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Márciusi hangok, 
A „Debreczeni Szemle" számára irta: Szathmáry Zoltán. 

Csodálatosan megváltoztak mindenek a változó 
időben. Most, hogy végig söpri a márciusi napfény 
az utcákat s arcunkba csap a tavasz legelső lélekzet-
vétele, alkalmatos idő elmélkedni eme nagy válto
zásról. 

Márciusi ifjak készülnek március idusára, amely 
szintazonképen eljött, mint teszem azt tavaly, ez 
idő tájt, épen ugy, mint hatvan s egynehány évvel 
ezelőtt. És mégis milyen másképen. 

Egy-két naftalinos magyar ruha előkerül még 
az ősi kollégium ifjainak garderóbe-jából, néminemű 
nemzeti trikolór is megszellőztettetik a szabad leve
gőn, de egyébként a közvélemény vizeit nem zavarják 
fel nagyobb mértékben azok a hirek sem, amelyek 
arról szólnak, hogy egyik képviselő furkósbotot tört 
magának a képviselőház elnöki trónusának karfájából 
s hogy a tettleges inzultálások előszele fújdogál a 
parlamenti foyer-kben. 

És jobbára nem sokat törődnek az emberek a 
száz százalékos lakásbérek, a felszökött húsárak s 
egyéb nyomoruságokon kivül még azzal sem, ha 
léket ütnek a képviselő urak az egymás koponyáján. 

Mert ki politizál manapság ? 
* 

Mi sem politizálunk s egyáltalán nem akarunk 
belekeveredni ebbe a csúf mesterségbe, bármint is 
kinálkozik rá a kedvező alkalom a küszöbön levő 
március tizenötödike jövetelével. 

Csak megállapítjuk ama tényt, hogy a megél
hetési gondok erősen ellensúlyozzák a honfiúi búbánat 
emócióit s hogy sok szép illúziók szivárványos szinei 
alaposan megfakultak az emberi lelkekben. 

Ma már sok minden megy hazaárulás számba, 
amely dolgokért pedig ezelőtt ugyancsak kipellen
gérezték az embert s nem ütik a szégyenbélyeget a 
homlokára annak, aki a történelem igazságos itélő-
székének Ítéleteit meri hangoztatni s nem fúrnak 
lyukat fokossal a fején annak, aki például Görgey 
Artúrt a szabadságharc legelső, legvitézebb, leghaza-
fiasabb katonájának tartja. 

* 
Tempóra mutantur. . . 
Én még emlékszem arra az időre, mikor Tisza 

Kálmánt megbuktatta Debreczen város harmadik 
választó kerülete s az édes apámat szekercével akarta 
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megtámadni egy ácslegény, mert a Tisza Kálmán 
diszkapujának éjszakai szétrombolását nem minden 
tekintetben tartotta kulturálisan hazafias cselekedet
nek, bár ő történetesen nem is szavazott Tisza Kál
mánra. 

Igaz, hogy Tisza Kálmán azért miniszterelnök 
lett, de a később hatalmas generális életében talán 
senkinek sem merte volna megmondani nyiltan, — 
még abban az időben, — azt, amit például én nem 
egyszer hangoztattam kuruckodó piccolozó asztal
társaim előtt, anélkül, hogy megbicskáztak volna 
érte, hogy ugyanis Kossuth Lajos édes apánk ször
nyen elhamarkodta, elszerencsétlenkedte azt az április 
tizennegyediki ügyet s a nemzet, a királynak egyik 
napról a másikra való felmondásával, a debreceni 
trónfosztó határozattal helyrehozhatlan hibát köve
tett el. . . 

* 
Az idők vén fájának hatvan s egynehányszor 

kellett leveleit elhullajtania, hogy bárki is kimerje 
mondani az efajta történelmi tanulságokat, amelyek 
csak annyiban politikaiak, amennyiben a tojás sár
gája, fehérje is csirke-számba mehet. 

De azért ma már nem zárja ki, hogy az ilyen 
véleményen levő ember jó hazafi ne legyen s nem 
feltétlenül szükséges, hogy az e nézetet vallók a 
temesi bánságot négyszögölenként két koronájával 
vagy még olcsóbban is elakarják adni a muszkának, 
vagy zabszállitói az osztrák ármádiának. . . 

* " ' • 

Március tizenötödike az idén talán nem lesz 
olyan hangos, mint volt csak tiz-tizenöt év előtt is, 
azért nem kell kétségbeesnie a hazafias kebleknek. 
Hazafiasság dolgában mióta Árpád bölcsen, — bár 
nem teljesen rendezett jogviszonyok közt, — okku-
pálta magának szép Magyarországot, mindig voltunk 
valahogy. 

És ugy soha se voltunk, hogy egyáltalán ne 
lettünk volna ! 

Ami pedig az eredményeket illeti, Petőfi Sán
doron, Jókai Móron, Mikszáth Kálmánon kivül Mol
nár Ferenc, Bródy Sándor, Lengyel Menyhért mégis 
csak magyar fiuk Parisban, Berlinben, Tokióban meg 
minden egyéb helyeken s még a budapesti ferenc
városi fiuk is dicsőséget rúgtak Londonban, ahol a 
versenybirák páholya felett ott lobogott a magyar 
trikolór. Ugyanaz, amelynek száma bizony csak meg
fogyatkozott az utóbbi évtized márciusi ünnepségein. 
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Ami pedig a litteratura és a fotbal közé esik 
pikturában, muzsikában, müiparban és sok más egye
bekben, azokért szintén nem kell a szomszédba mennie 
a magyarnak. . . 

AZ IDŐ. 
A „Debreczeni Szemle" számára irta: PÁSZTOR ÁRPÁD. 

Kopár hegyek közt vitt egyszer utam.. . 

Leszállt a nap és izzó vers ugar a 
Szikrázva tört meg a szirt tar fokán. 
Csodás alak tűnt kábítón elém. 
... Egy nőt láttam bíborpiros ruhában, 
A nyári napnál fénylőbb volt haja 
És arca szép, mint harmat a virágon, 
Melyben megfürdik a hajnalsugár. 

Hozzárohantam... 
Hervadt puszta váz 

Meredt ijesztőn, gúnyosan reám 
S kigyók sziszegtek mérgesen felém. 
Ki vagy ? susogtam. 

Az idő vagyok. 
Mostan Jelen... Előbb még a jövő. 
És messze tűnt. 

Megállj ! Maradj !. . . kiáltom, 
Mindhaszlalan, nem hallgat már reám. 
Nem is látom.. . Talán csak sejtelem, 
De úgy érzem, hogy visszanéz felém 
Megint a régi, ám százszorta szebb. 
Tisztább és karcsúbb, mint volt azelőtt, 
S mint álomhang, úgy csendül elhalón. . . 
Ne jöjj... Nem érsz el... Én a Múlt vagyok. 

Hideg szél rezg.. . A vérző nap letűnt 
És mint kisértet, felmerült a hold. 

Madame Louíse délutánjai* 
A „Debreczeni Szemle" számára irta: Krúdy Gyula. 

Egy téli délután, karácsony előtt, madame Louise 
a szalonja üveges erkélyéről nézte a hóesést. Szép, 
nagy hó hullott alá, olyan, amilyen karácsony táján 
szokott a jó gyermekek és a szelid lelkek örömére. 
Mintha a fehér, szűzies hó alakjában már előre a 
földre hullana az égből mindaz a sok szeretet, amely 
az emberi sziveket eltölti az ünnepen. Minden szim
bólum a világon, a karácsonyi hó a lelki fehérség 
szimbóluma. Hisz igaz, fehér az a hó máskor is, de 
karácsony előtt mintha még fehérebb volna. 

Madame Louise, aki már elérte azt a kort, 
— negyvenöt éves volt — hogy ráért a szívével is 
gondolkozni, saját kis palotájának az erkélyéről el
merengve nézte a karácsonyi hóesést. És éppen azon 
gondolkozott, hogy húsz-harminc esztendeig csupán 
annyiban érdekelte ezideig az évszakok fordulása, 
tavasz kezdete és nyár heve, ahogyan a toalettjeit 
cserélgette. Sohasem látott ibolyát máshol, mint a 
kalapján, vagy leszakitva; az idén jutott hozzá 
először, hogy a hűvösvölgyi fák tövében megpillantsa 
a kis kék virágot. Szinte csodálkozott azon, hogy 
az ibolya az erdei fák alatt terem, nem pedig a virág
kereskedésben vagy a kalaposboltban. A hóval szint 
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azonképpen volt. A havat csupán a hintaja ablakából 
látta és akkor sem vette észre, mert mindig másféle 
gondjai voltak. Hol egy coboly-bunda, hol egy far
sangi báli belépő járt a fejében, ha ugyan arra ideje 
volt a szerelmek és szerelmes férfiak mellett, akik 
huszonöt-harminc esztendő óta folyvást a nyomában 
jártak. A szerelmeket gazdaságosan beosztani, a 
szerelmes férfiakat igazságosan osztályozni, hogy 
mindenki rangjához és vagyonához méltóan szere
peljen abban a tüz- és vizmentes páncélszekrényben, 
amely a madame Louise szíve volt, — ez nagy gondot 
adott. Közben-közben akadt egy-egy olyan szerelem 
is, amely dinamithoz hasonlóan, szétrobbantással 
fenyegette a madame páncélszekrényét; különösen 
egy ifjú színész munkálkodott a robbantáson, de a 
madame idejében visszavonult. Nem, semmiképpen 
sem ért rá madame Louise törődni az évszakokkal, 
csupán most kezdi megbecsülni a természet misz
tériumait, amióta hétről-hétre házipongyolában és 
papucsban jár s többé nem kell felöltözni senki ked
véért sem, nem kell az álarcos bálokat látogatni a 
fiatal grófokkal, sem pezsgőt inni az öreg mágná
sokkal, de még csak kedvesnek sem kell lenni senki
vel, — madame Louise ráér a szivével gondolkozni. 

Különösen ilyenkor, amikor szép fehér hó hull 
az égből és a kis kertes utcácskában óraszámra nem 
robog tova kocsi; mély, szinte falusias csendesség 
uralkodik a tájon és a harangszót éppen ugy meg
hallani, mint faluhelyen. 

Ezen a délután vendéget sem várt madame. 
Az a három öreg ur, aki madame Louise állandó barát
sága volt harminc esztendő óta, mintha csak össze
beszélt volna, elutazott a fővárosból. Pedig bizonyos, 
hogy nem beszéltek össze ; hogyan is gondoltak volna 
arra, hogy majd egyedül hagyják a madame-ot, 
egyedül és unatkozva ! Ha az egyik elárulta volna 
utazási tervét, annál inkább itt maradt volna a 
másik kettő, hogy a madame-ot a távollevő barát 
helyett is mulattassa. De elutaztak, mert mindegyik 
szentül meg volt győződve, hogy azzal örömet szerez 
az itt maradónak. A kegyelmes ur, aki harminc 
esztendő óta pontosan, mint az óraütés, megjelenik 
délután két órakor a madame szalonjában, nyu
godtan heverészhetett volna még négy óra után is 
a kanapén, mert nem kellett volna attól tartania, 
hogy négy órakor beállít Tubák és gummitalpas 
botját a sarokba állítja. A vén Tubák is eljátszhatta 
volna Rómeó szerepét akár éjfélig, mert vacsorára 
nem érkezett volna meg a Kisasszony, aki beteg 
gyomrára való tekintettel inkább kedveli a madame 
kosztját, mint a kaszinó konyháját. A három öreg 
agglegény, akik hajdanában csupán azért nem keltek 
egymással halálos viadalra Louise miatt, mert a 
madame-nak már akkor is volt annyi esze, hogy szé
pen féken tudta tartani min a három szeretőjét, az 
élet folyamán megbékült egymással; beletörődtek a 
gondolatba, hogy hármuknak egy felesége van s az 
Louise. Utóbb bizonyos házastársi gyöngédség fej
lődött ki közöttük, méltányolták egymás jogait és 
hallgatagon megegyeztek abban, hogy nem alkalmat
lankodnak egymásnak. Pontosan betartották azt 
az időt, amelyet Louise szalonjában tölthettek, 
anélkül, hogy egyik a másikat ott találta volna. 
Ha a kegyelmes ur — ő volt a legöregebb a grófok 
között — néha-néha el is szundított a kanapén, 
mialatt Louise a legújabb pletykákkal mulattatta, 
a négy óra ütésére magától ébredt fel és sietve cso
szogott le a lépcsőkön. Tubák tudta, hogy a kegyel
mes ur gyakran elszundikál a főrendiházban is, azért 
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pár perccel mindig későbben jött. Ugyancsak Tubák 
volt az, aki nagylelkűségből korábban is ment el a 
kis szalonból néhány perccel, mert tekintettel volt 
arra, hogy Kisasszony igen gyönge gyomrú, beteges 
ember, akit nem lehet megvárakoztatni a vacsorá
val. Dehát Tubák ilyen volt mindig, egész életében ; 
gyöngéd, nagylelkű és önfeláldozó ; igazi Bayard-lovag 
volt lélekben, csak a külseje volt hasonlatos egy 
ócska bundához, amelyet a molyok ellen dohány
porral védelmeznek. 

Madame Louise tudomással volt az öreg urak 
elutazási tervéről, de nem tartotta vissza egyiket 
sem. Mert viszont azt is tudta, hogy utólag keserű, 
féltékeny megjegyzések hangzanának el az öreg ur 
szájából — a harmadik ellen, aki idehaza maradt. 

— Csak menjetek, kedves vén bolondjaim, — 
mormogta madame Louise, midőn tegnap este a 
gyomorbeteg Kisasszony után is bezárta az ajtót 
és a festett hajú, mogorva öreg gavallér hegyessarku 
cipőiben lebotorkált a lépcsőkön. — Csak menjetek, 
hisz ugy sem sokáig tudtok nélkülem meglenni. 

Reggel még elhozta a vén inas a kegyelmes ur 
szokásos ibolyabokrétáját, amely kellemes meg
lepetésről madame Louise már harminc esztendő óta 
nyilatkozik a legnagyobb elragadtatással a délután 
betötyögő kegyelmes ur előtt ; ezúttal levél is volt 
mellékelve a bokrétához : „Lujza, vigyázz magadra, 
meg ne hűljön se torkod se szived, mert azon nagyon 
búsulna a te öreg hived". Lujza nevetve csóválta a 
fejét, amely barna volt és még mindig szép és érdekes 
és jókedvűen kiáltott fel : 

— Jól van, vén salabakter, csak te vigyázz az 
egészségedre. 

És elmentek mind. 
Madame Louise az üveges erkélyen állva, amig 

a szobából kellemetes meleg áradt a délszaki növények 
közé, elmerengve nézte a sürü hóesést, hallgatta a 
csöndet és gdndolkozgatott életen, szerelmeken, 
amiken már egy nő gondolkozni szokott. Egy percben 
fölmerült előtte életének a sivársága és csöppet sem 
látta rózsaszínűnek a jövőt, amidőn a három, jómagá
val tehetetlen vén ember egészen a nyakán marad. 
Most még csak hagyján az állapot. A kegyelmes ur 
ágybéli gyöngeségétől eltekintve, sokáig elélhet. 
De már Tubák gyöngébb, sokkal gyöngébb. Makacs 
hurutok, meghűlések okoznak gondot madame Louise-
nak és sokszor kell aggódni Tubákért, ha rossz idő 
van. Kisasszony ? No ezért kell csak aztán isten
igazában imádkozni. Beteg, nagybeteg Kisasszony 
és madame Louise már régen órákat vett a beteg
ápolásból, ha Kisasszony egy nap ágynak dőlne. 

S amig igy szomorú szinekkel festegette a jövőt, 
egyszerre eszébe jutott valami. Az, hogy igy mégis 
jobb, mintha tisztességes asszony lett volna és egyet
len beteg férjet kellene ápolgatnia. Neki abból is 
három van. 

Amint alkonyodni kezdett, módfelett elunta 
magát. 

Most szokott felébredni a kegyelmes ur, most 
megy el.".. S az utca túlsó feléből már hallatszik a 
Tubák hintájának a gördülése. 

És most nem gördül a hintó. Nem jön senki, 
senki a három közül. 

Évek óta nem volt egyedül és egyszerre igen 
rosszul kezdte magát érezni. Idegesen, türelmetlenül 
járt fel és alá és haragosan mormogta : 

Mégis cudarság, hogy három férjem közül egyik 
sem tartja itthon az orrát. Ha egy volna, mindig itt 
volna. 

Percenkint fokozódott türelmetlensége. Olvasni 
akart, de nem tudott, mert nem szokta meg. Levelet 
akart irni a férjeinek, de csupán banalitások jutottak 
eszébe. Egyedül volt, végtelenül egyedül. . . Könnyek 
folytak végig az arcán és sirva takarta el az arcát. 

— Ö, én nyomorult életem ! — zokogta. 
Ebben a pillahatban megszólalt a szalon mély-

hahgu ütőórája. A hyolcat verte és madame Louise 
fölemelte a fejét. 

— Vájjon hol főznek szegény Kisasszonynak ? 
— kérdezte szinte meghatottan a csendes szobában. 

S ekkor megszólalt a csengő az előszobában, mint 
évtizedek óta mindig megszólalt ilyenkor. Kinyílott 
az ajtó és hegyessarku czipőiben ott állott szemtől
szemben madame Louise-zal Kisasszony. Az öreg 
gróf titokzatosan mosolygott festett barkói között 
és fiatalabbnak látszott tiz esztendővel. 

Madame azt hitte, hogy álmodik. 
— Maga nem utazott el ? 
Kisasszony nevetve telepedett a hintaszékbe. 
— Nem bolondultam meg, — kiáltott fel recsegő 

hangján. A többi elutazott, annál jobb dolgom lesz 
most nekem. 

Madame megrökönyödve nézte a ravaszkásan 
nevető öreget. Aztán egyszerre talpra állott és ki
egyenesedett : 

— Nem, édes Kisasszony, nem lesz jobb dolga. . . 
Én becsületes asszo'ny vagyok. Nem csalom meg sem 
a kegyelmes urat, sem Tubákot. Vájjon mit gon
dolna felőlem maga, ha rossz volnék ? 

— Hehe, — nevetett Kisasszony — maga hí
zeleg nekem, Lujza. 

— Pedig komolyan beszélek. El kell mennie 
nyomban, kedves barátom. Csak menjen vacsorázni 
a kaszinóba. Nem akarom, hogy még csak a gyanú 
árnyéka is férkőzzön a becsületességemhez. 

Az öreg ur ijedten nézett a madame-ra. De az 
komolyan, szinte szigorúan bólongatott a fejével és 
kérlelhetetlennek látszott. 

— El kell mennem ? —'kérdé a gróf elszontyo
lodva. 

— Még pedig azonnal. 
Kisasszony még egy könyörgő pillantást vetett 

az asszonyra, a meleg szobákra és barátságos lám
pákra. Sóhajtva vette a sarokból gummitalpas botját 
és elkocogott hegyessarku cipőiben. 

— Én becsületes vagyok, hiszen tudjátok — 
súgta madame Louise bucsuzásul a fülébe. 

Női mozgófényképek* 
— Szöveg képek nélkül. — 

A „Debreczeni Szemle" számára irta : Nagy Vilmos. 

Becses engedelmökkel néhány női mozgófény
képet fogok bemutatni. Előre is ünnepélyesen ki
jelentem, hogy az olvasó bájos hölgyek közül egyik 
sem hasonlit a bemutatandó arcképekhez, mert 
pillanatfölvételeim nem mind Debreczenben készül
tek. Lesznek bennök torzitott vonások is-, de erről 
nem tehetek, mert nem értek a retouschirozáshoz. 
Sokaknak az a felfogásuk, hogy a nő a bakfisnál 
kezdődik; én meghajlok e felfogás előtt s előszóra 
bakfis arcképét mutatom be. 

/ . Bakfis. 
Kedvesen duzzadó rózsabimbó. Szőke, vagy 

barna kócos haj által koszorúzott kerek arc, itt-ott 
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egy-két pattanás, piros aik, fitos orrocska, élénk
fénnyel ragyogó szemek. A szemek mélyébe nem lát
hatunk be, valami, alig észrevehető fátyolszerü 
hártya leng a bizonytalan mélységek felett. Néha 
hirtelen pir futja el az egész arcot. Ilyenkor azt 
szokták mondani, hogy a bakfis zavarban van, 
ez azonban téves felfogás, mert a tudományos 
kutatások azt bizonyítják, hogy ilyenkor kezd látni 
és hallani. Meglát valakit, vagy hall valamit és ez a 
látás, vagy hallás jól esik neki, hevesebb lesz tőle a 
vércirkulációja, — innen a pir. Uraim ! hagyjanak 
már fel azzal az ósdi felfogással, hogy a bakfisokat 
nem illik zavarba hozni, dehogy nem, csak tessék 
bátran, mert hiszen szeretnek zavarba jönni. 

A bálkirálynő. 

Nyiladozó rózsabimbó csésze még erősen szo-
ritja a sziromleveleket. Éles kontúrokat nem lehet 
róla rajzolni, mert a szülei és a saját szempontjából 
minden bálozó leány bálkirálynő, azért csak általá
nos nagy vonásokban mutathatom be. Frizura, arc, 
ruházat ünnepies, ugy hogy még a meghittebb 
ismerősökre is tartózkodó tiszteletet parancsol. Disz
kréten kivágott decolletage-ja még inkább a hattyú
nyak szelid hajlását mutatja semmint a kapcsolt 
tartományok domborzati viszonyait. Sokat táncol, 
de mindenkivel csak egy túrt, a táncrendjébe tett 
előjegyzéseket még a második négyes előtt is meg
nézi a kis hamis, pedig nagyon jól tudja, hogy erre 
ki van betáblázva, — csakhogy azért mégis megnézi, 
mert nyilván tetszik neki áz a név. Ha a sok tur 
közt van egy szabad pillanata, hirtelen átvillan 
agyán a kérdés : vájjon a felesége leszek-e, annak a 
kópénak ? Felelni nem tud a kérdésre, mert ismét 
jelentkezik egy táncos, de a következő szabad 
pillanatban azután megadja magának a választ: 
hogyne, csak kérjen meg! Fensőbbségét a kelleténél 
jobban emelik az apa bizonytalan mennyiségű ezrei. 
A sok katonatiszt táncos azt jelenti, hogy — nincs 
kaució, kivéve a tiszti kránzcheneket, ahol a tán
cosok mind katonatisztek. A civilek az első bálon 
nem sokat számítanak, csak a 4-dik, 5-dik báli 
szezon végén, mikor már az apuka báli váltóit 
még a legkétségbeesettebb pénzintézetek is — sző
tt élkül — visszautasítják. 

Ezeket a 4-dik, 5-dik szezonokat már Szilaj el
szántsággal táncolja végig. A túrok hosszúságát 
illetőleg nagyon liberális gondolkozásuvá fejlődik és 
a melegebb kézszorításokat nagy intenzitással vi
szonozza. Most már több ideje van a- túrok közt is 
gondolkodni, hogy vájjon elveszi-e valaki és daemoni 
erővel törtet kitűzött célja — a főkötő felé. Szája 
szélét dacosan beharapva mondja ilyenkor magában : 

— El kell vennie ! 
Hajnal felé — de nem utolsónak — hazamegy és' 

aludni próbálna, de apukája eszmecserét folytat a 
szomszéd szobában a mamával, melyből csak egy-két 
elejtett szó jut el a becsukott ajtón keresztül fü-
lecskéjéhez. 

— Ezt én nem birom tovább, — szól az apa. 
— Jó, fiam, hát majd itthon marad a lányod 

vénlánynak, — válaszol a mama. 
— Ha itthon marad, itthon marad, de egy estére 

800 — 1000 koronákat kiadni, kész veszedelem, — 
szól indulatosan az apa. 

— Ne kiabálj, legalább az álmait ne zavard ! 
És az apa elhallgat, a bálkirálynő pedig álmo

dozva tervez. 

Az asszony. 
A csésze egy cseppet sem szorítja a szirom

leveleket. A rózsa kinyílt. De a rózsával egyidejűleg 
kinyílt a szájacska is. A szemek mélytüzüek, az 
arc rózsás, a tekintet bátor, itt már nincs pirulás, 
mért is lenne. A menyasszonyi kelengye kopik, uj 
kell, feltétlenül uj kell, mert a barátnő, aki még 
sokkal fiatalabb házas, máris uj beszerzésekre ve
temedett. 

— Egy szilszkin boa kell, muffal ! 
— Meglesz, fiam ! 
— Egy plöröz tollas kalap kell! 
— Meglesz, fiam ! 
— Egy színházi kabát kell ! 
— Talán még ez is meglesz, fiam ! 
— Egy kékróka prémes bunda kell ! 
— De hisz az drága, fiam ! ? 
— Drága drága, hát vőlegény korodban nem 

mindig azt mondtad, hogy a világ minden drágaságai 
szeretnéd a lábaim elé rakni, hát most rakd. 

— Jó, jó, kérlek, de ez meghaladja az anyagi 
erőinket. 

— Igen ! mert már nem szerelsz ! 
— Szeretlek én, kedvesem, de ezt nem szabad 

a szeretet rovására irnod. 
— Hát hová irjam ? Igenis kimondom, amit 

már régen tapasztalok, hogy én egy elhanyagolt 
asszony vagyok ! 

— De hisz akkor te teljesen igazságtalan vagy ! 
— Óh, hogy ezt meg kellett érnem — és itt már 

a könnyek is csorognak —, én vagyok igazságtalan ? 
•mikor még azt nem is mondtam, hogy a barátnőim 
a Széplakiék zsurján olyan fitymálva nézték az én 
rongyos fülbevalóimat és mindenik elmondta, hogy az 
ő fülbevalója 1000, meg 1500 korona volt. 

A férj az önkénytelen eszmetársitás folytán a 
fületövét vakarja, de szólni nem tud, mert őnagysága 
folytatja : 

— Én vagyok igazságtalan, akinek még egy ron
gyos koliéje sincs, no hallod, te nem is szerelemből 
vettél el engem, hanem azért, mert azt hitted, hogy 
az apám milliomos. (Sirás !) 

— De kedvesem, hát te okos nő vagy, számolj 
az anyagi viszonyokkal, az apád igért apanázst, 
amely az első részlet után megszűnt, három évi lak
bért ideadott, de mi azt három hét alatt elköltöttük 
a Riviérán. 

— Már azokat a szép napokat is sajnálja, szé-
gyelje magát. 

— Nem, kedvesem, a szép napokat nem sajnálom, 
csak a pénzt! 

— Pénz, pénz ! Hát akkor mért jár a kaszinóba 
kártyázni ; mért hagy itthon egyedül. Óh, én szeren
csétlen, elhagyatott, védtelen nő. (Sirás !) 

— A kaszinóba csak azért járok, mert az ember
nek valamelyes társadalmi érintkezésre szüksége 
van. 

— Igen, de arra nincs szüksége, hogy ezreket 
veszítsen, — szól felcsattanva a menyecske. 

— Ki veszít ezreket ? 
— Maga, maga, igenis ! maga, hiszen maga 

mondta vőlegény korában, mikor hozzám jött, hogy 
megint 4000-ret veszített, de nem bánja, mert én 
kárpótolom. 

A férj arca felderül. 
— Persze, hogy mondtam és persze, hogy vesztek 

most is ezreket, de szivem, értsd meg, hogy 1000 
point 5 fillérjével fizetünk és ha elvesztek 10 ezret, 
az csak ötven fillér. 
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Az asszony aa:a is felderül. 
No látja maga, gonosz ember, akkor meg 

hál megvannak azok az ezrek, amiket ón ílHton 
magános óráimban el veszi lettem, hiszen, akkor semmi 
sincs veszve, ugy-e, drágám ? 

— Nincs, nines ! — üsszecsókoJóznak, 
— Parancsolsz egy fokúiéi, meri csináltam ám 

az uracs ká innak 1 
— Micsoda figyelem 'í feketéznek, csevegnek, 

u férj készülődik u hivatalba s mikor mái' ft-lijlttíz-
ködnll , vissza szól : 

— Hol lehel azl a kékróka bundái és muffol 
kapni í}. 

Molnárnál, fiacskám, — szói boldogan a 
menyecske , a hotunt és kulién pedig Löfkoviesnál. 

És ÍI szobába visszatérve trillázva teszi a kól 
cseszikél a kredencre. 

.1 Balsuc^frartt itű. 
A sziromlevelek letjcseri szétnyíltak és sóváran 

várják az ütiilő harmatot, A csésze hervadt, de ez 
a szii omló ve le ki öl nem látszik. A rózsa üde illata, 
sincs már meg, de ez nem huj, pótolják a parfümök 
— és miesoda hódító parfümök ! ? A szeme fénye 
egy kissé tttrl, de a sugárzása iiilcnziv, a velőkig 
lm 16. Be nem váll remények lidón-íéiiyv villog ál 
*gy-i"gy téveteg tekinteten, V:/. a váL' iirm fél a 
liizeléslöl, sőt provokál}!! a bombázást, de a/ első, 
vagy legkésőbb a második rohamra fehér lobogói 
lenget, hiszen a béke kongresszusok korát éljük és 
oly humánus dolog a békés megadás, melyről ?i koMő 
oly szépen énekli, hogy a „megadás szelíd nyomán 
kél a valódi ludoináuy ?"' Az arc lálszólag közömbös, 
de csak lálszólag, meri a pókháló finomságú ráncuk 
a hamu olall lappangó parázs melegéiül topták 
magukat u szem szögletébe, mosolyogni épen emiatt 
néni mer. mert mikor :i tükörben megpróbálta a 
mosolygás), a napfénytől búcsúzó luberknlólikus 
vigasztala.ii mckinelinliájávai mini egy önmagái biz
tatón állapította meg, Iwgy hálna eímaradnid; ezek 
a tünetek. Többször is megpróbálta - és nem ma
radlak el ! Óh, szörnyűség [ még ösz hajszálak is 
vannak, — nem szerencse hajak, hanem csomók
ban —, már úgy látszik itl az ösz! íirélyeseii össze-
harapja a száját : 

Nem engedem ! nem és nem ! 
És az ösz kezdőién, tavaszias hangulatban érzi 

ereiben a perzseli nyár hevét. 

I SZEMLE 5. 

toll a református kollégiumban az április 14-íki 
de 1 ionizáció ki véle lével, melynek színhelyéül a refor
mátus templomot választolták. Kossuth indítványára 
itt mondták ki az Ausztriától való elválást és a 
Habsburg-dinasztia trón vesz lését, de már az április 
]íl-iki ülésben, rendes táigyalás során, a kollégium 
laiiáeskozó-tern tibeti fogadta el a képviselőház a ki
küldőt l bizottság által bemutatóit függetlenségi nyi
lat kozalol, mely Magva mi szagot politikailag abba 
a helyzetbe juttatta, mini Rákóczi alatt az ónodi 
országgyűlés. 

Kétségtelen, hogy a debreceni tanácskozásoknak 
az április 1 i-iki határozat voll legnagyobb eseménye, 
de hogy ide rejlődül I a dolog, azt ismét ennek az 
országgyűlésnek előzményeiből érthetjük meg leg
jobban, A január U-i ki és 13—ikí első tanácskozás, 
melyet az elnökök távolléte folytán Palóczif László 
koretnöklésével kezdettek, már alternatívák elé került 
a. Wmdisehgrátz abszolutista magatartása miatt. A 
császári sereg ekkor foglal la el Pest el, midőn az ISIK 
december 13-iki pesti országgyűlés utasítására a kép
viselőház öttagú bizottsága, Majláth György, Lono-
vies József. Majlálh Antal, Deák Ferenc és gróT 
Batthyány Lajos tagokkal a bicskei főhadiszálláson 
megjelent az egyezkedések meg kise rlésére. A Jiadi 
szerencsé ebben a pillanatban a császári fegyvereknek 
kedvezelI, Windisdigrülz lehal a i>olilikáról adott 
definíciót a hadviselésre is vonatkoztatta, azzal az 
ér lel mezessel, hogy az adott helyzetben való rideg 
visszautasítás, szintén az exigenciák jói felfogott logi
kájából következik- A kiküld ól lek beszámollak az 
országgyűlésnek sikertelen eljárásukról s ezzel az 
országgyűlés már az első tanácskozásnál arra voll 
kéJiyszeiitve. hogy hasonló egyértelmű és halározolt 
feleletei adjon. Vagy megadja magái minden ten-
larlás a ül kid, vagy folytait a ás önvédelmi harcol a 
hadjárat eldölléig* Kossal íi tolmácsolta a törvény-
kozás álláspontját s ö jelöl le meg ekkor a nemzet 
számára azt a kölélességei, hogy a béke, a törvényes 
rend és az alkotmány érdekében fegyverrel kell helyt 
állani mindaddig, míg az áralkudé be nem látja téve
déséi s niődol nem nyújt a mcgbánloll uciuzcl ki-
eugesz telesére, A szervezési és ellenállási munkálatok 
természetesen nagyobb erűvel folytak Wiudiscligrátz 
visszaülasilása alái int valaha. A január íí-iki 
gyűlés felhatalmazta Kossal lm t 30 és lö krajcáros 
bankjegyek forgalomba hozására, később pedig hatá
rozatokat és lór vén vek el hoztak az igazola liánul 
távollevő képviselők,'a labort elhagyó katonák és a 
szer vezás ha lat Iásál ak in Iá lyo%ó t)ű iLÜSÜk irtegl c uy i-
léséiv. A képvisetolláz január 13-iki ülésében egy
hangúlag kimondotta még, hogy a legnagyobb veszé
lyek között is együtt marad, a deserlans katonákkal 
szembún a legszigorúbb eszközökhöz nyúl, a hadsereg 
köteles a népet kímélni, a nép által lc,ll szolgálatokat 
az állam rög lön megtéríti s. végül, hogy a képviselőház 
az oszt iák csapatok fegyveres beavatkozására fegy
veres ellenállással felel. 

Másfél hónap ufig lelt cl és az osztrák császár 
március l-ikí és 6-iki ma ni feszi urnáiban Magyar
országul minden jogaitól, önállóságától és szabad
ságától megfosztottnak hirdette és a fegyveres ellen
állási olyan párt ütésnek bélyegezte, melyért minden 
résztvevőre a liaza- és felségárulás kárhuzala vár. 
Olyan időben jölt ez a nyilatkozat, mikor Bem seregei 
Erdélyből kiverlek az osztrák csajjal okai és a nagy-
sarlöí csata ulán a magyarországi hadseregek ügye 
is a legkedvezőbb körülmények közüli állt. A tlebre-
ezeni országgyűlés tanácskozásain külső jelekből is 

A debreceni országgyűlés. 
A „jDi'ln'ctvcni Szűrnie" SEaitii'ira irta: '/.. i:y. 

A tizenkilencedik század magyar históriájának i 
és politikájának legnagyobb eseményei függenek 
össze azokkal a mozgalmakkal, melyeket IKJ& már
cius 15-ike inspirált. A másfél évig lailó küzdelemben 
külön fejezet korszakos jellegű működésével az oi^szág-
gytttásnek amaz öl honapja, melyet 1849 január 5-töi 
1849 májas 81-íkéig Debreuzeuben töltött. A debre-
czeni református kollégium nagyterme ez. hol lütí) 
január y-ikén ült össze a Windischgrátz bevonulása 
folytán menekült pesti országgyűlés s május lió 31-éig 
tanácskozott egyfolytában benne, olvan k ürül menyek 
között, uiikor a harc országszerte a legnevesebb voll. 
Az alsóház öt hónap alatt összesen nyolcvannégy ren
des ülést, kél vegyest és a felsőház huszonhatot tar-

DBBRECZE 
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megállapítható az ellenállás fokozatos erősödése. 
Minden tromfra hasonló tromfot adotl az ország
gyűlés április 14-éig, mikor egyszerre leszámolt az 
osztrák uralkodóházzal. Az öthónapos parlamenti 
működésnek ennél nagyobb és kardinálisabb tette 
már nem lehetett, az előző és későbbi határozatok 
és tanácskozások másod-harmadlagos jelentőséggel 
bírnak tehát a detronizáció kimondásához mérve. 
De azért a nyolcvannégy ülésszakra terjedő tárgya
lásoknak volt mégis számos nagyérdekü és komoly 
jelentőségű mozzanata. A pénzügyek rendezését, az 
orosz interventio fogadását, az általános fegyverfogást 
a debreczeni országgyűlésen rendezték s itt kerültek 
tárgyalás alá a hadsereg ama válságai, melyek majd
nem szakadásra vitték egyidőben az ügyet a kelle
metlen személyi villongások elfajulásával. Érdekes 
pontok még a debreczeni országgyűlés műsorán az 
1849 február 10-iki vita a Jókai-féle hírlapi cikkek 
ügyében, a március 24-iki határozat a 10 forintos 
bankjegyek kibocsátására, az április 2-iki nagy sajtó
vita, az április 20-iki tárgyalás az u. n. gyémánt-pór, 
vagyis gróf Zichy Ödön eltűnt ékszereinek vizsgálata 
ügyében stb., melyek némelykor égiháború módjára 
zúgtak át az öthónapos parlament égboltján. 

Kell még . . . 
A Debreczeni Szemle számára írta Zivuska Andor. 

Nekem is kell még boldognak lennem ! 
Hiszem, hogy boldog még leszek. . . 
Küzdeni, fájni, csalódni egyre, 
Ah ! érzem, érzem, nem lehet! 

Nekem is kell még boldognak lennem ! 
Feltör az éjbe még napom ! 
Avagy kihamvad, mint a iüz : 
A vágy, remény, mi még ma üz. . . 
És én is, én is alhatom ! 

í A HÉT ESEMÉNYEI ! 
= Uteanyitások. Aczél Géza főmérnöknek, aki 

feltétlenül zseniális szakember, volt egy pompás sza
bályozási terve, amely jól illeszkedett bele az utóbbi 
évtizedben rohamosan fejlődő Debreczen nagyon is 
szükséges építési reform-programmjába. Most azután 
hogy a telekspekulálások megindultak s e téren hatá
rozott túlzások fordultak elő, lőttek ennek a szép 
tervnek. Pedig a nagy várossá csak most alakuló 
Debreczen'nek szüksége van arra, hogy több helyen 
utcát nyissanak s ezek közt talán a legsürgősebb a 
Piac- és Varga-utcát összekötő utca létesítése az 
úgynevezett Bank-palota és a Royal-szálloda közti 
részen. Nem lehet sokáig halogatni eme utcanyitás 
kérdésének megoldását, mert igazán páratlanul áll 
a nagyvárosok történetében, hogy két ilyen hosszú 
utcának ne legyen összeköttetése a város legforgal
masabb helyén. Ha már a Piac-utcának a Kossuth-
utcától a Szent-Anna-utcáig eső részén nem akarnak 
utcát hasítani, — pedig a postaépület tájékán erre 
is szükség lenne, — ugy legalább könnyítsenek a 
forgalom lebonyolításánál azáltal, hogy a város Szent-
Anna-utcai része, melyet a Szent-Anna-utca kiszéle
sítésének elhalasztásával a Piac közepétől a Verbőczy-
utcáig jóformán el van zárva a nagyobb forgalomtól, 
egy kis összeköttetést nyerjen a belvárossal. 

+ A közügyek terén mindig harc van. E héten 
is polémikus hangú cikkelyektől hemzsegtek a debre
czeni újságok. Minden jó lenne, csak ne ragadtatnák 
el magukat a cikkezők. Mert a közönség szereli a 
botrányt, — már amelyik része szereli, -- de ha a 
törvényszék nyaka közé cserdít a szenvedélyes hangú 
cikkíróknak, akkora marka közé nevel. A becsület-
bolygatóknak nem igen szokott Táncsics Mihályuk 
lenni s mikor a megfelelő pénz- vagy börtönbüntetést 
le kell fizetni vagy ülni, bizony csak nem-sietnek a 
különböző rangú és rendű vádlottak helyett a bot
rányok idejében értük hevülő hivek elszenvedni a 
büntetést. 

)—( A vendéglősök, kávésok, a jövő kávésaival 
és vendéglőseivel : a pincérekkel e héten tartották 
báljukat. A bál sikere csak ujabb bizonyítéka annak, 
hogy Debreczen milyen nagyot haladt az utóbbi 
néhány év alatt. Még emlékszünk, mikor a vendéglős-, 
kávés-kar csak egyszerű társasvacsorák rendezésére 
szorítkozott s azok sem sikerültek. Évről-évre hódí
tott közönséget magának a szakipartársulat és a 
pincéri kar, egyre műveltebb, kulturáltabb elem keve
redvén bele a társadalom eme rétegébe is. Most már 
a szakiskola, amelynek javára az e heti bált is ren
dezték, egyre több müveit szakembert nyújt ennek 
a régebben elhanyagolt iparnak s az ezidei bál már 
külső arculatában is igen előkelő képet mulatott. 
A mindenkori nagy anyagi eredményhez eddig nem 
tapasztalt fényes erkölcsi eredmény járult, a hang
verseny műsorában pedig szó jutott a művészetnek is. 

* 
(??) Lámpával kell keresni az olyan emberi, 

akinek nincsen adóssága, de olyat, ki adósságál 
fizetni is szeretné, azt hiszem, lámpával sem lehetne 
találni. A pontos fizetés eme csodás készsége aztán 
megteremti a védekezésnek olyan speciális vol
tát, mely méltán sorakozik a Boda-féle, aszfalt
betyárok elleni rendelethez. Temesváron a cigány 
zenészek fix fizetést kívánnak, Nagyszalontán pe
dig az orvosok fekete könyvet vezetnek a fizetni 
nem akaró páciensekről. Haj, haj ! Tempóra mutan-
tur ! Nincsenek már urak se a mulatók, se a betegek 
között ! Hiszen a cigányok eddigi existenciája és 
három emeletes bérházaik a mulatók uri voltán, 
de mindenesetre urhafnámságán alapult. Hanem azok 
a gáláns emberek, kik százas bankókat húzgállak a 
vonóba, rég kiszenvedlek. Már csak Vay Sándor gróf 
emlékszik rájuk és róluk. Helyet adlak azoknak az 
óvatos duhajoknak, kik megkérdik, hogy „mondja, 
Nagybőgős ur, mit fizetnék, ha jókedvemben bele-
ugranék a brugójába ?" Most pedig már a tizfilléresek 
is olyan gyéren kezdtek hulldogálni, hogy jónak lát
ták megtagadni a cigányok bohémhirükel s reális 
alapra lépve, fix fizetési kövelelnek. Így vagyunk, 
bizony. Valahogy eszébe ne jusson, kedves ur, 
követelni a cigánytól, hogy húzd rá More ! Elébb 
lépjen összeköttetésbe a munkaadóval, megteheli-e. 
Ha nem s efeletti bosszúságában migrént találna, 
vagy illene kapnia, elébb gyűjtse össze a doktor 
honoráriumát, vagy várjon a migrénjével. 

* 
(+ ) Hogy is mondta az öreg Rabbi Akiba ? 

„Semmi sem uj a nap alatt". Csak a forma, az esz
közök változnak, a lényeg, a cél marad ugyanaz. 
A középkorban, ha nem tetszett valakinek az orra, 
csengő tallérért mindég találtál rá vállalkozó szel
lemet, ki nem sajnált lőle egy jól irányzott tőr
döfést s ha borzadtál a vértől, száz méreg állott ren-
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delkezésedre, mely nyomot nem hagyva ölt. A mi 
Ízlésünk azonban már finomabb, borzadunk a drasz
tikustól, találtunk hát distingváltabb, a modern 
élet keretébe inkább beillő módot, mellyel alkal
matlan egyéneket eltehetünk a láb alól. Ez a té
bolyda. Ha kellemetlen vagy valakinek, egyszer 
csak megjelen egy orvos, egy rendőrtiszt s cipel a 
szanatóriumba. Ha nem szólasz rá semmit, ott ra
gadsz', ha tiltakozol, dühöngőnek nyilvánítanak s 
ismét csak ott maradsz. De annak a másiknak el 
van érve a célja, mert megszűntél létezni. Aztán 
mondja még valaki, hogy nem vagyunk mi praktikus 
emberek ! Mert az ilyen eljárás csak az ! 

* 
— Numerus elausus. Az ember hajlandó hitelt 

adni a verziónak, hogy Toselliné Montígnoso grófnő 
nagy pénzösszegben fogadott valakivel, hogy egy 
tucat férfival összeházasodik a legrövidebb időn 
belül. Mert ilyen bődületes gyorsasággal csak foga
dásból házasodik, meg válik az ember. Ahol pénz
érték nem forog kockán, ott még az idegbajos nő 
se esik bele abba a komikumba, hogy az oltáriój 
egyenesen a törvényszéki palotába hajtat. Ha ebben 
a tempóban megy Toselliné azon az utón, amely a 
templomot a törvényszéki palotával összeköti, ma
holnap alig lesz férfi a világon, akivel még nem kötött 
házasságot. S mert a természet rendje olyan, hogy 
abban is a körforgalom intézménye érvényesül a 
legtöbbször, nem lehetetlen, hogy Toselliné, miután 
minden férfit elhasznált, a körforgalom során visszatér 
első férjéhez. Hacsak addig törvényt nem hoznak 
arról, hogy egy nő csak bizonyos számú férfival 
köthet házasságot. Mert tudvalevő dolog, hogy a tör
vényeket mindig az élet szükségletei teremlik. És 
Montígnoso grófnő immár szükségessé tette, hogy a 
házasságkötésben kimondjuk a numerus clausust. 

— Élö kincsek. A Britisch Múzeum valami olyan 
dolgot csinált a minap, ami megint csak az angol 
észnek a fölséges komolyságából, igazlátásából ke
rülhet ki. Ez a múzeum tudvalevően a világ leg
nagyobb kincsesháza, amit magába foglal, annak az 
értéke körülbelül egyenlő egy tucat amerikai minden
féle-királynak az összetett milliárdjaival. A csodák, az 
unikumok, a féltve őrzött kiesek háza ez a múzeum, 
amely igazi angol hóditóképességgel sziv fel magába 
mindent, ami müvészetbeli, mesterségbeli, históriai, 
vagy pedig kuriózus érték. És most ezzel a múzeum
mal" különös dolog történt. Az, hogy a kincsei közé 
nem vett fel olyan ujabb kincseket, amelyek millió
kat érnek és amelyeknek még az említésére is ki
csordulna a kontinens minden közös- és magángyűj
teményének a nyála. Meghalt Oldhmann doktor, a hí
res gyűjtő és öt hileles Straduarióját ráhagyta a 
British Múzeumra. Az öl hegedű közölt van a híres 
„Toscana" is, az olasz mesternek leghíresebb mű
remeke. Ez az ajándék milliót ér és ezt az ajándékot 
a British Múzeum — visszautasította. Nyugodt, hig
gadt megokolással, de mennyi poézis van ebben a 
nyugodtságban és higgadtságban. Hogy a hegedű 
nem muzemba való, nem üvegszekrény alá, hanem 
ki az életbe, ott, ahol szabadon énekelhet a hangja, 
ahol igazi, reális értékké válik húrjain a belefeketett 
tudás, munka és genialitás. A British Múzeumnak 
nem kellenek a Straduariók, nem a meg nem értésük, 
hanem éppen a teljes mértékban való megbecsülé
sük miatt. Az ő helyük a világban van, örök éneklésre, 
nem múmiává való merevedésre a múzeum tárlói 
a l a t t . . . Eszünkbe jutnak más muzeumok, ahol 

könyvekhez, okmányokhoz, adatokhoz csak alig, 
vagy pedig — ami rosszabb — csak proíekcióví'l 
lehet hozzájutni. És látjuk, megint csak az angol 
higgadt szemén keresztül látjuk, hogy mi az igazi 
feladata az igazi múzeumnak. 

* 
(!) Tánctaiiítás. Tisztelettel értesítem a mélyen 

tisztelt szülőket arról, hogy Péterfia-utca 2. sz. ház
ban levő, kényelmesen berendezett tánciskolámban 
a tavaszi tánctanfolyamot március hó 11-én meg
nyitom. Nem mulaszthatom el melegen ajánlani, hogy 
növendékek részére ez a legalkalmasabb időszak, mert 
nincsenek kitéve sem meghűlésnek, sem tanulmá
nyaik hátráltatásának, mivel már minden iskolában 
ismétlések folynak. Óráimat különben is ugy szoktam 
berendezni, hogy tanítványaimnak elegendő idejük 
legyen iskolai teendőik elvégzésére ; mert hetenként 
csak háromszor vannak a tánc tanulásával elfoglalva. 
Régi jó hírnevem bizonyítja, hogy tanítványaim 
mindég a legtökéletesebb tanításban részesülnek. Fel
nőtteknek bostonra vagy más táncokra külön órákat 
adok, ugyszinte magán koloneék tanítását is elvál
lalom. Behatások bármely időben eszközölhetők 
lakásomon : Pélerfia-ulca 2. sz. Telefon 510. szám. 
Debreczen, 1912 március hó. Kiváló tisztelettel : 
Alföldy Károly tánctanár. 

® » - » » » » » » » » - » « « í « « « « « í < í « « < Í Í 
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A közönséy felé. 
(Atheneum-könyvtár.) 

A magyar könyv mostanáig előkelő hideg
séggel viselkedett közönségével szemben. Nem kel
lette magát. Várta, hogy jöjjenek érte. Ugy tetl, 
mint az elbizakodott leány, aki mindig hűvös, 
mindig tartózkodó, akihez végül senki sem mer 
közeledni — és pártában marad. 

A magyar könyv is visszahúzódott. Nem kö
zeledett a közönség felé. Ára exkluzivvé tette. A 
nagy közönség csemegének tekintette, mely csak 
ünnepnapokra való. Dísznek az asztalra. Tünte
téséül a kicsike könyvespolc olcsó német klasszikusai 
mellé. 

így esett, hogy a magyar könyv és a magyar 
közönség sehogy sem tudtak összebarátkozni, egy
más iránt felmelegedni. De, hogy is pótolhatná 
a csemege a mindennapi kenyeret ? A táplálékot, 
melyre a szegénynek és gazdagnak egyaránt szűk 
sége van ? Pedig ez a könyv igazi hivatása ! Minden
napi szükségletté kell válnia, hogy rendeltetésének 
megfelelhessen. Csak így lesz igazán a kuliura 
terjesztőjévé, a nagy tömegek nevelőjévé. És népek 
és nemzetek szempontjából csak az a műveltség 
értékes, mely nagy tömegekre terjed ki, mely le
szivárog a mélységekbe is, oda, ahol minden szép 
virágú és dus gyümölcsű fának gyökerei vannak. . . 

Ugy látszik, hogj a kultúra ilyen terjesztő
jévé lesz végre a magyar könyv is. Legalább ilyen
nek mutatkozik egy nem régen megindult vállalat
nak az Athenaeum-Kónyvlár-nak köteteiben... 

Ezekben már egészen uj színben mutatko
zik a magyar könyv! Nem húzódik többé vissza 
a drágaság sáncai mögé. Olcsóságával felkínál
kozik, szépségével, külső diszességével kelleti ma
gát. Nem várja, hogy keressék, maga megy a kö
zönség felé. Es nem arisztoktatikus hüvösséggel, 
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hanem demokratikus közvetlenséggel. Szinte lehe
tetlen előle kitérni. Finoman illusztrált boriték-
lapjának fehér ruhájában olyan kecsesen helyez
kedik el a kirakatokban, hogy magára vonja a 
figyelmet. Mint ahogy ezernyi pompás toilette 
között épen egy nagyon diszkrét, fehét leányruhán 
akad meg legjobban tekintetünk.. . De ' nem ér 
bennünket csalódás akkor sem, ha közelebbről 
tekintjük meg az uj kiadványokat, mert a diszkrét 
borítólap mögött nem vézna könyvecskék, hanem 
300—500 oldalas kötetek húzódnak meg. Testes 
könyvek. Szép és tartós vászonkötésben. Már ezzel 
is jelzik, hogy nem egyeseket akarnak meghódítani, 
hanem az egész nagy magyar közönséget. Nem
csak azokat, akik nagyobb összegeket tudnak áldozni 
az irodalomért, hanem azokat is, kiknek, a szellemi 
élvezetek megszerzésére, csak fillérek állanak ren
delkezésére . . . 

Az Athenaeum-könyvtár kékfedelü kötetei sok
sok üres jelszónál meggyőzőbben hirdetik a demo
kratikus eszmék győzedelmes előnyomulását. Eddig 
is a könyvek hirdették : de ők maguk arisztokraták 
maradtak. Most végre leszállottak a bűvös magas
ságból és elindultak a nagyközönség, az igazi olvasó 
publikum felé. . . De nem szegényes köntösben, 
nem sekély belsőtartalommal, hanem hódító, a régi 
külsőt felülmúló díszben és a legkényesebb irodalmi 
igényeket is kielégítő belső tartalommal.. . 

Biró Lajos és Kóbor Tamás egy-egy novellás 
kötete, Balzac: Szamárbőr cimü nagyszerű re
génye és Zola: Pascal orvosa jelent meg eddig az 
Athenaeum-könyvtárában.. . 

Ki hitte volna néhány évvel ezelőtt, hogy 
ilyen szerzőknek ilyen munkái, a legszebb kiállí
tásban 1 korona 90 fillérért lesznek kaphatók a ma
gyar könyvpiacon ? és ugyanezért az árért szerez
hetjük meg : Dickens, Maupassaní, Csehov, Bólsche, 
Anatole Francé és sok-sok más világhírű szerzőnek 
legkiválóbb munkáit. . . 

Csoda-e, ha a magyar közönség eddig párat
lanul álló lelkesedéssel fogadta az Athenaeum-
könyvtár köteteit ? Ha egymásután jelennek meg az 
uj kiadások ? Az uj magyar könyvnek csak el kellett 
indulnia a közönség felé — és ez szeretettel sietett 
eléje ! Honorálta az uj vállalatban megnyilatkozó 
intenciót, mely lehetővé akarja tenni, hogy a belse
jében tartalmas, külsejében szép könyv a közönség 
legszélesebb rétegeiben is elterjedhessen. Hogy a 
bennük rejlő eszmék ne a százak, hanem az ezrek 
és tízezrek lelkét termékenyítsék meg . . . 

A magyar könyv és a magyar nagyközönség, 
melyek eddig csak tisztes távolságból néztek egy
másra : végre találkoztak. És ennek a találkozás
nak a magyar kultúra fogja a legtöbb hasznát látni. 

Női sorozat a Magyar Könyvtárban. Radó Antal 
kitűnő, népszerű vállalatának, a Magyar Könyv
tárnak most jelent meg sorozata a szó szoros értel
mében női sorozat: mindegyik füzete a női élet egy-
egy érdekes mozzanatára vonatkozik s e mellett 
mindegyik a maga nemében valósággal az irodalmi 
szenzáció erejével hat. Az első köztük Marcél Prévost, 
a nőkérdéssel legtöbbet és legszellemesebben foglal
kozó francia iró műve : Mit tanuljanak a lányok ? 
A női lélek és gondolkozásmód rokonszenvező meg
értése, a mai műveltség alapjainak pontos ismerete, 
az élet valóságos következményeivel számoló okos
ság és brilliáns előadási forma teszi rendkívül érdekes 
és gondolatébresztő olvasmánnyá ezt a munkát, 
mely égy leányhoz intézett levelek alakjában van 

irva s ebben a könnyed, csevegő formában frappáns 
erejű és logikájú dolgokat tud mondani. Prévost 
művét Benedek Marcell fordította magyarra. A 
mátodik füzet szerzője Kenedi Géza, kiváló szocio
lógus irónk, aki Feminista tanulmányok címen öt 
essayszerüen kimélyedő tárcacikkeket foglal össze. 
Mindegyik a nőkérdésről szól : a feminizmusnak 
biológiai vonatkozásairól, a szerelemről, a korai sze
relemről, a bünüző asszonyról, az asszony sorsáról. 
Mind az öt cikk előkelő formában, józan mérték
tartással és a gondolatok szokatlan gazdaságával 
van irva. A harmadik füzetben mai magyar író
nőink egyik legkitünőbbike Kaffka Margit szólal 
meg : hat pompás novelláját adja, vab?mennyi az ő 
gazdag szellemének és érdekes, egyéni életfelfogásának 
legjava termékeiből való. A novellák nagyobb része 
női alakokat világit meg s a sajátszerű női szemlélet 
teszi a világról és az emberekről adott képeit külö
nösen érdekesebbé. A sorozat negyedik füzete végül 
a nőiség bájos líráját foglalja magába : Musset egyik 
elragadó szépségű kis végjátékát adja Miről álmodnak 
a lányok címmel, a legkitűnőbb magyar műfordítók 
egyikének, Radó Antalnak művészi.verses fordításá
ban. A vígjáték leginkább lirai szépségeivel hat, — 
benne van Musset egész szines, romantikus szelleme és 
lírájának meleg behsősége. A Magyar Könyvtári a 
Lampel R. (Wodianer F. és fiai) cég adja k i ; egy-egy 
szám ára 30 fillér. 

— Az ezen rovatban felsorolt müvek kaphatók Hegedűs 
és Sándor könyvkiadóhivatalában Kossuth-utca 11. szám. 

í ZENE. 1 
A A 
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A Szabad Iskola Beethoven-ciklusa* 
A „Debreczeni Szemle" számára irta : Giabbeaux. 
Az University Extension Magyarországon még 

csak csirájában élő intézmény. Ma még a Szabad 
Iskolák, népies előadási kurzusok, időnként rendezett 
ingyenes, vagy csekély belépti dij melletti ismeret
terjesztő tanfolyamok pótolják ezt a bevált angol 
intézményt minálunk, amelyek rendszeressége, tanító 
jellege, szemináriumi gyakorlat-szerű karaktere ter
mészetesen mindig hiányzik. 

Könnyű megoldani az okát, miért van ez így ? 
Az a hatalmas, gazdag, kulturált társadalom, amely 
az University Extension-eket Angliában megterem
tette, csak a messze jövőnek sejtett és várva várt 
társadalma még minálunk, de nem élő valóság. 
A meglevő szegény és sokszor kulturérzékkel is éppen 
ezért nem biró társadalom kialakítja ugyan minálunk 
is a maga orgánumait, amelyek a tanulásra és mű
velődésre kész rétegek kulturszükségletét kielégít
hetik, de ezek az orgánumok csak halvány másai, 
csak távoli, homályos változatai lehetnek az angol 
előképnek. Itt igazolódik be az a nagy társadalmi 
törvény, hogy amint a természetben sincs ugrás, ugy 
nincs a társadalmi életben sem : mindennek meg kell 
érnie, a saját kora előtt semmi sem születhetik meg 
s ha meg is születnék, elpusztul, mert nem életképes, 
nincs talaja, melybe gyökeret verhessen. 

A mi magyarországi és speciáliter debreceni 
kulturéletünkben ezt a tanitó, felvilágosító, eszméket 
ébresztő és gondolatokat terjesztő feladatot a Sza
bad Iskola tölti be. Jó néhány éve már, hogy egyes 
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rajongó idealisták — hisz azoknak kell mondani 
azokat, kik a saját maguk baján kivül még mások 
kulturszükségleleivel is törődnek, minden anyagi 
haszon és egyéni anyagi eredmény nélkül — össze
álltak és népies előadások tar tására szervezkedtek. 
Egy ideig küszködtek a közönség közönyével s ké
sőbb mégis megtörték azt és igy sikerült — amint 
a használatos frázissal mondani szokás — a Szabad 
Iskolából valóban hézagpótló intézményt terem
teniük. És hogy a Szabad Iskola hézagpótló s a kultúra 
terjesztésének ma Debreczenben kétségtelenül egyik 
jelentős intézménye, azt az a tömeges látogatás 
igazolja, amelyet minden előadás feltüntet. Mert le
kicsinyelni azt, hogy a Szabad Iskola egy-egy évi 
két ciklusa alat t 50—60 ingyenes előadást ad, hogy 
az analfabéták számára négy hónapos kurzust ren
dez, hogy az idén pl. eszperantó-nyelvtanfolyamot 
szervez, amelyet 100-nál többen hallgatnak s" hogy 
emellett ingyenes zenei előadásokai és népszerű 
hangversenyeket nyújt közönségének : csak a rövid
látó rosszakarat, vagy pedig a tudásbeli haladás 
iránt semmi érzékkel sem birok Ítélete teheti. 

S mindezt amiatt mondot tuk el, hogy ez a sze
gényes és kezdetleges berendezésű Szabad Iskola 
szerdán esle a városi Zenede nagytermében egy 
népszerű zeneesztétikái ciklust nyitott meg, amely 
Beethoven művészetével foglalkozik. A zenevilág 
óriásának, a minden idők egyik leghatalmasabb zenei 
ta lentumának miivészetét akarja ezáltal közelebb 
hozni s megértetni a Szabad Iskola azokkal a réte
gekkel is, amelyeknek nem áll módjukban a diszes 
és még mindig elég drága hangversenyeken részt
venni, de magukat a zenében is művelni szeretnék. 
Az a közönség, amelynek kellő zenei képzettsége 
nincs, amiről talán maga sem tehet, i t t bevezető 
s útbaigazító előadást kap a zenei fogalmakról, a 
zenei szépről s a zeneszámok legtökéletesebbjén, a 
zongorán illusztráltan kapja kiváló zenészek által 
az előadás kiegészítéséül azt, amit arra hivatot t 
előadók magyaráztak. 

Ebben a nagy pedagógiai célban van tulajdon
képpen a Szabad Iskola ezen előadásainak jelentő
sége. Mert, hogy Tüdős Kálmán, aki igazi connais-
seur-je a zenei szépségeknek s maga is kiváló zongora
játékos, nyújt az ő közvetlen, lebilincselő előadási 
modorában élet- és jellemrajzot Beethovenről s 
figyelmes hallgatóságának legapróbb részletekig meg
magyarázza, hogy mi a Beethoven zenei nagysága 
s mi az ő művészete s hogy Hammers ted t János , a 
debreceni Zenede művésztanára a legbrillánsabb 
zongorajátékkal interpretálja a Beethoven müveit 
s elsőrangú hangverseny keretébe illő módon ad 
koncertet a tarka összetettségü s épp ezért nagyon 
értékes publikumnak, ez a zenekritikára tartozik, 
amely róluk elmondotta már a maga igen kedvező 
véleményét. 

Az, hogy mi jegyezzük fel itt ezt az eseményt, 
az a Szabad Iskola jelentőségének méltatása miatt 
történik, azért, hogy itt is dokumentáljuk, hogy a 
mi szegényes kulturviszonyaink mellett is lehet 
teremteni megfelelő intézményeket, mert kielégí
tendő kulturszükségletek élnek már itt is a nagy és 
széles rétegekben s e kulturszükségleteket ki tudja 
elégíteni s a kölcsönhatás hatalmas törvénye szerint 
ujabb és ujabb szükségleteket teremteni s ezáltal 
a kultúra emeléséhez hozzájárulni tud az a Szabad 
Iskola, még ha csak szegényes viszonyok közt ten
gődik is s messze van az angol University Extension-
ektől. 

Altmann Leó és Grósz Ernő hangversenye. Váro
sunk zenei életében nagy jelentőségű eseménynek 
ígérkezik Altmann Leó hegedűművész, a newyorki 
Metropolitan-Opera hangversenymesterének és Grósz 
Ernő zongoraművész hangversenye. — Grósz Ernő 
művészetét városunk zeneértő közönsége a debreczeni 
zenekonzervatorium intim hangversenyeiből előnyö
sen ismeri s igy tudja, hogy ismét élvezetben lesz 
része. Altmann Leó hazánkfiát pedig jó hire előzte 
meg. A bel- és külföldi sajtó egyaránt hangszere egyik 
legeslegelső mesterének ismerte el, kinek já téka csakis 
Ysaye, Kreisler, Manéu játékához hasonlítható. Az 
amerikai sajtó egyhangúlag a hegedütechnika leg
nagyobb mestereként ismeri s Paganini redivivus-ként 
ünnepelte ; az Egyesült-Államokban népszerűsége 
Paderewskyével vetélkedik. Nem régiben Budapesten, 
a múlt héten pedig Berlinben ara to t t szenzációs 
sikert s hódí tot ta meg egy csapással a közönséget. 
Grósz Ernőhöz régi, benső barátság fűzi s csakis 
ennek köszönhető, hogy közeli párisi és londoni be
mutatkozása előtt látogat le hozzánk. Nem csoda 
tehát, ha szinte párat lan érdeklődés nyilvánul ezen 
hangverseny iránt s a jegyeket az utolsó napokban 
valósággal elkapkodták. A rendezőség ezúton kéri 
mindazokat, kik előjegyzett jegyeiket még nem vál
to t ták ki, hogy azokat legkésőbb hétfő délig átvenni 
szíveskedjenek, minthogy azok a nagy kereslet miatt 
tovább nem fognak fenntartatni . Jegyek korlátolt 
számban kaphatók Antal í íy könyv- és zenemű keres
kedésében. Állóhelyek csak az esti pénztárnál. A hang
verseny e hó 12-én lesz a .Bi'/ca-szálloda dísztermében. 

Az ezen rovatban felsorolt zenemüvek és szakönyv-
vek kaphatók Csáthy Ferencznél, Debreczen legrégibb és 
legnagyobb zenemű kereskedésében (Piac-u. fr.). 

A Leányvásár dominálta a heti műsort, állandóan 
telt házak mellett. Az első előadásokon ugyancsak 
újrázó hangulatban volt a jó bérletszünetes közönség 
s mire vége volt az előadásnak s mire a közönség 
megvacsorázott s elolvasta a mindennapi újságját, 
bizony ébren érte a hajnali harangszó. A legjobb 
emlékezetű színházi smokk fel is jegyezte, hogy a 
premier háromnegyed 12 órakor ért véget. Na de 
leszállott a lelkesedés fokmérője a bérletes előadáso
kon, amikor a tapsokkal, ismétlésekkel már jobban 
fukarkodott a közönség. Az operett személyzet pedig 
dicséretreméltó buzgósággal bírta szusszal a liz egy
másutáni estén való közreműködést, sokkalta jobban, 
mint a közönség a lelkesedést. Miután pedig a drámai 
társulat Nyíregyházán kaszálta a babért, ez alat t e 
héten már részlegesen második szereposztásban ját
szották a darabot, ami sem nem emelt, sem nem 
rontot t annak nívóján. 

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

A /endéglós bál védnöknői (kiknek arcképeit Ruzicska 
Gyula fényképész jól sikerült felvételeiben címlapunkon közöljük) 
kedves meglepetésekben részeltették a bálon megjelent hölgyeket, 
kik között 150 darab virágcsokrot osztottak ki a táncrenddel 
együtt. Az Ízléses csokrokat, a terem virágdiszitését s az összes 
nagy csokrokat is Janatka Alajos kiváló mükertészete (Piac-utca 
Steinfeld ház) szállította. 

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Jelzet: Z1028 



[10 DEBRECZENI SZEMLE 11. szám. 

DEGENERÁCIÓ. 
Vannak degenerált lélekállapoíok, amelyek a 

belső vagy szociális egyensúlyt alaposabban felbil
lentik s az embert egészen kétségtelenül beteggé 
vagy antiszociálissá teszik. A szexuális rendellenes
ségek a degenerációnak faji betegség voltát legszembe
tűnőbben mutat ják , mert bennük a faj kihalásának 
tendenciája a legvilágosabban meg van. A szaporo
dásra való kisebb hajlandóság vagy a betegség örö
kölhető volta ugyanezt okozza a többi degenerációs 
állapotban i s : az állandóan pesszimista hangulatú 
,,alkati lehangoltságeí-ban, a szorongásos érzésekkel, 
legyőzhetetlen félelmekkel és hasonlókkal járó ideg
betegségekben és a gyöngejellemiiségben, amely a tár
sadalommal való legnagyobb konfliktusokat szokta 
okozni és a velejáró könnyelműségnél fogva a legjobb 
talaja minden megszerezhető betegségnek és a leg
nagyobb akadálya a családalapításnak vagy az utó
dok ellátásának. 

De a degenerált ember nem minden esetben 
áll az átlag alatt , sőt éppen a legkiválóbb tehetségek 
között igen sok van, aki máskülönben kétségtelenül 
degenerált. A művészetben, irodalomban határozottan 
számot tesznek a degeneráltak müvei és iskolái, sőt 
olyan iskolák is, amelyek éppen a beteges tulajdon
ságokból származtak. Az ilyen talentum, a dégénéré 
supérieur abszolúte nem ri tka tipus, és nem minden 
jogosultság nélkül való az a föltevés sem, hogy a 
lángész egj'általában véve degenerációs tünet . Szórul-
szóra igaz-e az, az nem tartozik most ide, de az az, 
ami az elméletben is komplikált tá teszi az ember* 
temjészlés kérdését, amely a gyakorlatban úgyis a 
megcsinálhatallanságig komplikált. 

AZ ELSŐ PILSENI RÉSZVÉNY SÖRFŐZDE 
és a MÜNCHENI „SPATEN"-sörgyár ker. képviselete 
Hajdú, Bihar, Szabolcs, Szatmár és Borsodvármegyék terüle

tére ugy hordós, mint üveges sörökben 
Fischbein Jenő sörnagykereskedőnél 

Debreczen, Hatvan-utca 30 szám alatt. 
Fenti sörgyártmányok kimérve kaphatók Debreczenben a Piac-

és Kossuth-utca sarkán levő 
Pilseni sörház pincéje éttermében és sörcsarnokában. 

Gyógyáruk, vegysze
rek, gummiárúk , köt
szerek, gazdaság i és 
á l la tgyógyászat i cik
kek nagy r ak t á r a a 

Központi Drogéria 
DEBRECZEN, 

Piac-utca, Városház-épület. 
Angol és francia illatszer 
1 ^ különlegességek. 

VÁROSI SZÍNHÁZ. 
HETI MŰSOR: 

Vasárnap, március 10-én 
d. u. Csitri. Vígjáték. Mérsékelt helyárakkal. 
este Csókon szerzett vőlegény. Énekes bohózat. Uj beta
nulással. Kis bérlet. 

Hétfőn, március 11 -éri 
Kis gróf. Operett. B) bérlet. 

Kedd, március 12-én 
Sárga liliom. Szinmü. C) bérlet. 

Szerda, március 13-án 
d. u. Falusiak. Vígjáték- Ifjúsági előadás. 
este Csókon szerzett vőlegény. Énekes bohózat. A) bérlet. 

Csütörtök, március 14-én 
Leány vásár. Operett. B) bérlet. 

Péntek, március 15-én 
Leány vásár. Operett. C) bérlet. 

Szombat, március 16-án 
Ezreed apja. Énekes bohózat. A) bérlet. 

Vasárnap, március 17-én 
d. u. Rabló lovag. Szinmü. Mérsékelt helyárakkal. 
este Leány vásár. Operett. Kis bérlet. 

Hétfőn, március 18-án 
Gyöngyike drága gyermek. Szinmü. Újdonság. B) bérlet. 

Előkészületre kitüzettek: Kis kávéház vígjáték. Király szöktetés 
opertte. Ámor a pénzügynök bohózat Katalin operett. 

SAS-UTCZA 2. SZ 
TELEFON 3-28. 

Március hó 11. 12. 
13-án 

Igazg. tulajd. 
SUCHAN REZSŐ. 

Hétfőn, kedden, 
szerdán: 

A hét újdonságai! 
A MÚLT EMLÉKEI. 

Skót dráma. Újdonság! 

Csütörtökön, pénteken, március hó 14. és 15-én 

AZ ÉLET REJTÉLYE. 
Szinmü 3 felvonásban. Újdonság! 

Szombaton és vasárnap március lió 16. és 17-én 
MŰVÉSZET ÉS ÁRTATLANSÁG. 

Erkölcsrajz 2 felvonásban. Újdonság! 

Azonkívül minden műsorban a hét legszebb újdonságai termé
szeti felv. humoros és ismeretterjesztő képek. Előadások hét

köznap este pont 6-tól. 

inqm.TOq^AJWJWi'TOqCTJ^^^ 1 

Donogán sSomossy 
Debreczen, Kistemplom-bazár. 

Menyasszonyi kelengye. Kész fehér
nemű. Női divat és szőnyeg árúház. 
Szabott árak. — Előzékeny kiszolgálás. 

*, > 7 i , . . . ," ! . • ' <i. "• í.i ••"'"•r •• •• ü 11111 II , ] • • •• •,••!•.: •;•' , .1 • i Ú111'. H'JH JJ 

Hajnal Mulató 
Debreczen, Petőfi-tér 7. szám. 

Igazgató-tulajdonos 
HAJNAL GYULA 

Márciusi műsor. 
Sislers Astrellas, Váradi Adél, Szép Erzsi, 
Vúrdai Ferike, Szép Rózsi, Marosi Míci, Kürti 
Rózsi, Zsámbeki Kisi, Zobel Elza, Sziklai 

Benő, Vass Feri, Farkas Pál. 
Pattal Leo karmester. 
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Telefon 632. Alapíttatott 1893 évben. Telefon 632. 

HALMÁGY1 
divatháza Debreczen, Piac-utca a főpostával 

szemben. 
Meglepő szép újdonságok 

a tavaszi idényre megérkeztek 
Costümök Felöltők Pongyolák Blousok 

30 kor.-tól. 20 kor.-tól. 19 kor.-tól. 80 kor.-tól. 

a legfinomabb kivitelig, úgyszintén nagyraktár eredeti párisi és 
berlini modellekben. 

Előzékeny, pontos kiszolgálás. Mérték osztály. 
Szolid, olcsó árak. 

Viseljük a Hírneves 

„Kobrák" Cipót 
„Kobrák" cipők! „Kobrák" cipők! 

szépek, tartósak! elegánsak! 
Kizárólagos raktára 

Hermann Jenő „Kobrak"-cipők 
raktárában, Piac-utca 42. sz. 

NŐI ÉS FÉRFI BETÉTES CIPÓK MEGÉRKEZTEK! 

A Pilseni sörházat 
Debreozenl Első Takarékpénztár épületében, 
bejárat ngy a Piao-, mint a Kossuth-u. felől 

Steroád Ferenc Vette át. 
Ebédekre, vaosorákra abonotnákat elfogad. Bankettekre, 

támsvaosorákra, összejövetelekre: külön terem. 

Étkezéseket házhoz hordással jutányosán elfogad. 

A „Mercur" összes rendszerű írógép vállalat 
nem hirdet. 

Viszontelárusitók kedvezményben részesülnek, 

Gazdák Sütödéje Részvénytársaság. 
Böszörményi-ut 17. Telefon 924. sz. 

Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szives tudomására 
hozni, hogy március 1-én az újonnan épült sütödénkben az üze
met megkezdjük, ahol a mai kor igényeinek és ugy hiegénikus, 
mint tisztasági szempontból a legmesszebbmenő kívánalmaknak 
megfelelőleg kizárólagosan csak házi, komlós (burgonya nélküli) 
kenyeret, valamint kiflit és zsemlét is sütünk és bármily meny-
nyiségben házhoz is szállítjuk. 

A nagyérdemű közönség szives támogatását kéri a 

Gazdák Sütődéje Részvénytársaság. 
Igazgatóság : 

Poroszlay László, elnök. Grosz Béla, alelnök. Mthalovlts Jenő, 
Bálasl József, Or. Gulyás István, Boros Józef, Fráter István, 

Benedek Zoltán, Grünberger Ignáoz. 
Felügyelő-bizottság: 

Dr. Tüdős Kálmán, elnök. 
Takáos Samu, Dr. Grfinfeld Zsigmond, Tajda Henrik, 
Dr. Nagy Zoltán, ügyész. Jakobi Dánlel, ügyvezető. 

Kitűnő f ebér sütemények. 
Naponta kétszeri sütés. 

„Undervood" 
látható irásu irógép. Kizárólagos képviselete: 

Herczegh Henrik és Társa 
Debreczen, Slmonffy-u. 5. Telefon 6—53. Bemutatás 

vétel kötelezettség nélkül. 
MINDENNEMŰ ÍRÓGÉP-KELLÉKEK RAKTÁRA. 

Zóna reggelihez és vaosorához naponta kapható a 

„Szent ödnos sör" 
á la SALVATOR, friss csapolás egész nap a 

++++ MÁRKUS JENŐ ++++ 
Dréher sörcsarnoka összes helyiségeiben. 

++•+ Mindennap pompás malac tokány. ++++ 
r 

Ékszer különlegességek!!! 
Modern ékszerek művészi kivitelben készülnek 

Vági István MŰTERMÉBEN 

Debreczen, Miklós-utczaö. szám. 
Átalakítások és javítások legjobban eszközöltetnek, 
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Tavaszi ruh 
tisztittassa 

ruhafestő és vegyi-tisztitó gyárában 

Simonffy-utca 55. 

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Jelzet: Z1028 


