : május 15-től szeptember IS^ig. Előidény: május 

IS-től június l-ig. Utóidény: szeptember 1-tó'l szeptember 15-ig. 
30 °/o árengedménynyel a lakásoknál. 

Ez a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alliasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hüdések, gufaiitési 
rohamoknál vérelvonólag, fetezlvólsg hat, csúzos és köszvényes bán-
talmaknál e kór okozta erjedési termékekre, ((rakodásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen, ozukorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csont¬ 
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, liörvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadni ányok, has hártya izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idolt bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felöl lövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és 1/-> óra alatt elérhető. 

A viz otthon is sikerrel használható. Ára : egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 20 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A viz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások: oSzoliráiicz gyógyfürdő 
igazgatósa gának Szobráncz gyógyfürdő* czimzendok. Posta-
és lávirda-állomás helyben. A fáraó' igazgató-orvosa : Dr. Russay 
Gábor Lajos. A fürdő igazgatósága. 

a gjomor, belek, húgyhólyag s különösen a 
léglőszervek hnrutos bántalmainál igen jó ha-
tásn még akkor is, ha versesek esete forog fenn. 
Megrendelhető: ÉDESKUTY L.-náJ Budapesten 

és a forrás kezeiőségénél Munkácson. 

T ATRALOMNICZ Lomnicz-szálló. 
Bethlen-ház (július 1-én.) 

Szezon máius 31-től. Lóverseny, nemzetközi galamblövészet, tennis és golf. Klimatikus gyógyhely, modern sza¬ 
natóriummal az igazgatóság kezelésében. Posta. Telefon. Automobilok Prospektust ingyen küld az igazgatóság. 

Palota-szálló 
KORONAHEGY-FORDÖ (kétórásokkal) 

PÁRAD 
Évad május 15-töl szept. végéig. 

GYÓGY¬ 
FÜRDŐ 

K á r o l y i Mihály gróf tulajdona. Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬ 
kel és hidegvizgyógyintézettel, égvéuyea kénes savanyuviz, természetes 
arzén ée vastartalmú vizek. Kiv«ló jó hutása i d e g . , v é r - gyo¬ 
mor- él méhbajoknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta' enyhe 
negyi levegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezheti 
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadásira. Kitűnő élelmezés 
mérsékelt árak mellett. A főérad június hó ál-töl augusztus 31-ig tart 
Fflrdőkabinok 'és folyosók gőzfűtéssel vannak ellátva! 
Az egész fardőtelep és a lakások villanyvilágítással vannak ellátva 
Kényelmes automobil-közlekedés. — Prospektussal és bárminemű 
felvilágosítással készségesen szolgál a Í K - J - -

rurdoigazgatóság. 
Elő- és otóévadban a lakások 50'1 •• -kai olcsóbbak az állandó vendé éknek. 

Franklin-Társulat Dyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza. 4. sz. 

MSA 
19. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) HÓ 

SZERKESZTŐ 

ITSY I <^& \_ BUDAPEST, MÁJUS 11, 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f 
feltételek: \ 

Egészévre _ „ 
Félévre 
Negyedévre 

20 
1O 

5 

koronaJi 
korona.V 
korona. \ 

* ( A .Vitófc rbniJc<ÍJ>-val 
ént 1 koronával 
Ibb. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

AZ OROSZLÁN-KÖLYÖK ÉS DAJKÁJA. — KitteNberger Kálmán eredeti fölvétele, 
(Minden jog lentartva.) 


