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Irodalompártolás ? 
A „Debreczeni Szemle" számára irta : Tólh Árpád. 

Ha jól meggondoljuk, mégis csak boldog 
egy ország ez a miénk ! Itt könnyen és egy
szerűen oldódnak meg a legbonyolultabb prob
lémák is, mindenkinek van a zsebében egy kis 
penicilus-darab az Alexander Magmás kardjá
ból, amelyikkel ama hires-neves gordiusi csomó 
egyszeriben kettévágódott s itt mindenki jónak 
is látja, ha a maga kiskésével bele-belemetél a 
problémák kuszaságaiba. 

Kávéházi feketekávé-szeánszokon, meg dél
utáni emésztgetések borozgató csevegései köz
ben kinek-kinek kinyilik a zsebében ez az ősi 
bicska, ez a mi magyar mindenhez hozzászólni 
kivánó hozzáértésünk s kedélyesen boncolunk, 
hadakozunk s bizony akárhányszor gyilkolunk 
is vele. És azt hisszük, hogy nagyszerű dolgot 
miveltünk, egyetemi tanáraink könyveket irnak 
erről, mondván, hogy a magyar faj rettenetesen 
fene nagy intelligenciáját mi sem bizonyítja 
jobban, mint ez a jellegzetes jelenség, hogy itt 
alulról-fölfelé és felülről-lefelé mindenki politi
zál, mindenkinek minden főbenjáró közdologról 
megvan a maga véleménye, az irodalomhoz és 
művészethez való konyitást kinek-kinek még 
pólyásbaba korában a kisujjába préselte a böl
csőnk körül bábáskodó saját külön nemzeti 
őrangyal. Nos, talán nem egészen igy van a 
dolog s talán inkább azoknak van igazuk, akik 
ugy vélik, hogy az a legtöbb magyar intelligens
nél konstatálható fentemiitett penicilus, ez a 
hires mindenhez való hozzáértésünk voltakép
pen csak gyenge és dillettáns pengécske, amivel 
bármilyen jellegzetes módon hegyezgetjük is a 
magunk probléma-zabszemecskéit, ettől ugyan 
nem hízik gömbölyűre haladásunk és fejlődé
sünk előrevágtató paripája s nem lesz belőle 
hétvilágra csattogó patkóju dicsőség-táltos. 

Ezúttal csak arról essék itt néhány szerény 
és vázlatos szó, hogy mily dilettáns és káros 
dolog a mi úgynevezett társadalmi kulturéle-
tünkben az, hogy nálunk például az irodalom
hoz is mindenki „ért". A gimnáziumi évekről 
megmaradt értesitők, melyek tanúbizonyságul 
szolgálnak arra nézve, hogy egy-egy uri ember 
annakidején jelesül vagy jól sajátította el a 

retorika és poétika nemes tételeit, megannyi 
útlevélül szolgálnak a szabad hozzászólás ké
nyelmes és fantasztikus berkeibe. Nagyközön
ségünk ,,irodalompártolás"-a abban merül ki, 
hogy irodalmi témákat rángatnak elő s végig
gázolva rajtuk, mint megannyi szegény, mezí
telenre vetkőztetett Patroklos-tetem körül, viv-
ják az achillesi hevü és sarkú frázisok zajos, de 
dicstelen csatáját. A baj pedig ott van, hogy 
ezeket az irodalmi témákat a mi műveltnek 
tartott nagyközönségünk valójában nem is 
ismeri, az Írókról, a müvekről csak hallomás 
vagy hírlapi cikkek alapján mondogat nagyképű 
egyéni véleményeket s minduntalan átugrálja 
azt a Rubikont, amely a közönség érzés és tet
szés után induló Ítélkezési jogát a gondos és 
hozzáértő analízissel objektíve dolgozó, képzett 
szakember, a kritikus területétől elválasztja. 

Pedig nagyon-nagyon meg kellene fontol
nunk, hogy egy-egy szalonbeli vagy feketekávé 
melletti szócsatán már a dolog természeténél 
fogva sem lehet fontos és komoly irodalmi dol
gok felől csak ugy könnyedén rendelkezni. És 
az sem elég, ha az ember végigböngészgeti a 
napilapok tárcarovatának legtöbbször könnyű 
pénzért íródott versikéit és novelláit. És egy 
pár divatos színdarab végig-gukkerezése se min
den. Valaminthogy egy-egy irodalmi társaság 
felolvasó-estéinek szükségkényszeritette, szűkös 
műsora sem az úgynevezett irodalom. Irodal
mat igazándi módon pártolni, irodalmi dolgok
ban alapos előtanulmányok nélkül is helyes, 
ösztönszerű ítéletet mondani csak tömérdek 
olvasás után, a megjelenő fontosabb irodalmi 
müvek tényleges és lelkiismeretes figyelemmel 
kisérésével lehet. Ez a recept a világon a leg
egyszerűbb és legtermészetesebb : meg kell venni 
és el kell olvasni a könyveket és csak azután 
beszélgetni róluk, ha tetszik. Többet ér ez min
den ábrándos filozófiával ránksütögetett nem
zeti hozzáértésnél, ősmagyar józanésznél, jó-
ízlésnél és a többinél. Ám tessék kisütni az Ady 
Endre kiskaliberüségét, de okosan és nem fölü-
letes világbabeszéléssel, ahogy, sajnos, még úgy
nevezett „nagy íróink" is teszik, akik az uj 
irodalom tényleges ismerete nélkül hadarnak 
össze hetet-havat hazafiatlanságról, dekaden
ciáról, holnaposokról, tücsökről, bogárról. A 
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magyar irodalompártolás akkor volt igazán 
büszkeségre inditó nemzeti j élességünk, mikor 
az irók müveit el is olvasta a közönség, de 
amig megelégszünk egy bármilyen tiszteletre
méltó „Budapest i Hi r l ap" recenzióin keresztül 
közönségünkbe szivárgó felfogási módjával az 
irodalomnak, nem lehet jogunk „irodalomsze
re te t" fitogtatásával csacsiságokat fecsegnünk 
egymásnak nagykényelmesen és nagy felülete
sen az irodalom szent és nagy problémáiról. 

G-DUR. 
A „Dehreczeni Szemle" számára irta : Juhász Gyula. 

Eltöri hegedűnek 
Nehéz szavát venni. 
Eltűnt reményünket 
De nehéz feledni. 

Nem is a remény tart 
E letartott tájon. 
Csak a multak kékjén 
Mélázó sok álmom ! 

Tűnt szavak bubája 
Játszik tört szivemmel, 
Árvaságom párja, 
Tavalyi tavasznak 
Asszonya, ne menj el ! 
Szépséged emléke 
Ugy száll a szivemben. 
Mint dómok tömjéné 
Az alkonyi csendben ! 

Ó gyönyörű asszony 
Töri madonnaképe. 
Tömjén, hegedűszó. 
Mely elvész az éjbe. . . 

Pia fraus* 
A „Debreczeni Szemle" számára irta : H. Nagy Jenő. 

Az öreg Bodonyi a délutáni gyorsvonattal vissza
érkezett Budapestről. A faluja állomásánál várta a 
kocsija, abba beleült s hazahajtatott a kúriájába. 
A lépcsőfeljáratnál a felesége fogadta. 

— No, mi újság ? Hogy vannak Imréék ? 
Az öreg ur előbb azonban lepakolódzott, rá

gyújtott a pipájára s csak mikor már kinnt ültek a 
verandán, adta meg a választ. 

— Jól vannak, hála Istennek. Nagyon jól van
nak. 

Az arca sugárzott az örömtől, boldogan, meg
elégedetten nézegetett körül s nagyokai fujt a pipá
jából. Bánézett a feleségére s hogy az nem kérdezős
ködött tovább, hát maga kezdte el. 

— Sírnál örömödben, ha látnád őket. Ahogy 
azok szeretik egymást, annak csudájára járhatnának 
az emberek manapság. Csak a régi világban voltak-
ilyen házasságok, a mi korunkban, inai világban mái-
üzlet a házasság i s . . . 

Az asszonynak két nagy könnycsepp pergett le 
az arcán. Boldogok ? — kérdezte. 

Bodonyi nem válaszolt azonnal. Nagy elfogódott
ságot érzeti s szerette volna mindazt az örömöt 
most egyszerre elmondani, ami a fia boldogsága lát
tára meleg, nagy, szerető apai szivét elfogta s amit 
egy hét óta, azóta, hogy a fiát meglátogatta, tarto
gatott a felesége számára. 

De csak nem jött hang a torkára. Inkább sirni 
szereteti volna örömében, abban felolvadI volna 
minden érzése. 

— Nem lehet azt igy szóval elmondani, lelkem — 
mondta később. — Azt látni kell, ott kell lenni velük. 
Nem a szavak a fontosak, hanem ahogy mondják 
egymásnak. Milyen kedvesen, milyen boldogan. A 
szemük, hogy beszél, ha egymásra néznek s milyen sze
retettel, milyen bensőséggel ölelik és csókolják meg 
egymást. A szobában, ahol vannak, minden olyan 
barátságos, olyan meleg, olyan jól érzi magát az 
ember. Imre a tenyerén hordja az asszonyt, figyelmes, 
kedves, áldozatkész s a felesége is maga a jóság. 
Szereti, imádja az urát. Egy bájos, édes, aranyos kis 
asszonyka. S ez a kölcsönös, nagy szeretet mindenen, 
mindenből meglátszik, az ember érzi, hogy igaz és 
őszinte, hogy a szivükből jön. . . 

Nemsokára hozzátette : 
— Hivtak, hogy látogasd meg őket te is. Mig 

szép idők járnak, fel is mehetnél hozzájuk egypár 
hétre. Eredj fel lelkem, hiszen nekünk most már 
ez a legnagyobb örömünk, legnagyobb boldogságunk ! 

Az asszony egy hét múlva el akart utazni. Min
dene készen volt már, de hirtelen beállott az őszi 
esőzés. Gyenge, beteges asszony volt, az ura nem en
gedte el ilyen ködös, egészségtelen időben. Majd ha 
kiderül, hiszen lesz még szép idő. De hiába vártak rá. 
Az egyik októbervégi napon ugyan elállott az eső, 
de másnap megint hidegre fordult s leesett az első hó. 

Bodonyi vigasztalta a feleségét : 
— Hiszen nem késik a tavaszon sem. Majd 

akkor felmegyünk ! 
A csendes, falusi nyugalom rájukszakadt. Majd

nem mindig a fiukról, a kedves, jó Imréről beszél
gettek, aki szüleit, is annyira szerette és lisztelte. 
Becsületes, derék, okos fiu az Imre, lám, Isten áldása 
van a házasságán is. 

Karácsonytájban egy rokonuk látogatta meg. A 
szomszéd faluban volt a birtoka. 

— Nem akartam ugy átmenni a falun, hogy be 
ne jöjjek. Fent voltam Pesten, meglátogattam 
Imrééket is. Nincs semmi bajuk, boldogan élnek, 
öröm rájuk nézni is. . . 

Elmúlt a tél. Kezdett tavaszodni. Bodonyiék 
már tervezgették az utazást, mikor egy napon levél 
érkezett Edithtől, az Imre feleségétől. 

Bodonyi felbontotta, olvasni kezdte nagy öröm
mel, de hirtelen elsötétült az arca, reszketett a kezé
ben a levél. 

A felesége aggódva sietett hozzá : 
— Mi baj ? — mit ir Edith ? 
Bodonyi nem felelt, csak átadta a levelel. 
A levélben azl irta a menyük, hogy jöjjenek fel 

Pestre haladéktalanul. Nem tudja mi juthatott Imré
hez, de az utóbbi időben egészen megváltozott. Ő 
hiába kérdi, nem mondja meg. Hátha a szüleinek 
elárulja. Azért jöjjenek mielőbb. 

Harmadnapra megérkeztek Bodonyiék Buda
pestre. Imre hivatalából még nem jött haza, Edith 
volt egyedül a lakásban. 

— Mi az ? Mi történt ? — kérdezték Bodonyiék. 
Edith leültette őket. 
— Nem tudom. Valami egy hónapja kezdődött. 

Imre késő este jött haza s nagyon levert volt. Valami 
bánthatta, valami keserűség érhette, de nem mondta 
meg, hiába faggattam. Attól kezdve mindig ilyen 
volt. Figyelmes, előzékeny maradt, de a jókedvét 
elvesztette. Komolyan, szótlanul járt-kelt a szobá
ban, ha idehaza volt, de mind gyakrabban kimara-
dozott. Szomorúan, kimeredt szemmel bámult maga 
elé s ha néha lopva hosszasan rám nézett, felugrott 
a helyéről, bemenl a szobájába és magára zárta az 
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ajtót. Ilyenkor lábujjhegyen az ajtóhoz lopództam, 
a lélekzetemet is visszafojtva s hallottam az ajtón 
keresztül, hogy sir. 

— De miért ? Valami okának csak kell lenni ? — 
vágott közbe az öreg Bodonyi. 

— Egyszer azt mondta, hogy a hivatalában volt 
valami baja. Nem egyezett a felfogása a főnökével. 
De ez nem igaz. Ebben a házban lakik Csathóné, 
az ura ugyanabban a hivatalban van, mint Imre. 
Ez a Csathó beszélte a feleségének, ő meg nekem, 
hogy Imre példás, kitűnő, megbizható hivatalnok. 
Hogy ott is mindnyájan szeretik. Hogy nemsokára 
elő is fogják léptetni, mert a főnök jobbkeze. 

— Hát akkor miért ? 
— Ekkortájban találkoztam az utcán Szemző

vel. Orvos. Medikus korában sokat udvarolt nekem. 
Egyideig még vetélytársak is voltak Imrével. Hozzám 
csatlakozott, elkisért, elbeszélgettünk. A búcsúzásnál 
kért, engedjem meg, hogy meglátogathasson. Nem 
tudtam, mit válaszoljak. Elutasítsam ? Hiszen az 
apám meg az ő apja testi-lelki jóbarátok voltak, 
Szemző gyerekkori ismerősöm. Gondoltam, hiszen az 
egész csak udvariassági látogatás lesz, semmi más. 
S mint minden más ilyen esetben, azt mondtam neki, 
hogy igen, jöjjön el, Imrével szívesen fogjuk látni. 
Mikor eljött, maga is mondta, hogy a múlt emléke 
hozta fel. A látogatás után Imre kitört. Mintha va
lami megáradt folyó gátja szakadt volna el. 

— Féltékeny lett ? 
— Azzal vádolt meg, hogy megcsalom Szemző

vel. Hogy én is olyan könnyelmű, hitvány asszony 
vagyok, mint a többiek. Hogy most kiismert s nagyot 
csalódott bennem. Azóta rosszul bánt velem.. . 

Az asszonyka megállott. Sápadt volt az arca, 
szomorú a két nagy szeme s az ajka szegletébe fáj
dalmas, szenvedő vonás húzódott. 

Az ajtón hirtelen Imre lépett be. Nagyot nézett, 
mikor a szüleit meglátta, de azután szívélyesen ölelte 
meg őket. 

— Mikor érkeztek ? Miért ilyen váratlanul ? 
Csak nincs valami baj ? 

Az öreg Bodonyi köhécselt és azt mondta, hogy 
nincs, csak már az ősz óta készülnek fel Budapestre. 
Hát most itt vannak. 

Beszélgettek, majd a vacsorához ültek. Imrén 
tényleg látszott a változás. Komoly volt, ideges volt 
és nem lelte a helyét. Bodonyiék azonban nem hozták 
elő a dolgot. 

A másnap vasárnapra esett és szép, langyos, 
tavaszelői nap volt. Az öreg Bodonyi sétálni hívta 
a fiát. Mikor kiértek a szabadba, az apa megállott, 
hosszasan a fia szemébe nézett és csendes, nyugodt 
hangon megkérdezte : 

— Mi bajod Imre ? Mért változtál meg ? 
A fiatal Bodonyi nagyot nézett. 
— Én ? Ugyan, kedves apám. Honnan veszi 

ezt ? 
— Edith irta. Mindent megirt. 
— Edith ? — kérdezte tágra nyilt szemmel 

Imre. 
— Igen. Ezért jöttünk fel. Légy őszinte, 

mondd el. 
Imre sokáig hallgatott. Azután szakadozva 

beszélt. 
— Nem egyezik a természetünk, nem férünk 

össze. Én nem nézem el a hibákat, ő pedig túlságosan 
érzékeny... 

— Nem igy láttam a múltkor. 
— Hiszen akkor még a mézesheteket éltük. 

Azóta lekopott ez a zománc a házasságunkról, most 
már látjuk az élet szürkeségeit... 

— Edith szeret. Még mindig nagyon szeret ! 
— Azért fogadja a régi udvarlóját! 
— Hiszen az csak udvariassági látogatás volt. 

Edith nem ilyen asszony, nem képes ilyesmikre. . . 
— Hagyjuk el ezt a dolgot apám. Valami nagy 

kiábrándulást, csalódást, fásultságot érzek.. . Nem 
tudom, mit hoz a jövő. . . 

Az öreg Bodonyi igyekezett a lelkére beszélni a 
fiának. Azt mondta, hogy ilyen kicsinyes okok ne 
zavarják meg a házasságát. Felejtse el, essen tul 
rajta. Ne engedje, hogy az ellentétek kiélesedjenek. 
Tekintsen az öreg szüleire, akiknek a legnagyobb 
örömük az volt, hogy gyönyörködtek a fiuk boldog
ságában. . . 

Azalatt az egy hét alatt, mig ott voltak, igye
kezett is az öreg a fiatalokat összeboronálni. De mikor 
hazautaztak, Imre nagy haraggal támad a feleségére. 

— Hát leveleket Írogatsz a hátam megett! Hát 
árulkodsz rám '? 

Ettől kezdve teljesen felfordult a békesség. Az 
asszonyka eleinte sokat tűrt, sokat szenvedett, de 
aztán ő is megelégelte a dolgot. Mikor belátta, hogy 
a régi boldogságuk sohasem fog már visszatérni, 
mikor megtudta, hogy Imre szenvedélyes kártyás 
lett, hogy kávéházban mulat reggelig korhely cim
borákkal, céda nőkkel, mikor érezte, hogy szerelme 
Imre iránt már kihűlt, összepakolt, otthagyta az 
urát s hazament a szüleihez. 

Imre egy ideig egyedül maradt. Azután szabad
ságot vett és leutazott ő is a szüleihez. Gyönyörű, 
szelid napsugaras őszi idők jártak. Egy nagy kert 
tartozott az udvarhoz. Itt járt-kelt Imre szinte egész 
nap. Egyedül, szótlanul, magábaroskadva. Alig be
szélt a szüleivel is. 

Szeptember végén beállott az esős időszak, köd 
ülte meg az egész tájékot. Imre beszorult a szobába, 
s egyszerre csak köhögni kezdett. Szárazon köhögött 
és sipolt a melle. Láz ütött ki rajta, ágynak esett. 

A szülei orvosért akartak küldeni. Imre nem 
engedte. Nem sokáig tart, — mondta. 

De a láza egyre növekedett, az arca beesett, az 
egész teste lesoványodott. Nagyon rosszul volt. 

Az ágyhoz hivta a szüleit. Az anyját leültette 
az ágy szélére s megfogta a kezét. A kidülledt, fény
telen szemét a szoba mennyezetére meresztette, a 
melle zihált és az egyes szavakat szinte lihegve 
mondta: 

— Ne ijedjenek meg. . . de ugy érzem, hogy 
nem érem meg a reggelt. . . Nem tudnék addig meg
halni, amig el nem mondom. . . amig meg nem ma
gyarázom . . . Mert nem voltam rossz ember, azért 
kell hát megmondanom, hogy én ezt tudtam, hogy 
igy lesz. . . A télen mondta egy orvos, hogy tüdő
bajos vagyok, hogy húzhatom egy ideig, de ment
hetetlen vagyok.. . Azért tettem, ami tör tént . . . 
Hogy Edith elhidegüljön, hogy ne gyászoljon, hogy 
lehessen még mással is boldog, hiszen fiatal. . . Hogy 
ne kisértse, ne akadályozza az emlékem, hogy ne 
sirassa azt . . . 

Az Isten az emberi lélek titkait mindenkinek az 
arcára irta, de csak némelyeket ajándékozott meg a 
leolvasás tudományával. 

* 
Minden nehéz, mit földön viselnünk kell, csupán 

egy könnyű : a szemfedőnk fátyola, — de, ezt már 
nem érezzük. 
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Egy régi debreczení grófnőről* 
— Emlékeimből. — 

A Debreczení Szemle számára irta: Horváth Janka. 
Mint a zsörtölődő, kellemetlen asszony férje min

denütt talál gyönyörűséget, csak épen otthon nem, 
— ugy volt a magyar nemzet az ötvenes s még a hat
vanas években is. Az elnyomatástól megbénult tehe
tetlenségében mindent a külföldről remélt, és hitt 
a legeszeveszettebb kombinációkban, nagy nyomo
rúságából hogy segíti ki a török, francia, angol, ame
rikai s Isten tudja kiminden. A nép még a segítsé
günkre siető ázsiai magyarokat is várta, és saját
ságosan érdekesek voltak azok a Csaba monda körből 
s a török háborúk emlékeiből kombinált hirek, melyek 
a nép között szájról-szájra jártak. 

A külföldről hazatérő embereket érdeklődéssel 
vették körül. Ezekben az években kevesen utazlak 
külföldre. Útlevél kellett, s azt nehéz volt kapni, a 
közlekedés rósz és drága volt : kivált Erdélyben, hol 
még a hatvanas években hire se volt. a vasútnak, 
aztán valami nagy pénzbőség se volt az ezer bajjal 
küzdő országban. 

Erdély legismertebb külföldre utazó alakja Róza 
grófnő volt, — igy nevezte őt mindenki. Jó barátnője 
volt gróf Károlyi Györgynének s minden évben meg
látogatta őt Parisban vagy Svájcban, ismerte az 
összes nevezetesebb száműzötteket, müveit, eszes 
asszony volt és lelkes honleány. Első férje, gróf Mikes 
Kelemen, mint honvédezredes esett el Szeben ostro
mánál ; második férjétől különválva élt. Hogy az 
osztrák kormány gyanús szemmel nézte s gyakran 
megnehezítette utazásait, az idehaza csak emelte 
népszerűségét, mint érdekességét az, hogy egyik meg
támadott részese volt az utolsó fiuleány pörnek. 

Fiuleány pör. Ez talán magyarázatot kivan ma, 
amikor már kevesen ismerik az ősrégi, már megszün
tetett székely törvényeket. A székely birtokosnak 
ha nem volt fia, a leánya fiuleány cimen örökölte 
különben csak férfiágra szálló birtokát és előnevét 
is, csak akkor, ha leánya sem volt, örökölték férfi
rokonai. Ha az egész család kihalt, örökölték a szom
szédok ; a kincstár soha, mert fegyverrel foglalt s 
nem adományozott birtok volt. 

Róza grófnő atyja, Mikó Miklós gróf, mint ős-
székely család ivadéka, hét növendék leányára hagyta 
négy falu, hét kastély és roppant erdőségekből álló 
birtokát, de a távoli rokon, Mikó Imre gróf pörrel 
támadta meg a hagyatékot, azon az alapon, hogy a 
Mikó grófok birtoka nem székely birtok, hanem 
királyi adomány. Több, mint negyven évig folyt a 
pör s Mikó Imre gróf egyetlen fiának halála s Róza 
grófnő anyagi tönkrejutása után egyezséggel vég
ződött. 

Az erdélyi közönség e pörben is a Róza grófnő 
pártján állott, szemben Mikó Imre gróffal, kit akkor 
még gyakran neveztek muszka vezetőnek, arra célozva, 
hogy aláirta az oroszokat behivó okmányt. 

Kolozsvárt Róza grófnő nagy hatalom és orá
kulum volt, csak ugy lestek politikai kijelentéseit, 
annál is inkább, mert külföldről gyakran jöttek nagy 
urak, nevezetes emberek látogatására. Ezek közül 
kiváló érdeklődést keltett, közvetlen a francia-olasz 
hadjárat előtt, egy csinos, müveit ember, ki pár hétig 
maradt Erdélyben s mint Monsieur Lelant, a francia 
császár magántitkárát mutatta be Róza grófnő. 

Ahol csak megfordult, mindenütt kitüntető szí
vességgel látták Monsieur Lelant, s mindenütt beszél
ték, hogy politikai kiküldetése van magától Napóleon 

császártól. Azt láttam, hogy Monsieur Lelant jól 
mulatott s igen kellemesen érezte magát az őt ünneplő 
társaságban, de nem hiszem, hogy komoly kijelen
téseket tett, legfeljebb, ha orákulumszerü biztatáso
kat mondott, és megfigyelte a hangulatot, amely 
pár hónap múlva tömegesen vitte a magyar ifjúságot 
Garibaldi zászlója alá. 

A garibaldistákkal megszaporodván a külföldön 
levő magyarok száma, Róza grófnő még több levelet 
és üzenetet vitt és hozott és meg kell adni, hogy 
ügyessége a rendőrség kutató szemeit kikerülte és 
diszkréciója páratlan volt. Sok remény és készülő
dés közt igen kellemetlenül lepte meg a külföldben 
reménykedő magyar hazafiakat a villafrancai béke
kötés, hol még említés se történt Magyarországról 
és alkotmányáról. 

Mind többen kezdték hangoztatni, hogy idegen 
népek segítségében való bizakodás helyett, jó lesz 
magunknak bajaink orvoslása után látni, de azért 
a nemzet nagy része előtt még mindig népszerű ma
radt a külföldre reménykedés, aminek legfeltűnőbb 
bizonysága, hogy az első ujabb alkotmányos próbál
kozásnál alig volt megye, hol a megyei bizottmányba 
be nem választották Napóleon császárt és Garibaldit. 
Furcsa, naiv dolog volt igy egy sorba helyezni e két 
hires embert. 

Erdélyben teljesen lehangolt minden reményke
dést a külföldi segítségbe a porosz-osztrák háború 
azon hire, hogy a külföldi magyar légió Románia 
felől román segítséggel fogja megtámadni az osztrá
kokat. Erdélyben még nagyon is eleven volt a 48—49. 
évek borzalmas eseményeinek emlékezete. A Romá
niából való betörést az erdélyi románok saját érde-
kökben fogják magyarázni s a közöttük lakó magyar 
birtokosság — legalább ideig-óráig — ugyanazon 
borzalmasságoknak lesz kiszolgáltatva. Ilyen áron 
nem kell külföldi segítség, — mondták az erdélyiek. 
Nemcsak nem óhajtották, hanem rettegtek tőle. 

Ez is egyik oka volt, hogy az alkotmány helyre
állításakor Erdélyben alig volt ellenzék, három tiszta 
székely megye kivételével, Deák-párti lett az egész, 
értelmiség. 

Róza grófnőnek is lejárt a szereplése. A hetvenes 
évek elején könyes szemekkel panaszolta nekem, hogy 
Kolozsvárt már senki se hallgat reá, nincsenek kegye
lettel se irányában, ő már senki a kolozsvári társa
dalomban. 

El is költözködött onnan. Debreczenbe telepe
dett, hol — bár anyagilag tönkre volt jutva, — esze 
és erélyes fellépése által nagy tekintélyt szerzett ma
gának és egész haláláig nagy hatással volt a debre
ceni társadalomra Mikó Róza grófnő. 

Amit nagyon drágán vásároltál, rendszerint még 
rosszul is használod fel, mert szeretet nélkül és kellet
len emlékkel teszed, — igy hát kettős károd van 
belőle. 

* 
Aki meglátta valakinek ideálját, annak kérlel

hetetlen birajává és egyúttal rossz lelkiismeretévé 
válik. 

„És bocsásd meg az igényeimet" — igy kell az 
emberekhez imádkozni. 

Tizenkét apostol között egynek mindig kemény
nek kell lennie, mint a kőszikla, hogy rája lehessen 
építeni az egyházat. 

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Jelzet: Z1028 



3. szám. D E B R E C Z E N I S Z E M L E o. 

RÓZSAFA. 
A „Debreczeni Szemle" számára irta: Nil. 

Ugy sápad bennem a sok régi emlék, 
Mint pázsitos gyepszélen lankadó 
Halavány, késő, őszi violák. 
Valami unszol titkon s én már mennék 
Hervadt virágok illata nyomát 
Keresni régjárt, mohos utakon. . . 
De csöndes szóval szivem visszavon 
Pirosmosolyú, lombos rózsafámhoz. . . 

Nyíló virágom nem volt soha nékem, 
Csak sok-sok lankadt őszi violám, 
Mely a telkemről sápadozva pergett. 
És tört sziromból tört dalokat téptem, 
Temetni vélök céltalan szerelmek, 
Rajongó vágyak álomillatál. . . 
A szívemből kisarjadt rózsafái, 
A hajlós szárút, akkor meg se láttam. 

Őszi violák lelke fogvalartoll 
És megült bennem fájó illata. 
De nőtt a szívem karcsú rózsafája, 
Nőtt észrevétlen. . . Agat, lombot hajlott. 
Ezer bimbóját ontotta virágba 
S mint illatos tavaszi fergeteg, 
A boldogságtól ittas lelkemet 
Piros mosollyal dúsan teleszórja. . . 

A Vörös-Kereszt egylet bálja Deb-
reczenben* 

— llunialiidyiic Perényi bárónő védiiökiiő. — 

Valamikor, nem is olyan régen, mikor még a 
hangulataiban sokkal intimusabbnak látszó, zsúr 
jellegű, tarka műsoru hangversenyekkel, jótékony 
célok szolgálatában álló virág-, szivar ka-, pezsgő stb. 
kinálgatásokkal elmésen összekombinált, báli dreszt 
nem követelő estélyek, nem voltak olyan népszerűek, 
mint az utóbbi időkben, sok bált láttak lezajlani a 
restaurálásra, átalakításokra megérett debreczeni 
Bika-szálloda dísztermének vénhedt falai. 

Két évtizede lehet annak, hogy kezdett rossz 
világ járni a bálokra. Szomorú stádiumnak, a kora 
vénség gyöngeségének, kimerültségének kétségtelen 
tünetei mutatkoztak a későbbi bálokon. A fürgeség, 
rugékonyság, fiatalos lendület, jó kedv mintha ki
veszett volna belőle. A férfi-világ hangulata pedig 
valósággal megecetesedett. Még ha volt is közönsége 
valamely bálnak, a fiatal urak csoportokba verődve 
olyan ásitozásokat vittek véghez, mintha a Nobel-dij 
lett volna kitűzve arra a célra, hogy az nyeri meg, 
aki a legnagyobb rekordot éri el a legtöbbször és leg
jobban kitátott szájak mezején. így kezdtek azután 
lazulni a bálák méreteinek eresztékei is, mígnem 
sorvadásba jutott a bál, mint olyan. A lapok el is 
parentálták, mint például a népszínművet a szinmű-
írásban, ab . u. é. k.-ás névjegyeket a postai forgalom
ban, a klakkot a báli szentháromságból s a pödrött 
bajuszt a férfiúi orrok alatt. 

* 
Debreczenben még sokan emlékezhetnek a Vörös-

Kereszt egylet egykori fényes báljaira. Az utóbbi 
években azonban már csak a hírlapi tudósítások jó
akaratú füllentéseiben éltek eme bálok sikerei. Sok | 

minden, a mulatozásainkban is kényuraskodó di
vattól távolabb eső más körülmények miatt, bizony 
gyengén sikerültek a Vörös-Kereszt egylet báljai 
az utolsó évtizedben. 

Szerdán éjjel azután Karnevál herceg alvó 
phőnix madara újra éledt s a Vörös-Kereszt egylet 
bálja ismét régi fényében ragyogott. Azzal a fiatalos 
lendülettel, kedvek teljességével, élnivágyó rugékony-
sággal, amelyet egy újjászületett madártól jogosan 
várhat minden jóravaló ember. 

* 
A régi nagy balak megújhodását örömmel re

gisztráljuk. A heti krónikás azonban nem hallgathatja 
el, hogy eme megújhodási processzus előkészítő nagy 
munkája mindenekfelett egy bájos főúri nőnek, 
Domahidy Elemérné Perényi Heléne bárónőnek, a 
bál védnöknőjének köszönhető. És itt, eme sablonos 
kijelentés után megnyugtatja a tollat egy futó pilla
natra a krónikairó. . . 

* 
Csodálatos dolog az a lelki műveltség ! Ugy szü

letik az az emberrel, ringatták legyen bölcsőjét bár
hol, márványoszlopos palotában, vagy nádastetejü 
viskóban. De kifejlődéséhez természetesen levegő kell 
ennek a mimóza virágnak s jobban kedvez neki a 
napsugaras tájék, felhőtelen, viharmentes idő. Szóval 
az élet kedvezőbb körülményei. De azért, amint a 
rozsda nem fogja az aranyat, a megművelt lélek a 
legalacsonyabb sorsban sem tagadja meg magát. . . 

Előre bocsájtottuk ezt s így senki sem kételked-
hetik a mi demokratikus felfogásainkban, kijelen
téseink őszinteségében, mikor leszögezzük ide ama 
véleményünket, hogy Domahidyné Perényi Heléne, 
akinek e hétre esett általánosabban való bemutat
kozása a debreczeni közönség előtt s akit voltaképen 
csak ezen a bálon ismert meg valójában a mi elő
kelő társadalmunk, a mi szemünkben igazán csak 
történetesen bárónő és főispánné. 

A mi szempontunkat tekintve igazán jobban 
szeretnénk, ha egyik sem volna s ugy Írhatnánk 
róla bemutatkozása után. Mert akkor is csak azt 
írnánk róla, amit mint íőispánnéról és bárónéról 
írunk. Másképen nem tehetvén. 

Csodálatos, de ugy van, hogy ezen a bálon min
den dolog a védnöknő úrasszony személye körül for
dult meg. Éspedig anélkül, hogy ő akarta volna. Sokad
magával, asszonyokkal, férfiakkal volt együtt mindig 
és mégis kivált. És amit tett, amit mondott, amit 
nézett, az beszédtárgyát képezte a parketten, a 
páholyokban a foyerekban, az étteremben, min
denütt. 

És mindenki igazolta a másik embertársa előtt, 
hogy miért van ott a bálon és megértettük, hogy 
miért van zsúfolásig tele a terem, hogy végre egy 
évtized után miért sikerült igazán nagyon fényesen 
a Vörös-Kereszt egylet bálja. 

Nemkülönben sokan gondoskodtak arról, hogy 
mi is az a lelki-szellemi előkelőség, amely nem ismer 
bántót az úgynevezett leereszkedésben, fagyasztót 
a nyájaskodásban, erőltetettet a szivélyességben. 

Bámulatosan egyszerű kellem, bájosság jellemzi 
a bárónőt, régi nagyasszonyokra emlékeztető szíves
ség, affektáltság nélkül való i'ölényesség, szinte 
művészileg kifinomodott tapintat, érzék. De jól 
esett ott látnunk magunk közt az utóbbi időben a 
kulturális haladás felé nagy lendületet vett debreczeni 
társadalom élén, ezt a finom főúri asszonyt, Akii 
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örömmel üdvözöltek a lelkiműveltség tekintetében 
hozzá hasonlók s akinek első bemutatkozásán tanul
hattak azok, akikre e téren rájuk fér egy kis tanulás. 
Mert hogy olyanok legyenek, ahhoz nem feltétlenül 
kell sem főispánnénak, sem bárónőnek lenniök. 
Mint ahogy Domahidyné Perényi bárónő, hisszük 
épen ilyen artisztikusan előkelő asszony lenne, ha 
történetesen nem is e néven jegyezték volna be az 
anyakönyv születési és házassági rovataiba. 

És mi mindezeket ugyanakkor is elmondtuk 
volna ő róla. 

A bárónő védnöktársa, — tekintettel a katonai 
jellegű Vöröskereszt-egylet háborús időkben tett és 
teendő szolgálataira, — Patzák Kálmán dandár
parancsnokoló tábornok volt, ez az utolsó izéig test
tel, lélekkel katona, kinek daliás alakján plasztikusan 
feszült a diszkabát, aki együtt a minden fegyvernem
beli tiszti karok illusztris képviselőivel, nagyban 
emelte a bál előkelő tónusát. A polgárság és kato
naság közti jóviszonyt illusztrálta, hogy az első 
francia négyest, melyet 100 pár táncolt két colone-
ban, Bay Bertalan huszárkapitány és Pintér Géza 
gazdász együtt rendezték, mig a második quadrille 
rendezésében Bészler János főhadnagy és dr. Ozory 
István rendőrkapitány buzgólkodtak. 

A terem Ízléssel, előkelő választékossággal volt 
kidekorálva katonai felszerelésekből, fenyő-, pálma
gruppok között pompás, baldachinos páholyokkal. 
Művészi finomságokat tapasztaltunk a vöröskeresztes 
női táncrendeken, női és férfi rendezői jelvényeken. 
És képzeljük el, hogy minden villamos fényben úszott 
s hogy hamisithatlan jókedv zajos megnyilatkozásai
tól voltak visszhangosak a falak. 

Az emelvényes páholyban középen Domahidyné 
Perényi Heléne bárónő fogadta a tisztelgőket régi 
udvarházak nagyasszonyaira emlékeztető szívesség
gel, szavak keresése nélküli őszinteséggel. 

Fehér selyem ruhája volt türkizkék bársony 
uszállyal, nyusztprémmel, arany aplikációval, gyöngy
sorral diszitve. Fejéke ugyanolyan, stílszerű volt. 
Főúri ízlésre vallott a báli ruha s csodás összhangban 
állott a bárónő szeretetreméltóan bájos egyéniségével. 
Kézicsokra hófehér rózsákból volt fűzve. 

A bálon megjelent hölgyek is mindannyian kifeje
zetten báli ruhákat mutattak be s szép kis vagyont 
képviselt a sok asszonyruha. Akikét lehetett, fel
jegyeztük, szives készséggel teljesítvén a nem könnyű 
és nagyon háládatlan feladatot. Hogy nem teljes a 
feljegyzésünk, nem mi vagyunk okai s a gátló körül
mények közt ott szerepel elsőben is a terem zsúfolt
sága. 
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(kék és rózsaszín marquisette, gyöngydisz), Heves 
Gyuláné (világos sárga selyem, brüsszeli csipke), 
Hódy Béláné (világoskék selyem); Huzly Louize, 
Horváth Bálintné, Jánossy Miklósné (rózsaszín se
lyem, fehér csipke, ezüst disz), Jármy Andorné, 
Kaszanyitzky Andorné (kék rózsaszínnel, csipke- és 
aranydisz), Kaszanyitzky Endréné (fekete selyem, 
gyöngydisz), Koszorús őrnagyné (fekete selyem), 
Komlóssy Dezsőné (fekete bársony), Kolbenhayer 
Kálmánné (sárga, fekete áthuzattal), dr. Körösi 
Kálmánné (rózsaszín selyem, fekete csipke áthuzat), 
özv. Kuczik Istvánné (világos zöld selyem, fekete 
csipke áthuzat), Gyarmathy Istvánné (sötétkék se
lyem, fekete csipke áthuzat), Krasznay Gáborné 
(Kisújszállás. Fekete bársony, fehér moll-csipke-
disz), Kuntze Gusztávné (sárga, fekete bársony 
szeges, gyöngy huzattal, stílszerű szalagos fejék), 
Killer Edéné (fekete selyem, csipkével), Koncsék 
Gézáné (sárga selyem, kék tüllel), Kelemen Ernőné, 
Kovássy Kálmánné, Koszorús Ferencné, Koszorús 
Kálmánné, dr. Khoór Dezsőné, dr. Láng Sándorné 
(világoskék selyem), Liszkay Árpádné (fehér meszalin 
selyem, nehéz csipke hímzéssel), dr. Löíkovics Már-
tonné (almazöld selyem), Lestyán Adorjánné (fekete 
nehéz selyem duchesse, bársony, csipke), Lukács 
Béláné (charmeuse kék, duchesse, csipke), Lederer 
Ferencné (ujpiros brokát selyem, antik aranydisz), 
dr. Liszt Nándorné, Ludány Lászlóné, dr. Magoss 
Györgyné (zöld selyem, fekete csipke áthuzattal), 
Márk Endréné (sötétkék selyem), Mayer Jenőné (kék 
selyem, krepp huzat, gyöngydisz), dr. Moskovics 
Miksáné (kék selyem, gyöngydisz), Maeisels Vilmosné 
(cseresznyepiros brokát, aranydisz), Matolay Gáborné, 
Mirkay Árpádné, Müller Ferencné, Medgyaszay Mik
lósné, Minger Béláné (sárga selyem, rózsaszín áthuzat, 
fehér csipke, hermelin prémuszály), Neubauer Sán
dorné (sárga selyem, fekete gyöngydisz), Nedetzky 
Ferencné (rózsaszín crépe de Chine, hermelinnel és 
aplikáció), Nagy Sándorné századosné (ujvörös, krém 
csipkedisz), dr. Nyiry Ernőné (sárga selyem, szines 
aranyhimzés), özv. Nagy Lászlóné (fehér grenadine, 
csipkedisz), Nánássy Lajosné, dr. Nagy Lajosné, 
dr. Ozory Istvánné, báró Perényi Péterné (rózsaszín 
selyem, arany áttörés, cobolyprém), Porubszky Jenőné 
(világoskék, fekete gyögyáthuzat), dr.Petzkó: Ernőné, 
Perczel Dénesné, Prihradny Henrikné, Rásó Istvánné 
(sárga selyem, aranydiszités), Rottler Béláné (lik-
bársony, lila marquisette áthuzat, csipkedisz), Rosin-
ger Józsefné (fehér selyem, aranyhimzés), özvegy 
Revitzky Józsefné (fekete selyem, fehér csipkedisz 
és gyöngy), Rickl Antalné (szürkéskék selyem), 
Ruttkay Ferencné, Rosenfeld Salamonné,-Sass Béláné 
(uj lila vörös selyem, gyöngyökkel), Somossy Lászlóné 
(fekete selyem, csipke áthuzat Iftl), Szabó Miklósné 
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(búzakék selyem, ezüst csipkével), dr. Soltz Elemérné 
(fehér selyem, fekete gyöngyhuzat), dr. Strelinger 
Győzőné (rózsaszín, szürke csipke áthuzat), Székely 
Albertné (sárga selyem, fekete gyöngyhuzat), báró 
Schönberger Brunóné (bordó selyem, fekete csipke-
disz), Szikszay Szabó Lászlóné (fehér selyem, bordó 
áthuzat), Szutor Ferencné (türkizkék selyem, antik 
disz), Szávay Gyuláné (fekete selyem, gyöngydisz), 
dr. Sámy Lászlóné, Szabó Lajosné, Szalay József né, 
Sipos Miklósné, özv. Szabó Kálmánné, Sárdy Tiborné, 
Szögyény Jánosáé, Tóth Aurélné (krém selyem, lila 
tüllhuzattal), Tóby Istvánné (fekete bársony, brüsz-
szeli csipke), Tóth Béláné (rózsaszín selyem, csipke, 
fekete prém), Ternovszky Lajosné (fekete selyem, 
fehér csipke), Tóth Istvánné (fehér brokátselyem, 
gyöngyáthuzattal), Than Gyuláné (fekete selyem, 
fehér csipke, fekete gyöngy), dr. Tüdős Jánosné 
(halvány sárga selyem, antik csipke, aranydisz), 
Tihanyi Józsefné, dr. Tervév Tamásné, Ungváry 
József né (fekete selyem), Uhlarik Béláné, Újhelyi 
Andrásné, Újhelyi Tamásné, dr. Varga Lajosné (fehér 
selyem, tűzpiros áthuzat), Vecsey Zoltánné (lila 
selyem, gyöngygyei és csipkével), Verlin Sándorné 
(ivoir, fekete áthuzat), gróf Waldeck Frigyesné, 
báró Wangenheim Gyuláné. 

Ott voltak továbbá : Balkányi Lili, Baróthy 
Margit, Bay Gabi, Beké nővérek, Csanak Manczi, 
Csíkos Antika és Margit, Ernst Klári, Fischer Irma, 
Gyarmathy Mariska, Géressy Erzsike, Horváth Magda 
Hutiray Etta, Jármy Margit, Kálmánczhey Kató, 
Killer Margit és Emma, Koszorús Aranka, Kemény 
Gizi, Kölcsey Boriska, Kuczik Manci, Komlóssy 
Margit, Khoor Evelin, Kolbenhayer Margit, gróf 
Klebersberg Erna, Latinovics Olga, Liszt Nándin, 
Magoss nővérek, Müller Kornélia, Miklóssy Ágnes, 
Medgyaszay Ilus, Milocker Anna, Nánássy Ilus, 
Ozory Vilma, Perczel Etta, Boseníeld Erzsi, Bickl 
Iluci, Bickl Piroska, Szalay Mártha, Szabó Lolli, 
Szabó Margit, Szabó Anikó, Szabó Kata, Schönfeld 
Olga, Sárközy Adrién, báró Schönberger Alice, 
Simonffy Lona, Székely Mici, Szunyogh Margit, 
Somossy Kató, Than Ilus és Margit, Tóth Erzsike, 
Újhelyi Margit, Uhlarik Manci, Ujfalussy Vera, 
Unghváry Manci, Zádor Ha, Zivuska Irén és Margit. 

Ott voltak előkelőségeink közül : Domahidy 
Elemér főispán, gróf Dégenfeld József, Márk Endre 
és Lestyán Adorján udvari tanácsosok, Zádor Lajos 
kir. tanácsos, Kovács József polgármester, Kovács 
Gyula alispán, Bottler Béla, Czobel Gusztáv, Olch-
váry Zoltán, Kolbenhayer Kálmán, Matolay Gábor 
kir. táblabirák, dr. Keserű Lajos főügyész helyettes. 
Katonai részről : Schönberger Brúnó báró huszár
ezredes, Czitó ezredes, Nagy Gábor csendőrezredes, 
Perczel Dénes alezredes, méntelepi parancsnok stb. 

* 

Ha meg emiitjük, hogy a zenét a bálon az or
szágos hirü művész karmester : Bachó István sze
mélyes vezetése alatt a budapesti honvéd zenekar 
szolgáltatta, az igazi táncmuzsikát pedig a mi Ma-
gyary Imrénk fáradhatlan gárdája s ha feljegyezzük, 
hogy a debreceni müvésziessé finomodott ipart di
csérte Janatka Alajos régi, jóhirü mükertészünk 
Ízléses elrendezése, s hogy a remek báli toilettek 
nagyrésze a Molnár Ferenc, a Bosznay, a Bóth 
Lipót, Bing Mari divat-mütermeiből került ki, be
számoltunk mindenekkel. 
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I A HÉT ESEMÉNYEI. X 
V A 

HŐ 
A „Debreczeni Szemle számára" irta : Pásztor Árpád. 

Ringva, lengve nagy pihékben, 
Álmodozva lágy fehéren, 
Nyarat és őszt eltakarva, 
A mezőkre, az avarra, 
Az erdőkre, pusztaságra, 
Mint a felejtésnek árnya, 
A szívemben. . . Fönn a légben, 
Halk zenével, lágy fehéren. . . 
Tompán... Szinte hallható — 

Hull a hó. 

Körültem semmi. . . Semmi. 
Valami készt menni. . . Menni. 
Ösmeretlen temetőkön, 
Fehérlő nagy hómezőkön, 
Úttalan utat keresve 
A csillámló végtelenbe. 
. . . Pedig halkan, egyre esve, 
Minden léptet eltemelve ; 
Tompán. — Szinte hallható — 
Hull a hó. 

):( Csak előre. A gyáriparosok országos szövet
ségének debreczeni fiókja egyre több jelét adja igazán 
példátnyujtó agilitásának. Dr. Hegedűs Lóránt orszá
gos képviselő, a Ház pénzügyi bizottságának zseniális 
előadója, e héten itt járván Debreczenben, nagy 
őszinteséggel nyilatkoztatta ki ezt a Szánthó Győző 
helyi szövetségi elnök vezetése alatt lezajlott felol
vasó ülésen. Jól esett hallanunk Debreczen dicsé
retét ilyen oldalról. Végre egyszer már nemcsak 
a kolbászáról, cseréppipájáról, kövér disznóiról em
lékeznek meg elismerőleg a basa halmán tul élők. 

* 
( ! ) A hipnózis áldozatai. Csak most értjük meg a 

régi boszorkányokat megégető kort és már többé 
nem csodálkozunk azon, hogy a régi boszorkányperek 
vértörvényszékeinek akadtak olyan vádlottjai, akik 
hitet tettek boszorkányi mivoltukra s maguk szol
gáltatták ki hisztérikus lelküket, testüket a máglya
halálnak. Ama sok rejtély közt, melyet még nem 
tudott megvilágítani a tudomány, immáron tisztában 
vagyunk a hipnózissal, a szuggessció nem régen még 
csodába illő hatásaival. íme a héten két debreceni 
ember lett újkori boszorkánnyá, beleőrülve a hipnoti
zálás csodaszerűségébe. Egyszerű, közönséges lelkek 
vallják boszorkány mivoltukat, súlytalan agy velejük 
belelágyulván a mohón magukba szedett, de meg nem 
emésztett tudományokba. Amerikából küldik a tan
folyamoknak elkeresztelt füzeteket, melyekkel a hip
notizálásra akarják kitanitani azokat, akiknek van 
50—60 koronájuk s rémségesen nagy ambíciójuk tá
mad a hipnotizálásra. És hírlapjaink hirdetési ro
vataikban ajánlják e füzeteket, aminthogy nem is 
tehetnek másképen, miután a belügyminisztérium, 
mely pedig a mérges tartalmú orvosságok kiadását 
orvosi recept nélkül megtiltja a gyógy táraknak, 
ezeket a szintén mérgező hatású iratokat eddig 
legalább még, — nem tiltotta ki. De. reméljük, ezek 
után meg fogja cselekedni. 
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- = Boros Annus. Egy leány-karriérről lészen itten 
szó, egy intellektuális előnyökkel gazdagon meg
ajándékozott urleány uj tisztségéről. A debreceni 
zsidónőegylet leányai ugyanis gondoltak egyet s 
az eddig csupán a mamák által dirigált nőegylet 
kebelében fennálló leányegyesület jövendőjének ön
álló mesgyét mértek ki, hogy a 35-től legfeljebb 
37. számig terjedő apró cipőcskék sarkaival uj nyo
mokat tapossanak a szellemi előhaladás országút
ján, a mi ilyen törekvésekre nagyon is megérett 
városunkban. Önálló tisztikart választottak s oda 
választották az elnöki székbe egy nagyon okos, 
művészileg müveit lelkű leányt, Boros Annuskát. 
Alelnök lett Balkányi Lili és Falk OLtilia, pénztáros 
Burger Erzsike, mindhárman méltó munkatársai 
a jól választott elnöknek. 

* 
(*) Győzött a magyar tornász csapat London

ban. És felkerült a diadalt jelző oszlopra a piros-
fehér-zöld szilieket viselő nemzeti lobogó. Bizony, 
nem a fekete-sárga, amely szinek alatt szeretnek 
ismerni bennünket Magyarország sokszor és sokat 
elszántott határain tul. És akik még most sem is
merik el hazánk önállóságát, azok legalább belátják, 
hogy rúgni még tudunk, ha valaki szembe száll 
velünk. 

+ Öntött házak. Edisonnak egy hatalmas talál
mányáról mond a hir csodás regéket. Ezentúl öntik 
majd a házakat, mint a salátát. Kész vasvázak héza
gait kitöltik valami titokzatos anyaggal, amely rövid 
idő alatt keményebbre merevedik, mint a kő vagy 
a vas. Egy-két nap alatt felépülhet akármekkora 
ház. S nincs többé tüzveszedelem. A viz el nem mos
hatja a házainkat, földrengés romba nem döntheti. 
Olcsón, gyorsan, kényelmesen épülhetnek majd a 
házak, s alig kell rájuk fentartási költség. Ez persze 
azt jelenti, hogy a házakat egyre-másra fogják épi-
teni. Minden harmadik ember háziúr lesz. És olcsók 
lesznek a lakások, szörnyű mód olcsók. Félig ingyen 
fogjuk kapni. S olcsóbb lesz ezen a téren minden 
egyéb is. A korcsma is olcsóbb lesz és a kávéház, 
a ruha is és az ipari cikk, a színház is, a vigalom. 
Persze, hiszen azok az emberek is tízszerte kisebb 
béreket fognak fizetni. Az ipari cikkek olcsósága 
Lermészetesen a gabonát is olcsóvá teszi és a gazda
ság minden terményét. Olyan olcsóság lesz majdan, 
amilyen nagy most a drágaság. Egyszerűen fölvet 
bennünket a pénz. Azaz, hogy talán mégse. Ha olcsó 
lesz a lakás, akkor egy-két szobával többen fogunk 
lakni. Mert bolond volna, aki két lyukban húzza 
össze magát, holott négyszobás lakásra is telik neki. 
De négy szobába aztán bútor is csak kell. És e négy
szobás lakáshoz szebb bútor dukál, mint a kétszo
báshoz. A szép bútorhoz persze cseléd is kell vagy 
kettő. A cseléd bért kér és eszik is. Kétannyit kell 
főzni a konyhában. Ezért aztán a szabó valamivel 
többért varrja ruhádat, a cipész többet kér a csiz
mádért, a bútoros a kanapédért. Az ipari cikkek 
drágulása fölveri a nyerstermények árát, amire aztán 
mit tehet a szegény háziúr. Fölemeli a lakások árát. 
S leszünk ott, ahol a mádi felekezetnélküli. Csakhogy 
öntött házakban. 

* 
Royal. Debreczen kulturális fejlődésének, haladásának rend

kívül merész mozzanata volt az, amikor Hauer Bérezi a Hunyadi 
es Deák-utczák sarkán éktelenkedő viskókból modern, elegáns és 
nagyszabású szállodát, kávéházal, báltermet, és egyéb ilyen haszon
talanságokat építtetett. A barátai óvták a vállalkozástól, irigyei és 
ellenségei jót nevettek rajta. Mindnyájan biztosak voltak benne, 

hogy a homoktenger közepén, a kereskedelmi forgalomból kiesó 
ponton egyedül fog búsulni Berci az üresen kongó hangverseny
teremben. Bármennyire bizott magában Hauer Berci, később talán 
ő is megbánta a vállalkozását, amely hitelét is nagyon igénybe 
vette és bizony nagyon sokat kellett küzdenie, hogy az üzlet fel
lendüljön. Ezeknek a gondoknak, küzdelmeknek lett előbb betege, 
aztán halottja szegény Berci, aki már nem érhette meg a jól 
megérdemelt öregséget. Ma már hatalmas paloták sorakoznak a 
Boyal körül, élénk kereskedelmi és hivatali élet fejlődik a város
nak eddig túlságosan elhagyott részén és akadt vevő. aki jó pén
zért, sok pénzért átvette ezt a jól bevezetett, fényes vállalatot 
Hauer Berci méltó feleségétől. Borgida Farkas az uj vevő, fényesen 
szakképzett üzletember és igen előzékeny, kedves ur. Beméljük és 
kívánjuk, hogy Debreczen társadalmában töltse majd be azt az 
(irt, amelyet a közkedveltségéről hires Hauer Berci halála okozott 
most egy esztendeje. 

— Ha nő vagy férfi olcsón akar öltözködni : szöve
teit Fischer Adolf és fia (Piac-utca 61.) cégnél szerezze be. 

— Lőbl Gyula és Társa látszerész és fényképészeti 
szaküzlete Piac-u. 63. szám. Telefon szám 869. 

í ZENE. | 

A zenekedvelő társaság Liszt-ünnepe. 
A legnagyobb magyar zenei lángelme emlékének 

szentelte a zenekedvelő társaság ez idei 3-ik han-
versenyét. A programút megállapításánál arra tö
rekedett a rendezőség, hogy minél több oldalról 
mutassa be a zeneköltőt. Hallottuk Liszt Ferencet, 
mint az énekegyüttes, mint a dalirodalom, mint a 
zongorastílus utolérhetetlen mesterét. Első minőségé
ben a debreceni dalegylet mutatta be a nagy költőt. 
A férfi énekkar-irodalom egyik legnehezebb müvét 
a Vigasz-t adták elő derék dalosaink olyan befejezett 
művészettel, hogy lehetetlen megtagadni a legtelje
sebb elismerést Mácsay Sándortól, városunk egyik 
első dirigensétől. Debreczen zenekedvelő közönségé
nek jórésze alig tud a mi dalegyletünkről, pedig 
immár 50-ik esztendeje műveli ez a pompásan szer
vezett egyesület a magasabb zenét. S ez idő alatt 
nemcsak hazánkban, hanem nem egyszer az ország 
határán tul is dicsőséget szerzett a magyar művé
szetnek. 

Az est két fővárosi vendége Szendy Árpád és 
Basilides Mária volt. Tehát a hangversenyen a mes
terhez méltóan kizárólag magyar művészek szerepel
tek. Szendy Árpádról nagyon kevesen tudják Deb-
reczenben, hogy ma ő Európa legelső zongora
professzora. Jeles művészünk kiváló qualitásait már 
régen figyelemmel kiséri a külföld (különösen a 
művészi sikerekért kissé irigy Bécs) s nem régiben 
egy hajszálon múlt, hogy el nem vesztettük. U. i. az 
osztrák fővárosba meghívták Szendy Árpádot a mester 
iskola vezető tanárának. A magyar kormány azon
ban megtalálta a módját, hogy a mienk maradhas
son a kiváló művész : felállította az akadémián a 
magyar mesteriskolát s a zongoraszak vezetőjévé 
Szendyt nevezte ki. 

Szendy Árpád éveken át volt Liszt Ferenc 
lanitványa s a fellendült zenepedagógia a tanú rá, 
hogy méltó tanítványa. A nemrégen lezajlott buda
pesti Liszt-ünnepélyek legelső művésze ő volt, pedig 
a dicsőségért nem kisebb művészek, mint Rosenthal, 
Menther, Friedheim, Stavenhagen, Sauer stb. ver
senyeztek. Akiket ez a kérdés bővebben érdekel, 
olvassák el a külföldi zenei szaklapokat. Nálunk 
legnagyobb sikere a h-moll balladával volt. Azt hozzá 
hasonlóan nem játsza el ma senki ! 
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A budapesti uj operaház egyik fiatal művész
nője, Basitides Mária énekelt dalokat Liszttől és 
fellépése valóságosan szenzáció erejével hatott. Ilyen 
perfect művészetei, bensőségteljes meleg hangot alig 
hallottunk még. Ez a fiatal művésznő ugyanazokkal 
a kvalitásokkal rendelkezik, mint Culp Júlia s vala
mikor, nem is soká, méltó riválisa lesz ! 

May n us, 
A zenekedvelő lársasáy legközelebbi hangverse

nyén Hoehn Alfréd az orosz Ruhinstein dij nyertese 
és Halász Adél kitűnő dalénekesnő fognak szerepelni. 
A művészi előadásért oly sokat áldozó zenekedvelő 
társaság még négy hangversenyt rendez az idén. 

Az e rovatban felsorolt zeneművek és szakköny
vek kaphatók Csáthy Ferencnél, Debreczen legrégibb 
és legnagyobb zenemű kereskedésében (Piac-u. 8.). 

| SZÍNHÁZ. ! 
A A 

Oparaelőadások a vidéken. 
— Cikk sorozat. — 

II I . 
A „Bebreczeni Szemle" számára irta : MArloiifalvy György. 

Minden mentőgondolat a színházi balesetek al
kalmával csengő aranyakat varázsol elő a t. c. mű
pártoló közönség pénztárcáiból, mert a jó öreg szín
házi publikum mohón hajszolja a friss és főleg pikáns 
színházi szenzációkat. 

Az igazgatósági „magasra felhangolt quarlett" 
ilyenkor opponál-proponál-fuzionál, miközben vész-
teljes hangokat hallat a „repedt porcellán hangú" 
karmester, a bicegő lábú, fisztulás hangú főrendező és 
baüetmester (! ?), — a titkolódzó, „szavahihető" (? ! ? !) 
titkár és az izgatottságtól duzzadozott keblek, fel
hevült kedélyállapotát igazgató — „színigazgató". 

A jelszó, előteremteni, de gyorsan, a hím- vagy 
nőnemű beugró mentőangyalt (lehetőleg olcsó ár
folyamban, gondolja az élelmes sziniigazgató). 

— Én elénekelem ! — szól egy harcias feminista 
fejhangú szoprán karművésznő — 20 koronáért. 

— Elég, elég ! — csipkedi szolidaris kebelbarát
nője — a te infámis verseidtől nyakszirtmerevedést 
kapott az ájulásig gyönyörködő aranyifjúság, s ha 
még énekelni mernél „szó/ó"-ban, lefejezi a direktort 
a szinügyi bizottság — művészeti kihágásért. 

— Beugrom én is ! — szól egy berúgott spricceres, 
de kövér, tenor karművész (azelőtt uylátszik dugó
húzó volt egy bohém borospincében, mert csak ezzel 
az ördöngös csavaros szerszámmal lehet érces torkából 
egy magas tenorhangot nagynehezn kihúzni). 

Énekel-kreál, s végül kiénekeli a kíváncsi szi-
nésznépet a zongoraszobából. 

És még sincsen méltó helyettes ! 
És ha ráadásul a pénztáros derült mosollyal je

lenti a direktornak a publikum j egyelővételi tul-
buzgalmát, ugy eszeveszetten fejtetőre áll és össze
vissza gabalyodik az egész kupaktanács, a musi- és 
un-musikális teljhatalmú művezetőség. 

A figyelem ilyenkor ismét a lebetegedett, duz
zogó primadonnára, de már a társulat becézett ked
vencére is : a jó öreg színházi doktor úrra irányul. 

A színházi betegségek a vidéken, valamint a 
fővárosban is, körülbelül egyformák, s azért a színházi 
doktor a színész paciensnek fejtől lefele a gyomorig 

iNI SZEMEK í). 

aszpirint, azon alul pedig rendesen Ferenc-József 
keserüvizet rendel, mert ezektől ugy sem lehetnek 
még betegebbek. 

A szinészbeteg száma leggyakoribb a téli szezon
ban. Ott, ahol egy dédelgetett színész nagyság uralja 
a helyzetet és az illető felülemelkedik a helyzet ma
gaslatán, ott könnyen megállapítható a betegség 
diagnózisa. 

Nevezetesen, ha a művésznő aznap ballábbal 
kelt volna fel, akkor már nincsen kontaktusban a 
karmester dirigáló pálcájával, vagy a rendező varázs
vesszejével, kész a csete-paté s ilyenkor a hirtelen 
rosszullét szokott formája, az ájulás és a sirógörcs ; 
ha a művésznő kedves, előkelő unokafivérét, egy 
snájdig főhadnagyot elhelyeznek egy másik garni-
zonba. kész a szívgörcs, esetleg a hitelező kidobási 
idegroham stb. stb. 

A legvégső esetben végnélkül berreg az igazga
tósági interurbán-telefon és jön gyorsvonaton, esetleg 
autón, az agyonepedt vendég primadonna, vagy a 
kölcsönkért tenorista. 

És most folytatódik a zajos emlékpróbák száma 
rendesen 3—4—5, egészen az első főpróbáig. 

Itt már akcióba lép a disz- és zsinórpadmester, 
esetleg a színházi kellékes is, a világosító mesztró 
azonban még titkos félhomályban marad, mert a 
villany nagyon drága és azzal takarékoskodik az 
igazgatóság. 

A lapokban az iroda által küldött színházi kom
münikékben tudtára adatik a nagyérdemű közön
ségnek, hogy az igazgatóság nagy áldozatkészsége 
folytán teljesen uj díszlet íestettetik és teljesen uj 
és főleg nagyon drága kostümök készíttetnek és 
hozattatnak Pestről, Bécsből, Párizsból, Kínából és 
hátsó Indiából. 

Ez mind oly szent igaz, mint a felekezetnélküli 
hivő szent léleknek a húsvéti böjt, az irgalmatlanul 
licitáló köz és váltó ügyvédnek igaz felebaráti szere
tete, vagy mondjuk, egy közszeretetnek örvendő 
vidéki szinházdirektor — igazmondása. 

Az első frőpróbán már majdnem összebarát
kozott a kreáló színművész a darab szellemével, éne
kes szerepének hangteknikájával, a próba menete 
eléggé gördülékeny, s ha ehhez hozzájárul a színpadi 
énekkar és a zenekar harmonikus együttese, ugy 
kész a dirigáló karmester mindennapi kenetteljes 
Miatyánkja. 

Ha véletlenül helyi szerző művét próbálják, 
akkor az udvarias és élelmes szinigazgatóság meg
hívja a helyi illustris szerzőt is az első főpróbára, 
hogy közismert intelligenciájával és kiváló színpadi 
műérzésével a kreáló színművész játékmodorára és 
ambíciójára hatva, jelenlétével a darab diadalutját 
minél sikeresebben előkészítse. 

És most következik egy teljesen ártatlan ember 
szánalomraméltó kálvária útja. 

Színházi hét. Az elmúlt színházi hét is a szintelen-
ség jegyében zajlott le. Repriz-repriz után, ebből 
telt ki a műsor. A nagy Strausz Denevér operettje 
hozott egy kis érdeklődést, de annak a heve is 
befagyott a Zilahyné S. Vilma makacs indiszpo-
ziciója miatt. Ez az istenadta szép talentumu, nagy 
stílusú művésznőnk meghűlt s az operett-előadás 
csak kétharmadát nyújtotta a darab zenei részének. 
Pedig egyébként az előadás sok élvezetet nyújtott 
volna a kifogástalan szereposztás révén. Jókai Arany 
emberét kétszer adták, ugy számítva, hogy ha az 
első előadásra megfordult elhunyt iró-fej edelmünk 
a sírjában, a második előadás után majd vissza-
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I I I . ÜEBKECZl iXl SZKMLK A. szám. 

lordul. iVílrL: Sziiátjyi Kniö nagyon i-rí ékes alakítási 
nyuji ;i címszerepben s ti lüühi szeívplők is jók. 
kivire R ]ingjron is kezdő Fáhián Félic-L 

Végre azután a Htrffmann macii kaptok, a múlt
korihoz hasonulva, sokkalta jobli ensemhlóhan. -
zilál iy né hangján ogysn éróslwMÍ voltak, a szé-
fönisére innló betegség, nyomai, Hl-i* különösen 
Antónia jelenéseiben elsőrangú művészetei nyújtóit. 
Solli Kmö óuekelfiadásii lényeges haladásról leli 
bizonyságot. Irigylésre mól ló hanga nyakával mosl 
ÍK kivált, űrön unt1! üdvözül lük jogos szerepkörében 
Székely Gyulái. Csudaorvosa oda illik az ország bár-
in elvik énekes színpadára. Borbély l.íli Olympiája 
pompái;, Kassay Káfoly alakítása művészi, karok 
(I i csi'ivX 11 ón I e n 11 ő k -

A rosz pénz premierjéről közelebb, 
# % DeJjreraeiií muvé»zeln nyugdija. Az biti halad 

;i íuaga utján s mindennap lepereg egyszer az élet-
küzdelmek homokórája a v ász o^erdök^ pap h-koron ás 
1;irályok bíródul mában ÍM. Szegény Vidor Pálról 
olvastunk éppen valamií az Újság utóbbi számá
ban, akinek Imi ló vére rátámad mosl is arra* aki a 
halálba kergette a dtduvezeui színház egykori 30 
forintos kanialosál, később ;i Népszínház meJeíi szivíi 
igazgatóját, aki jobban rajongóit a népszínműért, 
mint Fedák Sáriért u/. talvurlói s aki öngyilkos lelt, 
alkonyán a nópszhunií Írásnak. És u^yaitesak e lap 
i'ííyilí szürke színházi hiréhen olvasunk az Örlcy 
Klóra, líuzsinszky Ilona nyugdíjaz látásáról. Az előbbi 
a legkiválóbb mihrctlje volt a magyar operetl-
szin padoknak, — a nagyok közül való, utóbbi a 
legszebb hungu koloralur énekesnő. Ama nagyon 
ke ve Sík közül való. sí kiknek volt is ko lóra tinajuk, 
igazi csalogány csenditiésíi hangjuk. És mohit kérik 
a nyugdijukal, mert élniük kell még ugy is, mint 
naifl szi nesz II TÍII ek. Sok kii Ü 11 ésselt in i g sze ITH f sós [iy ly a-
lórsaik automobilon gázolják a liliákal. tóáztóeí 
koronás értékű ékszerekel veszítenek el, begy az 
újságok liiriil adhassák a szenzációs dolgot, íiíkár-
nóE, komornál és három szobák ányl tartanak és 
akiknek óíesűsógól kiirt ülik világgá a lapok, amelyek 
minden javaikiül megemlékeznek, esak sí fehrlségideti-
séffiikrfif nem. (Sz.) 

I B 
IRODALOM, 

« & «»3«>3>!«»»>!«»3>í«»!>&5>&>e<í<!<i«ce«ece«<:«í< 

A ipdiuuli ;inpné. A regény nagyobb arányokat 
kivánó murájának fiatalabb Íróink között legbivatol-
Lahb művelője, Móricz Zsigmond uj regénnyel lép az 
olvasó elé. A aulttm papné a regény cinie s egy fiatal 
kálvinista pap házasságának, feleségével váSö gsör-
tölfidéseínek. belső válságainak s vó^iil a házaspáT 
üsszeLorGdésének törlónelél mondja el. A m;ii magyar 
regényirodalomnak egyik legérdekesebb ós legerő
teljesebb lerméke ez a regény, amely a máris gyoTS 
népszerűségre jululí író hirél még jobban el fogja 
terjeszteni- A regény igen csinos kiállításban, Gara 
Arnold által rajzol í művészi diszmii címlappá] a 
Franklin-Társulat kiadásában jeleni meg ; ára 4 K. 

— Az ezen rvoatbitii fchoroll müvek kap ti a Luk Hegedűs 
és Sándor kfinyvltfatlAhtvntálában Kossuth-ntenti. itzdm, 
•+•++ ^ f +*•*********•***•* » • + • • » • + + + + t-t • + + + + + 

K.ÖZ gazdaság. 
A (h'lneí'zriii lliielhank oiéilei|e. Kzen a héten 

jelent meg ;i I íehri'ezení Hitelbank mérlege. Csodá
latos vétel kn, hogy mikor a mérleg szám oszlopa in 
végignyargalta!.! nk lakiul elünkéi, szemünkbe öl lik 
egy furcsa löbbjegyii szám. A 'lfl0,00fj korona, szóval 
négyszázezer korona. Fzclötl bal és léi esztendővel 
ezael az ősszeggel mint alaptőkével kezdte meg 
pályafidásál a Hilelbank s íme nem egészen 7 esz
tendő múlva ugyanezzel az üsszeggel mulatja ki 
1911. évi liszla nyereségéi. Talán többel nem is 
kellene mondanunk, meri ami a liKUMio koronás 
alapiüke ós a KHIJHHI koronás egy évi tisztán vereség 
kőüó esik. az, a Niiínieiáíis ügyeket vezető zsenialitás, 
a fotylcm tevékenykedő életerő, a minden fattyú-
hajlások nélkül való modern isdenncllség munkájá
nak mindmegaiutyi számjegyekkel kilarkázult határ
köve. Kinek az érdeme lenne ez, lia nem a Dtnnahitlg 
Elemér főispán és dr. Ktnézy tlyiila vezetése alatl 
álló igazgalóságé, akiknek (íigjaí részben társadalmi 
pozíciójukkal, részben szaktudásukkal adnak ujabb 
s ujabb eiöl a Hitelbank robamos léiToglalására a 
debrerzeni pénzpiacon és legfóképeu Muitu'ir Antal 
Ügyvezető igazgatémak, akinek bámulatos a lisztán-
lálása a debiet-zeiiL ina^yaroiszági s külföldi pénzügyi 
ügyek ufvésztőinek óriási perspektívájában s akinek 
tiozzátnálté végrebaj ló munkatársai Bodnár Miksa, 
Hajdú Lajos főkönyvelő, f's. Sziics R. pénztáros 
s valamennyi munkása a hivatalnoki karnak. Aki 
a mull évi ha iikmérleg szán iáiból, nem szólva a bank 
lÖÖfOÖ0 koronás egyetemi alapi!ványaiéi, ezt nem 
konstatálja, az nem iái tisztán a maradiság Tekele 
szei&Uvegétdl. 

Színház után 
legkellemesebb szórakozást hely 

a Hajiial-miilütí) Pttöfi-tér. 
F:tllíFM»rk flr, AStüJnilíT- a tfftíJiitlIlUi 
nhengmeii, Vilrinli Fnjke , Wucl Fan pl, 
SJ45&K JöISlI, üiép RüJ l . Mctii ItWWi 
.^Ijirnimi IH«r|£|i vnrln'srflt. [finL'osni'ili : 
S*a\i\tn;ki, Uozsnyal. Va-H-s í í r l , Víjdfiltj 

Jóslta, rarkuK p«1 komihusok, 

Pompád vuusvra, dszlin kezelt 
horok. előzékeny kiszolgálás, 

M1HALOVITS JENŐ 
GYÚGVSZfcliTAlM ÉS QOtóOWJEÍÉÍiETl Í1Ü' 
m n LABORAIOEíttMA A „ H I V I Ú i u n - , a m 

DtiBRiiCZEK, PIAC-UTCA 31. SZ. 

A tx l - és dil i . 
fíHuí Kyígví i t r -
klilftiilr^ísadgeli. 
— iLisojií-n-nvi 

íítreJr, -eiípfLfl-
SÍZSTEÍÍ — E^gúa.. 
itvabts u l i t i r - j 
I j t l5r*t l* í t H Vi-
::\ f l í k f i t , ::: 

JJ ' IVJ 

Donogán ̂ Somossy 
Debreczen, Kistemplom-bazár. 

•w^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ll II !• • • • • • • 

Menyasszonyi kelengye. Kész fehér-
nemíi. Női divat és szőnyeg ániliáz. 
Szabott árak. — Előzékeny kiszolgálás. 
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3. szám. DEBRECZENI SZEMLE 11. 

VÁROSI SZÍNHÁZ. 

HETI MŰSOR : 
Vasárnap, 1912 január 14-én 

d. u. Cigányszerelem. Operett. Mérsékelt helyárakkal. 
este Rósz pénz nem vész el. Falusi vígjáték. Kis bérlet. 

Hétfőn, 1912 január 15-én 
Falu. Életkép, újdonság B) bérlet. 

Kedd, január 16-án 
Falu. Életkép, C) bérlet. 

Szerda, január 17-én 
d. u. Aranyember. Dráma. Ifjúsági előadás. 
este Ártatlan Zsuzsi. Operet A) bérlet. 

Csütörtök, január 18-án 
Ördög. Szinmü, SZENDREI MIHÁLY, az aradi szinliáz 
igazgatójának vendégjátékával. B) bérlet. 

Péntek, január 19-én 
Papa. Vígjáték. SZENDREI NIHÁLY vendégjátéka. C) bérlet. 

Szombat, január 20-án 
Lengyel menyecske. Operett. Újdonság. Bérletszünet. 

Vasárnap, január 21-én 
d. u. Kis gróf. Operett. Mérsékelt helyárakkal. 
este Lengyel menyecske. Operett. Kis bérlet. 

Előkészületben: Laczkfy. Opera. Király szöktetés. Operetté. 
Drótostót. Operett. Nincs tovább. Szinmü. 

URAM 
SAS-UTCZA 2. SZ. 

TELBFON 3—28. 

Janii ír hó 
15., 16,17-én. 

Igazg. tulaja. 
SUOHAN REZSŐ. 

MŰSOR: 

Hétfőn, kedden, 
szerdán. 

A páris i „LE FILM D'ART" művész t á r s a s á g REMEKMÜVE. 
A pár is i „THEATKE FRANüAiS" m ű v é s z é n e k e lőadásában . 

SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG 
(madame Saus Géue.) 

Sardou Viktor és Moreau Emil színmüve 3 felvonásban. 
A czimszereplö REJANE asszony. 

Ezt megelőzi: A teljesen uj félheti miisd-! 
Előadá-ok : Hétköznap esie pont 5-tül. Utolsó előadás mindig pont 10-től. 
Kendes helyárak. Vasár- és ünnepnapokon d. u 3—4-ig és 4—5-ig mérsé
kelten leszállított helyárak Fste 5-töl rendes helyárak. Bérletjegyek min
dig érvényesek. Tisztviselő-jegyek hétköznap minden előadáshoz érvénye
sek. Kedvezményesáru tr^fikjegyek hétköznap az 5 órás előadáshoz érvénye
sek. Minden szombaton déltitán 3—4-ig és 4—5-ig félhelyárú gyermekelöadás. 

KORONA öflKJIRÉK ÉS 
HISELSZÖVESKEZEG 
Debreczen, Piac-u. 9. Csanak-ház I. em. 

Vagyonunk kölcsönökben elhelyezve 3 millió K. 
Szövetkezetünknek 4000 tagja van, akik hetenként 18,000 koronát 

fizetnek be. Szövetkezetünk célja : 
ai Kötelező heti befizetés által lehetővé tenni a kis töke gya

rapodását és annak nagyobb kamatoztatását; 
b> Olcsó kölcsönök folyósítása által a tagoknak 5 év alatt heten

ként könnyen visszafizethető, kereskedelmi, ipari és gazdasági tevékeny
séget elősegíteni. 

Minden év január hó 1-én 5 évre lerjedü társulat nyílik, mely 5 év 
elteltével felszámol s a tagoknak a befizetett tőkéjűk után 6" 0-nak meg-
felels haszoneredményt ju t ta t , 1 tö rzsbe té t • korona, mely heten
ként f izetendő. Vidéki tagok befizetéseiket a szövetkezet postatakarék
pénztár csekkszámláján teljesíthetik. 

Uj tagok hivatalos helyiségünkben (Piac-u. 9.) bármikor 
felvétetnek és mindennemű felvilágosítást készséggel adunk. 

1̂ 

5 

TÖRLEY 
TAUSMAN - EASÍNOMSERVÉ •r 

A DEBRECZENI BÚTORKÉSZÍTŐ ASZTALOSOK 
= Á R Ú 0 S 4 R N O K SZÖVETKEZET = 

mint az országos központi hitelszövetkezet tagja. 
Hunyadi-utca 17-19. (Demetrovics-palota) 

Ajáalja dúsan felszerelt árúcsarnokát a legegyszerűbbtől a legdíszesebb 
kivitelig. :::: HALÓ SZOBÁK, EBÉDLŐ <, ÚRISZOBÁK, SZALONOK, 
valamint egves bútordarabok raktáron, avagy adandó terv szerinti elő
állítását elvállalja. = Szigorúan szabo t t á rak ! 
Bútorokért jótállás, kedvező fizetési feltételek! = = 

Gebauer Károly és Társa m 
Első Debreczeni Temetkezési Intézete 
Kossuth-u. 2. (Városház-épület.) 
ALAPIT.: 1868 — SÜRGŐ >JY-CIM : Gebauer Oehreczen. 
TELEFON : nappal 1J3 szám, — éjjeli (lanás) 60 szám. 
Temetés-rende ' .ések ugy Deirreczenbe i, mint az ország bármely 
részében a legegyszerűbbtől a l egmagasabb követelményeknek 
megfelelő kivitelben, mérséke l t á r a t , gyors és pontos kiszolgá
lás mellett . Exhumálás bá rhonnan és bárhová márséke l t a rákon . 

HENGYE ÉS BRADL 
MÁTYÁS KIRÁLY ÉTTERME 

AZ ELSŐ TAKARÉK PALOTA SZUTE-
RENJÉBEN. FÖBEIARAT: 
KOSSUTH-UTCA FELÖL. LEJÁRAT A 
PIAC-UTCAI HOMLOKZATNÁL IS. ' I 

Elsőrendű konyha. Kitűnő italok. Esténként zene. ? 

* Saját töltésű 7 * 
I valódi 30 éves tokaji bor kapható \ 
$ félliteres üvegenként 3 korona 60 fillérért!! £ 

ifj. Weichinger Károly \ 
K. a „HUNGÁRIA" kávéház tulajdonosa, u 

Értesítem a nagyközönséget, hogy a ^ 

w Royal nagyszálloda, kávéházés étterem ^ 
NjW összes helyiségeit e hó 11-én átvettem. ^ 
rfs. Teljes igyekezettel azon leszek, hogy pontos és előzékeny / \ 
í*N kiszolgálással a legkényesebb igényeket is kielégítsem. v°v 
^ / ^ Tisztelettol kérem a közönség szires bizalmának előlegezését ^VS 
/7\ BORGIDA FARKAS. rf\ 
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12. DEBRECZENI SZEMLE 3. szám. 

MEGHÍVÁS. 
A Debreczeni Hitelbank Részvénytársaság 

VII rendes közgyűlését 
1912. év január hó 23-án délutáu 5 órakor saját helyiségeiben tartja meg, melyre a tisztelt részvényesek ez utón meghívatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Igazgatósági jelentés az 1911. üzletévröl, ezzel kapcsolatban az 1911. évi zárszámadások beterjesztése. 
2. A felügyelő-bizotiság jelentése. 
3. Igazgatósági jelentés a 100,000'— koronás egyetemi internátusi alapítvány tárgyában. 
4. Határozathozatal az igazgaióságnak és felügyelő-bizottságnak adandó felmentvény tárgyában. 
5. Igazgatósági javaslat a nyereség felosztása iránt. 
6. Az alapszabályok 25. §-a alapján Kilépő 5 igazgatósági tag helyének betöltése 3 évre. 
7. Az alapszabályok 40. §-a alapján kilepő 5 felügyelő-bizottsági tag helyének betöltése 3 évre. 
8. Az alapszabályok 33. illetve 34. §-ai alapján 4 igazgatósági tanácsos helyének betöltése 3 évre. 
9. Igazgatósági javaalat az alaptőke felemelése és ezzel kapcsolatban az alapszabályok 5. és 6. §-ainak módosítása tárgyában. 

10. A felügyelő-bizottság díjazásának és az igazgatósági tanács napidijainak megállapítása 3 évre. 
11. Az alapszabályok 23. §-a érteimeben előterjeszthető esetleges indítványok tárgyalása. 
Debreczen, 1912. január ho 6. 
Figyelmeztetés: 1. Az alapszabályok 17. §-a értelmében szavazati foggal csak azon részvényes bir, kinek részvényei a részvények letételére megállapított 

zárhatáridő elöli legalább 60 nappal Írattak át nevére. 
2. A részvények szelvényikkel együtt bezárólag 1912. január hó 20-ig a társaság pénztáránál leteendők. 
3. A letett részvényekről a részvényes névte szóló, a letett részvények és az ezek alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető igazolványt kap, 

mely csak az abban megnevezett személy, vagy igazolt meghatalmazottja részére bir érvénnyel. 
4. A részvények csak a közgyűlés befejeztével és az elismervény visszaadása ellenében adhatók ki. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 

VAGYON. Mérleg-számla 1911 december hó 31-én. TEHER. 

Pénztár készlet 
Váltó tárcza: 

váltók és külföldi váltók . . . . 
jelzálogkölcsönök: 

törlesztéses és kamatozó . . . 
Előlegkölcsönök: 

terményekre és értékpapírokra 
Értékpapírok 
Folyószámla; fedezettel 
Különféle adósok, előlegezett zá

loglevél árfolyamok stb 
Adósok, óvadékkölcsönökért . . . 
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék 
Külföldi pénzek, különféle szelvé

nyek stb . 
Felszerelések 

kor. 

630043 
451485 
240161 
544132 

kor. 

375513 86 
10078496 i 81 
13414985 
1995025 
2140^48 

1865822 

51520 
1/000 

.9939313 71 

kor. 

Részvénytöke 
Tartaléktöke* 
Hitelegyleti biztosítéki töke . . . 
Hitelegylet tartaléktőke 
Betétek könyvecskére 
Betétek Debreczeni Hitelbank rt. 

és a vele kapcsolatos vállalatok
nak egyetemi internátusi alapít
ványa 

Betétek folyószámlára 
Visszleszámitolás 
Lombard hitelezők (szerződéses) . 
Előleg kölcsönök, terményekre és 

értékpapírokra . . . . . . . . 
Engedményezett törlesztéses köl

csönök 
Engedmélyezett kamatozó jelzálog 

és egyébb kölcsönök 
Átmeneti tételek 
Hátralékos adók tartaléka . . . . 
Fel nem vett osztalékok 
1911. évi tiszta nyereség 

375000 
48250 
8121 

5032603 

100000 
1328288 68 

9898081 
3057900 

*Ez évi hozzájárulással K 435.000 

40 

kor. 

3000000 — 

431371 

6460892 
3924293 
493516 
1979326 

12955981 
199871 
92358 
860 

400842 

29939313 

06 

71 
TARTOZIK. Nyereség és veszteség-számla 1911 december 31-én. KÖVETEL. 

Kamatok 
Igazgatóság, felügyelő bizottság, ig. 

tanács, tiszti es szolgafizetések 
lakbérek, házbér és üzleti költ
ségek 

Adók 
Leírások: 

felszerelésekből 
követelésekből 

1911. évi nyereség 

kor. 

2215 
3983 

kor. 

44034/ 

106887 
77943 

6198 
400842 

1032219 26 

Nyereség áthozat az 1910. évről . 
Tiszta kamat jövedelem 
Értékpapírok kamatai adómentes . 
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék 

kamatai 
Jutalékok és különféle bevételek . 
Leirt követelésekből befolyt . . . 

kor. 

80279 

40=37 

kor. 

20005 
821680 

120817 
68749 

966 

1032219 26 

Csatári Szűcs Bertalan, cégvezető-pénztárnok. Hajdú Lajos, főkönyvelő. Bcdnár Miksa, igazgató-helyettes. 
AZ IGAZGATÓSÁS: 

Domahldy Elemér, elnök. Molnár Antal, ügyvezető-igazgató. Dr. Kenézy Gyula, alelnök. 
Aczél Géza, Bernfeld Sámuel, Dr. Czakó Zsigmond, Darvas Izidor, Éder János, Dr. Fejér Fereno, 

Forrai Ernő, Geréby Pál, Hoohfelder Jakab, IfJ. Schwartz Vilmes, Wohl Adolf 
A FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG: 

Dr. Baltazár Dezső, elnök. Kohn Lipót, Mayer János, Dr. Rittersporn Miklós, Szabó Kálmán. 
Deoreczen sz. far. varos koavvnvomda-vaUalata. 1912 —3027 
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