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Az , B E R 3 O N " gnmmisarok 
kUlónlegcs gummi-
sziilt s be - van bizo-
minöség tar tósabb 

keverékből k*V 
nyitva, hosy M • 

mint a 

AZ uj j , B E R S O N " ffnmmisaroknak pontosam 
ohan » színe é s formája, mint az ön cipí.j« 
borsarkának, alakjának müvészies kivitelében rend-
kivill e legáns , minősége kiválóan tartó* és 
petoelykönnyü, 

Az uj | , B E R S O N " gnmmisarok megóvja cipö-
jónek bőrsarkát az elf erdiiléstöl, cipőjét állandón 
elegáns, tökéletes formájában tartja meg és nagy 
rugalmasságánál fogva védi az Ön idegeit és hát-
geríMcét. 

A számos, teljesen értéktelen versenygyártmánf-
nak célja az, hogy a mintázás utánzásával éi 
hasonhangzása elnevezéssel a t. c. közönséget felró 
Tezesse. 

A valódi új í jBERSOH" guinmisarok elegáni 
aranydobozba van csomagolva, amelyen a sió 
„Beraon" világosan olvasható. Azonkívül minden 
valódi nj Berson-gnmmisarkon látható az itt ábrázolt 
gyári * ~ melyre különös flgye-
Tédjegy " " " ^ ( ^ ^ • ^ ^ p I e m fordítandó. 

Kérjen határozottan csakis ezzel avédjogygyel 
•Hatott „ B E R S O N " grnnmisarkot. Csak saját 
cipésze vagy cípökereskedője által erősí¬ 
t é s s é cipősarkára és saját érdekében atasitsom 
vissza minden más gyártmányt. 

Bersonmüvek, Budapest, vn. 

-4- Csak hölgyeket érdekli!+ 
30 MAGYAB NŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

KELETI I. Bpest, IV., Korona-
herczeg-u. 14/16.sz. 
Gr.Szapary-udvar.) 

A ozég iáját gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az összes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zők és melltartók éptermetünk részére, 
valamint kíegyenlitofiizok ferde növésiiek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkb'tők. 
Egyenestartdk. Hygienikus havibajkötók! 
Gummiharisnyák. A legkiválóbb franczia 
és amerikai női óvszer különlegességek ! 
Új! Autó Vaginái Spray. Új l Irrigato-
rok, bidék, valamint ás ögezes betegápo¬ 
lási czlkkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árak. 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt fek¬ 
tet elsőrendű faj¬ 
tiszta anyagra. 

GYÜMÖLCSFACSEIETÉK 
k, díszcserjék,tűlevelűek,keri-

tésnövények, bogyogrümölcsüek stb. 

SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(X. sima mm) európai és amerikai sima 
g7Ök«r*STessiók. Oktató diszárjeg-yzék 

kivánatara ing-yen. 
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OITSY PÁL. BUDAPEST, MÁRCZIÜS 9. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-ntoza 11. 
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Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek: 

{Egészévre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ 

SÓ korona. 
1O korona. 

6 korona. 

A fViU0*rónftd»-val 
negyedé ven ként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag mag-

liabirnzott viteldíj is oaatolandó. 

'CSALÁDI DOBOZ //// 

CSALÁDI DOBOZ 
FEDRK CIPŐKRÉM 

CSBK FILLR 

A LEGNAGYOBB HZTARTÁSBAN IS EGY HNAPRA ELEGEND, 

Tiszta alumínium, szép,egészséges és tartós 

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

Ára komplett 4 O korona. 
l faiét 10 nn 
l • 12 i 
l . 11 t 
l • 16 • 
l . IS , 

l lábas 12 cm l tojássülő 

16 
18 
20 

1 omelettsiUő 
1 1 te|serpenyő 
\ l fedő 12 cm 

14 • 

l fedő 16 cm 
l • líS , 
l » 20 » 
l pecsenyesütő 
l.ökörszeinsütő í sz. 

l átnyomúiita 
l merő 
l h abven, 
l citromnvomó 
l teaszürí, 

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona. 
Nagy konyhakészlet, T7~ fjf) 

neoéz miu. II. ábra szerint •"• y " 
Urasági konyhakészlet 

tülönösen nehéz mio. III. 

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

I 2 c m . _ _ _ K —65 
14 cm K—-80 
10 cm K l'— 
18 cm._.. _ K l -20 

NAGY KÉPES ÁRJEGYZÉK 
Alumínium-társaság 
Wien, I., Kárntnerstr. 28. 

I. oszt. Háztartisi cikkek. 
M. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök. 

Ml. oszt. Utazási ás turistacikkek. 
IV. oszt. Ajándéktárgyak és újdonságok 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. sz. 
A BALATON ÖSSZETORLÓDOTT JEGE A LELLEI PARTNÁL.—Bachó Zoltán fölvétele. 
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Lászlóffy kedélyesen ingerkedve így riposz-
tált: 

— Semmi mézes-mázas szavak! Csak beszélj 
itt is bátran a Don Quichotteról, a ki valami¬ 
kor mégis csak leveri a te gazdasági szél¬ 
malmaidat. 

— Ma este Filippinél találkozunk! - - vi¬ 
szonozta az aposztrofált enyelegve. 

- Hagyjuk békén együtt a derék Faustot, 
Mefisztó barátjával, — szólt idegesen Magory, 
mire Lászlóffy rájuk csukta az ajtót. 

- Jöjj fel lakásomra, édes Bélám. Ott nem 
zavarnak a hivataléhesek és hírszomjasok. 

Az eső elállt. Szivárvány is mutatkozott az 
égen. Az aszfalt félig felszáradt. Tehát vissza¬ 
felé is gyalog mentek. Útközben találkoztak 
Hancsóhval és Tésayval, kik, tekintettel az 
utóbbi kivágott lakkczipőire. az eső megszű¬ 
nését egy szivarosboltban várták meg. 

A miniszter megállította őket: 
- Megint a csinos trafikoslánynál sziesztáz-

lál, Béniké? Te paradicsomi kigyó, ki Ádámot 
is csábítod, a mi szolid, bölcs hallgatónkat. 

— Nem Ádám: Pythagoras ő, — válaszolt 
Tésay. - - «Sein Ebenbild wie aus dem Aug' 
gestochen.» 

- Míg ő a trafikos-kisasszonynak udvarol-
gatott, azalatt én újságot olvastam, — igazolta 
magát Hancsóh, ki minden szót, tréfát komo¬ 
lyan vett. 

- Olvasott, mint mindig, mindenütt: dér 
stíllé Zeitungsfresser! - monda Tésay, ki 
folyton német szállóigéket vagy klassziki s 
czitátumokat vegyített beszédébe. Kétségtelenül 
fitogtatni akarta, hogy a papagályzöld hajtókás 
vitéz dragonyosoknál szolgált és ott a svad-
ronyos kapitány, báró Wossnitz Dagobert nejé¬ 
ben, Adelgunda bárónőben a klasszikusokért 
és a modernekért rajongó élő lexikonra talált. 

A miniszter, miután lakásába értek, mely az 
«Angol királynő" szálló második emeletén két 
utczai szobából állott, szivarral kínálta meg 
Magoryt és elmondta neki röviden, hogy mit 
tett és szándékozik tenni a némethunniai asz-
szonyi crimen linguae dolgában. 

- Maga az ügy elintézése — mondta, — a 
kultuszminiszter és az egyházi hatóság föladata 
lesz. Az áthelyezés igazi okát elhallgatom, mert 
ha előadnám, Sólyomházy, ki Zavreczky párt¬ 
fogója, leszavazna társaival. De kijelentem, 
hogy az áthelyezés, Zavreczky előttem kifeje¬ 
zett óhajtásával megegyezik. Felesége azonban, 
mint Sólyomházytól is hallottam,-, nem fog 
örömmel távozni Német-Hunniából, hol egy 
testi-lelki barátnője, az inkriminált gróf Vár¬ 
helyi Lajosné, az év legnagyobb részét tölti. 

- Tehát így az asszony is megkapja bünte¬ 
tését, — jegyezte meg Magory nevetve. — No, 
ugyan szép büntetés. Ezt nevezem aztán fölfelé¬ 
elcsapásnak. 

- Te csak sehogysem tudsz beletörődni sor¬ 
sodba, te tigris-mameluk. Látod, én már birka-
szelíd miniszterré fuzionálódtam. 

- Oroszlánkarmokkal: hála Isten! No, de 
szemeltél ki már Zavreczky helyébe új fő¬ 
ispánt? 

- Nem csűröm-csavarom. Te, Magory Béla, 
vagy az én egyedüli jelöltem. 

- Én ?! — kérdezte, az előzmények után 
nagyon meg nem lepetve az aposztrofált. -
A te kezedből, édes vezérem, — folytatta meleg 
érzéssel, vagy, a hogy ellenségei mondanák: a 
«hála pózolt ihlettségével», — nem fogadhatok 
el hivatalt, mert a világ könnyen félreismer¬ 
hetné azt az igaz ragaszkodást, mely engem a 
te személyedhez köt. 

A miniszter kezet szorított hű tanítványával, 
de. azért erősen szeme közé nézve, ezt jelen¬ 
tette ki előtte: 

- Én e jelöléstől el nem állok! Nekem egy 
ilyen, testben-lélekben igaz magyarra van szük¬ 
ségem, kiben szívós akaratot Játok és kinek 
ezért erős keze is lesz. Mint mindenki tudja: 
a kormányzati és társadalmi magyarosítást tö¬ 

rekvéseim legfőbb czéljául tűztem ki, mert be¬ 
láttam, hogy az erre első sorban hivatott ténye¬ 
zők, az iskolák, nem elégségesek. S így rég föl¬ 
tettem magamban, hogy Német-Hunniában, ez 
egyik legcsökönyösebb német kolóniában, eré¬ 
lyesen megkezdem működésemet. 

- Most itt a szerencsés alkalom, az ok az 
akczióra . . . 

- És te vagy a rátermett ember, ki törek¬ 
véseimet hazafias lelkesedéssel sikerre vezetni 
fogod. Tehát, Béla barátom, muszáj! 

— Ha így .állanak a -dolgok, ha : muszáj, 
mint jó hazafi, nem utasíthatom vissza kitün¬ 
tető bizalmadat. 

A miniszter sugárzó arczczal kemény paro¬ 
lára fogta híve kezét. 

- Arról, a mit tenned kell: lesz még időnk 
beszélni, — mondta, aztán kedélyeskedve foly¬ 
tatta. — De most, főispánjelölt úr, vége legyen 
ám a békétlenkedésnek a pártkörben és a ház 
folyosóján, mert fegyelmi eljárás lehet belőle. 

— Állok elébe, - - viszonzá Magory jóked¬ 
vűn. — A kuruczból labancz lett. De Lászlóffy 
labancza ám ! 

Nevetve kezet szorítottak. Magory távozott 
és Lászlóffy becsöngette inasát, hogy hozza elő 
redingotját, az úgynevezett Ferencz József-
kabátot, a lojalitás térdig érő, alázatos, szemér-
metes mezét. Felöltötte, aztán czilinderét vette 
és kocsiba ült, benézett hivatalába, hol mái-
készen találta az iratokat. Miután azokat revi¬ 
deálta, sajátkezűleg irta az akta végére az új 
főispán személye iránti javaslatot és a szte-
reotyp vörös bagaria irattáskával a miniszter¬ 
elnöki palotába hajtatott miniszteri tanácsko¬ 
zásra. 

A tanácskozás befejezése után a miniszter¬ 
elnök így szólt hozzá: 

- Látod, ma is csendes csata volt Philippi-
nél. Mégis csak megegyezünk néha, Pali ba¬ 
rátom. 

- Néha, - - válaszolt Lászlóffy. - - Kivált, 
ha nem tárgyaljuk törvényjavaslataimat. 

- Még nincsenek elveszve, - - biztosította 
őt a miniszterelnök. — Tanulmányozni fogjuk. 

- Tanulmányozni, elaltatni. Különösen a vá¬ 
lasztási refurmot, — vetette szemére Lászlóffy. 

Báró Sólyomházy meg nem állhatta, hogy ne 
ironizáljon : 

- A gyermek nem halt meg, csak alszik. 
- Meglehet, — viszonzá Lászlóffy. — Isten 

veletek ! 
- A viszontlátásra, szervusz! . . . Ég ve¬ 

led ! . . . Jó éjt! . . . Jó mulatást, au plais i r! . . . 
A viszontlátásig! Au revóir! . . . Tschau, jó'j-
czakát! — zavargóit a miniszterelnök és a je¬ 
lenlevő' miniszterek búcsúzása össze-vissza. 

Lászlóffy másnap reggel kilenczkor már a 
hivatalban volt és így szólt Hámosinak: 

- A kinevezésre meg van a hozzájárulás. 
Kérem, írjon néhány sornyi bizalmas félhiva¬ 
talos levelet Zavreczkynek is és értesítse leg¬ 
felső helyen javaslatba hozott kinevezéséről, 
mely részben, előttem kifejezett saját óhajtására 
történik. 

Magory Béla az «Angol királynő »-nél lakott, 
mint Lászlóffy. 

A második emelet egy négyablakos, a Dunára 
is kilátást nyújtó, szegletszobáját, háló- és elő¬ 
szobájával, tartotta bérben. A szalonul szolgáló 
teremben legelébb szembe tűnik két rengeteg 
törökszövetes ottomán, egy hatalmas király-
tigns-pár, hímje és nősténye, bőrével lábsző¬ 
nyeg gyanánt. A csillár alatt egy óriás kerek 
puff-pamlag, zsöllék, márványos asztalkák, ke¬ 
leti szőnyegek, függönyök, az Odisszeát és 
Aeneiszt ábrázoló fényes ablakfestmények. A 
kismagori kastélyból felhozott ősi fegyvergyűj¬ 
temény, ritka szép agancspéldányok, kitömött 
óriás kőszáli sással és két gyönyörű sólyom¬ 
mal. A fekete márványkandallón (ez is az ősi 
fészekből való) renaissance-korbeli phőnixes-

óra, hasonló csodamadaras kargyertyatartók¬ 
kal. Látható több ősi családi kép is, újra be¬ 
aranyozott keretekben: pánczélos, párduczos 
hősök, bársonymentés, drágaköves lovagok 
alakjai, egy 1848—49-iki cserkoszorús honvéd¬ 
huszárezredes, stb. 

Három hét múlt el a történtek óta. 
Magory, miután művészileg manicure-ezett 

kezeit parfümös vízben megöblögette, csenge¬ 
tett szolgájának, ki a lakással szemközt a 
folyosóra nyiló kis cselédszobák egyikét fog¬ 
lalta el. Nyomban megjelent Franz Gergely, a 
két kapitulácziót kiszolgált huszárführer, ki az 
önkéntesből lett tartalékos hadnagy, később 
főhadnagy úrral végig küzdte (Magory már kép¬ 
viselő volt) a boszniai hadjáratot, őt a czivil-
életbe is követte és huszáros szabású és zsinór-
zású fekete magyarban járt, pengő ezüst sar-
kantyúsan. 

Gergely sötétkék, hasonló zsinórzattal ellá¬ 
tott, végig finom selyemmel bélelt zekét hozott 
elő, melyet begombolva is és lehajtva gallérját, 
nyitva, széttárt elörészszel is lehetett viselni. 
A -hasonló szinű és zsinórzatú inexpressible 
bőségére nézve a szűk magyar és a lobogó len¬ 
gyel kimondhatatlan szabása közt ingadozott. 
Könnyű fehérpetytyes sötétkék foulard nyak¬ 
kendőt kötött csokorra a finoman czizelált 
ezüst pitykegombos, könnyű fehér selyemmel¬ 
lényhez. Festői ránczokat vető fekete chagrin-
bőr csizmája, a lábbelikészítés remeke, a csak¬ 
nem nőies kicsiny lábakhoz méltó. Világos¬ 
szürke svéd keztyű, magyaros alakú, hasonló 
szinű kalap és czizelált ezüstfogójú fekete ma¬ 
hagóni sétapálcza egészítették ki az elegáns 
magyar utczai öltözéket, melyet a múltak di¬ 
vatja iránt érdeklődő szaktudósok számára örö¬ 
kítettem meg. 

Gergely most azt kérdezte gazdájától, hogy 
a méltóságos úr parancsol-e még valamit, mert 
a pakkolással már kész volna. 

- Az útra az új vadász-turistaruhámat ve¬ 
szem föl. A nagy podgyászt a szolgák szállít¬ 
sák holnap k:rán reggel a vasúthoz. A bér¬ 
kocsit pedig számomra reggeli fél hét órára 
rendelje meg. 

Értem, jelentem alássan, méltóságcs 
uram. 

Egy nappal hamarébb érkezem mep, 
mint a mikorra várnak. De erről, értsen meg 
jól, sem itt, sem Német-Hunniában senkinek 
sem beszél. Maga a bagázsiával megy és hol¬ 
nap délután elfoglalja posztját a városházán 
s ott azt mondja, hogy előőrsül rukkolt be a 
czakumpakkal. Mert hát kémszemlére me¬ 
gyünk. 

- Bekognoszczérung, Fórposzt?-—kérdezio 
Gergely szikrázó szemekkel. 

- Ügy van. De ez oly titok, mint a minő a 
hadijelszó. Érti 'l 

- Értem, jelentem alássan. 
—Végezzen el mindent. Kebrteuch ! lm Trab ! 

Mar s eh! 
Az aznap reggeli hivatalos lap Zavreczky 

Vüibáld főispánnak miniszteri tanácsossá és 
helyébe Magory Magógh Bélának főispánná 
való kinevezését közölték. Zavreczky számára 
báró Sólyomházy, gróf Zerénváry a latere mi¬ 
niszter útján a Lipót-rend lovagkeresztjét esz¬ 
közölte ki. Ez volt a tromf Lászlóffy ellen. 

Magory, az új főispán, miután Gergely távo¬ 
zott, még egyszer végig nézte magát a tükör¬ 
ben és aztán föl s alá sétált a szalonban. Han¬ 
csóh és Tésay barátjait várta, kik félhat órára 
találkozót adtak neki a lakásán, esetleg oda¬ 
lenn a vigadótéri kioszkban. 

Főispán volna már tehát: így gondolkozó't. 
Nem járt utána. Becsvágy nem vezette. Nem . 
irta zászlajára: ad astra. Ég, lelkesedik kitű¬ 
zött feladatáért, de kitüntetésre, emelkedésre 
iiem számít. De mégis örült a napsugaraknak, 
mik az ablakon, a sűrű szövésű szőnyegek da¬ 
czára, behatolva, üdvözölték és aztán tovább 
illantak, hogy megvilágítsák, megaranyozzák a 

régi családi képeket. Hadd lássa a 
derék utód, hogy mily büszkén mo¬ 
solyognák most reá az ősök, a hő¬ 
sök . . . 

- Mégsem jönnek, — szólt ma¬ 
gához a nyitott ablakon kitekint¬ 
ve. — Ott van Béni, la. A kioszk 
felé tart, — pattant föl. — Bordeaux 
színeiről ismerem meg. Harisnya, 
nyakkölő, zsebkendő, mint három 
egytestvér fiatal leány, egyazon szí¬ 
nekben díszeleg. 

Visszafordulva az ablaktól, szem¬ 
közt találta magát Rózsai Lídia kis¬ 
asszonynyal. Ez a hölgyecske a dunai 
korzó egyik szállójában lakó özvegy 
Eicasoli herczegnő, született Vár¬ 
helyi Marianne grófnőt — Magory 
egyik közelmúlt érdekes szerelmi ka¬ 
landjának kaczér, szép hősnőjét -
vallja úrnőjének, mint a kinél ma¬ 
gyar komorna minőségében van al¬ 
kalmazva, egy franczia komorna és 
egy angol miss mellett, három esz¬ 
tendő óta. Igen csinos, pikáns, pisze 
orrú, barna fürtű hölgyecske, ki a 
herczegi háznál előkelősködő mo¬ 
dort sajátított el és beszéde valódi, 
önkénytelen paródiája, majmolása 
az arisztokrata hölgyek előkelőn 
francziáskodó jargonjának. Magory 
hálójába csak úgy került, hogy egy 
ideig a hercegné kártyáit, bizalma¬ 
sabb izeneteit közvetítette és mikor 
valami komoly félreértés követkei-
tében a herczegnő és Magory közt 
az érintkezés megszűnt: az utóbbi 
arra kérte, simogatta a kedves kis 
vad postagalambot, hogy ha nem 
is hoz többé izeneteket, kopogtas¬ 
son be azért ezentúl is néha nála. 
És Lidia, minden szabadkozása 
daczára, egyszerre csak azon vette 
magát észre, hogy bármint eskü¬ 
dött is a franczia gárda jelszavára, nem tu¬ 
dott ellentállni a hódító arszlán nagy szug-
gesztiójának. Egy szép este ugyanis, Bica-
soli herczegné egy izenetével megint csak Ma¬ 
gory lakásába nyitott, a helyett, hogy az első¬ 
emeleti, hasonló üvegportájú, kis előszobás 
szegletlakásba, az utód, gróf Walkürenburg 
León vezérkari őrnagynál csöngetett volna be. 
Nemsokára azonban úrnője másfél évre kül¬ 
földre utazott, mely útjára, Magory megelége¬ 
désére, Lídiát is magával vitte. 

— Ah, Lidiké, pardon: L dia kisasszony, 
maga az! — kiáltott föl Magory, nem a leg¬ 
kellemesebben meglepetve. 

- Mon Dieu, mily hideg fogadás! — viszo¬ 
nozta a hölgyecske, keserű csalódással. Hát 
nem örül a viszontlátásnak, a ri-revoirnak ? 

- Örülök, hogyne ! Mikor érkezett meg ? -
kérdezte Magory zavartan és még hidegebben. 

- Másfél év nagy idő. Addig sok minden 
megváltozhatik. Jól van tehát: maradjunk -
per vous. 

- Bizony sok minden megváltozott! — adott 
neki igazat Magory, elnyomott sóhajtással. 

- Tegnapelőtt tértünk vissza és ma a her¬ 
czegné újra elutazott, most csuk az angol miss 
ladyvel és a franczia kamarahölgy kartárs¬ 
nőmmel. 

- Nem hiába nevezik a «bolygó hollandi 
nő»-nek. 

- Csak üdvözölni jöttem a főispán urat, -
kezdte a hölgy rövid szünet után zavartan. — 
Pour fifeliciter. Az imént olvastam a kineve¬ 
zést az Abendblattban. 

— Köszönöm, — szólt Magory, kezet nyújtva, 
s mintha lelke gondolatai egy rájuk nehezedett 
felhőfátyoltól szabadultak volna meg, mindig 
vidámabban folytatta: 

- Most veszem csak észre, hogy mily ele¬ 
gánsul van öltözve. Ez a habkönnyű kerek ka¬ 
lap, ez a lenge milles-fleura tavaszi ruha, ez 
a páratlan filigrán napernyő. 

— Pármai violaszin minden nűánszban. Mél¬ 
tóságod kedvencz színei. Parfümöm is megfelel 
illatszereinek . . . Az erzsébettéri kioszkban vol¬ 
tam tanteommal, a miniszteri főszámvizsgáló-
néval, kinek fia a katonai zenekar szabadságolt 
állású művésze. Egy saját C-a.-compositionját 
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játszta el a sorezredesi zenekar erre a szép 
espagnol dalra : 

«A szellő nyög, a szellő sír, 
Futva zúg a 

- A spanyolok Quadalquivirnek is neve¬ 
zik, - - jegyezte meg Magory ironikusan. -
Nos és a zeneszerző úr mily hangszert fúj ? 

- Kérem, ő nem fúj ; zeng, édesen fuvo-
láz . . . 

- Altiszt? — kérdezte Magory meggondo¬ 
latlanul. 

- Oh, kérem ! — válaszolt sértődve a kis¬ 
asszony. — Még annál is több. Arany selyem 
sujtása van a gallérján, ezüstbe fénylő három 
fehér csillaggal és hozzá a művészjelvény is ott 
ragyog : az ezüst lant ! Rangjára nézve, kérem, 
czímzetes őrnagy. 

- Stabálistiszt : egy lyrás vicze-őrmester ? ! 
- Csakúgy őrnagy ő, kérem, mint a polgár¬ 

mester : polgárnagy és a házmester : háznagy. 
- Te, te kis svihák, — fenyegette meg Ma¬ 

gory. akarata és hangulata ellen egy kicsit 
nekimelegedve. 

- Kikérem magamnak ezek után a bizalmas 
te-túzást, — viszonozta büszkén Lídia, — mert 
oly intimek már, azaz . . . még nem vagyunk. 

— Nem-e ? - - kérdezte Magory, egy kis 
négyszemközti indiszkréczióval. 

Lidia kisasszony lesütötte szemeit. Vér borí¬ 
totta el arczát. Keble pihegett. Dó azért egy 
csillagfényű téli éj fagyához méltó közönynyel 
kérdezte : 

- De hát tnost is, n'est ce pás? Féllábával 
Budapesten fog lakni, mint a többi grófok és 
főispánok ? 

- Hogyne? Lakásom így marad, a hogy 
van. Csak néhány nélkülözhetetlen tárgyat vi¬ 
szek magammal. 

- Engem nem? - - szólt Lidia odavetve, 
keserű gúnynyal. 

- Magát se, senkit se innen. Csak a felejt¬ 
hetetlen szomorú emlékeket máshonnan. De, 
bocsánat, most mennem kell ! 

- És hová? — kérdezte a kisasszony, az 
előzmények után is megütköeve. 

- Várnak rám. Fontos, hivatalos dologban. 
Pa ! Talán még látjuk egymást. 

- Au ri-revoir ! — válaszolt Lidia boszúsan. 
Magory a hölgyecskével egyszerre távozni 

nem akart, s ezért vette keztyűjót, 
kalapját, botját és sietett az ajtón 
kifelé. 

- «Talán még látjuk egymást», 
monda, - - kiáltott fel a plantiro-
zott hölpy, haragra lobbanva, -
mikor már holnap elutazik, a mint 
a portástól hallottam . . . Mint sej¬ 
tem, valami szép komtesse foglalta 
el szivét. Talán szerencsétlen amour. 
Tehát nincs rá kilátásom, hogy egy-
kori ígérete szerint, mint társalgó 
házgondviselö hölgyet fogadjon ma¬ 
gához. «Kétszínű csalárd* csábító! 
Szóttépném. . . Már látom, - tette 
hozzá kis szünet múlva nyugod¬ 
tabban, — hogy szivemnek meg kell 
lágyulnia őrnagy cousin-om iránt. 
Engedek u megzenésített szerelmi 
nyilatkozatoknak. De azért - - fa¬ 
kadt ki hevesen, - - Donna Anne 
Elvire meg fogja boszúlni magát 
Monsieur de Magory, a Don Jean 
espagnol chi-chevaux legcr-en. Csak 
az a vigasztalásom, hogy bájos Zir-
zeilinéje is az én sorsomra jut nem¬ 
sokára. Tű l'a ve-voulu ! Maga, fő¬ 
ispán úr, holnap elutazhatik, de mi 
azért viszontlátjuk egymást! 

Lidia kisasszony, ki alig méltatta 
egy utolsó megvető tekintetre a hó¬ 
dító gavallér szentségtelen házi tűz¬ 
helyét, miután előbb kinézett az elő¬ 
szoba külső üvegajtaján: óvatosan 
kisuhant, mihelyt meggyőződött róla, 
hogy szabad a levegő jobbra és balra. 

Gergely megleste a szemközti 
inasablak függönye mögül Lidi M 
távozását és diszkrét Leporelló lé¬ 
tére bevárta, míg a kisasszony léptei 
elhangzottak és azután ment csak 
gazdája lakásába, hogy a holnapi 
útra készülődjék, a napiparancs sze¬ 
rint. 

Ezalatt pedig Magory, — miután odalent a 
kapusnál a második szállítmánya óriás csomó 
üdvözlőkártyát és névjegyet sebtében átfutott)'., 
kényelmesen elért a vigadótéri kioszk elé. 

A kioszk, az «<>ről< Hangli», kapuja előtt 
ácsorgó számos, többé-kevésbé elegáns úrifogat 
és bérkocsi csaknem elzárta előtte az utat. Mi¬ 
dőn aztán e jármű-kiállításon álhatóivá, beju¬ 
tott a kapun : a jövők-menők Magoryt, a fő-
városszerte ismert gavallér-politikust szerencse-
s üdvkivánataikkal halmozták el. A mint pedig 
a kis épület lerrászszerű nyitott folyosóján és 
a lombos fák árnya alatt, az asztalok közt el¬ 
haladt : akkor meg az ott helyet foglalók vagy 
az egyik asztaltársaságtól a másikhoz tévely¬ 
gők, kiknek nagy részét személyesen ismerte, 
integettek közelről-távolról vagv élőszóval gra¬ 
tuláltak neki az általános társalgás, trécselés 
és emberszólás bábeli zavarában. Köztük többé-
kevésbé előkelő delnők és gentry-úrasszonyok 
családjaikkal; a fővárosi bourgeois-világ ele¬ 
gáns vagy rikító pucczos divathölgyei; szel¬ 
lemi arisztokraták nejei, pénzarisztokrata fér¬ 
jekkel ; felvér jukker-kisasszonyok, mágnás 
sportúrfiaktól körülraj ózva; képviselők, írók, 
hivatalnokok, katonatisztek, művészek. Ott ül¬ 
tek lenn, egészen közel a korzóhoz, egy külön 
kis kerek asztalnál: dr. Salgó Imre, volt egye¬ 
temi tanár közoktatási és Petrovics Arisztid 
nyugalmazott tábornok, bonvédelmi miniszter, 
volt 1848 4í)-iki honvédtiszt. 

- Gratulálok Német-Hunniának, - - szólt 
szeretetreméltón a kultuszminiszter. 

— Üdvözletemet! Köszöntlek téged! Tschau! — 
szekundált a honvédelmi, kinek nyelvét igen, de 
szivét nem tudták megrontani hosszú osztrák 
katonáskodása alatt. 

Az arisztokrata miniszterek a főváros leg¬ 
elegánsabb üdülőhelyén, a legújabban megnyílt 
«Park-klub»-ban hűsöltek . . . Hol Magory kö¬ 
szöntött, hol neki köszöntöttek; néhány elő¬ 
kelő vagy csinos hölgynél helyet is foglalt «egy 
perczre». Mikor aztán körülfogták, ünnepelték, 
csipkedték is őt, ki az "egykori szélsőbali szity-
tyából, a mostani tigris-mamelukból: városi 
főczerberus lett», ahogy egy ellenzéki lap szer¬ 
kesztőjének szeretetreméltó neje mosolyogva 
megjegyezte. 

(Folytatása következik.) 
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A hányan voltunk a dohányzóban, — a nagy 
Na'sm gőzösön, — csupa borotvált arczú yankee 
ember. Szinte meglepetten néztünk egy közép¬ 
korú daliás úrra, a ki telt szakált hordott, 
nagy bajusza volt és bizonyos méltóságteljes 
pózban nyújtózott a nagy karosszéken. A vén 
amerikai riporter, a ki rendesen a szót vitte 
így ebéd utáni sziesztákon, most már nem 
állhatta meg, hogy szóvá ne tegye. 

- Say proffessor, miért hord ön szakált 
amerikai ember létére, olyat mint a német 
tanárok hordanak ? Hisz az kényelmetlen do¬ 
log, olyan tisztátalan érzést keltő, ha az em¬ 
ber arczárói millió hajszál meredez lefelé. 

- De bizonyos tekintélyes külsőt kölc.sö-
nöz ? Nemde ? 

- Az bizonyos. 
Hát nekem erre szükségem van. Nem 

e magam előtt való tekintély hizlalásra, hanem 
a betegeim előtt kell hogy korlátlan tekintély 
legyek. Ez uraim olyan fontos dolog, hogy az 
egyéb tudományom eltörpül mellette. Buta 
dolog, de úgy van. A betegnek félnie, remeg¬ 
nie kell, ha előttem áll. "És ha fél tőlem, hát 
hisz bennem. Én, meg sokan mások is ma már, 
ezzel a gyógymóddal foglalkozunk. A psychiater, 
vagy a psychopatologus, másnéven az ideg¬ 
gyógyász az idegekre kell hogy hasson, mert 
azok betegek az ő paczienseinél. Ehhez kell 
a herkulesi termet, a méteres szakáll. Szóval 
az üzlethez kell fiam, — mondta mosolyogva, 
mire a többiek helyeslőén bólongattak. 

Az üzlet az egy szent fogalom azon a vidé¬ 
ken. Még a nagy szakált is mentesíti a sza-
káltalanok országában. 

A profeszornak mély csengésű, erős bariton 
hangja volt és szinte hipnotizálta a hallga¬ 
tóit. Azon vettük magunkat észre, hogy a 
szakái, a min ezelőtt mosolyogtunk, most már 
nekünk is kezd imponálni, az ember érdekes 
volt, a beállítás pompásan sikerült. Az öreg 
reporter tágra meresztette a szemeit és úgy 
figyelt, aztán elárasztotta kérdésekkel az orvost. 

Nagyon egyszerű az egész. A kinek 
megvan a szuggesztív ereje, az hasznát veheti 
nemcsak a gyógyításban, hanem az életben is. 
De a gyógyításban különösen. Nekem az a 
reczipém, hogy én is mindig ugyanabban a 
bajban szenvedek, mint a kezelésem alatt álló 
pácziens. Vagy ha olyan az eset, akkor elhi¬ 
tetem vele, hogy ezelőtt egy évvel én ugyan¬ 
abban a bajban szenvedtem. Például bejön 
hozzám egy ember, elmondja az összes neurasz-
ténikus tüneteket, a hogy belekezd, én érdeklődve 
folytatom. Például: Ő elkezdi mesélni, hogy 
ha éjjel lefekszik, a bal füle zúgni kezd, távoli 
ijesztő hangokat hall, itt én közbe vágok : 

— Úgy-e nem mer az épülő ház mellett 
elmenni ? Úgy-e, a hol tömeget lát, elkerüli 
és az az érzése, ,hogy ott egy dühöngő embert 
fognak körül ? Úgy-e nem szeret tébolydáról, 
őrületről, paralitikus emberekről beszélni ? 

- 0 bólintgat a fejével. Persze hogy bó-
lintgat, mert ezek az ultra neuraszténiának a 
rendes tünetei. Mikor látom, hogy az érdek¬ 
lődését teljesen felcsigáztam, lecsapok rá : 

- Na látja : Ez volt, szórul-szóra ez volt 
az én bajom is ! Na látja. Szórul-szóra ez 
volt. Nem mint orvos, hanem mint tapasztalt 
beteg, a ki már álment ezen a bajon, fogom 
önt kigyógyítani. A beteg arczán megjelenik egy 
boldog vonás, végig néz a herkulesi, egészséges 
termetemen és már reménykedik, már hisz. 
Már bizik bennem és ez az első lépés. 

- Vannak esetek, oh, milliófélék az ese¬ 
tek, a hány beteg, annyiféle az eset. Analóg 
esetek nagyon ritkák, csak a főtüneteiben egy¬ 
forma a neuraszténia, a paralizis, vagy a té¬ 
boly. Vannak esetek, a mikor . . . No de vilá¬ 
gosan mondok el egyet, kettőt. 

A kis társaság közelebb húzódott az orvos¬ 
hoz, előre hajolva figyelnek. 

- Egy asszony jött egyszer hozzám, a ki 
elmondta, hogy megszállta egy rósz szellem. 
Spiritiszta volt. Ez gyakori eset. A spirituali-
zálás a gyengébb idegzetűeknek megzavarja 
az idegrendszerét. Aztán látomásaik vannak, 

halluczinálnak, stb. A mikor elmondta, hogy 
látta a temetőben a halottakat kiszállni a sír¬ 
jaikból és hogy integettek felé, mert megszállta 
egy gonosz szellem. Hát persze, mindjárt elő¬ 
hozakodtam a magam esetével, így, szakasz¬ 
tott így járt az én feleségem is. Szakasztott 
így járt. Azt is megszállta egy gonosz szellem. 
De én akkor kiűztem belőle és most nézze 
meg az asszonyt. Mivel feleségem nem volt, 
a házvezető asszonyomat szólítottam be. Ide 
nézzen! Látja ? Ezt az asszonyt is én men¬ 
tettem meg a gonosz szellemtől. Sarah, a 
házvezetőnőm, már ismerte ezeket a fogáso¬ 
kat. Nagyot sóhajtva bólintott és hagyta hely¬ 
ben a szavaimat. 

- Bizony, bizony, pedig mennyit szen¬ 
vedtem. 

- Háromszor járt nálam. Háromszor mag-
netizáltam, vonásokat húztam a homlokán vé¬ 
gig, idegen szavakat susogtam, szóval beszug-
geráltam neki az ellenkezőjét annak, a mit ő 
önmagának szuggerált. 

•— Ez egy közönséges szuggesztív gyógy¬ 
eset, - - mondta a reporter. - - Minden orvos 
prakszisában előfordul. 

- Igen, előfordul. De nálam napirenden 
van. Szuggesztív gyógyeset, de nem közönsé¬ 
ges. Egyetlen egyszer hagyott cserben a mód¬ 
szerem. Az egy borzalmas blamázs volt, de 
sohse felejtem el. Egy halálfélelemtől gyötört 
ember jött egyszer hozzám. A mint belépett, 
láttam, hogy a téboly küszöbén áll. Tipikus 
ultra neurasztenia rítt le az arczáról. Leaszott, 
sovány, nyomorult kis emberke volt. Szinte 
borzalom rá gondolni is. Kidülledt, nagy sze¬ 
mei voltak és beesett, sápadt arcza. A Har¬ 
lemben laktam akkor egy nagy téren, a Wil-
lingston squaren. Elébe megyek, kezet fogok 
vele, bemutatkozik. 

— Már jártam — úgymond - - száz orvos¬ 
nál. Senki sem tudott rajtam segíteni. Utoljára 
jöttem a tanár úrhoz. Ha ön sem tud segíteni... 

- Mi baja, barátom? 
- Halálsejtelmeim vannak. Borzasztó lelki¬ 

állapotban élek. Állandóan rémlátások gyötör¬ 
nek. Éjjel kiugróm az ágyból, százszor egy¬ 
más után, mert a hogy lecsukom a szemei¬ 
met, koporsókat látok, látom magamat halálra 
váltán, a mint haldokolva fekszem. 

- Itt közbe vágtam. Már tudtam, mi a baj, 
nem kellett, hogy tovább magyarázza. A szimp-
tomákat majd én sorolom fel, gondoltam ma¬ 
gamban. El is kezdtem rögtön, a rendes re-
czipe szerint: 

- Ugy-e álmatlanságban szenved? Ugy-e, 
ha elalszik, rémes álmai vannak? Van csa¬ 
ládja ? 

- Igen. 
- Ugy-e gyászba borultan látja ilyenkor a 

feleségét ? A gyerekeit éhezni látja ? Látja a 
saját temetését, halálfejek és csontvázak jelen¬ 
nek meg álmában? 

— Igen, igen. 
- A kedélye persze állandóan rósz. 
- Sirógörcseim is vannak, — mondta a beteg. 

— Itt már elérkezettnek láttam az időt 
arra, hogy előálljak a reczipémmel. Sirógörcsei 
is? Valóban? Nohát ez klasszikus. Ide figyel¬ 
jen. Szórul-szóra az én esetem. Mintha csak 
elmondta volna az én betegségem összes szimp-
tómáit. Ha ön engem látott volna most esz¬ 
tendeje . . . Ide hallgasson, egy szót se szól¬ 
jon többet. Ezelőtt egy esztendővel ugyanez 
a bajom volt nekem. Halálsejtelmek gyötör¬ 
tek, melancholia, álmatlanság, sirógörcsök. 
A legpontosabban ráillik a dolog. Próbáltam 
én mindenfélét, egy esztendeig nem is prakti¬ 
zálhattam, a sok munka uram, megőrölte az 
idegeimet. A túlfeszített munka. 

— Az emberem szinte tátott szájjal hall¬ 
gatta. Láttam, hogy az eset egy búskomor¬ 
sággal kezdődő téboly, a minek az ellenszere 
a jólét, a gondtalanság, a vidámság, a mint 
hogy a méregnek az ellenméreg az ellenszere. 

- Hát ide hallgasson. Elmondom, hogy én 
h°gy gyógyultam ki. így fog ön is kigyó¬ 
gyulni. Nézzen ki az ablakon. Látja ott azt a 

nagy czirkusz-sátort ? Hát oda jártam én na¬ 
ponta, minden este. Tudja van ott egy bohócz. 
Egy fehér ábrázatu, lisztes képű, hegyes ka-
lapu ember, egy csupa kaczagás, csupa neve¬ 
tés, csupa bolondos ötletü figura. (Itt hango¬ 
san kaczagni kezdtem). Nevetek most is, ha 
rágondolok, a mint az az ember kilép a czir-
kusz porondjára, az egész közönség kaczagásba 
tör ki. A puszta arcza, a puszta megjelenése 
olyan komikus, annyi életkedv, annyi élet¬ 
öröm árad ki abból az emberből, hogy még 
a haldoklókat is megkaczagtatja. 

- Az emberem itt közbe akart szólni. Nem, 
most ne szóljon. Hagyjon kibeszélni. Tudja 
oda jártam hetekig. Nappal még mindig gyö¬ 
törtek a gondolataim, de este a czirkusz után 
már nyugodtan tértem aludni és aludtam is 
reggelig. Mindig vidám dolgokra gondoltam.-Ez 
a bohócz járt örökké az eszembe és ha rágon¬ 
doltam, a könnyeim hullottak a kaczagástól. 

— A beteget, a nagy lelkesedésem hidegen 
hagyta. A dolog ilyenformán nem tetszett ne¬ 
kem, kissé zavarba is hozott, de azért foly¬ 
tattam. 

- Tudja kérem, az a bohócz gyógyított 
meg engem. Ezt csak példának említem. Ne 
szóljon közbe, mondtam, mert megint mondani 
akart valamit. Jöjjön el abba a czirkuszba, 
kaczagjon a bohóczon, mint a többiek . . . 

- De kérem tanár úr, - - mondta, - - hi¬ 
szen az a bohócz én vagyok. 

-K 
- Igen, így történt. Vannak esetek, a mi¬ 

kor a reczipék csődöt mondanak. 

A JELEN DALA. 
Csak a jelennek van illata, méze. 
Csak a jelennek mámora, zenéje. 
Hazugság a múlt, s a jövő hazugság. 

Nincs üdve, csak a szálló pillanatnak. 
Az istenek csak annyit rózsát adnak, 
A mennyit a jelen kertjéből tépünk. 

Nem csók a csók, a mit már elcsókoltam. 
A dal se dal többé végigdaloltan. 
És az átálmodott álom nem álom. 

Addig éljek, mig új tüzeket látok. 
Sohase lessek elhamvadott lángot. 
Elmúlt szerelmet sohase sirassak. 

Járjak a felhős múlt s jövő közében, 
Villámból vert híd szikrázó tüzében, 
A pillanat száguldó paripáján. 

A legforróbb, legharczosabb irammal,-
Élvezve kéjt csókban, illatban, dalban, 
Szédüljek hirtelen a nagy sötétbe. 

Sohse erezzem, hogy megcsal a jelen, 
Hogy csak káprázatok játszanak velem, 
És nem marad igaz, csak a múlt. A Múlt. 

Ifi. Wlassics Gyula. 

SZONETT. 
Köszöntelek még egyszer régi fáim. 
Az alkonyaiba fényem itt veszett el, 
Itt tündökölt a szivem vad ttízekkel, 
Ifjú szerelmek forró éjszakáin. 

Ha lesz fiam és erre fogja vetni 
A sors; ha lesz leányom s erre jár : 
Tanítsd meg ó'ket, sugaras határ 
S te kék mező: hogy' tudtam én szeretni. 

Legyen örök fuvalmad ifjúságom 
S körüllebegje őket néma szárnyon, 
Ha szivükön a szent rügyek kikelnek. -

És sejtsenek meg ébredő tavaszkor 
És bennem értsék, érezzék meg akkor 
Az ifjúságot, vágyat és szerelmet 

Mezey Sándor. 

SZÉTROMBOLT FÜRDŐBEN. 

TÍZ MÉTEB MAGAS JÉ(rTOKLA8Z. 

JÉGTORLASZOK, M E L Y E K E T A BALATON SOMOGYI PARTJÁN HALMOZOTT F E L A VIHAR. - Baohó bhia fihtoU. 



SZINHÁZAK 
Bernard Shaw: Caesar és Kleopátra, a Nemzeti Színházban. - Biró Lajos : 
Tavaszi ünnep, a Magyar Színházban. - Hajó Sándor: Lakájok, a Vígszínházban. 

A történelem s ennek nyomán az irodalom 
stilizálva adj a nekünk a hősöket; a rendes 
méreteken túlmenő emberi nagyságot eddig 
csak úgy sikerült szemlélhetővé tenni és meg
értetni, hogy kiemelték a mindennapi élet 
aprólékosságainak kicsinyítő keretéből, elsza
kították azokat a fonalakat, melyek Gulli
vert a törpék földjéhez kötik s csak azt mu
tatták fel, a mi a nagyságra tartozik, a mi 
a közönséges embert minden pillanatban arra 
emlékezteti, hogy itt valami rendkívüliről, az 
emberi méreteket túlfcszítőről van szó. 

Bemard Shaw ezt a hagyományos stilizáló 
ábrázolást akarja kiforgatni. 0 neki legjellem
zőbb tulajdonsága a respektus hiánya, ő nem 
érzi azt az áhítatot, a mely abban, a mit 
nagynak tart, csak a nagy vonásokat látja 
meg. 0 úgy állítja fel a tételt: Caesar, akármi 
nagyság volt, ép úgy ki volt téve az emberi 
élet kicsinyességeinek, mint mindenki más : 
ötven éves korára ő is megpoczakosodott, a 
feje kopasz lett s a kis leányok — ilyen kis 
leány Kleopátra, mikor találkozik vele — öreg 
bácsinak nézik. Nem is úgy viselkedik, mintha 
mindig saját felállítandó emlékszobrához ál
lana modellt, hanem mint minden más em
ber, kicsinyeskedve, panaszkodva, bosszan
kodva, ha baja van, idegeskedve, — szóval 
nem azzal a folytonos gondolattal, hogy ő 
most történelmi alak, a mit csinál, az törté
nelem, hanem úgy, mint a ki ép úgy a mai 
napnak, napról-napra él, mint akármelyik köz
vitéze. 

Ez persze nagyon emberi és lélektanilag 
igaz felfogás. De az ábrázolás más dolog: itt 
az a veszedelem fenyeget, hogy a hős nagyon 
emberivé válik ugyan, de nem látjuk benne 
a hőst Shaw Caesarja egy öregedő, nagyon 
szellemes filozófus, a ki szerfölött okos dol
gokat tud mondani például arról, hogy ne
mes és nagylelkű dolgokat cselekedni nem jó-
ság,.-hanfim okosság..— Ae, hogy mennyibeíu 
Caesar, a világtörténelem terhét a vállán hor
dozó óriás, azt nekünk kell magunkkal hozni 
tudatunkban, történelmi ismereteinkből, Shaw 
ugyan nem mutatja meg. Neki sem sikerült a 
lehetetlen: a kicsi dolgok csepp vizében meg
láttatni a napot. Az, hogy folyton fölényben 
van környezete fölött, még nem nagyság, — 
ezt a fölényt gyakorolja akármelyik angol ge
nerális, mikor valami gyarmati fejedelem ud
varába kerül. 

Ha azonban Shaw nem akart mást, mint 
elmésen anakronisztikus komédiát adni, a 
melyben , történelmi alakok szerepelnek, — 
azt adott." Néha ellapul és egy kis unalom
mal környékezi a nézőt, de legtöbbnyire 
oda tudja rögzíteni a szinpadra. Néhány jó 
mellékalakot hoz be. Kleopátrának van egy 
kis irodalom-íze, a mi ebben a vonatkozásban 
sablont is jelent: a kis macska leány, a kiben 
Caesar felébreszti az asszonyt és a királynét, 
mire aztán párducz lesz belőle és magának 
Caesarnak is fölébe akar kerülni, nem egészen 
ismeretlen vonásokból van összeszőve. Jó ala
kok azonban Caesar alvezére Eufio, a zsörtö
lődő, urával bizalmaskodó, de a halálig hű 
katona (Somlai jól játszotta), jó nemcsak 
a szerző akaratából, hanem Pethes nagyon 
intelligens játékából is Britannus, Caesar tit
kára, a mai átlag-angolnak az ó-korba vetí
tett, szándékosan anachronisztikus alakja, és 
kitűnő alak a római dandy, Apollodorus, kit 
Rajnai szellemesen és elegánsan ábrázolt. 
A főszereplők kevésbbé sikerültek a színház
nak: Gaúl néha tán a kelleténél is parodisz-
tikusabban ábrázolta Caesart, de a mondani
valóit szépen mondta el, Váradi Aranka tehet
ségének korlátait túlhaladja Kleopátra ezerepe. 

Shaw enigmatikus szellem, nem mindig le
het azonnal meglátni, mit akar és nem mindig 
érteni, a mit csinál, a tréfa és a komoly do
log között nincs meg nála mindig az átmenet, 
zavarba ejti a nézőt minduntalan. Ez meg
látszott a közönségen és meglátszott a kriti
kán is, mely mulatságosan ellentétes állásokat 
foglalt el a darabbal szemben. 

Biró Lajos tehetségében eleitől fogva bíz
tunk ; azok közé tartoztunk, a kik első könyvé
től kezdve rokonszenvvel és megértéssel támo
gatták törekvését. Új darabja, a TaWszi ün-
vrp azonban — nem szívesen mondjuk ki — 
elkedvetlenít. Nincs meg benne a meggyőző
désnek az az ereje, a mely nélkül semmi sem 
lehet meggyőző. 

Külső valószinütlenségek is zavarnak. Jóté
konysági bazár van az első felvonásban, Ágnes 
sátra előtt folyik le az expoziczió: itt próbálja 
a szép, nemes és gazdag lányt végleg magá
hoz hajlítani Zólyomi, az eladósodott, hitvány 
huszárkapitány. (Mért hogy mindig katona
tiszt az aljas hozományvadász?) Itt lobban 
össze Ágnes és a neuraszthéniás, művész-
karakterű Bápolt másfél év óta elfojtott, elte
metett szerelme. Az események elég izgalma
sak, a hang az első pillanattól kezdve. eléggé 
meg van feszítve, — de hogy van az, hogy 
az egész idő alatt senki idegen nem jön oda, 
holott népes sokadalomban vagyunk? Ágnes 
persze ékszereket árul, a mi elriasztja tőle az 
embereket, de legalább egy szóra csak jön 
valaki oda? Az ékszer-magyarázatot maga a 
szerző adja meg s az mindig baj, ha a szerző
nek magyaráznia kell a helyzetet. 

Mért jön aztán Ágnes Bápolt lakására a 
második felvonásban? Csak azért, hogy oda 
lehessen hozni Lizát, a bukott leányt, Zólyomi 
áldozatát, a kit megrontott és elhajított ma
gától s a ki a darabban az a requizitum. a 
mely lehetővé teszi a kifejlést. Odajön Ág
nesért Zólyomi, el akarja vinni, de a gyönge, 
habozó Bápolt most egyszerre — igen, a sze
relem hatalma alatt — elszánt, erős férfivá 
lesz és elállja útját. Mégis, ez a jelenet a két 
férfi között a legjobb a darabban: Zólyomi a 
bajba jutott ember módjára, barátságukra hi
vatkozva, megalázkodva kéri, kérleli Bápoltot, 
úgy vergődik zavarodottságában, mint valami 
vátaüan fizikai akadály előtt, Bápolt úgy áll 
előtte, mint valami sziklafal, kurta szavai úgy 
zuhannak Zólyomi felé, mint megannyi mellbe
lökés. Zólyomi végső dühében kardot ránt rá, 
ő revolvert szegez neki s ebben a mozdulatá
ban is van erő. Zólyomi Ágnestől akarja hallani, 
hogy Bápoltot szereti, nem akar tőle elmenni. 
A megtört szerelmes alázatos hangján könyö
rög neki, zaklatja, tépi a leány idegeit, de 
nem tudja megingatni szerelmes elszántságát. 
Azzal távozik, hogy ha tiz perez alatt nem 
látja Ágnest elmenni Bápolttól, főbe lövi ma
gát. Ágnes retteg a miatta omló vértől, menni 
akar, Bápolt ráhagyja, tegyen, a hogy jónak érzi, 
de Liza nem engedi menni, beszél neki Zó
lyomiról, fölfedi egész aljasságát, — addig be
szél neki, a míg eltelik a tiz perez s rémül
ten jelentik, hogy Zólyomi megtartotta szavát. 
Itt volna a dráma csúcsa, itt kellene kipat
tanni a heves villamos szikráknak s idegein
ket hatalmába is keríti a dolog. De csak 
idegeinket. Zólyomi olyan aljas, annyira nem 
enyhíti emberi vonás, hogy nem sajnáljuk s 
Ágnes irtózásában sem tudunk egyebet látni, 
mint egy lágy léleknek rémületét egy frázis
tól : vért ontottak miattam. Nagyon érezni itt, 
hogy a kötelek nem a színpadon magán fe
szülnek meg, hanem a kulisszák mögül feszíti 
őket a szerző. 

A végére aztán nem marad egyéb mondani
valója az írónak, mint a filozófiája. Még el
indítja a halálba Lizát: a leány szerelemmel 
gyűlölte Zólyomit, vesztére tört s most, hogy 
Zólyomi meghalt, minek neki élni ? Bápolt 
pedig a sírokon átlépő diadalmas élet him
nuszával engeszteli fel Ágnes irtózását Szépe
ket mond, meggyőző erő nélkül, - ennek az 
előzményekből kellett volna ide átáramlani. 
A darab legszebb szavai mégis ebben a fel
vonásban vannak: Liza mondja. Egyedül itt 
sejtet Biró valamit a költőből. Legjobban 
Törzs játszott; Bápolt nem egészen világos, 
nem szerves karakterisztikájába tudott valami 
elevenséget vinni s mindig fölötte állott sze
repének. Aczél Ilona is megtalálta magában 
azokat a hangokat, melyek a kétségbeesett, 
életéből kiforgatott Lizát jellemzik. Gomba-

szöt/i Frida Ágnesnek inkább csak az ideges
ségét rajzolta meg, Csörlős az egyetlen jele
netben, a mikor Zólyomiból egyebet is lehet 
csinálni, mint sablont, a helyén volt. 

A Taraszi ünnep csak epizód Biró Lajos 
irói életében, nem rendítette meg bizalmun
kat benne s még mindig várjuk azt az át-
melegedést, a mely költőt csinál belőle. 

* 
Ilajó Sándor disztingvált iró, jó Ízlésű, kel

lemes modorú. Van benne elmésség, ötletei 
is vannak, még psychologiája is van. .ló isko
lába jár t : a finomabb, franczia dráma tanítása 
érezhető rajta. Új darabjának, a Lakdjok-nú 
egyes részei, a mai magyar Fzinpad legjobb 
vígjátéki alkotásai közé tartoznak. 

Az alapötlet érdekes: egy nagyúri ház la
kájaival játszatja végig a darabot, az ö sor
suk, életük van előttünk, de úgy. hogy per-, 
spektivákat nyit uraik életébe s általában az 
emberi komplikácziók szövevényébe. A ház 
ura, a herezog, állandóan távol van, János a 
főkomornyik uralkodik társai felett, zsarnokos
kodik, gőgösködik köztük, gyűlölik is érte, 
lázadoznak ellene és — azért lakájok — en
gedelmeskednek neki. Valamennyit beborítja 
egy különös, az embert eredeti valójából ki
térítő felhő: a nagyúri életnek az áhítatos 
varázsa, a melynek ők szolgálattevő gépei. 
János a lakáj-romantika tipusa, minden ízét 
az urak tisztelete hatja át, lelkileg is — a 
maga lakáj-fogalmai szerint — hozzá előkelő-
södik uraihoz, magasan társai fölött állónak 
érzi magát. Belül, önmagában szerepet ját
szik, a nagyúr szerepét, persze, a hogy egy 
lakáj a nagyurat elképzeli. Betoppan a házba 
egy franczia lány, a herczegné komornája, — 
így mutatja be magát, — János megérzi rajta 
a finomabb nőt, a ki az ő finomabb termé
szetéhez illik. Gőgjében észre se vette Ma
rinka, a helyes kis szobalány szerelmét s 
most azonnal beugrik a franczia lánynak. Mi
alatt időközben hazaérkezett urának ajtaja előtt 
virraszt, szerelmes jelenetekbe keveredik a ko-
mornával, de a maga módja szerint: elmegy 
vele egész a csókig, de ekkor elhárítja az 
ajkát: így csókolnálak meg, ha herczegnő vol
nál, de csak komorna vagy, nem kellesz. Mi
kor aztán megtudja, hogy csakugyan her
czegnő, a herczeg neje, a ki azért adta ki 
magát komornának, hogy megláthassa a kas
télyt, a melybe az elhalt öreg herczeg vég
rendelete szerint nem szabad betennie a lá
bát, — akkor már késő. A mit a herczegnő 
mint komorna megtett volna, mint herczegnő 
már nem teszi meg. Elkeseredésében, melyet 
még az is fokoz, hogy a herczeg behívta a 
szobájába a kis Marinkát és megcsókolta — 
ez a szegény János annyira benne él ábránd
jaiban, hogy még azt se tudja, a mi benne 
magában van: hogy ő tulajdonkép Marinkát 
szereti — fellázad ura ellen, fellázítja lakáj
társait, szocziálista húrokat penget. Csakhogy 
közben eladták a kastélyt a szomszéd zsidó 
bárókisasszonynak. «Zsidókézre jutunk», — 
mondják a lakájok s maga János vezeti őket 
földig hajló tisztelgésre az új tulajdonos elé. 

Látnivaló, hogy a szerző Jánosban kitűnő 
alakot talált, jól is fejti ki előttünk. Már a 
komorna-herczegnő csak gondolva van jól, 
megcsinálása se nem eléggé meggyőző, se nem 
eléggé érthető. Az a baja az egész darabnak, 
hogy bonyolultabb a története, bonyolultabbak 
az előtérben álló alakjai, mint a mennyit a 
színpad megbir. Ezért sok benne a homályos 
pont, nem mindig tudunk tisztába jönni a 
szerző intenczióival, az egymásra következő 
dolgok kapcsolatait nem mindig látjuk. Az 
egyes jelenetek szép, érdekes volta azonban 
megejt ós megejt az egésznek úrias, előkelő 
tónusa is, a mely elveti a kínálkozó alkalma
kat az olcsó hatásokra s például még a her
czegnő furcsa szereplését is a tónus sérelme 
nélkül tudja elénk vinni. A darabot kitűnően 
is játszák; Tanuy és Varsányi remekbe ját
szák szerepüket és a soffőr szerepében He</e-
düs művészetének legszeretetremóltóbb tulaj
donságaival jön elénk. Schöpflin Aladár. 

A ((LAKÁJOK.), HAJÓ SÁNDOr VÍGJÁTÉKA A VÍGSZÍNHÁZBAN. — János (Tanay) és Jeanette (Varsányi Irén) a II. felvonásban. 

A .(TAVASZI ÜNNeP», BIRÓ LAJOS DRÁMÁJA A MAGYAR SZÍNHÁZBAN. - L i» (Acél I W , Rípoh (Tör.8> és Ágnes (Gombastógi Frida) a II. M m U u . 
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Balogh Rudolf fölvételi: 

•CHABERT EZREDES", WALTER8HAUSEN OPERÁJA A M. KIR. OPERAHÁZBAN. — Ohabert ezredes (Szemere), Oodechal (Ney), Derrille (Mihályi), grói Periaud (Kőrnyei) és Bozina (Szamosi Elza). 

A ROMANOV-JUBILEUM. 
A tizennyolezadik Eomanov uralkodó ül 

Oroszország czári trónján most, hogy három-
századszor fordul a Eomanov-dinasztia meg
alapításának napja. Az uralkodás idejének 
nem nagy átlaga ez. Tizenhetedfél esztendő, 
ha az átlagot a most uralkodó czár atyjának, 
IIL Sándor czárnak haláláig számítjuk. A leg
hosszabb ideig Nagy Péter uralkodott: harmincz-
hat esztendeig. Utána II. Katalin következik 
az uralkodás harmineznégy évével. De ő nem 
is a Eomanov családban született, az Anhalt-
Zerbst családból származó tisztavérű német 
herczegnő volt. A Eomanovok életkora sem 
nagy. Nem hosszúéletű emberek ők. Az a 
tizenöt czár és ezárnő, a ki a család trónra
lépte óta uralkodott és meghalt (L és II. Kata
lin czárnőket, mint a kik nem tulajdonképen 
való Eomanovok, kihagyjuk a számításból) át
lag negyvenkét évet éltek meg. Feodorovics 
Mihály, a dinasztia megalapítója 4Í), Alexej 47, 
Fedor* á l , V. Iván 30, I. Péter 53, II. Péter 14, 
Anna 46, VI. Iván 24, Erzsébet 52, III. Péter 34, 
1. Pál 47. I. Sándor 48, I. Miklós 50, II. Sán
dor 63, III. S.índor 49 évet élt. A tizenöt 
Eomanov-czár közül tehát csak négyen halad
ták túl az ötvenedik életévet. Négyen erőszakos 
halállal haltak meg. Ép oly rövidéletű volt a 
Eomanov-család, II. Sándor czár koráig elhalt 
nyolezvanhárom nem uralkodó nagyherczege 
és nagyherezegnóje. A Eomanov-család mégis 
eléggé népes, ez idő szerint több, mint hat
van élő tagja van. II. Miklós czárral együtt, 
ki május 18-ikán lesz negyvenöt éves. 

Es a Eomanovok gazdagok is, a czár a leg
gazdagabb uralkodó s talán egyben a leg
gazdagabb ember is az egész világon. Korona
uradalmai több, mint negyven millió ka
tasztrális holdra terjednek, csupa művelés 
alatt álló föld és erdőség. Azonkívül bőven 
hajtják a pénzt _a szibériai aranyat és más 
fémeket termő czári bányabirtokok. Hogy mily 
nagy jövedelme van a czárnak, azt megálla
pítani azért sem lehet, mert a koronauradal
mak az uralkodócsalád magántulajdona, jöve
delmükről nyilvános számadást nem vezet nek. 

Feodorovics Mihály, a Eomanov családból 
származó első czár, a család alapító, semmi
esetre sem volt ily gazdag. 0 épen annak 
köszönhette a koronát, hogy a legkevésbbé 
volt vagyonos a skandináv származású Eurik 
dinasztia kihalta után a trónért versengő 
családok közt. A legkevésbbé vagyonos és a 
legkevésbbé hatalmas. Ilyen kellett a nemzet 
felső rétegét alkotó hatalmas családoknak, hogy 
annál biztosabban megóvhassák a saját hatal
mukat és függetlenségüket. Igyekeztek is meg
kötni az új nagyherczeg kezét (az orosz ural
kodó akkor még nagyherczeg volt, és csak 
később nevezte magát császárnak) és az első 
Eomanov az uralkodói hatalom jelentékeny 
korlátozásához járul hozzá hitlevelében. A szom
széd lengyel és svéd királyságok példája szerint 
rendi alkotmányt adott országának. De ez csak 
irott malaszt volt, mert a Eomanovok uralma 
első kezdeteitől fogva korlátlan önkényuralom 
volt. A mi hogy úgy volt, nem neki, hanem 
atyjának, Eomanov Nikitics Fedornak tulaj
donítandó. Ez a Nikitics Fedor jelentékeny 
férfiú volt, s minthogy rokonsága a kihalt 
Eurik-dinasztiával kétségen felül állott, a ha
talomért versengő rendek a nevével, szárma
zásával és vagyonával veszedelmes embert 
Filaret szerzetes névvel klastromba záratták, 
vagyonát elkobozták. De Filaret barát egyéni
sége az egyházi téren is érvényesült. Hova-
hamarább klastromának perjele, majd Bosz-
tov metropolitája lett. Utóbb Zsigmond len
gyel király, be akarva kebelezni a lengyel 
birodalomba a pártviszályoktól szétszaggatott 
Oroszországot (mily kegyetlenül fordult a sors 
Lengyelországra nézve!) az idegenek uralma 
ellen küzdő metropolitát fogságba hurczolta s 
1613 február 2i-ikén, mikor a rendek, az 
egész ország területéről összegyülekezve, meg
választották nagyherezegükké a fiát, Eomanov 
Nikitics Fedor még a lengyelek foglya volt 
Marienburgban. 

Mihály, a Eomanov-dinasztia megalapítója, 
jelentéktelen uralkodó volt. Tizenhat éves korá
ban adták kezébe a hatalmat, mellyel aligha 
tud bánni, ha mellette nincs és nem ural
kodik helyette tizenhárom éven át atyja, nz 

egykori Filaret barát, kit csakhamar az or
szág patriárchájává nevezett ki. Ezzel mint
egy kettéosztatta a végrehajtóhatalmat, s ez 
később oly veszedelemmé nőtt a czári hata
lomra nézve, hogy Nagy Péter czár nyolezvan 
évvel utóbb elérkezettnek látta az időt, meg
szüntetni a patriarchátust, mely már-már 
orosz pápasággá nőtt. 

A Eomanov-család a Eurik-dinasztiával kö
tött rokonsága ellenére, nem orosz, hanem 
német család. Poroszországból származott és 
minden hagyománya a napnyugati czivilizá-
czióhoz vonzza. Voltaképen azt is tekinti kül
detésének, hogy Oroszországot ázsiai államból 
európai állammá alakítsa át. Ezt a program-
mot Nagy Péter czár foglalta rendszerbe, de 
megvalósítani csak a késő utódok fogják, ha 
megvalósíthatják. A most uralkodó czár, a 
Nagy Péter hagyományához való minden ra
gaszkodása mellett, nem állja útját az ellen
kező irányzat érvényesülésének. 

Az imént említettük, hogy a Eomanov-család 
porosz származás. A századok során még in
kább elnémetesedett. 1730-ban II. Péter ezár-
ral, Nagy Péter czár unokájával, férfiágon ki
halt, ez időtől 1762-ig, Erzsébet ezárnő ha
láláig nőágon uralkodott, azontúl Holstein -
Gottorp Károly Frigyes herczegről, Anna 
ezárnő férjéről, Eomanov - Holstein-Gottorp-
dinasztiának nevezik s apai ágon Holstein-
Gottorp és csak anyai részről Bomanov-leszár-
mazás. Ez időtől fogva az orosz czárok kivé
tel nélkül német herczegnőkkel kötöttek há
zasságot, belső családi viszonyba lépve ily-
képen a többi közt Württemberg, Baden és 
Poroszország uralkodóházaival. Kivétel volt 
ebben a tekintetben III. Sándor, a most ural
kodó czár atyja, ki Dagmár dán királyi her-
czegnőt vette feleségül, de II. Miklós czár 
felesége már ismét német herczegnő : Alexandra 
Alice, TV. Lajos hesszeni nagyherczeg leánya. 
A Eomanov-jubileum hát nem egy német 
uralkodóháznak is ünnepe, s épen nem lett 
volna felötlő, ha a német császár személyesen 
reszt vesz, mint jelentették, a Vérében túl
nyomórészt német Bomanov-Holstein-Gottorp-
dinasztia családi jubileumán. —a. 

1. A Péter-Pál katedráls Moszkvában, ahol az orosz czárokat koronázzák - 2. A téli palota Szentpétervárott. — 3. A peterhofi nyári palota. — 4. II. Miklós czár. — 
5. Mihály czár, az első Romanov-uralkodo. - 6. II. Miklós czár csónakkiránduláson nejével és két leányával, Czarszkoe-Szelóban. - 7. A Romanov-család ósi háza 

Moszkvában, a hol Mihály czar született. 

A ROMANOV-HÁZ HÁROMSZÁZ É V E S J U B I L E U M Á H O Z . 
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EGY NAGY VITORLÁS ORRA. 

A LONDONI «DOCK»-OKKOL. 
Most vagy másfél év óta Londont bújom-

kutatom, keresem az okot, a mi oly mérhetlen 
gazdaggá tette a rósz klimájú várost. 

Bár - mint művész — egy dologban el 
nem ismerem a londoni nép gazdagságát, 
sőt mondhatom siralmasan szegény. És ez az 
egy: a londoni nép lelki világa. 

Ez a lélek nem termi buján a virágot, a 
rózsát, ez csak olykor-olykor, mint az aloé, egy 
században egyszer hajt kimért díszt. 

Itt az utczák a nagy forgalom mellett is 
egyhangúak, unalmasak, a házak csupa nyers 
tégla-építmény, kegyetlenül egyforma, szerintük 
praktikus beosztással, minden arhitektonikus 
szépség vagy ornamentika nélkül valók. A ki¬ 
rakatok ízléstelenül összehánytak, a plakátok 
művészietlenek. • A közszobrok konvenczionáli-
sak és talapzatuknál gyakran láthatók szemetes 
kárékák, homokbuczkák, söprők. — A temetők 
dísztelenek. 

A hölgyek és urak ruházkodása, viselkedése 
sem az, mit róluk a kontinensen hiszünk; 
egyszerűnek elég egyszerű ugyan, dó Ízléses¬ 
nek épen nem mondható, ezt a bajt is persze 
klímájukra toljuk. Ez a nép nem tud dalolni, 
muzsikálni. 

Ezek a dolgok frappánsul állítják elénk a 
lélekszegénységet. 

A londonit, ha elképzelem, lígy szenes, olajos 
kezűnek, munkától kérges tenyeriinck képzelem, 
ki izzadt homlokkal szalad a bankba, hogy 
keresményét elhelyezze, aztán fut tovább autón, 
omnibuszon, bicziklin, földalattin, vagy gyalog 
az üzlet, a kereset (business) után. 

E körül forog egész lelki világa. Ez az egész 
öröme. És ebben igazán nagy, mert czél-
tudatosan, terv szerint dolgozik. 

Nőm a hirtelen meggazdagodni vágyás sar¬ 
kalja a londonit. 

Ez a típus ott ritka. 
Evek, évtizedek, sőt a jövő gcneráczió mun¬ 

kája szükséges ahhoz, hogy egyes esetekben a 
biztos meggazdagodás teljesedésbe tnenjen. 

Az egyes ember szorgalmas méhként gyűjtö¬ 
get, az egész közösség pedig, a vezetésre hiva¬ 
tott kiválóikkal élükön széles látókörrel, egy¬ 
mást támogatva, vagy legalább is egymásnak 
ártani nem akarva, haladnak a vagyonosodig 
nagy czélja felé. r - A tudós, az iró, a művész, 
a technikus, a politikus stb. csupán e czélnak 
dolgozik. 

És mindez különösen akkor jut eszembe, 
midőn itt e munkától nyüzsgő Dockokban 
vázolgatok, vagy megfigyeléseimet jegyezgetem. 

Hány évtized, hány évszázad munkája kellett 
ahhoz, ho«y .• kereskedelmi kikötök és viziutak 
(csatornák) létesüljenek ? 

Jóval Greenwich alatt kezdődnek a Temzé-
ből kiinduló betonozott csatorna-hálózatok; vér¬ 

edényei a nagy (7 millió lakosságú) metropo¬ 
lisnak, melyek azt össze-vissza hálózzák és 
melyek a nagy kereskedelmi hajóknak utat 
nyújtanak a város szivében levő Dock-okba. 

A londoni kikötő már a Temze torkolatánál 
' (Sheppey szigetnél) kezdődik és a folyó mind¬ 
két partján (körülbelül 60 kilométernyi távol¬ 
ságon) a város közepéig a «London Bridge»-ig 
húzódik. Mindenütt óriási raktárak állnak a 
kereskedelem szolgálatában, hol adó- és vám¬ 
mentesen megőriztetnek az áruk. 

A tulajdonképeni városon kívül a legnagyobb 
tengeri forgalmat a (30 kilométernyi távolság¬ 
ban lévő) Tilbury Dock-ok bonyolítják le, 
bár nagyszámú óczeáiijáró hajó szalad be a 
város kellős közepén alkotott Dock-okba is. 

Mik is ezek a Dock-ok? 
Legkönnyebben úgy definiálhatom, ha példá¬ 

val élek és a pesti viszonyokra alkalmazom. 
Tegyük föl például, hogy a Szabadság-tér 

helyét mélyen kiássuk, kibetonozzuk, ezzel a 
Dunát csatornával összekötjük, úgy, hogy ha¬ 
jóink oda kényelmesen ki- és bejuthatnak, bent 
pedig kisebb-nagyobb mólók között kiköthet¬ 
nek, rakományaikat pedig a körül álló óriási 
raktárakban és mérhetlen nagy pinczékben el¬ 

helyezhetik. (Szolgáljon a rajz magyará¬ 
zatul) 

Ilyen, sőt sokkal nagyobb Dock van a vá¬ 
rosban magában vagy i>() darab, mindenik a 
Temzóvel és nagyrészt egymással is össze van 
kötve. 

Legnevezetesebbek a «London Docksi), a 
nComercial ]).», s\ «\\Vst India Export and 
Import D.» az «East India Eand I. D.», a 
«Viktoria D.», a «l!oyal Albert D.» stb. 

Nagyrészüket részvénytársaságok alkották, de 
sokat az állam is építtetett. 

Ha s. forgalmas utczákról valamelyik- Dock 
várkapu-s/erű bejáróján átlépünk, azt gondol¬ 
juk, hogy tengerpartra jutottunk. Ott állunk 
a nagy víztömeg előtt, melynek horizontját a 
gőzhajók, a vitorlások és számtalan fürge 
csónakok végett nem láthatjuk. A kőfalas 
maiion kisebb-nagyobb emelődaruk fürgén fo¬ 
rognak, vagy komolyan hajolnak, pehelyként 
röpítve a levegőbe fél vagon nagyságú árú¬ 
kötegeket. Mindenütt ezer és ezer munkás 
sürög-forog. 

A földön, a raktárokban szerteszéjjel millió-
kitt érő áru hever. Itt egy domb elefántcsont, 
amott emeletmagasságig fölrakott szőnyegek 
bálokban, oda tovább vagy áOO darab vadonatúj 
automobil sorakozik, várván, míg egy öreg 
daru beszállásolja őket az épen Indiába induló 
hajóra. 

Puff . . . no itt most nem mehetünk pár 
perczig tovább. Egy óriási kátrányhordót el¬ 
ejtettek, az puffant szét és az átjárón kátránytó 
áll, most ott sürögnek a munkások, mint a 
hangyák, ha a bolyba égő szivarvéget dobunk. 

Tú-ú . . . Tú-ú . . . Tú-ú-ú-ú . . . mélyen meg-
rezdül a levegő és lassan, komolyan megindul 
egy óriási, fehérre, fényesre mázolt hajó. -
Látszik, hogy jól van lakva. - A munkások, 
a matrózok itt is, ott is integetnek. Hová 
megy ? Talán Ausztráliába.! 

Itt a sarokban egy érdekes épületet pillan¬ 
tok meg. Az van az ajtajára irva: «To the 
kilni) . . . hát ez egy kemencze, a hová a ha¬ 
tóság által elkobzott hamisítványok kerülnek, 
lígymint hamis arany, ezüst, dohány, thea 
stb. stb. És a kemencze fűtőinek mindig akad 
dolguk, úgy, hogy a folyton füstölgő magas 
kéményt a nép «király pipájának)) nevezte el. 

Hogy némi fogalmunk legyen arról a meny-
nyiségről és értékről, a melyet a londoni 
Dock-ok tartalmaznak, megjegyzem, hogy csu¬ 
pán a «London Docks»-ba, mely nem is a 
legnagyobb, 400 hajó jöhet be; az áruraktárak 
2(>(),000 tonna árut, a pinczéi 700,000 hekto¬ 
liter bort, olajat stb. fogadhatnak be. - Na¬ 
ponta pedig 4—5000 munkás dolgozik csupán 
ebben az egy Dock-ban. Kirnlyfnlvij K'iroly. 

A KELETINDIÁBÓL JÖVŐ HAJÓK SZÁMÁRA VALÓ DOCK. 

AUSZTRÁLIAI GŐZHAJÓ 
ÓRIÁSI EMELŐ-DARUK. (Fent • dockok helySZinrajZa). 

A L O N D O N I D O C K - O K R Ó L . — Királyfalvi Károly rajzai. 
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PATHÉ-JOURNAL. 
i. 

A cumberlandi herczeg fogadtatása Ber¬ 
linben. A herczeg, a ki- eljött a császár le¬ 
ányáért, megérkezik a kacsalábon forgó pálya¬ 
udvaron. A pályaudvar előtt rendőrök sorfala, 
katonák, autók Esik az eső. A pályaudvar 
csarnokából előjönnek : Vilmos császár, Vilmos 
császárné, a leányuk, a cumberlandi herczeg 
meg egy pár magasrangú és magastermetű 
katonatiszt. Tisztelgés, nagy seb-lob, mindenki 
be az autókba, az autók eltűnnek. Egy nagy 
téren megállottak az autók, a császár, a csá¬ 
szárné, a leány, a herczeg meg a tisztek a tér 
közepén állanak, a téren négyszögben díszru¬ 
hás katonaság. Esik az eső. Egy század dísz-
gyalogság masírozik el a család előtt, a kato¬ 
nák németül lépnek; az egyik lábuk a másik¬ 
kal derékszöget alkot. Sietnek, a császár sza¬ 
lutál, anya és leánya mosolyognak, a cum¬ 
berlandi herczeg szalutál. Aztán lovasok jön¬ 
nek, hosszú dsidát emelnek, a dsida végén 
kis zászló repked. Az első lovas egy nagy 
dobot ver, másik kettő kürtői mellette, egyi¬ 
ket se hallani. A császár szalutál, anya és 
leánya mosolyognak, a cumberlandi herczeg 
szalutál. Most másfajta lovasság jön . . . a gép 
elég közelről vette fel a családot, nézzük meg 
ezt a tündérmesébe való párt, a királyleányt 
meg a herczeget. A királyleány egészen csinos, 
se nem kicsi, se nem nagy, talpig bundában 
van, a kalapja ízléses. Mosolyog. Kedves az 
arczocskája. Kedves, ifjú leányarcz. Bájos. Ro¬ 
konszenves. (Ez itt egy királyleány. Király¬ 
leány és németül beszél. A gyermekmesékben 
is így volt?) De igazán, egész csinos. És hogy 
mosolyog. Tetszik neki a detilirozás. Boldog? 
Mellette áll a vőlegénye. A cumberlandi her¬ 
czeg. Herczeg. Nézzük, míg a katonák men¬ 
nek. Rendes férfitermet. A lába feje mintha 
nagyocska lenne. Nem baj, divat Németország¬ 
ban. Szalutál, nézi az előtte múló katonákat. 
Az arcza... ugyebár nem a csizma a herczeg 
és nem a köpeny és nem a sisak és nem a 
keztyű ? Az arcz a herczeg, úgy-e ? Az arcza: 

szeme, orra, szája, bajusza, fűk', álla, s az 
arcz formája, vonalai, kifejezése . . . mit feje/ 
ki a cumberlandi herczeg arcza? Mit ad együtt 
a szemek tekintete, s az arcz berendezése? 
Hol itt a cumberlandi herczeg? Hol a király¬ 
leány herczege? Nem látok semmit, pedig jól 
látom az egész arczot. Szép ez az arcz? Nem. 
Finom ? Nem biz a, nem is tinóm. Ha pél¬ 
dául rendőrnek öltözne, felismerném benne a 
herczeget? Nem én. Hát miért herczeg e'z a 
bántóan közönséges arcz? Ez a szinte gyalu-
latlan arcz, ez a durván összerakott szem, 
fül, orr, száj és ez a kifejezéstelen tekintet ? 
Ez a semmitmondó arcz, hát mit tud ez mon¬ 
dani egy császár leányának? Semmit. Azt 
mondja: én vagyok a cumberlandi herczeg. 
És elég ennyi a császár leányának? Hirtelen 
áttünik lelkem vásznán Lord Byron arczképe 
és Heine arczképe és Csokonai arczképe és 
Musset arczképe és Puskin arczképe és aztán 
élő arczok, ismerősök és a világon mellettem 
elment férfiak arczai futnak el emlékemben : 
arczok, a melyekben lélek, szív, érzékenység, 
gőg, szellem, bánat, értelem, szépség, nemes¬ 
ség, igények, álmok vannak lerajzolva. Kivá¬ 
lasztott, remekbe faragott előkelő arczok. És 
ez a rendőr itt a mozivásznon, a királyleány 
oldalán, ez a cumberlandi herczeg. Tudja ő, 
mi az: királyleány ? Mit gondol erről a szó¬ 
ról : szerelem ? És mit gondol ezekről a dol¬ 
gokról: ősz, tavasz, tenger, költészet, halál . . . 
Ott áll a császár és leánya között, mosolyog, 
szalutálgat. Díszruhás katonák vonulnak előtte, 
feléje fordult arczczal, zászlók repkednek, kar¬ 
dok villognak, fanfarok riadoznak, minden őt 
üdvözli. — Ő a cumberlandi herczeg. Miért ? 

II. 

Élet Tahiti szigetén. Az erdőben banánt 
szednek a benszülöttek. Nők, férfiak, meztelen 
fekete testük, mint a kígyóé. A napsugár kor¬ 
csolyázik hátukon, mellükön, karjukon, lábuk 
szárán. Az erdő szélén vannak, a fák mögött 
a tenger vize. A banánt koszorúba rakják a 
vállukra. Mind teli lesz koszorúval, akkor a 

tisztáson összefutnak, karjaikat fellobogtatják 
a levegőbe, tánczba kezdenek. Derekukat ille-
getik, lábukat valami vad tempóra emelgetik, 
forognak, hajladoznak. Mintha a szél lenne a 
tánczmesterük, meg a tenger. Hullámoktól meg 
lomboktól tanultiik a tánczot. Miért tánczol-
nak ? Ünnep van ? Bál van ? Lakodalom ? 
Semmi. Süt a nap, édes a banán, élni öröm és 
boldogság, azért tánczolnak. A fák közül zö¬ 
mök, vad ló nyargal elő, a viz felé. A ló is 
meztelen, se nyereg, se kötőfék nincs rajta, 
meg sincs patkóivá. Meztelen fiú ül a lovon, 
a két karját feltartja, rázza a kezét. Mintha 
az első lovas kapott volna fel az első lóra. 
Be a tengerbe! A viz felcsap kétfelől, magába 
öleli a vad lovast. Utána még egy tuczat 
meztelen lovas nyargal elő, csupa karcsú fiú, 
mind belérugtatnak a vizbe, mennek úsztatni. 
A vizben leugrálnak a lovakról, beljebb sza¬ 
ladnak a tenger széléről, fel-felugrálnak, a 
hátukat odatartják az egymás után nyomuló 
széles hullámoknak, engedik magukat vissza-
visszatolni a víztől. Belémarkolnak a habokba, 
vizet csapkodnak egymás képébe, kaczagnak, 
birkóznak, visszapattannak a lovak hátára.. . 
Istenem, de jó lenne innen a mozipáholyból 
beleugrani a vászonba, ott teremni köztük a 
vizben, az őserdőben, a banánszüreten. Meg¬ 
jelenni a boldogság szigetén, mint Gauguin, 
a festő. Gaugin... a vadak közt képeket fes¬ 
tett, könyveket irt, gondolkozott, szenvedett, 
beteg volt, elpusztult. A művészet az őserdő¬ 
ben is boldogtalanság. Oh, mindent elfelejteni, 
vademberré szelídülni, nem gondolkozni, nem 
csinálni semmit, a nap melegét imádni s a 
tenger hűvösségét élvezni, a szelet hallgatni, 
dombot, felhőt nézni, banánt szedni és a ko¬ 
szorú alatt tánczra kerekedni... Nem lehet ? 

III. 

Nugy vasúti szerencsétlenség OMo állam¬ 
ban. A töltés mellett egy össze-vissza roncsolt 
mozdony hever... de már elfáradtam, bocsá¬ 
natot kérek. 

Szép Ernő. 
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A Tompa-utcza és Ferencz-körút sarkán. A szavazóhelyiség előtt. 

Érkező szavazók. 
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A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folytatás ) 

Elmosolyodtam és ők látva, hogy nyert 
ügyük van, karomba csimpaszkodnak éa nem¬ 
sokára hármasban vonulunk át a kastély tor-
náczain, hogy ünnepélyesen a parkba indul¬ 
junk. 

Diek beszél: 
- Látja-e, fekete tündér, hogyan potyognak 

a falevelek? Gyorsan, gyorsan forognak, de 
tudja-e, hogy mért keringenek? 

- Nem tudom, drágám. 
— Hát azért, hogy megmondják a Jézuská-

nak, hogy jöjjön ide Surrey grófságba, mert 
itt egy derék kis fiút talál . . . 

— És egy jó kis leányt is - - teszi hozzá 
Florrie. 

- Oh! Flo, a kis fiú sokkal okosabb mint 
maga. 

Flo felbiggyeszti az ajkát, de nem tiltakozik.' 
Dick folytatja: 

- Mondja fekete tündér, mit fog az idén 
hozni a Jézuska Dicknek és Flonak? 

Persze tündér létemre ezt tudnom kellene. 
Úgy tettem, mintha kissé elgondolkoznék és 
tudtukon kívül kötelezettséget vállaltam ma¬ 
gamra, mert azt Ígértem, hogy Flónak egy 
szép franczia babát, Dicknek pedig vasutat fog 
ajándékozni a Jézuska. 

- Hip, hip, hurrah a Jézuska! 
Mindketten ugrálni kezdenek, mintha meg¬ 

bolondultak volna. Aztán egy szép fasorba for¬ 
dultunk bő. hol egy keresztútra érve egy nap¬ 
sütötte moha-dombra telepedem. Dick, a ked¬ 
ves kis ördög, mögém lopódzik és átölelve kis 
karjaival hátradönt a fűbe és megfulladásig 
ölelget. Küzködöm a kis kiállhatatlan hunczut-
tal, a ki öt éves korára máris ugyancsak iz¬ 
mos. A birkózásban kihullnak hajtűim úgy, 
hogy a hajam szétbomlik. 

— Dick adja ide fésűmet! 
- Fekete tündér, itt van pár sárga levél, 

meg egy pár kis virág nagy hajába, de a fésű 
elveszett, elvitte egy madárka! 

A csintalan gyerek két kézzel szórja az arany¬ 
sárga faleveleket. Valóságos záporként hullanak 
reám, míg fésűmet keresem. 

- Dick, maga haszontalan ! Soha többé nem 
megyünk ki együtt. 

- Oh, fekete tündérem - - ne fenyegetődz-
zék. Lám! A kis, Dick, a ki szereti magát, 
Flóval együtt megkeresi a fésűt. 

Most már térdemen ülve ölel meg és csókra 
kínálja friss szájacskáját. Nem tudok ellenállni 
neki és nevetve adom néki csókjait. 

Éppen itt tartottunk ebben a furcsa fésül-
ködésben, midőn szemközt velünk egy férfit 
pillantok meg, ki egy bokor mögül mosolyogva 
nézi a mi csókos csatánkat. 

Zavartan felugrottam, hogy ily kuszáit haj¬ 
jal lepett meg, de ekkor az ismeretlen közelebb 
jött és én megismertem - - ugyan kit? útitár¬ 
samat a hajóról. 

— Kisasszony örülök, hogy viszontláthatom. 
— Uram, én . . . 

- Bácsi, bácsi, Eddie bácsi, ismeri miss 
Nanét! Hurrá! 

Dick és Flo kiabálva ugrálnak körül. Micsoda 
jelenet! Hajam kóczos, tele van levelekkel s 
maga az új jövevény is zavarodott, hogy ily 
rendetlén állapotban talál a gyermekek rakon-
czátlankodásai között. 

Kölcsönösen megmagyarázzuk egymásnak, 
hogy mint kerültünk Addingtonba és örültünk 
a viszontlátásnak. 

Nem is emlékszem már, miképen történt, 
hogy egymás mellé ültünk a moha-padra, a 
megjuhászodott Dick az én ölemben, Florrie 
pedig az övébe telepedett. 

Első sorban is megtudtam, hogy Eddie bácsi, 
lord Edward Stanley, ki a testőrségben szolgál, 
másodszülött fia Surrey herczegnek. Ő az a 
testvére Winnienek, ki Windsorban él, s a ki¬ 
ről annyit beszélt nekem. Tegnap jött meg, egy 
havi vakáczióra. 

Én is el akartam mondani, hogy ki vagyok, 
de ő már tudta, mert Winifred leveleiben már 
lefestett neki. Egy pillanatig sem kételkedett, 
hogy Christiane, testvére társalkodónője, volt a 
Viktória utasa is, kinek nevét azonban akkor 
elfeledte. 

Soká beszélgettünk a moha-padon ülve, a 

kicsikék pedig most már békén játszadoztak 
körülöttünk. Lord Stanley megtalálta fésűmet 
és 'én feltűztem hajam. Szerényen segít a leve¬ 
leket kiszedni belőle. Kezdetben tiltakoztam ez 
ellen, mert nem akartam, hogy segítségemre 
legyen, de ő így kért: 

- Engedje csak meg, kisasszony, mért tilta¬ 
kozik e kia szívesség ellen ? Oly becsületes 
hanggal mondta ezt, hogy rögtön megismertem 
azt a felfoghatatlan árnyalatot benne, mely 
lehetségessé teszi Angliában a fiatal leányok¬ 
nak, hogy fiatal emberekkel együtt mehessenek 
mindenfelé, még utazni is, a mi lehetetlt-n 
volna Francziaországban. 

Fel le sétálgattunk a fasorokban, hol a nap 
sugarai az útra hosszú fénycsóvákat vetettek, 
melyekben parányi porszemek gyémántokként 
csillogtak. A gyermekek futkározva, ugrándozva 
mellettünk, apró virágcsokrokat kötöttek ne¬ 
künk, de oly rövid szárral, hogy nem volt lehet¬ 
séges kézbefogni. E közben úgy éreztem, mintha 
valaki védelmébe vett volna és az volt benyomá¬ 
som, hogy életünk fájó pontjai közel hoznak 
egymáshoz minket, hiszen lord Stanleyt nem 
szereti az anyja és saegény ivadek.a dúsgazdag 
szülőknek. 

Mi sem jellemzi jobban az angol nép szelle¬ 
mét, mint ez a törvény, mely védi a vagyont 
és megrövidíti az egyént. A helyett, hogy a 
pénzt megosztaná, a családot űzi szét. Vájjon 
nem brutális társadalmi egoizmus-e ez? Hires 
home-juk, melyre olyan büszkék, csak a leg¬ 
idősebb fiút illeti. Ki törődik a többiekkel ? 
Szerezhetnek ők is egyet maguknak, ha tet¬ 
szik — és elmennek vagyont szerezni Indiába. 

Ezek az elmélkedések csak most, irás közben 
jutnak eszembe, mert reggel kettesben bizony 
eszünk ágában sem volt bölcselkedni. Szeren¬ 
csésen egymásra bukkanva túltettük magunkat 
a társadalmi élet kívánta tartózkodáson, valami 
bensőség költözött belénk, szivünk boldogan 
dobbant, míg a széles utakat jártuk, melyekre 
az ősi fák lágyan hullatták sárgult leveleiket. 

November Í2. 
Mily jó és ártatlan menedékemmé vált lord 

Stanley jelenléte! Lord Closeburn miatt nem 
nyugtalankodom többé. Midőn tegnap este a 
szalonban hozzám lépett, oly nyugodtan tud¬ 
tam felelni kérdéseire, oly lélekjelenléttel, hogy 
magam is meglepődtem. 

Ma reggel Winnie szobámba jött és magával 
hozta, a drága, második havi fizetésemet. Meg¬ 
kérdezett : 

— Úgy-e megbocsát? 
- Mért kér bocsánatot ? Nem szégyenlem, 

hogy pénzt kell keresnem megélhetésemért. 
Örömmel veszem át szolgálataim jutalmát, 
mert tudom, hogy ön minden fizetésnél többet 
érő vonzalommal viseltetik hozzám. Viszont én 
nemcsak azért adtam oda éjjelem-nappalom, 
mert megfizetnek, hanem mert szeretem önt, 
mint szeretném kis húgomat, ki reászorul 
nénjére. 

Gyorsan irtam öreg Marinérnnek, száz fran¬ 
kot küldtem neki, mint a múlt hónapban is. 
Ötven frankot Belloncle abbénak küldtem, hogy 
tartsa rendben szeretteimnek sirját, melyet míg 
élek, mindig friss virág fog borítani. Mélységes 
örömet érzek, hogy így költhetem el pénzemet, 
melyet magam kerestem, igen, én magam 
kerestem. 

November Í3. 
Ma reggel végeztem el azt, mit halottak nap¬ 

ján nem lehetett, mert a beteg ladyhoz voltam 
lánczolva. Kimentem az addingtoni temetőbe és 
a legelhagyottabb sírra koszorút tettem. Imád¬ 
koztam, sírtam. Visszatérve a temetőből belép¬ 
tem a kastély kápolnájába, hol a mise tömjén¬ 
füstje balzsamossá tette még a levegőt. Üres volt 
a templom és én felmentem az orgonához. El¬ 
énekeltem Bizet csodálatos Agnus Dei-jét. Soká 
énekeltem és a midőn lementem a karzatról, 
nagy meglepetésemre lord Stanleyt találtam a 
küszöbön. Örültem, hogy nem dicsérte meg 
hangomat, mert mindketten túljártunk az 
anyagi életen. Együtt tértünk vissza a haliba. 
Ezt a reggelt kellemes emlékeim közé számít¬ 
hattam volna, ha a lépcsőn William Closeburn-
nal nem találkozunk. Ironikus köszöntéBe meg¬ 
rontotta kedvemet a nap hátralevő részére. 

Novembw 44. 
Elkészültem az illatszeres párnával, melyet 

lady Guildfordnak szántam, hogy megháláljam 

vadászruhájával tett szívességét. Nagyon jól 
sikerült ez a négyszögletes boríték forma do¬ 
log, melybe belehimeztem a marquise czímerét. 
Beillatszerezve és négy sarkán fehér selyem 
szalagokkal diszitve igazán nagyon szép volt. 
A nemes lady zsebkendői jól fogják magukat 
érezni társaságában. Winnie is nagyon meg¬ 
csodálta : 

- Mikor hímezte? 
Esténként, legutóbb míg a nagyanyját 

ápoltam. 
Nagyszerű! Minden izében önre vall. 

Gladys zavarba fog jönni, mert ócska ruhájá¬ 
ért nem érdemelt ily művészi dolgot. Bizony, 
kár volt evvel a drága, régi csipkével is dí¬ 
szíteni. 

Nem vallottam be, hogy ezzel kissé bosszút 
akarok állni. Munkám nagy csodálkozást kel¬ 
tett az egész családban, s azt hiszem, hogy a 
hölgyek közül legtöbben boszankodtak is kissé 
láttára. 

November ifí. 
Két napja már, hogy folyton vadásznak. 

Lord Stancíigate tegnapelőtt elutazott, én pedig 
lord Stanley árnyékául szegődöm. Closeburn 
észre is veszi. Ma reggel, midőn a hallban 
utaink kereszteződtek, meg is kérdezett: 

- Mért van kisasszony, mindig lord Stan¬ 
ley vei ? 

- Mindenáron tudni kivánja? 
- Mindenáron. 

— Nos hát: hogy egyedül ne találkozzam 
önnel, hogy ne kerüljünk szemtől-szembe s ne 
adjak ismét alkalmat tiszteletlenkedéseire. 

- Igazán ! Csak ezért ? 
- Csak ezért, uram! 

Köszöntöm és odébb állok. 
Lord Stanley, Maud O'Reilly, s én egy kocsi¬ 

ban megyünk a vadászok találkozó helyére. 
Hideg van, orrunk kivörösödik, még Maud 
arisztokratikus orra is. Jegesen fúj a novem¬ 
beri szél. Lord Stanley egy melancholikus 
Beethowen dalt fütyül. Mindhárman didergő 
nekibúsult arczot vágunk, a nagyvilági élet 
szórakozásai nem mindig valódi örömök. Sok¬ 
szor bizony inkább csak robotnak illenek be. 

November Í7. 
Box küzdelemről jövök, a kis erdei lakból. 

Ez az ökölvívás undok egy sport. Lord Surrey 
mellettem ült és a szabályokat magyarázta. 

Borzalmas nézni két ilyen erős, fürge férfit, 
kitömött keztyűikben, fehér zubbonyokba pré¬ 
selve, a mint nyugodt arczczal, hidegvérrel 
rémes ütéseket mérnek egymásra folytonosan 
farkasszemet nézve. Hallani az ütések tompa 
hangját, a padló kongó dobogását, a boxolók 
lihegését, sőt néha vér is folyik. Még az a 
borogatás, melyet a szünetben a küzdők fejére 
tesznek, még a bedörzsölések is, melyekkel a 
küzdőket a versenybírák felfrissítik, még ezek 
is mind csak barbárságnak látszanak. 

Surrey herczeg suttogva beszél hozzám : 
- Oh, ez csak kis küzdelem, kedvesem. 

Látna csak egy nagy viadalt, az aztán az ér¬ 
dekes. Egy napon láttam, hogy az egyiknek 
a szemét is kiverték. Ez rémséges volt. Egy 
pár kitörött fog ezért nem igen számít ilyen¬ 
kor, de egy állkapocs! Az már valami. Oh, ez; 
hatalmas játék! 

Lúdbőrös lettem. Czivilizált ember létére 
szeretni tudja e játékot! 

Lord Stanley lett a győztes, viszont ellen¬ 
felét alapos orrvérzéssel vezették el. A mosdó¬ 
szobából patikaszag áradt ki és megtöltötte a 
termet. Szivem dobogott és szemükbe szerettem 
volna kiáltani e népeknek, hogy vademberek. 

Este, dinner után, Winnievel Mendelsobn-
duokat adtunk elő. Aztán Lohengrinből kellett 
volna valamit énekelnem. Lapozgattam a par¬ 
titúrában, midőn William Closeburn hozzám¬ 
lépett. 

Énekeljük ezt a duót: «Már elvész szavuk.» 
Miss O'Reilly kért fel erre. 

- Akkor csak énekelje el, de vele együtt. 
Hallottam, a mint reggel is ezt gyakorolta. 

- Nem vele, hanem önnel szeretném éne¬ 
kelni. Nem volna kedve hozzá? 

- Nem, válaszoltam és felkeltem, hogy tá¬ 
vozzak a piánótól, midőn lady Surrey is oda¬ 
lépett : 

- Ne kéresse magát, kisasszony, az ének az 
egyedüli dolog, mely nem tud ídfárasztani. 
Tudja, hogy csak a nagy szimfonikus zongora-

A székház, 

darabokat gyűlölöm, de az ének annál inkább 
gyönyörködtet. Rajta! énekeljem, kérem. 

Ez már parancs volt. Engednem kellett. Be 
kell vallanom, hogy noha kedvem ellenére en¬ 
gedelmeskedtem, jól sikerült az éneklés. Valami 
művész ember lehetett valaha őseim között, 
mert attól a pillanattól kezdve, hogy énekelni 
kezdek, ellenállhatatlan láz vesz rajtam erőt, 
mely mindenáron kényszerít, hogy szépen ad¬ 
jam elő a dalt. Most is, bár azt határoztam el 
magamban, hogy egykedvüen fogok énekelni, 
hiába! Mégis csak a szenvedély hangja szólt 
énekemből, úgy hogy a hallgatóságból már az 
ének alatt is visszafojtott tetszésmoraj hallat¬ 
szott, mely többet ért nekem a befejezés tap¬ 
sainál. 

Milyen szép, meleg, telt, átható hangja van 
ennek a Closeburnnak! Nagy sikerünk volt. 
A társaság a zongora köré sereglett, körülzárt 
sőt tovább együtt kellett maradnom ellenségem¬ 
mel. Ő meg arra használta fel a helyzetet, hogy 
hozzám húzódjék, sőt, hogy hozzám simuljon. 
Halkan, míg egy praeludiumba kezdtem, oda¬ 
súgtam neki: 

- Lépjen hátrább, mert külömben felkelek 
és eltávozom! 

- Imádom ! Nem érü ? 
Mégis e szavak után eléggé tisztes távolba 

húzódott vissza, hogy zavartalanul tovább játsz¬ 
hassam. 

Utálom ezt az embert! 
A dalt befejezve felpattantam a zongora mel¬ 

lől és megszokott kuczkómba ültem lady Rich-
mond közelébe. Alighogy leültem, lehellet simo¬ 
gatja vállam, hátra fordulok: lord Stanley tá¬ 
maszkodik mögöttem. 

- Christiane kisasszony, kérdeznék öntől 
valamit. 

- Mit? 
- Rokonszenvesnek tartja William Close-

burnt ? 
- Nem — ellenkezőleg! 

— Igazán ? Bámulatba ejt ezzel, mert min¬ 
denki hódítónak tartja. 

- Még ha az volna is, annyira büszke rá, 
h°gy épen ezért, sokszor czélját téveszti. 

— Azt hiszem, hogy evvel kissé önhittnek 
akarja nevezni. 

- Kissé! Nem kissé, de rémségesen az! 
— Mert igazán szép férfi — no ne kételked¬ 

jék ezen, ön is szépnek találja, s az összes 
hölgyek érdekesnek tartják. 

Igaz, hogy érdekes, de sokszor bizony 
csak rossz értelemben véve, én pedig nem 
vagyok az összes hölgyek közé sorolható. 

- Oh! ezt jól tudom, fekete tündér. Csak 
arra akartam figyelmeztetni, hogy kissé rosz-
hirű ember. Miss Emily mondta nekem, hogy 
Closeburn mindenáron Üirtölni akarna önnel. 

— Köszönöm, lord Stanley, csakhogy a tün¬ 
dérek előtt nincs titok, én már tudtam ezt 

A főispán kíséretével bevonul a székház felavatására. 

HAJDUVÁRMEGYE ÚJ SZÉKHÁZA DEBJRECZENBEN. 

- Megvallotta önnek? 
- Igen! 
- Oh! 

Fiatal védnököm elszomorodik és oly boszus 
arczot ölt, hogy nem tudom visszafojtani mo¬ 
solyomat. 

- Bocsásson meg, hogy dolgaiba avatkozom, 
de ez a Closeburn oly. . . ugyan megengedi, 
hogy megkérjem valamire? 

- Meg! 
- Helyes! Tehát akar ön nekem nagy örö¬ 

möt okozni ? 
- Árulja el már végre, mi ez az öröm? 
- Esedezem, hogy vele együtt többé ne éne¬ 

keljen duókat, kedves Nérans kisasszony! 
Mialatt beszélt, idegesen babrálta nyakkendő¬ 

jét, mely ki is oldódzott. Míg elnéztem, meg¬ 
tetszett nekem jóságos csúnyaságában, mert 
bizony lord Stanley nem szép. Homloka túl¬ 
ságosan domború, orra kissé pisze, ajkai kissé 
duzzadtak és ez megrontja szép szemének és 
arcza szép körvonalának összhangját. Magos, 
izmos, elegáns, szép fogú, keskeny finom keze 
van, a mi elárulja úri származását. 

Egy kissé gonoszkodva, azzal mulattam, hogy 
látva szégyenkező türelmetlenségét, megvára¬ 
koztattam ezekre a jó tanácsaira adott, vála¬ 
szommal. Türelmetlenül megelőzött: 

- Megsértettem talán? 
Mily tekintetet vetett reám! 

- Nem, uram, nem sértett meg, mert ha 
édes anyja nem kivánja. nem is énekeltem 
volna Closeburnnal, kit már elutasítottam. Sőt 
örülök, mert eléggé érdeklődik irántam, hogy 
ily testvéri tanácsot adjon nekem. Ez csak 
eléggé nagyravágyó szó az én szájamból? 

- Dehogy nagyravágyó! Köszönöm, hogy 
kimondta. Oly boldog vagyok, hogy többet nem 
fog vele énekelni. 

- Lord Stanley? 
- Nem jól mondta: oly boldog . . . 
- De igen nagyon boldog vagyok ! 

— Nem erről van szó: nem énekélni, ha¬ 
nem énekelni! 

Egy hang szólal meg hátunk mögött: 
— Lám lám. milyen csinos tanára van en¬ 

nek a testőrnek. Ha én volnék a tanítvány, las¬ 
san haladnék, hogy soká tanítson. 

Lord Surrey volt, ki igy folytatta: 
Hát mit fogsz adni Eddie Nérans kis¬ 

asszonynak az ily pompás leczkéért? Zavar¬ 
ban vagy ? Nos hát, hivd meg falkavadászata-
inkra éa válaszsz ki szamára egy megbízható 
lovat, mely továbbra is szolgálatára álljon. Meg 
fogja kedvelni ezt a sportot, sokkal mulatsá¬ 
gosabb a lövöldözésnél 

Zavartan, de hálásan álltam fel, hogy köszö¬ 
netet mondjak a herczegnek. Ez a meghívás 
családjával szemben, majdnem baráti viszonyra 
emel. Lady Richmond pedig még tetézi: 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Újgörög költészet. Vérlexti Dezső egy kis antho-

lógiát adott ki az újgörög nép költészetéből. Száz 
dal van benne, túlnyomó részben népdalok, csak 
kilcncz van köztük műköltőktől való. A legtöbb 
az apró dal a könyvben, könnyed lírai hangula¬ 
tok, a szerelom mindig és mindenütt egyforma 
hullámzásai, a hogy egyszerű, primitív lelkekben 
tükröződnek. Erős szláv karakteriik van, szakasztott 
olyanok, mint például a szerb népköltészet lírai 
termékei, még a hagyományos kifejezósi formák 
is hasonlók. Egy másik csapat ti görög nép nem¬ 
zeti küzdelmeinek, különösen a szabadságharczok-
nak emlékeit tartja !6bren: buzdító, lelkes, haza¬ 
in is énekek, egyes események, hősök balladás mo-
ilorú rnegéneklései. A hnrroadik Csoportban el¬ 
beszélő versek vannak, köütük néhány igen szép 
is érdekes darab. A forditó, mint maga is be¬ 
vallja, kissé szabadon fordított, nem ragaszkodott 
az eredetiek formájához, de ennél nagyobb baj 
az, hogy nem mindig biztos a verse, nem mindig 
találja el a kellő, jellemző szavakat s ezért néha 
egy egy versnek a hatását elogti, különösen a lírai 
dalokban, a hol minden szónak a helye, a hang¬ 
zása, a többiekkel való kapcsolata is fontos, mert 
ebből alakul ki a dal lelke, a hangulat. Ez azon¬ 
ban a kisebb rész, a legtöbb esetben sikerül 
visszaadni az eredetiekből annyit, a mennyit le¬ 
het ; s meg tudja éreztetni egy-egy dal szépségét. 
A fordító elég terjedelmes bevezetést is irt könyve 
elé, a melyben részletesen jellemzi a görög nép¬ 
költészet jellemét, egyes ágait s kiemeli azokat a 
hasonlóságokat és párhuzamokat is, melyek egyes 
újgörög népies költemények és a magyar népköl¬ 
tészet vagy mííköltészet egyes termékei között meg¬ 
állapíthatók. 

Könyvek, képek, évek. Ez a sokat rnondó czím 
egy fiatal iró, l-rlrki/ Géza első könyvét jelenti. 
Tanulmányok vannak benne képzőművészeti, iro¬ 
dalmi, színházi tárgyakról. Cézanne hagyatékáról, 
lli/i/il Hónni József és /•"én.í/e.s* Adolf művészetéről, 
Zuloagáról. a Lánczhidról. néhány külföldi Íróról. 
Seraphiuii Astafieváról. a hirueves orosz tánczos-
nőről, Huinhartról stb. Feleky Géza úgy állítjaj>e 
magát, mint kritikust. Érdeklődése elsősorban 
képzőművészeti, de kiterjed sok mindenféle másra 
is. Fiatal kora ellenére valóban meglepő képzett¬ 
séget árul el, rengeteg sokat olvasott, ugyanannyit 
látott. — azt a kevés évet, a mely első tanul¬ 
mányaitól elválasztja, ugyancsak erős szellemi 
munkában tölthette. Ilyen fiatal irón-il • magától 
értetődik, hogy világfelfogása és módszere még 
nem forrott ki teljesen, még közvetlen hatása 
alatt áll tanulmányainak, a tanult dolgok nem 
forrottak bele szervesen gondolkodásába s' ezért 
Írásában is túlságosan előtérbe jutnak, néha szinte 
mesterségesen előtérbe rántottnak látszik egy-egy 
távolabbról vett assszocziáczió. melyet a gondolat¬ 
menet iránya nem indokol eléggé. Innen van 
az is. hogy néha félresiklik. egy-egy képzet-kap¬ 
csolódás eltéríti eredeti irányából s általában bi¬ 
zonyos hajlama van a terjengősségre. Forrásban 
levő fiatalembernél mindez nem fontos, a fődolog 
az, hogy van sok érdekes és magvas mondani 
valója s érdekesen is tudja elmondani. Művészeket 
és műtárgyakat máris jól, figyelemre méltó szem-
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léi tető képességgel tud jellemezni, van érzéke a 
jellemző vonások iránt. Ilyen fiatal Írónál meg¬ 
lepő, mennyire meg tudja tartani a distancziát 
azoktól az emberektől és dolgoktól, a melyeket 
tárgyal, nem merül el beléjük, nem ragadtatja el 
magát általuk, mindig nyugodtan mérlegelő íté¬ 
letre törekszik. A saját szavai, melyekben szem-
melláthatólag gyönyörködni tud, néha elragadják, 
szinte fontosabbaknak tűnnek fel, mint a mit 
mondanak, de azért mindig mondanak valamit. 
Könyve mindenesetre értékes dolgoknak ígéretét 
adja, sőt egy-két ígéretet már be is vált. 

Magyar hegedükószítők. Ismeretes dolog, hogy 
a hegedűnek valóságos kultusza van, egyes ne¬ 
vezetesebb hegedűkészítőket az amatőrök mint 
nagy művészeket emlegetnek, sőt egyes hegedűk¬ 
nek is olyasforma története és nimbusza van, 
mint akár a hires műtárgyaknak. Ezen a réven 
a heg?dűkészítésnek valóságos irodalma is van, a 
mely tudományos módszerekkel tárgyalja az egyes 
országok és mesterek készítményeit, a hegedű¬ 
készítés nevezetesebb mozzanatait és alakjait. A 
magyar hegedűkészítőkről ez az irodalom nem 
igen emlékezett meg s ez indította dr. Ge.i/cr 
Józsefet arra, hogy egy füzetben összeállítsa a 
régebbi és újabb magyar hegedííkészítőket. Nagyobb-
ára XIX. századi mestereket sorol fel, de van 
köztük több régebbi is s a felsorolásból kiderül. 
hogy ha nem is volt olyan világhírű hegedüké-
szítöuk. mint pl. Amati vagy Stradivarins, ennek 
a szép és nemes mesterségnek nálunk is van 
valamelyes hagyománya. 

Ungarische Rundschau. Ht-mriclt Gusztáv folyó¬ 
irata, mely a magyar tudományos és kulturális 
mozgalmakat igyekszik megismertetni a német 
tudós-világgal, most adta ki második évfolyamá¬ 
nak első kötetét. Gróf Tisza István a választójog¬ 
ról ir benne, Berzeviczy Albert Szinyei-Meiw Pál 
művészetéről s a többi czikkek és kisebb közle¬ 
mények is kiváló tudósoknak művei történelmünk, 
irodalmunk, közgazdaságunk stb. nevezetesebb té¬ 
máiról. A folyóiratot a Duncker és Humbolt ki¬ 
adó czég adja ki Münchenben és Lipcsében. 

A «Jó PajtáSü, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, márczius 0-iki 
számába Benedek Elek és Kndrödi Béla irtak 
verseket, Murai Károly elbeszélést, Sebők Zsigmond 
folytatja Dörmögő Dömötör legújabb kalandjait, 
Gyulti bácsi érdekes dolgokat mond el a diósgyőri 
vasgyárról, Garay Ákos szép képet rajzolt. Egy 
szép lengyel mese, Zsiga Mcsi mókája, Rákosi 
Viktor regénye s a rejtvények, szerkesztői üzenetek 
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egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A 'Jó Pa]-
tást-i & Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
AnUiológia az újkori görög nép költészetéből. 

Száz görög dal. Fordította, bevezetésekkel és jegy¬ 
zetekkel ellátta Vérle^y Dezső. Budapest, Franklin-
Társulat ; ára 4 korona. 

Könyvek, képek, évek. Irta Felektj Géza. Buda¬ 
pest, a Nyugat kiadása; ára 4 korona, 

A magyar iiegedükészilök. Irta dr. Geyer Jó¬ 
zsef. Budapest, Kilián Frigyes. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : PETHELY SÁN¬ 

DOR jaki földbirtokos, 48-as honvédhadnagy, 91 éves 
korában. — CAESALÍI LAJOS nyűg. járásbiró, 48-as 
honvcdtiszt, 87 éves korában Szatmárnémetiu. -
Zulatnai BENEI FERENCZ, 86 éves korában. — Ná-
dasi NÁDOSY KÁLMÁN, 84 éves korában Helest'án. — 
DOJÍOSFFY ALAJOS nyűg. kúriai biró, a Lipót-rend 
lovagkereszteso, 1*1 éves korában Gnrdone-ban. -
PÁSZTOBY SÁNDOR gyógyszerész városi bizottsági tag, 
75 éves korában Székesfehérváron. — C'sitáry GBA-
MANETZ KÁLMÁN gyógyszerész, 7<> éves korában 
Máramarosszigeten. • Kiss ANTAL földbirtokos, 
(17 éves korában Nyárádköszvényesen. - - Kézdi-
szentléleki KOZMA VINCZE nyug. posta- és táviró-
felügyelő, 62 éves korában. — Puszta-Eörsön HOL¬ 
LÓS ÁRMIN uradalmi intéző, 54 éves korában. -
ÉBERLING ANTAL lovag, az egykori Ádám és Eber-
ling belvárosi nagykereskedő-czég főnöke Ersek-
ívjváron. - - NOVOTNY NÁNDOR magánzó, 90 éves ko¬ 
rában Budapesten. — FILLKOKN JÓZSEF nyug. máv. 
főművezető, a koronás ezüst érdemkereszt tulaj¬ 
donosa. - - FARKAS PALI, ismert fővárosi czigány-
primás, 40 éves korában. — Ifjabb WODIANER JÁ¬ 
NOS, Wodianer Eudolf császári és királyi követ fia 
16 éves korában Leysinben. — TÓTH MIKLÓS dr., 
31 éves korában Budapesten. 

Özv. nagyjásai TANTOSSY SÁNDORNÉ, született Saly 
Julianna, 82 éves korában Székesfehérváron. -
Özv. TÁMÁR ALAJOSNÉ, szül Áray Berta, 78 éves 
korában Kőröstarcsán. — Özv. BREZANÓCZY BÉLÁNÉ, 
szül. Janik Karolina, 75 éves korában Budapes¬ 
ten. — Özv. guari és felsőszelestei GUARY ISTVÁNNÉ, 

szül. simonyi és hőgyészi Hőgyószy Mária, 74 éves 
korában Szilsárkányon. — Gálfalvi GÁLFFI ERZS^. 
BET, 72 éves korában Budapesten. — Konyái Kiss 
AMÁLIA, 62 éves korában Budapesten. - - AMSTEB 
MÓRNB, szül. Weinberg Frida 41 éves korában 
Budapesten. - KUNZ FERENCZNÉ, szül. Salcher 
Anna, 53 éves korában. - - Dévai SZŐLLÖSY OLGA 
Kolozsváron. 

EGYVELEG. 
* Az óriás emberek. A száz kilón felüli ember 

nem normális, ezt állítja Pierre Marié, egy előkelő 
párisi orvos, a ki főleg azzal foglalkozik, hogy 
megállapítsa minő viszonyban áll az egészség és 
a szellemi képesség a testsúlylyal. Kutatásainak 
eredménye az, hogy az óriás emberek csak úgy 
tekintendők, mint a természet tévedései és rend¬ 
kívüli ritkaság, hogy a nagy termetű ember egy¬ 
úttal kiváló elméjü is legyen. Pierre Marié úgy ta¬ 
pasztalta, hogy a természet a középtermetet szokta 
megáldani legjobban szellemi kiválósággal, és a 
kicsiny termetüeknek is inkább juttat ebből} műit 
a Herkuleseknek. A száz kilón felüli férfiak közt 
(a csupán kövérek nem számítanak) szinte egyál¬ 
talán nem akad nagy iutelligenczia, míg az ötven 
kilón aluliak közt annál több van. Az említett tu¬ 
dós arra a következtetésre jut, hogy semmi okunk 
nincs a nagy termetű embereket, mint .különleges 
lényeket bámulni. Az ilyeneknek utódai sem ki¬ 
válónk és a természet még a kicsiny termetüeket is 
többre becsüli az emberi fuj szempontjából. 

Paris 

26(DlaceVenflőie) 
tn Budapest, 
lő arcnemesitő 

Váci-utca5. 
intézet 

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

M és szépitA-szerek. • 

Bejárat Türr István-utca 9. szám. 
Utasítás és árjegyzék kivána'.ra ingyen. 

Nagy előnyöket nyúj t a közvetleni férfi- és 
nőiszövet beszerzése a régi hires posztógyári czég-
nek Siegel-Imhof Brünnben, mely magánszemélyek¬ 
nek is a legújabb dús mintagyüjteményét, ingyen és 
bérmentve küldi. - - A különös jóság és olcsóság 
ezen szövetekről világhírű. 

Az elegáns hölgy, ki toilettjeinek raffineriájával 
és testének egészséges szépségével minden tekintetet 

c mentesen 
oelymet házhoz! K'rjen mintákat tavaszi és nyári ujdcnságfnkból 

ruhákra és blúzokra: Volle, Foulard, Messal ne, 
Crepe de Chine, Eolienne, Mousseline 120 cm 
széles méterenkén K 1.20-tól méterenkint., 
fekete, fehér, egyszínű és mintázott, vala¬ 
mint Hímzett blúzok és uhák battszt-, gyapjú-, 
vászonból és selyemből. 

Csakis garantált szolid selyemszöveteket 
ad-ink el közvetlen magánosoknak bér- rs 

ín házhoz szállítva. (Dupla levélportó). 

Schweízer & Go., Luzern U 24 
iiuszövet-kivitel. (Svájczj Kir. üdv. szállítók 

losei Winkler & Söhne 
bőrönd-táskák és 
bőráru specialisták 

Wien, I'l. Hlmmelpfortg-. 7. 

Legrégibb él legtökéletesebb 

ARCZÁTOLÓ. SZEPLŐ- ZS 
MÁJFOLT ELTÁVOLÍTÓ SZER 

AZ ESZÉKI ARCZKENOCS 
ÉS SZAPPAN. 

J. C. DIENES SALVATOR 
GYÓGYTARABÓL, ESZEKEN. 

Előkelő! Tartós! 
Versenynelküli iraki 

Katáiog-us ing-yen és bér¬ 
mentve. Azonnali szállítás 

* SOVÁNYSÁG, 4 -
Sz.'p, telt iestidomokat nyerhet a 
t.irv, védett, keleti BÜSTEBIA 
erőporunk által,m e ly arany 
éremmel kitüntettetett . HÍ-
itt 6—8 hét alatr ef-ész 30 fontig. 
Szigortian szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. Doboza has-znilali ula-
Bitáas.l 2 75 K A pénz poita-
utaltányon beküldéae, vagy utánvét 
mellett, porta külnn. — Diszkrét 
Rzétkul.iég. Dr. Franz Steiner 
& Co. Beilin 134. Köulgra-
tzerstrasse 85. FöraMár éi 
szétküldés Törők József Budapest, 
VI. kerület. Király-utcai 11. sí. 

S emes űrgördűlő kanárijaim 
Wienben njer-
ték az I. győz-
tesi érmet, az 
orsz. kulturta-
náca díszokle¬ 
velét, Bp es¬ 
ten a nagy 
aranyérmet . 

Ajánlok kiállítási ég príma 
énekeseket, példánját 10.—, 
12.—, 16.—, 20.—, 30.— és 
60.— K-javal. Erőteljes, jól 
etethető tenyésznőstények 
K 3.—,5.—,8.- példányonként 
S I M O N K Á R O L Y , 
nagytenyésztö Anssig a. d. 
Élbe. Árjegyzék ingy. e bérm. 

A szépség gazdagság, 
A szépség hatalom, 

Ez a legnagyobb kincs csak Miue Rosa Scuaffer 
által feltalált szépségápoló czikkek által érhető el 

P A Ilii l* A UUIC 
a z arczbőrt vakitóan fe-
hérró teszi, szeplőt, himlő¬ 

helyet, anyajegyet eltüntet, ránczokat elsimít és min¬ 
den hölgy arczát fiatalossá teszi. Ez az egyedüli púder, 
melynek használata után megmosakodhatunk anélkül. 
hogy a szenzácziós hatás eltűnnék. K 5- — és K 3'— 

évtizedekkel 
fiatalit K 3-— Créme ravissante, 

Eau ravissante ^ 
lyozza, erőéit és a legkitűnőbb toalett-
viz___ ___ ._. . . . ._. . . . K 6 — 

Pllülllkllí^ minden sápadt arcznak tar-
IllIUUUplo tós hamvas rózsaszint köl¬ 

csönöz... K 3'— 

Savon ravissante L ^ l ^ í í 
tűnő hatású .__ K 2'4O és K 1-6O 

Bőrillatszappan 
rázst gyakorol, darabonkint 70 fillér, 
l karton 3 darab ______ ._. K 2-— 

ha-
tá8n 2 Kés 

iJÍÁ a dupla áll képződését meg¬ 
akadályozza __ ___ K 4-— 

Homlok-kötő 
séhez 

homlok eléré-
K 3-— 

Királygyöogy ára _ K a--

nek 

l'A^ÍII a ^^znek márvány-
l UMU finomságot kölcsönöz-

" . . . K 3 — 

ősz hajnak visszaadja a fiatal-
i j kori szint (szőke, barna, sötét¬ 

barna, fekete)kis doboz 3 K.nagylOK. 
a hajnak pompás fényt köl¬ 
csönöz —_ •___ . . . K 5— 

megakadályozza a haj 
H1 kihullását és őszülését. 

vopasz helyen a haj növését előmoz¬ 
dítja . . . . . . .__ . . . . . . K 3.— 

minden kellemetlen 
hajat azonnal biztosan 

eltávolít... .. K 3 ' -

-féle kedvencj ibolya 
pompás erdei ibolya¬ 
K 6-— és K 4 — 

Haj ellenség 

illat... 
^óv, vörös orr 

1) és megfagyott helyek 
egészségesek lesznek K !•— és K 2 — 

Lerakat és szétküldés! telep: 
XIX/2. Hammerschmidtgasse 18. 

Szétküldés a pénz előzetes beküldése ellenében. A C'hemiko fiziko Palermo tiszteletbeli tagj* 
A Szt. Péter-rend hölgypatronesse a becsületkereszttel. Szerb kir. üdv. szállító. Vi«««mt*lam-
•l toknak magái r aba t t ! Főraktár Magyarotsz. részére Török József gyógyszertára, Budapest 
Király-utozalí, azonkívül kapható minden gyógytárban, illatszerksreskedéeben és drogériában' 

Rosa Schaffer, Wien 

magft felé irányit, jól tudja, hogy tiszta, világos 
arczszine és gondosan ápolt rózsás bőre, egyedüli 
titka szépségének és elegánoziájának. A napi fürdés¬ 
hez és minden kéz és arczmosáshoz csak enyhe, 
ártalmatlan, valódi Steckenpferd-liliomtejszappant 
használ, mely oldólag hat a faggyúmirigyekre és a 
pórusok munkáját elősegíti, tehát egy elegáns hölgy 
toilette-asztaláról nem hiányozhat. 

Jótékonyczélu magyar állami sorsjáték. 
Ő cs. és királyi Felségének legfelső elhatározása alapján 
a budapesti m. kir. lottojövedéki igazgatóság minden 
másfél évben Jótékonyczélu állami sorsjátékot rendez, 
melynekTftiszta jövedelmét közhasznú és jótékony 
czélokra fordítják. A sorsjegy roppant olcsósága és a 
sok kedvező nyerési esély folytán, a köz jnvára működő 
emberbaráti intézmények érdekében felhívjuk t. olva¬ 
sóinkat a jelenleg rendezés alatt álló XXX-ik Jótékony¬ 
czélu állami sorsjáték támogatására. A húzást vissza¬ 
vonhatatlanul f. é. május hó 15-én a lottójövedéki 
igazgatóság (Budapest. IX., Vámpalota) tartja meg. 
Az említett igazgatóság kívánatra bárkinek díjtalanul 
és portómenteaen küldi ezen sorsjáték részleles játék¬ 
tervét. 

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

Ne ültessen senki szőlőt, mielőtt «Milltelep» 
Nagyősz, Középeurópa legnagyobb szőlőiskolájától 
árjegyzéket nem kér. 

SAKKJÁTÉK. 
2839. számú feladvány Herland S.-tfil Bukarest. 

SÖTÉT. 

Szerkesztői üzenetek. 
A segédtanító. Csak a dilettáns mértéket üti meg, 

olvasmányok visszhangja, nem igazi írói mű. 

Szabó Ferkó. Az érzés megvesztegetően szép, «r&-
tulálhatunk az iskolának, a melynek ilyen tanítója 
van. Sajnos, hogy a vers kidolgozása nem üti meg a 
mértéket. 

Holdfogyatkozás. .Tóravaló amatőr-munka, a mely 
szűkebb körben tetszést is arathatnn, de nekünk en¬ 
nél többot ii kell kívánnunk : eredeti költői szellemet, 
művészi technikát, a mi pedig nincs a versbon. 

K. I. Nagyszeben. A könyvre nem emlékezünk, 
hogy a kezünkbe került volna. 

Reminisczencziák. Vallomás. Jó közíps/.crii versek, 
ismert költői hangoknak élés ügyes utánzatai, — ez 
azonban nem elég az üdvösségre. 

Templomban. Temetőben. Ezekre som mondhatunk 
mást, rniut a minap. 

KÉPTALÁNY. 

a b o d e f g h 
VILiOOB. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A «Vasárnapi Újsága 6-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A szivet megtörni lehet, de 
legyőzni nem. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. I). 

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

KULTÚRA 
ÉS TUDOMÁNY 

A Franklin-Társulat új vállalata. 

Széchenyi eszmevilága. Első kötet. Caal Jenő, Beöthy Zsolt, 
Prohászka OlUiln'ir, Kritessey liéla, gróf Vay Gáborné, 
gróf Awlrtiüíty Ci/iila tanulmányai. AraKl'öO. 

A legkiválóbb magyar Szédicnu ismfrök tanulmányai, melyek 
együttvéve teljes képét adják majd szellemi és erkiilrsi világinak s 
niósápgal im-gelpvenflik izgalom) érdi-kos alakját. Három köti-Lre 
MII tervezve. 

A sz ikra táv i rú . A. Slalnj tanárnak a nínict csás/.iir elölt tartott 
felolvasásai után átdolgozta Kreitzcr Géza mérnök. Ara K 1-20. 

Ajflenknrevyik legnevezetesebb találmányának tzemléletesismer¬ 
tetése, a szakember biilns tudásával és a MI<, sznn (ró világossági¬ 
val, Agy bngy minden laikus élvezettel és tanulsággal oliaibatja. 

A természet tudomány fcjlődénének tör téne le . Két kötet. Irta 
Wilhelm Jlölsche, fordította Schiipflin Aladár. Ára K 2'40. 

Moigalmas rajza annak a küzdelemnek, melyet íz ember a irr-
mészel megismeréséért vív évezredek óta. Nem szóira/, tudománytör¬ 
ténet, hanem eleven képe annak a folytonos erőfeszítésnek, melylyel 
az ember világfelfogását mélyíteni igyekszik. 

Kant-Breviárium. Kant világnézete és életfelfogása. A művelt em¬ 
ber számára Kant irataiból összeállította dr. Gross télix, 
fordította dr. l'olgár Cyuta. Ara K 1-00. 

Kant világnézetét saját szavaival jellemzi ekönyv, műveiből készült 
gyűjtemény, mely minden ismertetésnél jobban érteti meg a nagy 
liínzufust. 

Az emberiségijüvöje. Irta Heinrich Lholzky, ford. Schöpflin 
Aladár. Ára K l'iíü. 

Pillantás i jövőbe, a mai szellemi élet mozgató erőiből való ülő¬ 
tökül következtetés útján. Iliiül e» louUuleilei leli megrajzolása a 
megértig, a goudulaioubaUság ca a magastbb erkölcsi itiupulanak, 
meiy az emberségre vár. 

A vagyon tudománya. Irta/.X. Jlobson, iotd.dr.Sido Z. Ára K 2É— 
A közgazdasági élet tényezőinek fejlődésükben és buszefuggesúk-

beii való ismrneiese. nemcsak nep>/eiu közgazdaságtan, liauem 
egyúttal bevezetés a közgazdasági gunüoliouasba. 

A szociológia vázlata. Irta G. Patante, fordította dr. Mikes 
JMJOS ÁraKl'üO. 

Rövid, szabatos és világos összefoglalása a szociológia mai mód¬ 
szercinek és eredményeinek megbízható és krllemes tájékoztató abban 
a tudományban, mely ina leginkább foglalkoztatja a gondolkodó 
emberek elméjét. 

A Kultúra és Tudomány kötetei 
rsinos vaszonkötésben vannak. 

Kaphatók minden könyvkereskedésben. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélkü¬ 
lözhetetlen szer aroz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, ülatjzer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann t Manóra i llliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és fllizlet: 
VIII.,Baross-a.85. 
Telefon: József 2 -37 

A főváros első és legrégibb 
osipketisztitó, vegytisztitó 

és kelmefestő gyári intézete. 
Fiókok: H.,P6-ntcxa37. IV., Eskü-út 6. V., Kecskeméti-

ntoza 14. V.. Harminczad-n. 4. VI., Teréz-körút 
39. VI., Andrássy-nt 16. VIII., József-kőrút 2. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és QPHIIITFQ ÁPO^T Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
gyógyszertárakban. OunULI LÓ MUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

A VER AZ ELET. 
szséges vér 

nemcsak a testre hat, amennyiben kellemes külszíni, teltséget és bájakat idéz elő, de hat a leiekre is, amennyiben az embert vidorrá, jókedvűvé 
és tisztán gondolkodóvá teszi 

A vér a forrás, amely által az egész test felépittetik és amely által testi és lelki erőnket elérjük. 
Egy ember sem lehet egészséges, ha vére egészségtelen állapotban van és a szükséges elemek abból hiányoznak. 

Egészségtelen vér 
és vérhiány egyenes okai a lelki és testi gyengeségek, szivdobogás, idegesség, fejfájás, kiütés, daganat, altesti baj, rossz emésztés, székrekedés, 
tüdőbetegség és sápkórnak. 

Tiszta élénk szem, rózsás arcz, ruganyos járás, élet és lelki élénkség helyeit bágyadtak a szemek, az arczszin fakó, a járás vontatott, 
melanchólikus, hypochondriássá lesz = mindezek a közeli felbomlás jelel 

A gyógyszerkincs végül a Leciferrinben egy gyógyszert nyert, mely a vért gyarapítja, mint azt egy készítmény sem képes és rövid idő 
alatt új életerőt és lelki élénkséget idéz elő. 

Leciferrin rövid használata után az étvágy és emésztés emelkedik, a székletétet szabályozza, szivdobogás, fáradtság és gyöngeség i 
szűnik. Az ajkak és arcz friss és egészséges külszint nvernek. 

Lábbadozóknál, kik hosszabb betegségek és vérzések által legyöngültek, a Leciferrin elsőrangú erősítő szer. 
Tanárok és orvosok véleményezték és sok ezer gyógyult dicsén. 

Vásárlásnál ügyelni kell a Leciferrin névre. Ara 4 to r i r a , fijípyf/erlírrl'brn Is] haló. T í rs l l í ' r : Török J«',zfcf, Budapest, VI. kér. Király-utcza 1 
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A modern tudomány vivmánja! 
Ártalmatlan anyagokból készül. 

Amerika 4s Európa modern hölgyei csak 
ezen arczápoló szereket használják. 

íapán eljárás Szerint. Púder ára 2 korona Hatása CSOdaS. Króm ára l kor. 50 fillér. 

PITI : **** FIATALÍT l! 
A* arczbőr pár nap alatt leheletazertt finomságot kap, az arozránozok megszűnnek, a tein tiszt&tlans&ga eltűnnek. Minden eddigi készítményt túlszárnyal 
FŐKAKTÁK: TÖKÖK JÓZSEF GYÖGYSZEKTAltA, BUOAPEST, VI. KKJRUU5T, KIRALY-UTOZA 12. SZÁM 

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 8—6 fil¬ 
lérbe kerül.nincs kanócza, bárhova vihető1 s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

fllidó ií l is 
megtekinthető, minden Tételkötelezettség nélkül 

WIRTORin ÉS TÁRSA Bpest, 
VIII., kerület, Bárói* ntcia 1. síim. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

OISZFfll SKOIA-TUWJ&ONO 
BÉMRbME&VEREN 
UDflPEST-MELLETT 

5 M16 ni, j(S fosztott, por¬ 
mentes K 9-60, 5 kfló jobb 
K H '—,5 kiló fehér, pehelj-

puha, fosztott K 18—, Í4—, 5 kiló hófehér, pehelj-
poha fosztott K 30.—, 36—, 42'—. = 

KÉSZ AGYAK 
!• iros 4gj 
huniból 
jól meg 

töltw 
l dunyha, vagy l derékalj 180 cm. hossza, 116 cm. széles K 10'—, 12'— 
15'— és 18'—, 2 méter hossza, 140 óm. széles K 13—, 15'—, 18— é« 
21'—, l fejyánkos 80 em. hosszn, 5S cm. széles K 3'—, 3-5 és *•—, 
90 cm. hosszú, 70 cm. széles K 4'50 és 5'50. Készítés mindéi tetszet 
szerinti méretben is. 3 rétü szrmatraozok l ágyra K 27'—, Jobbik 
K 33'—. Szétkndés utánvét meett bérmentve 9 E-tól feljebb. Becserélél 

és viqSaküldés az postaköltség megtérítése eenóben megengedve. 
S a c h s e l B e n e d e k , L o b e s 6O. Pilsen mellett. (Csehország.) 

•f Csak hölgy eket ér dekli!-h 
ELSŐ MAGYAR NŐI E&ÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

PÜI PHIl l KMir. l ' \ 
' 

Bpest. IV.. Körönt; 

(Qr.Siapáry-udvar.) 

A ozég saját gyártmányú 08 külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az összes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zők és melltartók éptermetünk részére, 
valamint kiegyenl i tőfüzők ferde növésiiek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. 
Egyenestarték. Hyglenikus havibajkötökl 
Qumminarisnyák. A legkiválóbb franczia 
és amerikai női óvszer különlegességek! 
ÚJ l Autó Vagina) Spray. Új l Irrigáto-
rok, bidék, valamint a i összes betegápo¬ 
lás! czikkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árak. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmenive 

Vadászterületet 
keresek Budapesttől 2—8 órá¬ 
nyira, bő apróvad-állomány-
nyal. Csakis igen jó terület jöhet 

számitásba. - - Esetleg oly földbirtokost vagy bérlőt keresek, 
ki nekem a vadászati jogot bérbe adná, vagy jelenlegi vadászat-
bérlővel társulok. Közvetitők dijáztatnak. Czim: a «Néplap» 
kiadóhivatalának B. E. úr részére Budapest, Egyetem-utcza 4. 

• • X X X - l k m a g y a r k i r á l y i • • Ezen pénz-sorsjáték remél¬ 
hető tiszta jövedelme köz¬ 
hasznú és jótékony czéloB* 
fog fordittatni. Ezen sora 
játéknak összesen 14,885 nyfr 
reménve van, melyeknek oí 

értéke 475,000 koro¬ 
jótékonyczélú áliamsorsjáték, 
Főnyeremény 200,000 korona készpénzben, ̂  „-gw.pfa.ben. 

Húzás visszavonhatatlanu!1913 májusl5. 
Egy sorsjegy ára 4 kor. 

Továbbá: 
l főnyer 
l • 

_ HO.OOO K készp. 
...... . 20,000 i i 

l f . _ . _ 10,000 t . stb. 
Sorsjegjek az összeg előzetes beküldése mellett a magyar kir. lottójövedéki igazga 
Budapesten íVámpalotai poitomentesen külietnek, ezenkívül kaphatók valamennyi 
adó-, vám- és sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon 8 a legtöbb dohánytőzsdében 
váltó-üzletben. Játéktervet ingyen és bérmentve küld . ... - . . . . •,,., 

A[m far. Lottojovedeki Iga 

Redőnyös ÉJ ínposirőnsztDloh 
Iratszekrények. Kár lya.iyilvántartás. 
j * Teljes intézeti berendezések. j« 

Hirsch és Túrsn, Budapest, 
Telefon 86 27. 

Roónn l l a j e 'enko r l eg-í 
M11K S ü l i tökéletesebb 

írógépe 
Országszerte d í jmentes bemutatás. 

Pénz,Rönyu *.oRmányszekrények 
Elsőrendű minőség. .-. Szolid árak. 
V., Alkotmány-utca 19. sz. 
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Valódi brűnni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári idényre. 

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 

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

Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— K-ért, szintúgy 
felöltőszovetet, túristalódent, selyemkamgarnt, női kosztüm 
•zSveteket stb. gyári árakon küld, mint megbízható és 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár. 

Siegel-Itnhof Brünn 
Minták ingyen és bérmentve. 

Az előnyök a melyeket a magánvevő élvez, ha szövet-

kiszolgálás, még a legkisebb rendelésnél is, teljesen friss 
árúban. 

ARGIT-
f D C IV/I ÉT 
V ^ l l mmm IWI • • • 

a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon 
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margil-crémel 
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-úzletbrn. 

Maréil-szappan 
70 fiiiér. 

Mirilit nniiHan mdlgll " pUUUtil 
1 K 20 fill 

a legjobb és legbiztosabb 
kézi tüzoltókészülék, mely¬ 
nek egy lakásból sem sza¬ 
badna hiányoznia. Bizo¬ 
nyítványok igazolják, hogy 
4 milliót vagyonban és 25 
emberéletet mentett meg 
a tűzpusztulástól. 
Ára felszerelve 66 K. 

Felvilágosítást szívesen ad: 

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

.SZOLOOlTVAÍfY 
> VAUUllNTAMeMIKM É3 CUKOfM 

SZŐLŐvIsSZŐ 
rüuurÚNKRŐiNAfir MBmséoaoi 

OicséTÍR A K NBIETT ELADÁSRA ÁWAFQI 

BADAÖONYVIDÉKJ 5ZÖLQTEIEP 
KezeLöaéoe 

A HÖLGYEK IGAZ OROMÉT 

'CSALÁDI 00802 h 

10052, 

CSALPD! DOBOZ 
FEDÁK CIPŐKRÉM 

CSHK FILLR 

A LEGNAGYOBB HÁZTARTÁSBAN IS EGY HÓNAPRA ELEGENDŐ. 

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

Ne vegyen mást, csak egy 

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

Tíz koronáért minden szakmabeli üzletben megrendelhető, 
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Szépérzék és 
életbölcsesség 
HŐM dpőinket D t K u U N ŰZ I A viseljük!!!! 

BERSONOZNi a cipőknek a valódi nj 
beríongammisarkokkal 
való ellátását jelenti. 

• • BERSONMÜVEK, BUDAPEST. 

HÖLGYEKET ÉRDEKLŐ 
szabadalmazott újdonság. 

HŐI RUHA KÉSZÍTHETŐ PBÓBi NÉLKÜL 
ezen találmány segítségével; azon hölgyek tehát, 
kik nem szeretnek,vagy nincs alkalmuk próbálni, a 

• legkifogástalanabbul • 
álló ruhát tudom szállítani, ha egyszer nálam 
megjelenik alakjának levétele miatt, mely az 
említett szabadalmazott szerkezettel történik s 
melyet műtermemben már éveken keresztül ki¬ 
próbáltam és most már annyira tökéletesítettem, 

hogy azt, mint teljesen jót, ajánlhatom. 
• Mély tisztelettel • 

Kulcsár István szabó. Budapest, IV., Haris-bazár 6. 

Fog-
és eyökérhuzások 
f^jítatornnienlesen, 
érzéstelenítéssel.Fo-
eak fehérítése, fog¬ 
kövek eltávolítása, 
a száj és nyelv l>e-
tegségeim-k gyógy¬ 
kezelési-, a legkin-
zóbb fogfájások 
azonnali megszün¬ 
tetése : gyermekek¬ 
nél a foghúzásoknál 
speciális módszer 

alkalmazása. 

Fog- Fog-
tömések (plombok) 
arany és platinából, 
arany és ezüst amal-
gamból, továbbá a 
l'og színével teljesen 
azonos norczellán " 
massábói stb. Ren¬ 
detlen, kiálló fogso¬ 
rok és egyes fogak 
rendes állásba való 
visszahelyezése.sza-
bálvozása teljesen 
fájdalom nélkül.fel-
. nőttek oél is. 

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

zása és javítása. 

Med. Univ. Dr.Gonda Sámuel^ specialista 
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mariakéit díjszabás mellett eszközöltetik 

TülF404" IY., Kossuth Lijos-utcza 11. sz. 
Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat. Részletfizetési ked¬ 
vezmény. Rendelő órák egész napon át. Tisztviselőknek az esti 

órákban külön rendelés, írásbeli jótállás. 

Forduljanak azon vá¬ 
rosi tanácsosok és 
elöljáróságok,, melyek 
kifogástalan minőségű 

SÉTÁNYFÁKAT 
ÉS DÍSZCSERJÉKET 
jutányosán óhajtanak beszerezni, kér¬ 
jenek árajánlatot ég diszirjegyzéket. 

2.80 koronától kezdve 
kg.-kint. legelőkelőbb 

beszertésl forrás: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 
Képes árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

Költőgépek 
Mii és vaaszírnyas részére Jőve-
rteVmezft baromfiudvart szakszerűen 
is olcsón berendez, mindenféle 
faj baromfit. az foszes szükséglett 
cikkeket szálul »knlönlpgeaség-gyái 

NíCKEBL&Co.G.m.b.H. 
Központ: Wien-Inzersdorf. 
T r l e s t e r s t r . 30. Telefon 9120. 
Hí. sz. ktUIógogkiíjnatra ingyen. 

* Elzsirosodás, + 
elhízás 

megszűntethető a «TOlíNpH» 
által. Kitüntetne az aranyérdem-
jellel is diusér'i oklevéllel. Nincs 
tfihbé «TŐS derék, kövér csipő, ha¬ 
nem karcsú, elegáns és g ra -
czlózns alak. Wem sryósy-
szer, nem titkos szer, ere¬ 
detileg zsírtalanító, elhájaso-
dott ugyan, de azért egészséges 
személyeknek. Nem kell diéta, 

aam ***** «flméiot xawinMK!-
tatni. Tökéletes hatás. Ára 3 kor. 
postán, vagy utánvéttől. Gyár: D. 
Franz Steiner & Co,, Berlin 
31. Kóniggrrátzerstrasse 85. 
Föraktirés sz, tkuldís Török Józaef, 
Budapest, VI. kér , Király-utcza 12. 

Akeölekfejlesztésére és erősítésére a Pilules 
Orientales közelébe semmi sem jöhet, 

Szép, keménv és kifejlett kohel mindig nagy 
vágva volt az elegáns hölgyeknek, mert ejengod-
lu-telU-nül hozzátartozik a szépség keljessegi-hra. 

Tehát nem fölösleges ismételni a hoteyeknpk, 
akiknek köble nincs elegendő módón kilejlodve. 
vagv azoknak a sokaknak, akiknek melle nem 
rendelkVdk azzal a riignnyossaggul, nmeivel a 
mostani divat nu-gkövelel, hogy egyedül a Píhiles 
Orientales adják meg az uleahs keblei, amelj 
elegánsan harmonizál a derek ka rc súséva l . 

Sok másféle szert és kezelést hirdetnek meg, 
mint czélhozv.-zi-töt, de eddig mind hatástalan¬ 
nak hizonvnll és kénytelen volta Pilules Orlcn-
l-ilcs-nak álfiigc'ilni a teret, amelyet ma az egész 
világon ismernek és kedvelnek. De mindez nem 
tart vissza némely utánzót attól, ihogy időről-
időre ismét csodaszernek ne hirdesse n maga 
készítményéi. Ezek az Béretek, sajnos, nem vál¬ 
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt 
ad ezeknek a csábiló mn-
gaszlalosoknak, a nagy költ¬ 
ség ellenére is csalódik. 
Ezek a hölgyek jobban tet¬ 
ték volna, ha mindjárt a 
Pilules Orienlales t használ¬ 
ják, mert akkor sok csaló¬ 
dást elkerülhettek volna 

Azon kölgyck száma, akik 
a Pilules Orientalesnek kö¬ 
szönhetik a gyönyörű mrl-
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 ősz1 nte és autentikus 
bizonyítékai. 

így ir pl. de C . . . hölgy : 

Teljesen neg vagyok elégedve 
azon credményngtl. amelyet el¬ 
értem a Pilules Orientalessel. 
Legyenbiztositva,miszerint há¬ 
lámat fogom Önnek tanúsítani, 
s hogy fogok }d és ji'il érdemelt 
reklámot csinálni a*. Ön pilu-
lái részért. 

Mme de C ... rue Styen, 
Parit. 

És a másik: 
D ram .' 
A Pilules Orientales nagyon jót tesznek is köszönet 

ezekért, 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. . . rue Franklin, Passy. 
A Pilules Orientales használata által csodála¬ 

tosan meglelnek a fiatal leányoknak épp ügy, 
mint azon hölgyeknek, kiknek keble tokéletle¬ 
nül van kifejlődve vagy száradtság és beteg¬ 
ségben szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezetü egyének is be-
vehetik azokat, ahogy a következő két kivonat 

Urán l] 
A barátnőm, akivel megitmertettem a Pilules Őri 

talesti nagyon meg van velük elégedve. Síi , 
görcsei voltak, amelyeit eltűnteit. 

L. V., .rue flouraye, Orantill, 
[gy n Pilules Orienlales nem ártanak « 

sem az egészségnek, sem a gyomornak. KÜIT 
ben ki/árólag ártatlan és jótevő anyagokat! 
tiiliímziiak s nem veszélyes szereket) mint ar3£ 
vagy más és soha nem merült föl panaszán, 
óta, amióta minden országbeli hölev ói 
leány használja. 

' Az orvosok maguk elismerik érdemét rendéül 
pacienseiknek, amil a következő levél bizonyít' 

Uram l 
Tovább is rendelem a kitűnő Pilules Őriéit l, 

produktumot az énpáezienseimnek és örömmel kijtl 
hetem Önnek, hogy ennek számos sikert koszönhrt 

Doctor G . . . , 

Uram! 
£n nagyon meg vagyok elégedve a Pilules Orien-

tales-sal, amelyek nemcsak kissé nagyobb keblet adnak, 
hanem egészségesebb is vagyok. Ma 80 éves vagyok, 
vérszegény voltam a legzsengébb gyermekkorom óta és 
esők azóta, hogy veszem az Ön Pihiliit, látom vér¬ 
szegénységemet eltűnni. 

Vilié G . . . piacé St.-Pierre, Tonneint. 

A ke/elés jó hatása azon¬ 
nal kifejezésre jut és tok£ 
leles lesz a hatás 2 hónán 
alatl, sót gyakran néhánV 
hét alalt, ahogy a követ 
kező két levél mutatja: 

Uram l 
H nap óta szedem a PHula 

Oríentalest és mármegeleaidett-
séggel meglepő eredményt w„rt 
észre. 
Mme H... L ...rue Condarí 

Marseille. 
Uram l 
Ezennel sietek önnek gralt-

Ülni Pilules Orkttakseéri 
amelyet jobban lehetne enia-
pilulának nevezni, hogy egá¬ 
lén üveg elegendő volt, hág, 
eltüntesse mellhorpadíiaimt, 
nmt'li/ keblem mindkét oldalán 
volt. Uost gyönyörű keblen m , 
Az én puha mellem megkemé¬ 
nyedett, l én az ön Pilótáiul 
el vagyok ragadtatva. 

Mme Á...L... Téten, Stijt 
Itt félbeszakítjuk a czilá-

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

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

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

így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬ 
lük esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt 
vágj- kemény, ne habozzanak a iPilules Őrien-
tales«-hoz folyamodni. Néhány hét alatt leg¬ 
kedvesebb óhajukat teljesítve fogják látni és 
nem fogják legszebb derékkel megáldott barát¬ 
nőjüket irigyelni. Meg lesz lepetve és elragad¬ 
tatva .â . ömiol Jejjesütt gyurs -AMMkaUsMtl. 

Kgy üveg •Pi lu les Or ienta les" ára, haszna; 
lati utasítással együtt 6*45 postautalványon való 
beküldése ellenében, vagy 6'7S kor. utánvéttel. 

J. Katié, Pharmacien, 5 Passage verdeau Pnris. 
Raktár Ausztria-Magyarország-részére: Tőrök 
József gyógyszerész, Budapest, VI. kér., Király-
utcza 12 sz. és Pharmazeutische Agentur, Wien, 
'XII.'Bez., Teichackergasse 5. 

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

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája Íztelen 

chininből 

Többszörösen kitűnt. 
1869-oen a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók ílume vándor¬ 
gyűlésén négyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

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

Valódi, ha minden egyes 
piros rsumagoló|>apirosim 
Ho7.snyav Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

« - ^ 
NEM AZ ÁR, HANEM A MINŐSÉG J 

TESZI OLCSÓVÁ AZ ÁRUT!; 
Szavatolt jó minőségű vászonáruk háztartási czélokra és 
menyasszonyi »„ . . , , J £ t • *° méter színtartók és fehé-
kelen^yékre. fflardUett. r e t bibátlanok szépen vi-
lasztva 6-16 m. hossznak 16 K, legfinomabb minőség 20 K. 

Maradékból minták nem adhatók. 
Vászon lepedők varrat nélkül finom minőség 150/22S 
nagyságn 6 drb .ára K 15.50, legfinomabb minőség 
K 1850, l drb 24 méler hosszú «Edelweis» ramtrarj 
vászon jó minőségű 80 cm. széles K 14'40 - - l d 
24 méter hosszú, ccSchneewitchem pchüfon, eleőr 
minőség 80 óm. széles, K 15'50. — l drb dnpla darnas 
törülköző tiszta len 50 110 kor. 9-50, 55/120 kor. 12'— 

Törülközők, zsebkendők, törlőruhák, asztali és kto 
garnitúrák a legolcsóbb és legjobb kivitelben készülnek. 
Kívánatra prospektust ingyen és bérmentve küldök. — 
Meg nem lelelőt visszaveízek. -7- Koczkáznt kizárva. — 
Szétküldés uténvéttel. — Jóhiraevü pamut- és lenszövöd 

.Emil Winternilz Naehod, Böhmen, 
Magyar szab. 1301. Betegeknek 

épp ngy, 

Egészsé¬ 
geseknek 

nélkfilözhetetlei 

kényelmes pílionőszék 
kapható minden kivitelben* 

Szétküldés a világ minden részébe Sokőberl 
udvari szállító, és. és kir. szab. gyára által, 
pesten, IV., Ha r i s -ba»4 r 12. — Árjegyzék ki 
Óvjuk a t. ez. közönséget Schoberl-ágyunk értéktelen utánzatait^ 

VISA 
11. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) HÓITSY PÁL 
Szerkesztőségi iroda: 
Kiadóhivatal: 

IV. 

rv 
Vármegye-utcza 11. 
Égyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési í 
fellételek: | 

Egészévre 
Félévre _ _ 
Negyedévre 

20 korona. 
„ 1O korona. 

6 korona. 
neg; 

] BUDAPEST, MÁRCZIÜS 16. 
A « 

negyedévenként 
löbb. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag i 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A HALOTTAS KOCSI A KASSAI ORSZÁGÚTON. 

G K Ó F A N D R Á S S Y D É N E S T E M E T É S E K R A S Z N A H O R K Á N . - Balogh Rudolf íölréwle. 

'Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. sz. 


