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FOGAK 6a teljes fogsorok 
taálparilás nélkül, 
a gyökerek eltá-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tolit&éa folSalegea 
•tfularl i la fog- 6a szajbetegaégekbea. 

FOG •tömések, arany 
fogkoronák és 
arany hidak, tar* 

__^_^^_^_ Ws porcvHAa-és 
aranytöméaak. tix évi jótállással. 

FOG -huzal teljes éraéstelpnl-
té»el; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 
Vidéklek egy nap a Jatt 

UelégiUetnek. — Mérsékelt árak. 

D P . H E G E D Ű S JAKAB 
fogorvos, egyetemi orvostudor, 

EIsÖ Fővárosi Fogorvosi Intézet, Budapest, 
VII , , Erzsébet-körűt 4 4 . *z. I. emelet . 

MESPTTVIT: 
torméazatea 

ég vényes 
SAVANYÚVÍZ. 

Szakszerű ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

baromfitenyésztés 
•—ni 11 mii n i legjobban bevált HKHHIUIII ^ 

keltetögépeinkkel 
tömeges húst éa tojást eredményez. Fö vagy mellék-

'•IHlllillllillllMHH " 

kfolgalkozásuljÖvedélmez"ö"ha 

•f-94 

vagy m 
ftsznot biztosft.Kórjeazonnal . 

27. számú nagy ;.J jegyzékünket 1*50 K ! 
értékfi ievélh«í|yeg beküldése ellenében. 

Nickerl és Társa r.t. 
Belterjeti gazdasági telepeket beren-

iiuiHiiiHtMi dezö vállalat IHUNMM»UI 
^ B u d a p e s t , V. Vilmoc 

ti2> ^^*H»rw császár at 52, a 
3C— 

M i n d e n t a k a r é k o s k e r e s k e d ő 

, 7 F I N U S " erőcsomagoló papirt 
használjon. Svad nátron ezeluloseból gyártja az Oest. 
Kraftpapier G. m. b. H. Wien. — M i n d e n n a g y s á g 
b a n a z o n n a l s z á l l í t h a t ó ! — M e g y e i k é p v i s e l ő k 
k e r e s t e t n e k ! — K a p h a t ó a C o r d e l i n w e r k e 
G. ni. b . H . magyarországi eladási irodájában, 

B u d a p e s t , V., Z o l t á n - u t c z a ÍO. Telefon : 119—18. 
8ürgönyczim: • Cordelinwerke, Budapest, Zoltan-u. 10. a 

ROZSNYAY PEPSIN BORA. 
Kellemes izll, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, ren
det len e m é s z t é s és 
g y o m o r g y e n g e s é g ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomorterheléstő l . 
Egy üveg ára 6 kor . 50 f i i . 

Kapható : 

minden gyógytárban, 
valamint 

ROZSNYAY lATTÁS 
Árad, Szabadság-tér. 

Megjelent a 

LA HONGRIE REPDBLICAINE 
(Qnatriéme année de la Revue Francé Hongroise) 

Előfizetési ár egy évre 40 K. fél évre 20 K. 
Előfizetéseket elfogad a szerkesztőség: 

Budapest, IV., Semmelweíss-u. 4. 
(Blockner hirdetési iroda) és Szeged, Pallavicini-n. 5. 

Fiatalos, üde arcbőrt 
varassal d i l O a t p alatt éa eltávolít minden telnthibat, npadal 
•H aia, .attaaéa, aárgmfolt, rinei, orrvorfiaaég, Ukacaoa, hervadt, 
pettyhüdt bőrt, a Bt. Xajserliac-íéle aiepitA-ner. A kúra egysatra, 
otthoo végezhet*, aaJadeo íeltünéa oelkal. Baft̂ nla.,1 ntaa ax ara*. 
kor ragyogó exépaefkea, gyermeki Meaegbea éa Maataeigban poae-
Jáatk. 1 tveg 15 - K. Diáikrét uttkfildéa i t i n M M . — Gyár: 
a U Y A K T * * * Co. -Szétküldeai hely: » I O I I AWTA.X. 

VHX, JósMf-kőzt t SS. ( N a w M U 

j H I R D E T É S E K F E L V É T E T N E K 

BLOCKNER I. 
j HIRDETÖIRODÁBAN 

IV., SEMMELWEIS-UTCZA 4 . SZ. 

Új könyv Ibsenről! 
Czime : 

IBSEN HENRIK 
Irta 

RUBINYI MÓZES 

Tartatnia: Az ember pályája. 
Az Íré pályája. 
Alakjai és problémái. 
Elődei és utódai. 
Ibseit és a magyar irodalom. 

.Érdekesen, szépen megirt alapos munka. Hézag
pótló mű, nélkülözhetetlen minden modern 

gondolkodása ember könyvtárában 

A költő találó arczképével díszítve. 

Ára 10«/o felárral 8 K 80 fillér 
Kapható: L A M P E L , K. könyvkereskedése 

(Wodianer F. és Fiai) r.-t-nál 

B u d a p e s t , VL, A n d r á s s y - ú t 2 1 . s z , éa 
minden könyvkereskedésben. 

ÚJDONSÁGOK! 
TÖRÖK GYULA 

A HiLSZEflÜ HiHOM FIA 
A nemrég elhunyt kitűnő iró 

legérettebb és legművészibb novellái 

Ára 10% felárral 8 korona 80 fillér 

SZABÓ ENDRE 
forradalmi versei 

VILLÁMLÁSOK 
Ára 10 % felárral 8 korona 80 fillér 

A F R A N K L I N - T Á R S U L A T K I A D Á S A . 

K a p h a t ó m i n d e n k ö n y v k e r e s k e d é s b e n . 

Hajnövesztő, amilyen még 
nem létezett. 

Rövid idő alatt dns hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őssnlést és az ősz hajaknak eredeti színét 
visszaadja. Egy hónap alatt lenyes ered
mény. Ara 1 5 é s 2 0 K. BOTÁR Z. REGINA 

. . _ kozmetikai mfiintésete. 
^ ^ ^ ^ ^ Bndapest, VU., Erzsébet-körnt 3*. L em. 
Arezápolás, arezgőzölls ée villanymasszás egész nap. 

Mikép leszek erős és egészséges? 
aki érzi, hogy egészsége nincs rendben, hogy szervezete 
nem működik kielégítően, akit az ideggyengeség külön
bőzé szenvedései gyötörnek, megtalálja a gyógyulás, 
erősödés biztos uyat Kérje tehát ingyen és bérmentve 
a -Mikép leszek erős és egészséges T> cimú könyvet és 
a Nutrigén idegtápszerből kostolópróbát a SUTRIGES 

vanalattol, Budapest, vi[., Kertézz-utcza 50/33 

Új, szenzácziós könyv! 

MENEKÜLÉS A SZIBÉRIAI FOGSÁGBÓL 
J A P Á N O N ÉS A N G L I Á N K E R E S Z T Ü L 

Két magyar katonatiszt viszontagságai 

Irta 

B O K O R E R V I N d r . 

A szerző egy Verne-regényt megszégyenítő 
érdekességgel mond ja el szibériai hadifogságának 
s onnan kalandos m e n e k ü l é s é n e k történetét. 

Ára 1 0 % f e l á r r a l 28 korona 6 0 f i l l é r . 

A Franklin Társulat kiadása. Kapható minden könyvkereskedésben. 

A művészet iránt érdeklődő közönség 
szíves figyelmébe.1 

LOTZ KÁROLY 
FALFESTMÉNYEI 

20 fénymetszetü t á b l á v a l és 
Morel l i Gusztáv fametszeteivel 

Szövegét irta 

R I E D L F R I G Y E S 

Díszes táblában 10° 0 f e l á r r a l 9 0 kor . 2 0 f i l lér 

Kapható: LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-í.-nál, 
B u d a p e s t , VI., A n d r á s s y - ú t 2 1 . s z á m . 

A 

M - l 5 SZ. 1 9 1 9 . ( 6 6 . ÉVFOLYAM.) | SZÉPIRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ HETILAP. BUDAPEST. Á P R I L I S HÓ 1 3 . 

Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: TV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ara 1 Eor. 

Egeszévre_ _ 48 .— koroc. 
Előfizetési feltételek : ' Félévre _ _ a*.— korona. 

N«rved«*vre 19 .— korona 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
állapított viteldíj is csatolandó. 

LANDLER JENŐ (BELÜGY) 

dtóSS 
KUN BÉLA (KÜLÜGY). 

A FORRADALMI KORMÁNYZÓTANÁCS ELNÖKE ÉS NÉPBIZTOSAI 
VÁGÓ BÉLA (BELÜGY). 

£ 
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HL/VIA RÓZA TÖRTÉNETE. 
Elbzsiélés. — ]]Irta Csárös .Zoltán. 

Az anyját sosem ismerte, mert az ő szüle¬ 
tése elvitte az anyja életét, az apja valami 
mesterember volt, valami bognár, vagy kádár, 
mert erre sem igen emlékezett pontosan. 
Ha kósza gondolatai az apja körül rajzottak, 
egy nagy fekete tagbaszakadt óriás jelent meg 
a szeme előtt, a kinek az arcza homályba mosó¬ 
dott s csak a vasvilla bajusza haragoskodott 
és meredezett, a mint a műhely ziláltan el¬ 
szórt deszkái és abroncsai között kopogtatta 
a kalapácsot és sűrűn húzogatta elő kék kö¬ 
ténye alól az italos fiaskót. Sokszor későn jött 
haza a mulatozó barátaival, a ház előtt lármát 
csapva és egyszer eltűnt, talán Amerikába, 
talán máshová, ki tudná megmondani, hová, 
hiszen ol^an nagy és terjedelmes a világ, 
annyi hegy, yölgy, erdő, mezőség, város, falu 
van mindenfelé, annyiféle idegen emberek 
laknak a szélrózsa minden irányában! 

0 még ott őgyelgett kis ideig,,mint masza¬ 
tos kölyök, a szomszédok között, valami inas¬ 
ságra is be próbálták fogni, dé mindig jobban 
szerette a legények káromkodását a fákon 
a varjufészkeket, a határban a füveket és vi¬ 
ragokat, meg a falu ligetbokrai között a furcsa 
árnyakat, mik mint barna, aranyos és lilás 
kisértetek mozogtak titokzatosan és az izga¬ 

. tott érdeklődését lenyűgözték, úgy hogy az 
órák gyorsan, észrevétlenül peregtek és ilyen¬ 
kor csak esteledéskor tért haza, hátulról, a 

"libaólon és a kerítésen mászva át, hogy ki¬ 
kerülje a gazdája feleségének a nyakleveseit. 
Szeretett csavarogni. 

Egy kóbor czirkuszszal aztán egyszer megszö¬ 
kött. Boldogan itatta az okos kis ponnylova¬ 
kat, hámozta a krumplit és minthogy a testi 
arravalósága, vagyis a művésztehetség, mint 
a czirkuszisták közt mondani volt szokás, ki¬ 
derült, eme nem mindennapi pálya titkaiba 
kezdte beavatni az igazgató. Sok minden irány¬ 
ban kísérleteztek vele, míg végül is elhatároz¬ 
ták, hogy szemfényvesztőnek és egyben zsong¬ 
lőrnek képezik ki a fiút. A becsületes polgári 
nevét is mással cserélték ki és ezzel a névvel 
együtt elszakadt a legutolsó kötelék is, mely 
eddigi múltjával még összefűzte és most úgy 
kellett éreznie, hogy merőben újjá született. 

'. Az új neve megválasztását ünnepélyes tanács¬ 
; kozás előzte meg, mert az igazgatónak az volt 
i a világnézete, hogy a név minden. Egy szeren¬ 
|esetlenül hangzó név maga a bukás, míg a 
^hangzatos nevek menükben hordják a karriert 
í és biztos a siker. 

Eme családi tanácskozásban a medvetán¬ 
czoltató indítványa aratott diadalt. 

— Alma Róza legyen a neve, így hívták a 
meghalt szultán udvari kötéltánczosát is, a ki 
minden alkonyatkor végigfutott a Serail 
márványkupolái csúcsán kifeszített drótköté¬ 
len és milliókat harácsolt össze azzal az egy 
produkczióval, hogy a Boszporusz¬szoros fölött 
is elsétált a levegőben. 

Alma Róza lassanként igen megszerette a 
kollégatársait, Bumbumot, az erőművészt, 
Tintinittit, a kis bosnyák lányt, a ki Csin¬ 
csillán, a fekete ponnyn lovagolt, Lord Derbyt, 
a kerékpáros bajnokot, meg a légtornász test¬ 
véreket, meg a többieket mind, mert igen baj¬ 
társias szellem honolt körükben és a jót, rosz¬ 
szat.rnindig testvériesen megosztották egymás 
között. így jártak be mind nagyobb helyeket, 
mint az utazó czigánykaraván, imádván a 
kellemes virágos tavaszt és a nyárt, gyűlölvén 
és undorodván a mocskos, nyirkos lélegzetű 
őszi hónapoktól és a megfagyott árva Tél 
apótól. A tél a gyakorlatozások és előkészüle¬ 
tek, meg tervezgetések jegyében múlt el és 
a^művésztagokon, a kik nem tudták taps nél¬ 
kül álomra hajtani nyugodtan fejüket, a ked¬ 
vétlenség madara tollászkodott, de Juszuf aga 
a poczakqs igazgató, a társulat bohócza, mindig 
valami újszerű tréfával és ötlettel kaczagtatta 
meg a többieket és Tintinitti vékonyka hana 
gon hárfát pengetve, ismeretlen bosnyák* 
dalokkal szórakoztatta a bor mellett üldögélő 
pajtásokat. 

Aztán egyszer hirtelen váratlan csapás érte 
mindnyájukat, a mikor Juszuf aga egy szép 
napon fölcserélte a földi birodalmát a Moha¬ 
med paradicsomi rózsáival, ha csakugyan igaz¬ 

hitű muzulmán volt, ha pedig, mint Lord 
Derby állította, csak afféle Dunántúlon szüle¬ 
tett egyszerű halandó gyaur volt ő is, mint 
teszem azt Alma Róza, akkor is kapott magá¬ 
nak mindenesetre hosszas bolygása után egy 
igen sok ideig tartó kis kvártélyt a városka 
temetőjéban. 

A társaság nem sokáig tartotta magát. 
Ugy látszik, senki sem tudta Juszuf agát méltó¬ 
kép helyettesíteni ; a mi az igazgatást illeti, 
jó bohócz sem akadt és ekkor szétszakadtak, 
ki erre, ki arra, hogy máshol próbálják meg 
a szerencsét. A felszerelést eladták és meg¬ 
osztoztak a pénzeken. 

Alma Róza Tintinittivel egyedül találta 
magát. A széthordott czirkuszsátor helyén a 
vásártér közepén egy pár megfeketült öreg 
czölöp árválkodott és ők ketten czókmokju¬ 
kat magukhoz véve, mint gyerekkori pajtá¬ 
sokhoz illik, búcsúzkodtak. A piacz szélén 
jámbor polgárok alkudoztak épen tehenekre, 
az árendás zsidó boltjából piros arczú vidám 
parasztok lépegettek ki áldomás után és a 
boltajtó előtt gazdátlan kutyák hanczuroz¬ 
tak. Alma Róza szeme eltévedt a kicsi hepe¬ 
hupás házakon át a falu fölött a határba, 
mely most tavaszodott. A hegyen a föld és 
a fák virágban álltak és az erdőben csacsog¬ 
tak és fáradhatatlanul fütyöltek a madarak, 
mintha az egész hegyoldalra rengő arany 
csillagok szálltak volna le. A kék ég tele volt 
meleggel és csillogással. 

Alma Róza megcsörgette a zsebében a 
tallérokat. 

— Önállósítom magam, mondta — itt 
vannak a selyemtrikóim mind, egy sem ve¬ 
szett el, egy sem rongyos, itt vannak az üveg¬ 
golyóim, a késeim/a művészetem szerszámai, 
minek nekem az egész czirkuszi társaság? 
Megélek én a tudományommal a jég hátán 
is. Hát te, Tintinitti, mit tervezgetel? 

— Én haza megyek, nekem elég volt a 
kóborlásból. Tudod, mégis, te ember vagy, 
ti mind férfiak vagytok, nektek más, nektek 
könnyebb. Aztán meg az anyám is szívesen 
fogad még engemet, mert már öreg és nem 
lát majdnem semmit, hát szüksége volna a 
segítségemre. Tudok jól főzni, még szakácsné* 
nak is beállhatok . . . Nincsen igazam? Vá¬ 
gyom egy kis rendes élet után. 

Alma Róza lelkesen felelt. 
— Te művésznő vagy, te mindenhez ér¬ 

tesz, úgy mosol, sütsz, főzöl, mint egy püspök 
gazdasszonya. Meglátod, még egy úr is el¬ 
vesz feleségül! 

Tintinitti azonban megrázta fejét. 
— Az emberek bolondok, de azért te csacsi 

vagy, Alma Róza. Mit gondolsz, én komé¬ 
diásnő vagyok, a kit mindenki szeretett, te 
is ép úgy, mint Lord Derby, vagy szegény 
Juszuf aga, a kit az Isten nyugosztaljon. 
Hanem van nekem pénzem, a mit a jobb 
napokban félretettem, szükség esetén abból 
is megéldegélek valahogy, aztán meg nem 
mondom, nem vagyok még csúnya és öreg, 
valami iparosemberféle tán akad . . . 

Alma Róza útnak indult, batyujával a 
vállán, az alkonyodó faluból a hegyek felé. 
Lent kékes ködök terjengettek, ott fent, 
mintha óriás vadakat talált volna el a nap, 
véres patakok folydogáltak a sziklák tetején. 

És bolyongott egészen egyedül. Most már 
nem volt szüksége nagyhangú plakátokra, 
mik hirdessék még megérkezése előtt a mű¬ 
vészetét, mert ez igen költséges dolog, a mit 
el bír ugyan egy egész czirkusztársaság 
pénztárczája, de nem bir el egy magában 
álló vándor mutatványozóé. Csak megjelent 
népesebb vásártereken és furcsa piros ruháit, 
csörgősapkáit ezer bámuló állta körül. Bár 
a diszríóvásárok, a sokféle bazárok csillogó 
kirakatai lekötötték a közönség érdeklődéseit, 
az Alma Róza művészete még a lármás 
piaczi zsivajgás közepette is, a hol kereskedő¬ 
kereskedő mellett kiabálta, kínálgatta a maga 
portékáját, a mint mondani szokás, köz¬ 
feltűnést keltett és. tapsot aratott. 

Mert a következő rendkívüli dolgokat 
produkálta : csillogórszínes golyókkal labdá¬ 
zott a levegőben, előbb hárommal, aztán 
mind többel, egészen hatig, majd éles késeket 
hajigált és égő fáklyákkal dobálódzott. 
Mindez nem T<özönséges ügyességéről tett 
tanúbizonyságot. De midőn f kövér nénikék 

és poczakos bácsik orrából varázsolta ki az 
ezüst koronást, füléből a tojást és hajukból 
verebet szedett elő, egy tekintélyes polgár 
szájából pedig két méteres madzag került a 
napvilágra, a feszült kíváncsiság harsogó 
kaczagássá olvadott és a parasztok meg¬ 
oldották a pénzes harisnyájukat, hogy kellően 
honorálják a magas élvezetet. 

Aztán ismét felszedte a sátorfáját és tovább 
vándorolt a falvak és hegyek között. Ezek a 
bolyongások gyönyörűséggel töltötték el a 
szívét. 

Hosszú, magányos bolyongásai között szem¬ 
lélődvén és eltöprengve, a maga ügyét is 
olykor bizonytalan értékűnek fedezte fel. 
Mert, a mint az erdőszélen megpihenve, 
kiszedte hátizsákjából a mestersége kellékeit, 
hogy kissé gyakorolja magát és a golyókkal 
és késekdei labdázni kezdett, hirtelen kedvet¬ 
lenség és lankadtság fogta el. 

De máskor viszont szokatlan frissességet 
érzett bizseregni a tagjaiban és elhatározta, 
hogy újabb attrakcziókkal bővíti a mű¬ 
sorát. 

így hányódtak tétován a gondolatai,'mind¬ 
inkább a czéltalanságba folyva el és a mi a 
legjobban bosszantotta, a mikor a legjobban 
érezte magát az országút mellett a vad¬ 
körtefák tövénél leheveredve és a madarak 
a vetéseken érdekesebben pittyegtek, mint 
valaha, hirtelen, mint a forgószél, valami 
vágy rohanta meg, hogy felpattanjon és 
elfusson a legközelebbi faluba és halíja be¬ 
szelni, lármázni, veszekedni az embereket. 
Feltekintett és izgatottan várta, hogy valami 
utasember, szekérféle felbukkan a szemhatá¬ 
ron és ő megkérdezze : 

— Mi újság arra, maguk felé? 
Csakugyan ott baktat egy szekér. Még 

messze van, alig hogy látszik és a délutáni 
nap sugara káprázatot von elé. De lassan 
bár, azért mégis közeledik és harisnyás öreg 
székelyt pillant meg a felkönyöklő Alma 
Róza, a mint bele¬belecserdít a levegőbe és 
ösztökéli a lovakat. Méltóságos nyugalom¬ 
mai szippantja az agyarára tett pipacsuto¬ 
rát és a mint odaérkezik, rosszul leplezett 
kíváncsisággal sandít Alma Róza felé, meg¬ ' 
hökkenve a ^furcsa bobéezos-trikőöltözetén. 

— Adj Isten — köszönti ez az öreg atya¬ , 
fit. — Hová, hová? 

Az öreg nagyot pöfékelt és megfontoltan ; 
feleidesett. 

— Adj Isten. Csak hazafelé tartanék, bor¬ 
vizet fuvarozván az Oltón által. Alma Róza 
ekkor úgy vélte, hogy igen czélszer-ű volna 
ránézve, ha ő is a szekérre telepednék, mivel¬ 
hogy ő is arra tartana és elfáradt volt a meleg 
napon. 

— Hát csak telepedj, — hagyta rá a másik 
nyugalmasan. 

Aztán tovább döczögött a szekér. 
— Ez furcsa maskara, a miben te vagy — 

tűnődött a vén székely, oda¬oda csippentve a 
szürkék közé. Aztán gyanakvólag pislantott 
Alma Róza arczába. Nem vagy te kengyélfutó, 
vagy csepűrágó? Mert azt úgy mondom, 
csak azért, hogy már láttam egy ilyen futó¬ 
bolondot egyszer a faluban, a ki csak iramo¬ 
dott, meg iramodott, mintha a szerencséjét 
kergetné a levegőben . . . Alma Répa ekkor 
megsértve érezte magát. 

— Bátyám uram — válaszolta — mert 
művész vagyok, azért nem futok. Igaz, az 
embereknek más a vélekedése, de azért 
Juszuf aga sem volt bolond, pedig ő liszttel 
kente be az ábrázatát és utánozta az állatok 
hangjait. De ebben a dologban épen olyan 
mester volt, mint a kisbíró a dobolásban. 
Én is labdázom poharakkal, üvegekkel és a 
szemfényvesztés tudományát tanultam el. 
A nevem Alma Róza és a török császár 
aranynyal fizette meg a mutatványomat. 

— Az már valami, — bólintott a társa — 
mert a török császár nagy úr és nem bpcsát¬ 
nak elébe minden szedettvedettet. Es ha 
nem füllentesz, a szavadból megértem, hogy 
világotlátott kókler lehetsz. Csak a neved 
furcsa egy kicsit, bár magyarnak néznélek a 
beszédedből. 

— Alma Róza, az a művésznevem. Mert 
máskép Kemény Venczelnek hívtak az apám 
után. 

Az öreg áttette a pipát a szája másik 
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szögletébe és tetőtől talpig végigmustrálta a 
társát. 

— Hm. Ez különös dolog. Magam is ös¬ 
mertem a falunkban egy ilyen nevűt. Csak 
az nem volt ilyen szélficzkó, a míg élt. Becsüle¬ 
tes kádármesterséget folytatott. Igaz, az is 
fogta magát egyszer és elvándorolt, de a 
mesterségét értette, mint a pinty. Nem vagy 
te valami atyafija? 

Alma Róza eltűnődött maga elé. 
— Gondolom, az apám lehetett, mert én 

is erről a vidékről való vagyok. 
— Hm! Székelyszentgyörgyről való vagy¬e? 
— Azt már nem tudnám egész bizonyosan 

megmondani. Arra nem emlékszem. Nem tu¬ 
dom, hogy hívták a falut. Hanem az éri apám 
is úgy gondolom kádárkodott és egyszer csak 
elment, úgy mondták, Amerika felé. Emléke¬ 
zem, nagy fekete vasvilla bajsza volt neki. 
Erős nagyTekete ember leHetétt. Szerette az 
italt. 

— No nézd. Az volt az, mint egy bivaly, 
erős és fekete. Sokat iddogáltunk együtt 
valamikor. No nézd, hát te vagy a fia? 

— Meghalt volna? — kérdezte Alma Róza. 
— Holt híre kelt valahogy. Hm. Hát a fia 

volnál? Ha megfontolom, bogaras ember volt 
az öreg is ; de hát te hogy jutsz becsületes 
székely létedre a maskarához? Becsületes, jó 
képed volna máskép. 

— Bátyám, a mit én tudok, nem utolsó 
dolog. Pénzt szerzek, megélek és szabad 
vagyok. 

— Hát nem épen ócsárolni akarom a 
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tudományodat, ámbár mégis csak inkább 
rendetlen burkusnak való mulatság az ilyen 
élet, meg a czigányé, meg aztán abból élni, 
hogy a többi ember mind bolond. Nincs 
házad, nincs asszony, a ki rád főzzön, mos¬ 
son, megöleljen, poronty nélkül sem élet ez 
a siralomvölgy. 

— Való jgaz. Valami csakugyan hiányban 
van az életemben. 

— Öcsém, az asszony az, mondom neked. 
De hát ki ! megy el veled kószálni hegyen¬ 
völgyön át. Nem kapsz ilyen hóbortos fehér¬ 
népet, ámbár van köztük elég, a ki a bolond* 
ját járja. ' 

A szekér koezogása meglassudott. A rudas 
szürke erősen húzta a hátsó lábát. A patkója 
lemaradt valahol. 

— Ez baj, — dünnyögte a vén fuvaros — 
így sokáig érek haza. 

Szerencsére már egy helység házai villan* 
tak meg az útfordulónak, pár száz lépésre az 
orruk előtt1. Itt hamar meglehetett keresni 
a kovácsműhelyt. Csakhogy itt ismét baj 
volt, hogy nem volt a parasztkovács odahaza. 

— Átkerült a kocsmába egy pohár italra, — 
világosította fel egy gömbölyű asszony¬ 
személy az öreg székelyt. — Utána futtat* 
tam a legényt. 

Lehetett várni azokra ítéletnapig is! 
— Az nem baj, — mondta Alma Róza — 

egy¬kettőre megpatkolom a lovat. Bátyám 
csak tartsa szépen. 

Akkor már nagy sereg gyerek vihánczolt, 
mulatozott a pirostrikós csepűrágón. Alma 
Róza izzóra fujatta, verte a patkóvasat és 
megreszelte a szürke patáját. 

A gyerekhad úgy kaczagott, mintha leg* 
érdekesebb produkezióit mutatta volna be. 
Pár nénike is ott őgyelgett és ünnepélyesen 
várta, hogy mi lesz? 

A patkolás azonban tündöklőn sikerült. 
Az öreg székely elismerőleg szólt: 

— Nagy szakértelemmel kezded a dolgot. 
Nem jártál te valahol mesterségbe? 

• — A czirkuszunkban én patkoltam a 
lovakat. Egy igazi művész mindenhez ko¬ 
nyít. 

— Ügyesség rejtezik a kezed fogásában. 
Frissen perdült tovább a szekerecske. Már 

estébe járt és a mint az országúton végig¬ 
poroszkáltak, az erdőben versenyt futott 
velük a bujkáló hold és az égboltozaton 
mind több csillagszem villogott. A vén atyafi 
az útról lemutatott a völgybe ostora nyelé¬ 
vei. 

— Az ott lent a falu. 
Szerpentinán gördültek lefelé. A holdfény* 

ben apró házikók lapultak meg a völgykat* 
lan közepén és a fenyvesekben éjjeli madarak 
csattogtak. Még úgy egy félórácskát trap¬ 
poltak a szürkék. 

— Itthon volnánk, — szólt leugorva a 
gyékényről a gazda és Alma Róza is lekecz* 
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mergett. Bár sem az öreg nem hívta meg, 
sem a komédiás nem kérdezte, minthogy a 
múltról volt köztük a szóbeszéd, úgy nézték 
egymást, mint régi ismerősök és tárgyalni 
sem kellett róla, hogy Alma Róza ott töltsön 
egy éjszakát. Majd reggel eldől a többi is. 

— Zsendicze és orda lesz vacsorára, — 
mondta a gazda — egy pohár marosmelléki 
is akad. Hé, Amál! 

Fiatal, igen tűzről pattant menyecske top* 
pánt az alacsony szobába. Egy öklömnyi 
fiúcska is begurult és az Alma Róza meg* 
jelenése általános riadalmat keltett az egész 
háznép előtt, mely lassankint mind beszivár¬ 
gott. 

— Bolond van a háznál, — terjedt el futó¬ 
tűzként a nagy esemény. A gyerek igen meg* 
ijedt és sírni kezdett, a menyecske pedig 
meglepett aggodalommal nézegette öreg apját 
kökényszemével, mintha attól félne, hogy az 
öreg esze valahogy elcsavarodott. 

Ám az őszfejű székelyt nem igen zavarta 
semmi a mennybéli nyugalmában, mondván 
a leányának. 

— Csak hozd a vacsorát, mert éhesek 
vagyunk. 

De látva, hogy az asszonyka még mindig 
mozdulatlan, így dörmögött : 

— Kíváncsiság fúrja a fehércselédet. Csak 
tálalj, mert evésnél kimagyarázkodom. Bort 
is tegyetek fel, mert iszunk. 

Az asztalnál aztán meg is indult a magya* 
rázkódás, régi jó idők felemlegetése, mert haj 
az öreg Kemény Venczel pompás egy czim, 
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bora volt valamikor, hajdanában. Ugy ivott 
mint egy kefekötő és úgy danolt mint egy 
kántor, szépen czifrázva, hogy az emberben 
a bor mind könnycseppé változott. És szép 
szál férfi volt, a kutyafáját. 

— Te is derekas legénynek látszol, öcsém! 
Nézd csak, ha jobban szemügyre veszlek, 
szakasztott,- mint az apád, a szemed pillan¬ 
tása, a kezed mozgása,^ a hogy emeled a 
poharat, a főtartásod. Én mondom neked, 
kár hogy bolond madár repült a fejedbe! 

Dicsérni kezdte úgy melleslegesen a fiú 
ügyességét, a mit a délután látott, a hogy 
patkolta a lovat és Alma Rózának ez, tudja 
az Isten, egyszerre szokatlanul jól esett. 
Sűrűn hajtogatták a teli poharat és Alma 
Róza még sűrűbben nézte, vizsgálgatta a 
szemben ülő kaczki menyecskét, a kinek a 
hamvas fehér nyaka, telt keble, gömbölyű 
karja és ringó csípeje mind nagyobb szomjú¬ 
sággal töltötte el a legény hatalmas mellé¬ 
ben a zakatoló, elégedetlenkedő szívet. Mert 
micsoda gödröcskék nevetgélnek a piros orczá¬ 
kon, milyen hunczutul ragyognak azok a 
sötétkék szemek és pajzánul, ingerkedően 
kelleti magát az a kis száj, a mely még 
összeszorítva is csak beszél, csacsog és bűnre 
csábít! 

Lassanként összeismerkedtek, mind, a há¬ 
nyan ültek az asztal körül, mert telvén az 
idő, néhány szomszéd is átnézett egy kis 
elmélkedésre, borozgatásra. Az asszonyka, 
a ki már harmadik éve árválkodott özvegyül, 
mind szívesebben legeltette a legényen el¬ 
ábrándozó ibolyaszemét, mert hiába, nem 
lehet tagadni, helyre egy ember, erős, szép¬ 
ábrázatú ; de azért igen furcsállotta mégis 
az öltözetét, nevét, beszédét is, ámbátor 
a mellett érdekes is Volt, a miket a fiú el¬ 
mesélt. 

— Alma Róza! Micsoda név az, semmi 
hangzása nincsen annak! Az alma az gyü¬ 
mölcs, Rózának pedig a lányokat szokták 
keresztelni. Sok bolondság van ezen a nagy 
világon! Inkább csak hívják Kemény Ven¬ 
czelnek és legyen valami okos mestersége. 
A lányok is inkább az ilyesmit kedvelik. 

Alma Róza csak hallgatta a szava muzsiká¬ 
ját, a mely csak úgy csilingelt, mint egy kicsi 
ezüstös kocsi, szaladván talán egyenesen a 
szjve közepébe. Hiába! Szép ez az élet, az 
erdők, fák, szabadság, kóborlás, minden, de 
aa Ég a megmondhatója, mintha mégis 
töbfaet érne ez a kívánatos, édes menyecske, 
a kinek a szemében úgy is ott a napsugár, az 
égbolt, orczáján a hajnal és a rózsa,|a.szá¬ 
jacskája pedig maga az üdvözülés. 

~ _ N e m is. Eoandom,. hogy szamárságj ha 
valaki mesterséget tanult, sőt büszke is va¬ 
gyök rá, hogy úgy patkolok lovat, mint akár¬ 
melyik kovács — vetette oda önérzetesen. 

Csak akkor vette észre, hogy a helyett, 

hogy a bűvészetével kérkednék, a kovács 
tudományával kezd előhozakodni. 

Már el volt vetve ezzel a koczka. Az apja 
egykori czimborái mind megfontolás tárgyává 
tették a legény esetét, azon a nézeten lévén 
mindannyian, hogy a Kemény Venczel név 
többet ér, mint holmi Gyümölcs Róza, vagy 
miféle Isten csudája és bár lehet magában 
tiszteltreméltó a művészi pálya is, de csak 
nem józan székely ember begyének való. 
A falu elöregedett kovácsa pláne lelkese¬ 
désbe jött a maga gondolatától. 

— Az én Venczel barátomra mindig szíve¬ 
sen emlékezem. A fiát majd csak megmustrá¬ 
om, hogy érti¬e az esetet? Ha arra termett, a 
műhelyemben jó sora lesz, én már úgyis a vé¬ 
gét taposom, bárha még félkézzel forgatom a 
pörölyt . . . mégse cseng úgy az üllő, mint 
hajdanta régen! 

Alma Róza körültekintett és tűnődött, hogy 
mit is feleljen ő most mindezekre a bíztató, 
csábító, térítgető szép szavakra? A szeme ösz¬ 
szeakadt a szép asszonyéval. Azok a szemek 
bíztattak, Ígérgettek mindent, a mi jó, kelle¬ 
mes, egy kis fészket, a hol mindig meg lehet 
pihenni munka után, meleg kemencze mel¬ 
lett, gömbölyű puha karok között, ha oda¬ 
kint veri a szél a felleget és a faágak kopa¬ 
szódnak és azon a domborodó fehér keblen 
talán még sokkalta bűbájosabb álmokat lehet 
végigálmodni, mint a miket az erdők és me¬ 
zők súgtak a fülébe. A kis gyerek már egészen 
megbarátkozott vele. Ott lovagolt a térdén, 
tépdesve, ránczigálva a trikója aranyhimzé¬ 
sét, majd a batyuját is buzgón kutatta és 
hangosan, ujjongva felnevetett, hogy; fel¬ 
fedezte a sokszínű üveggolyókat és csörgő¬ 
sipkát. Ekkor Alma Rózának be kellett 
mutatni a művészetét. 0 úgy találta, soha 
ilyen frissen, ügyesen még nem produkálta 
magát. Csakugyan, helyeslően tapsolt a néző 
publikum és az asszonyka arcza a nagy tet¬ 
széstől még jobban nekipirult, vagy tálán¬ 
tán azért is, mert Alfna Róza feléje fordult 
és néha diadalmasan és hódítóan kacsintott 
a szemébe, mintha mondaná : 

— Látod, mit tudok? 
Aztán .azzal, hogy az öreg házigazdának 

az orrából .előszedett egy* boros poharat, 
óriási sikert aratott. Mindenki kaczagott, a 

. vendégek a. hasukat fogták és az asszonyka 
szemérmetesen simogatta a búzavirágos köté¬ 
nyét. 

— Garaboncziás diák, — dörmögte a vén 
• székely gazda — ördögökkel czimborálsz. 

Alma^Róza letelepedett a kicsi menyecske 
mellé- és" megpihent. A nagy zsivajgás még 
egyre tartott és kiki kifejtette a maga véle¬ 
menyét,. a_mi., a szemfényvesztés fogásait 
illeti. Alma Róza az asszonyra figyelt. A me¬ 
nyecske hol-ránézett, hol elkapta a tekintetét. 
Végre nem állhatta meg szó nélkül. 
- — Mért néz úgy engemet? 

Alma Róza nem tudta hirtelenében, hogy 
mit is válaszoljon. Csak megfogta szép las¬ 
san hatalmas markával az Amál kis kezét. 
Az asszonyka hagyta, hogy fogja, sőt a le¬ 
gény valami gyönge szorításfélét is érzett-az 
erős ujjain. A szívét ekkor valami egészen 
ismeretlen, új, nagy, győzelmes öröm járta 
át. A poronty, a fiúcska, a sarokban boldog¬ 
ságában felsikoltozott. Odanéztek, kissé meg¬ 
ijedve. Az Alma Róza batyujából egy egész 
trikót húzott elő és diadalmasan, mint egy 
sziu indián, nekiesett és szaggatta. 

AZ IRODALOM A KOMMUNISTA TÁRSADALOMBAN. 
Az ősember, mikor kőbaltáját faragta, 

vafarni dalt" dünnyögött hozzá s ha vadá¬ 
szatról hazatért, elbeszélte, a mit látott és 
átélt — az írói alkotás és irodalmi élvezés 
olyan ősi ösztöne az emberi léleknek, a mely 
mindig működött s a mely nélkül nem lehet 
el az emberi élet. S mennél jobb élete van az 
emberiségnek, annál nagyobb szerepet foglal 
el életében az irodalom, mert annál többen 
jutnak hozzá élvezéséhez. Az emberiség fej¬ 
lődése abban az irányban halad, hogy men¬ 
nél nagyobb tömegeket hozzon s mind szo¬ 
rosabb közösségbe a kultúrával. A kommunista 
állam megszilárdulása egy roppant lépéssel 
hozza közelebb az ideális megvalósuláshoz 
ezt a tendencziát, a mikor minden ember¬ 
nek egyformán magas kultúrát igyekszik 
adni s minden embernek felkínálja a benső 
részvételt a kultúrának kiépítésében és élve¬ 
zésében. Óriási tömegeknek igéri azokat az 
életörömöket, a melyeket az irodalom nyuj¬ 
tani tud és olyan életfeltételeket igér nekik, 
a melyek között ereje és ideje marad az iro¬ 
dalom élvezésére. Azok a néptömegek, a 
melyek eddig életviszonyaiknál fogva többé¬ 
kevésbbé ki voltak zárva a könyv közösségé¬ 
bői, most olvasókká válhatnak. Az olvasók 
tömege roppantul meg fog szaporodni — 
ez az első következménye a kommunista 
kultur¬berendezkedésnek. S idővel meg fog 
szűnni az emberek közötti kultur¬különbség, 
az író egész közönsége egy¬színvonalú lesz, 
az irodalmi termelésből is el fog tűnni 
minden olyan színvonalkülönbség, a mely 
most a különböző osztályok és embercsppor¬ 
tok kultur¬különbségeiből állott elő 

Az író helyzete is lényegesen meg fog, vál¬ 
tozni. Az eddigi állapotban az író eijősen 
függött a pénztől, munkájának mennyiségét 
és — fájdalom — minőségét is az általa 
szerezhető pénzhez kellett igazítania, ha 
munkájából élni akart. A kommunista állam, 
mint mindenkit, az írót is eltartja munkája 
fejében s ezzel függetleníti a pénztől, lehe¬ 
tővé teszi neki erőinek teljes konczentrálását 
az irodalom ideális czéljai felé. A siker fogal¬ 
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mát megtisztítja anyagi elemeitől és teljesen 
erkölcsi jellegűvé teszi, a mivel az irodalmi 
erkölcs magasabb fokú tisztultsága is együtt 
fog járni. Remélni kell, hogy mind több és 
több nagystílű alkotás lesz ennek az ered¬ 
menye s a ma erősen elanyagiasodott iro¬ 
dalomnak ideális irányban való fellendülése. 
Mindinkább el fognak tűnni a közönség 
alsórendű ösztöneire pályázó álirodalom 
művei s nyomósabb szava lesz az igazi iro¬ 
dalomnak. 

Maga az irodalomnak a tartalma is meg 
fog változni. Egész tömege a motívumoknak, 
a melyek ma uralkodó szerepet játszanak, el 
fog tűnni, vagy át fog alakulni. A mai iro¬ 
dalomban például uralkodó szerepet játsza¬ 
nak az olyan társadalmi és lélektani kompli¬ 

kácziók, melyeket a szegénység és-gazdagság, 
az üzlet, a spekuláczió, a rang és osztály¬ 
különbség teremt az embernek, — ez majd 
mind el fog maradni, ha nem lesznek szegé¬ 
nyék és gazdagok, üzérkedők és spekulánsok, 
elnyomók és elnyomottak. El lehet képzelni, 
hogy például Balzac vagy Zola regényeit, 
melyeknek főmotívuma a pénz, két¬három 
generáczió múlva már csak olyasféle kommen¬ 
tárral fogják megérteni, mint mi Dantét, mert 
az emberek tudatában már nem lesznek meg 
a hozzájuk szükséges gazdasági fogalmak. Hi¬ 
szén már most is az olyan regényeket, a 
melyek néhány év előtt írattak, félig¬meddig 
úgy olvassuk, mintha történeti regények 
volnának, egy örökre elmúlt kor viszonyai¬ 
nak megörökítői. Egy darabig, a míg a mai 
nemzedék él még és élnek benne a háború és 

a forradalmak előtti viszonyok emlékei, ezek 
a viszonyok még kísérteni fognak az iroda¬ 
lomban, mert az író csak fiatalkori emlékei¬ 
bői meríthet igazán, az olvasó is vissza 
fog emlékezni élete elmúlt ideire, ál¬ 
tálában a mai felnőtt emberek gondolat¬ 
tartama még telítve lesz a régi világ fo¬ 
galmaival, ezek azonban fokozatosan ki fog¬ 
nak veszni. Egy új irodalom fog következni, 
a melyben kevesebb lesz az aktuális elem, 
a jelen körülményeivel való kapcsolat, több 
az általános emberi tartalom és több a 
konczentráczió : az emberiség a külvilágtól 
inkább vissza fog fordulni a maga belseje 
felé. A kommunizmus idealista alapgondolat¬ 
ból keletkezett és az irodalomba is több 
idealizmust fog belevinni. 

PROLETÁR. 
Örülj, barátom, a ki eddig polgár, nagy¬ 

ságos vagy tekintetes úr voltál, — most 
proletár vagy. Szép szó ez, szép név : prole¬ 
tár, most, mikor megkapta igazi csengését 
és értelmét, mikor megtisztult, leváltak róla 
azok a gyűlöletes, gó'g¬szülte mellékfogalmak, 
melyeket a régi világrend megszabott rájuk 
s nem jelent többé egyebet, mint testvért a 
dolgozó emberek szent testvériségében. Dol¬ 
gozó ember voltál eddig is, verejtékeztél az 
irodádban, az üzletedben, ép úgy — leg¬ 
feljebb más eszközökkel — küzdöttél a 
mindennapi kenyeredért, mint az a társad, a 
ki a gyári műhelyben vagy a bányában teszi 
ugyanezt, szenvedted te is, mint ő, a tár¬ 
sadalom fölött uralkodó vékony réteg keser¬ 
ves nyomását, hozzájárultál verejtékeddel, 
idegeid emésztésével, emberi méltóságod le¬ 
alázásával azok gazdagodásához, elbizako¬ 
dott jólétéhez, a kik pénzükből merített 
hatalmuknál fogva szívták az emberek óriási 
többségének vérét. Igaz, adtak neked cserébe 
valamit : egy hazugságot, a melylyel fel¬ 
szították hiúságodat s eltakarták vele a 
rajtad esett igazságtalanságot. Elhitették 
veled, hogy úr vagy, hogy valami különb 
vagy, mint azoknak a tömege, a kik már ak¬ 
kor proletároknak nevezték magukat, azt az 
illúziót keltették fel benned, hogy te valami 
hatalmat gyakorolsz, holott csak eszköze 
voltál az ő hatalmuknak, az a kötél, a mely¬ 
lyel hozzákötözték az embermilliókat diadaU 
mas szekerükhöz. Ugy elkábítottak a hazug¬ 
ságnak kloroformával, hogy észre sem vetted 
saját kizsákmányolt és elnyomott voltodat és 
jól érezted magadat benne s nem vetted észre, 
hogy te is csak úgy ember vagy, mint ők s 
neked is csak úgy van embervoltodnál fogva 
jogod a föld minden javára, mint nekik. 

Most proletár vagy. Ez azt jelenti, hogy 
dolgoznod kell, mint eddig is dolgoztál, 
de nem lesz senki, a ki munkád eredményé¬ 
nek fölét leszedje, hogy tagja vagy az egy¬ 
forma jogú és kötelességű emberek nagy 
közösségének, nem vagy szolgája senki ember¬ 
fiának, csak a nagy közösségnek s az életre, 
az élet örömeire és szépségeire való jogodat, 
a melyet mint valami nagylelkű ajándékot 
osztogattak neked, most abból az egyszerű 
tényből merítheted, hogy embernek születtél. 
És osztozol benne mindenkivel, a ki hozzád 
hasonlóan embernek született : • nem lesz, a 
ki haragos irigységgel nézi, korgó gyomorral, 
lakomádat és nem lesz, a ki falataid javát 
dölyfösen kiveszi a táladból. Emelt fővel 
járhatsz mindenhova, nem fogsz alázatosan 
meggörnyedni a hatalmasok előtt, mert nem 
lesznek hatalmasok, a kik tőled ezt kívánják. 
Proletár vagy egy világrendben, a melyben 
mindenki proletár. 

Ez a szó : proletár, úgy hangzik, mint 
valami harsona szava. Harsonaszó is : azé 
a harsonáé, a mely halomra döntötte az év¬ 
ezredes régi világrend hatalmas épületét, 
hogy kő ne maradjon belőle kövön s egy új 
rendet hívjon életre, a mely az emberiség 
egészének lesz a rendje, nem osztályoké, 
nem egyeseké, hanem mindenkié, a kit anya 
szült. Minden, a mit a természet ad és az 
emberi munka létrehozott, az egyetemes 
emberiségé lesz, mindenkié, senkinek sem 
lesz joga nagyobb részt követelni belőle a 
többinél. A föld terményei, a gyárak készít¬ 
menyei, a kultúra áldásai mind igazságos 
elosztásra kerülnek. Nem lesz többé úgy, 
hogy egyes kevés számúaké lesz az élet 
minden öröme, a többieké, a roppant tömegé 
pedig csak a szenvedés és a fáradság. Nem 
fogják többé igába szorítani a tudományt, 
hogy egyesek érdekeit szolgálja és eszköze 

legyen a tömegek kizsákmányolásának, nem 
fogják megbecsteleníteni a művészetet, hogy 
az ő lelkiismeretlen élvezetvágyukat szol¬ 
gálja ki becstelen leányzók módjára, nem 
fogják arra kényszeríteni az emberi feltaláló 
lángészt, hogy csak a hatalmasok számára 
dolgozzék s szállítson nekik új meg új esz¬ 
közöket fényűzésük kielégítésére és új békó¬ 
kat embertestvéreik lenyügözésére. A tudós, 
a művész, a feltaláló is proletár, a proletárok 
nagy közössége számára dolgozik s a mi 
életértéket agyveleje termel, az mindenkié 
lesz, a tied is ép úgy, mint a műhelyek pörö¬ 
lyös munkásáé. A világ egy terített asztal. 
Eddig kevesen ültek körülötte, gőgösek és 
elbizakodottak, egy nagy csoport — te is 
közéjük tartoztál — sürögve hordta nekik a 
tálakat és a palaczkokat, a többi óriási tö¬ 
meg pedig félénken, acsarkodva állt roppant 
körben az asztal körül és sóvár szemmel 
nézte a lakmározásokat. Az asztal most 
óriásira nőtt, talán egyszerűbb rajta a la¬ 
koma, de odafér hozzá mindenki, ott ül 
mellette a bámészkodók tömege is és jóked¬ 
vűen, az élet derült örömével lakmározik. 
Te is ott ülsz és hamar érezni fogod, hogy 
jobb a többiekkel együtt ülni és részt venni 
lakomájukban, mint ételmaradékokért ki¬ 
szolgálni a dőzsölőket. 

Eleinte talán furcsa lesz neked ez az új. 
helyzeted, mert ellenkezik minden eddigi 
megszokásoddal és az ember nehezen tudja 
átalakítani azokat a fogalmakat, melyeket 
a világról alkotott magának. De nemsokára 
rá fogsz jönni, hogy mennyivel szebb és 
jobb az élet így, a te életed és mindenki 
élete és meg fogod érteni, hogy ezért érdemes 
volt szenvedni és átalakítani belső világodat, 
szebb és igazabb lesz az életed és az egész 
emberi élet. És örülni fogsz tiszta szívvel, 
hogy végre proletárrá lehettél. 



16S V A S Á R N A P I U J S A G . 14—15. szám. 1919. 66. évfolyam. 

FranKel Leó és a „fraKKos 
banda" tüntetéseK. 

Frankéi Leó, a kinek nevéről most nevez¬ 
tek el Budapesten egy katonai laktanyát, a 
hetvenes évek végén jött haza külföldi 
bujdosásából, mialatt a franczia kormány 
mindent elkövetett, hogy őt, az 187i¬iki for¬ 
radalmi commune egykori miniszterét, el¬ 
fogassa. Haza érve szülővárosába, azonnal 
megkezdette a budapesti munkásság szer¬ 
vezését. Akkoriban nagyon a kezdetén volt 
még a munkások tömörülése. Legelőször a 
malommunkások és a vasgyárak munkásai 
szervezkedtek, de ezek szervezkedése is küz¬ 
dött még a kezdet nehézségeivel. Ügy, hogy 
i87&¬ban, mikor csaknem forradalmi volt 
Magyarországon a közhangúlat a boszniai 
okkupáczió miatt s az általunk rendezett 
népgyűléseken óriási tömegek jelentek meg : 
a munkások csak személyenként vettek részt 
és nem mint szervezettek. A híres lovardái 
gyűlésen is, mely felvonult a miniszterelnöki 
palotába s mely elől Tisza Kálmán megszö¬ 
kött : a munkások csak mint egyének jelen ¬ 
tek meg, jelző táblák nélkül. 

Mikor Frankéi Leó hazakerült, ez a hely¬ 
zet csakhamar megváltozott. 1879 végén 
már szoros volt a tömörülés és kezdett meg¬ 
izmosodni az a fegyelem, mely a magyar¬ 
országi szoczialista mozgalmak későbbi évei¬ 
ben oly bámulatraméltó módon jelentkezett. 
A szervezés munkájában Rauchmaull elv¬ 
társ, vasmunkás és Csillag Zsigmond, a beteg¬ 
segélyző pénztár orvosa voltak Frankelnek 
leghűbb segédjei. 

Ez időben alapította Verhovay Gyula a 
csakhamar népszerűvé vált „Függetlenség" 
czímű lapot, melynek mutatvány száma 
1879 karácsonykor jelent meg. Ez a fényes¬ 
tollú agitátor, a ki három évvel utóbb a 
legsötétebb reakczió szolgálatába szegődött 
s a főpapok támogatása fejében a tiszaeszlári 
heczeket rendezte, lapjának megjelenésekor 
a legszélsőbb radikalizmus tündöklő mezé¬ 
ben ragyogott. Körülötte csoportosultunk, a 
kik akkor a legszélsőbb árnyalatot képeztük, 
így Hermán Ottó, Szalay Imre (a ki nyíltan 
köztársaságinak vallotta magát s Lellén nép¬ 
gyűlést tartott ennek az eszmének hirdetésére) 
így Hentaller Lajos, Tóth Béla, Inczédy 
László s én magam is, a ki Verhovayval fel¬ 
váltva írtam a vezérczikkeket. 

Alig volt a lapunk néhány napos, midőn a 
„frakkos banda" mozgalom kiütött. Ennek 
pedig következő a története. Létezett akkor 
a fővárosban egy „Kisbirtokosok földhitel* 
intézete" czímfl részvénytársaság, (mely 
később a ma is fennálló s altruisztikus ala¬ 
pon szervezett „országos" intézetbe olvadt 
bele), melynek vezérigazgatója Végh Ignácz 
csúnyán becsapta a közönséget. Oly zálog¬ 
leveleket bocsátott ki, melyeknek nem volt 
semmi fedezetük s azok ellenértékét, nyolcz¬ 
százezer forintot zsebre vágta. Egy Dobó 
nevű budapesti ügyvéd hozta el hozzám az 
erre vonatkozó iratokat, jelentve azt is, 
hogy egy másik igazgató is követett el vissza¬ 
éléseket, nevezetesen Tisza László, a minisz¬ 
terelnök bátyja, a ki oly váltókra szedett fel 
pénzeket, melyeknek aláírói nem létező sze¬ 
mélyek voltak. Meggyőződtem, hogy a be¬ 
mutatott okmányok hitelesek s a rendőr¬ 
ségen megtudtam, hogy Tisza zsiránsai nem¬ 
csak azon a helyen nem laknak, a melyeket 
Tisza bemondott, de egész Budapesten isme¬ 
rétiének és így kétségkívül költött személyek. 
Ekkor a Függetlenség szerkesztőségi tanácsa 
elé vittem a dolgot. Szokásban volt ugyanis 
minden fontosabb czikket együttesen me?¬ 
beszélni. Miután ingyen, fizetés nélkül dol¬ 
goztunk a lapnál : megköveteltük a jogot, 
hogy a szellemi irányt közösen állapítsuk 
meg. A szerkesztőségi tanácsban meeállapí¬ 
tottuk, hogy ebben az esetben mit kell írni s 
magát az elsőízikket én írtam meg. „Frakkos 
banda" lett a czíme, szemben Hermán Ottó 
indítványával, a ki „frakkos banditák"¬at 
proponált. 

Lett nagy riadalom, mikor a czikk meg¬ 
jelent! Pedig csak maguk a tények voltak 
benne elmondva, meglehetősen objektíve, 
minden színezés nélkül. De a következő 
napokon még'nagyobb lett az elszörnyűkö* 

A FELSORAKOZOTT VOROS CSAPAT. 

A HADÜGYI NÉPBIZTOSSÁG ÜDVÖZLI AZ EZREDET A NEPBIZTOSI PALOTA ERKÉLYÉRŐL. 

AZ ELSŐ NEMZETKÖZI VÖRÖS EZRED FOGADALMÁNAK LETÉTELE A HADÜGYI 
NÉPBIZTOSSÁG ELŐTT 

A NYUGATI PÁLYAUDVARI VASÜTI MUNKÁSOK VÖRÖS ZÁSZLÓALJÁNAK 
BEMUTATKOZÁSA POGÁNY JÓZSEF HADÜGYI NÉPBIZTOS ELŐTT 
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TENGERESZEK ŐRSÉGRE MENNEK. 

JELENTKEZÉS A VÖRÖS HADSEREGBE. 

EGY DIVATKERESKEDES KIRAKATA ELŐTT. 

dés, mikor maga Verhovay vette tollára a 
thémát s ez ügyből kifolyólag vehemens 
támadásokat intézett nemcsak a bűnösök, 
hanem általában az akkori társadalom felső 
rétegei ellen. A nemzeti kaszinóban volt leg* 
nagyobb a konsternáczió s annak egyik 
tagja, Majthényi Izidor, híres czéllövő, provo¬ 
kálta Verhovay Gyulát. A párbajban Maj¬ 
thényi golyója Verhovay nyakába fúródott 
s kétségben voltak napokon át az orvosok : 
megtudják¬e menteni az életét. 

Most már a főváros nagyközönségét hozta 
izgalomba az eset. Az utczákon, a kávé¬ 
házakban csoportokba verődtek az emberek 
s szörnyűködésöknek adtak kifejezést. Kivált 
azt találták lázítónak, hogy Majthényi volt 
a provokáló, a kinek neve még csak említve 
sem lett a czikkekben s a kinek az egész 
ügyhöz nem volt semmi köze. A szerkesztő* 
séget valósággal ostromolták a kíváncsiak, 
az érdeklődők és a jóbarátok. Feljött Frankéi 
Leó és Csillag Zsigmond is. Velők, Hermán* 
nal és Hentalíerrel együtt elhatároztuk, hogy 
egy nagy tüntetést fogunk rendezni Majthényi 
és társai ellen. Legelőször az egyetemi ifjú* 
ságot nyertük meg, mely csakhamar kiadta 
a jelszót, hogy este 9¬kor „ki az utczára". 
Aztán a munkásokat kellett sorakoztatni, a 
mit Frankelék vállaltak magukra. Hirtelené¬ 
ben írtam egy lelkesítő czikket, mely csak 
másnap (január i4¬én) jelent meg a lapban, 
de a melyről több száz levonatot készíttettem 
a nyomdában. Ezeket a levonatokat még 
aznap Csillag elosztatta az egyes munka¬ 
helyeken, este hat órakor, azután pedig szét* 
küldötte azokba a vendéglőkbe, a hová a 
munkások járni szoktak. 

Még aznap esti 9 órakor megelevenedett 
az akkori Hatvani utcza. Csak tüntetést 
akartunk, tiltakozást az ellen, a mi történt, — 
és semmi egyebet. Ily szellemben beszéltünk 
a néphez, Hermán, Szalay és én. Frankéi 
nem beszélt, mert ő nem birta jól a magyar 
nyelvet, de ott volt ő is, valamint Csillag 
Zsigmond a feleségével együtt. Elég békes¬ 
ségesen végződött volna a dolog, ha a rend¬ 
őrség nem erőszakoskodik. Mindössze „ab¬ 
czúgolások" voltak s a régi fajta négykraj¬ 
czáros darabokkal betörtek néhány ablakot 
(azt se sokat) s már a kirendelt katonai kar* 
hatalom is megkapta a parancsot, hogy 
vonuljon haza a kaszárnyákba : mikor 
Thaisz a főkapitány olcsón akarva babérokat 
szerezni, azokat inzultálta legényeivel, a 
kik már úgy is oszlóban voltak hazafelé. 
Erre tört ki azután az elkeseredés ; napon* 
ként megismétlődtek a csoportosulások és 
tüntetések, de ekkor már nem a kaszinó, 
hanem a rendőrség ellen s nem is szervezve 
többé, hanem a közönség spontán eltökélésé¬ 
bői. A következő napok egyikén sortüzet 
adott azután a katonaság, melynek halottjai 
és sebesültjei voltak. H. P. 

FÉRFIÉNEK. 
Vannak, a kiknek küzdés kell s vér, lárma : 
Én nem való vagyok ilyen világba. 

Nekem nem kell sok hamis bálvány, álnok 
— Ó, sokkal jobban vonzanak az álmok! 

Mily jó is lenne elfordulni titkon 
S fülbefogva bogozni ezer titkom! 

Mert túl immár az első ifjúságon 
Halványodni kezd vérpiros virágom : 

örömök'után nem futok már lázban, 
Csak várom őket be nem csukott házban. 

Emberek iránt gőgös megvetésem 
Sokszor felenged enyhült megértésben. 

— S bár pezsdülök, ha mozdony füttye hallik 
S szép nő az utczán szivembe nyilallik : 

S bár még romantikám virágát hordom 
S tudom, örök hányódás lesz a sorsom : 

A két karom szelíden tárva égbe 
Megyek a zengő déli napsütésbe. 

S kicsordul szívemen nyugalmam méze . . . 
Kelen László. 
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TENGERESZEK KOMMUNISTA GYŰLÉSE BECSBEN : 

Budapesti szónokok beszámolnak a magyarországi nagy politikai eseményekről. 

A forradalmi Kormányzótanács rendeletei. 
Munkás-, katona- és földmíves-

tanácsok választása. 
(A forradalmi kormányzótanács XXVI. számú 

rendelete.) 
A Tanácsköztársaság czélja. 

1. §. A magyarországi Tanácsköztársaság 
czélja : a kapitalista termelési és társadalmi 
rend megszüntetése s a szoczialista termelési 
és társadalmi rendszer megteremtése. E czél 
megvalósításának eszköze : a dolgozók ural* 
mának biztosítása a kizsákmányolók felett. 
A munkás¬, katona* és földmívestanácsokban 
a dolgozó nép hozza a törvényeket, hajtja 
azokat végre és bíráskodik azok megszegó'i 
felett. 

A tanácsok országos gyűlése. 
z. §. A legfó'bb hatalmat a munkások, kato* 

nák és földmívesek tanácsainak országos gyű* 
lése gyakorolja. A magyarországi Tanács¬ 
köztársaságban minden nemzet, ha összefüggő 
nagyobb területen él, külön nemzeti tanácsot 
és intézőbizottságot alkot. A különböző nemzeti 
tanácso k alakítását, egymáshoz való viszonyát 
a föderalisztikus alapon álló magyarországi 
Tanácsköztársaság végleges alkotmányát a ta¬ 
nácsok országos gyűlése fogja megállapítani. 

3. §. Az állami élet összes döntő fontosságú 
kérdéseinek szabályozása és irányítása a mun¬ 
kás¬, katona¬ és földmívestanácsok országos 
gyűlésének hatáskörébe tartozik. A magyar¬ 
országi proletariátus diktatúrája a tanácsok 
országos gyűlése a helyi munkás-, katona¬ és 
föld mívestanácsokkal együtt gyakorolja. 

4. §. A tanácsokat első ízben a forradalmi 
kormányzótanács hívja össze. 

5. §. A munkás¬, katona¬ és földmívestaná¬ 
csók országos gyűlésének tagjait a megyei és 
városi tanácsok választják. A megyei és városi 
tanácsok minden 50,000 lakos után egy tanács¬ 
tagot küldenek, a tanácsok országos gyűlésébe. 

A helyi tanácsok. 
6. §. A falvak és városok ügyeit a munká¬ 

sok, katonák és földmívesek helyi tanácsai in* 
tézik. Általában abban a kérdésben, hogy vala¬ 
mely község falu¬e vagy város, a régi közigaz¬ 
gatási beosztás irányadó. Minden 6000 lakosnál 
kevesebbet számláló község azonban falunak, 
minden 25,000 lakosnál több lelket számláló 
község városnak számít még akkor is, ha a régi 
közigazgatási beosztás máskép rendelkezik 

7. §. A falu tanácsába a falu dolgozó népe 
minden száz lakos után egy tanácstagot küld. 
A tanács azonban nem állhat háromnál keve¬ 
sebb és ötvennél több tagból. 

8. §. A városi tanácsba a város dolgozó népe 
a város minden ötszáz lakosa után egy tanács¬ 
tagot küld. A városok háromszáznál nagyobb 

taglétszámú tanácsot nem választhatnak. Bu¬ 
dapesten a kerületek kerületi tanácsot alakí¬ 
tanak, a melybe a kerület minden ötszáz lakosa 
után egy tanácstagot küld. A kerületi tanács 
azonban legfeljebb háromszáz tagból állhat. 
A kerületi tanácsok lakosságuk számának 
arányában küldenek tagokat Budapest öt¬ 
száz tagból álló központi tanácsába. 

9. §. A falusi és városi tanács az ügyek 
közvetlen intézésére intéző bizottságot alakít 
Az intéző' bizottság a falvakban legfeljebb öt, 
a városokban és Budapest kerületeiben leg¬ 
feljebb húsz tagból állhat. A budapesti köz¬ 
ponti tanács nyolczvantagú intéző biztotságot 
alakít. A központi tanács intéző bizottságának 
tagjai egyúttal tagjai a munkás¬, katona* és 
földmívestanácsok országos gyűlésének is. 

10. §. A falusi és városi tanácsok alakítják 
meg a járási munkás¬, katona¬ és földmíves¬ 
tanácsokat. A járási tanácsba úgy a falvak, 
mint a határos városok tanácsai minden ezer 
lakos után egy¬egy tagot küldenek. A városok 
küldöttei azonban a járási tanács tagjainak 
legfeljebb felét tehetik k i . Azok a városok, a 
melyek ugyanazon vármegye több járásának 
területével határosak, minden jírási tanácsba 
küldenek ki tagokat, de a városok által a 
járási tanácsnak küldött tagok száma együtt¬ 
véve nem lehet több a tanács felénél. A járási 
tanács tagjainak száma hatvannál nagyobb 
nem lehet. 

11. §. A járási tanácsok tagjait a városi ta¬ 
nács tagjai és a falusi tanácsok választási 
megbízottai választják. Minden falusi tanács 
egy választási megbízottat választ. A válasz¬ 
tást olyan járásban, a mely várossal nem hatá¬ 
ros, a járás székhelyén, olyan járásban pedig 
a mely egy vagy több várossal határos, a 
szomszédos legnagyobb városban kell meg¬ 
ejteni. 

12. §. A járási tanács ügyeinek közvetlen 
intézésére legfeljebb tizenöttagú intéző bizott¬ 
ságot váiaszt. 

13. §. A megyei munkás¬, katona¬ és föld
mívestanácsokat a megye területén levő vá¬ 
rosi és járási tanácsok választják. A megye 
területén lévő törvényhatósági jogú városok is 
küldenek tanácstagokat, a megyei tanácsba. 
Minden ötezer lakos után egy megye: tanács* 
tag választandó. 

A megyei választási bizottság határozza 
meg, hogy egy¬egy város, illetőleg járás hány 
tanácstagot küld a megyei, illetőleg a városi 
tanácsba. A megyei tanács tagjainak száma 
nem lehet háromszáznál több. 

14. §. A megyei tanács az ügyek közvetlen 
intézésére legfeljebb negyven tagból álló intéző 
bizottságot választ. 

15. §. A falusi, városi, járási és megyei ta* 

nácsok kötelesek a felettes tanácsok rendele¬ 
teit végrehajtani, a területükön élő dolgozó 
népesség gazdasági és kulturális jólétét min¬ 
denkép előmozdítani és a területükön fel¬ 
merülő összes helyi jelentőségű ügyekben intéz¬ 
kedni. 

16. §. Az intéző bizottságok azoknak a taná¬ 
csóknak felelősek, a mely tanácsok a bizott
ságokat kiküldöttek. A falusi tanácsot és a 
falu intéző bizottságát ellenőrzi a járási ta-¬ 
nács és intéző bizottsága, ez utóbbiakat a me¬ 
gyei tanács és intéző bizottsága. A városi ta¬ 
nácsokat és intéző bizottságaikat közvetlenül 
a tanácsok országos gyűlése ellenőrzi. 

17. §. Budapesten a kerületi tanácsok és bi¬ 
zottságok felett az ellenőrzést a központi ta¬ 
nács és annak intéző bizottsága gyakorolja. 

18. §. A felettes tanácsnak vagy intéző bi¬ 
zottságnak jogában áll az alárendelt tanács 
határozatait megváltoztatni. 

A választói jog. 
19. §. A Tanácsköztársaság csak a dolgozó 

népnek adja meg a választói jogot. Választók 
és tanácstagokká választhatók nemre való te¬ 
kintet nélkül mindazok, a kik tizennyolezadik 
életévüket betöltötték és a társadalomra hasz¬ 
nos munkából élnek, mint a munkások vagy 
alkalmazottak stb., vagy olyan háztartási 
munkával foglalkoznak, a mely az előbb emlí¬ 
tett munkásoknak, alkalmazottaknak raun¬ 
kaját lehetővé teszi. Választók és választhatók 
továbbá a Vörös Hadsereg katonái, valamint 
a Tanácsköztársaságnak azok a hasznos mun¬ 
kából élő munkásai és katonái, a kik munka
képességüket egészben vagy részben elvesztették. 

20. §. Választók és választhatók más állam 
polgárai is, ha az előbbi $¬ban említett feltéte¬ 
leknek megfelelnek. 

21. §. Nem választók és nem választhatók 
azok, a) ű kik nyereség szerzése czéljából bér¬ 
munkásokat alkalmaznak, b) a kik muhkanél¬ 
kuli jövedelemből élnek, c) kereskedők; d) lel¬ 
készek és szerzetesek, e) elmebetegek és gondnok¬ 
ság alatt állók, f) a kiknek politikai jogai aljas 
indokból elkövetett bűncselekmény miatt fel 
vannak függesztve, annak az időnek tartamára, 
a melyet az Ítélet megállapít. 

Választási eljárás. 

22. §. A forradalmi kormányzótanács min* 
den városban választási bizottságot állít fel a 
városi tanácsi választások intézésére. A falusi 
és járási választások intézésére a forradalmi 
kormányzótanács a megyei székhelyeken állít 
fel külön választási bizottságot, a melynek 
joga van nagyobb községekre, vagy egész 
járásokra külön választási bizottságokat ki* 
nevezni. 

23. §. A szavazás a szavazatszedő bizottsá¬ 
gok előtt titkosan, a jelöltek nevét tartalmazó 
listák leadásával történik. Azokat a jelölteket 
kell megválasztottaknak tekinteni, a kik a 
legtöbb szavazatot kapták. 

24. §. Azokban a falvakban és városokban, 
a hol a választók száma ezt megköveteli, több 
szavazatszedő bizottságot kell felállítani. 

25. §. A szavazatszedő bizottságok tagjait a 
választási bizottság küldi k i . 

26. §. A szavazásról kettő példányban jegy* 
zőkönyvet kell felvenni. A szavazatszedő bi¬ 
zottság összer tagjai mindkét példányi alá¬ 
írják. 

27. §. Minden szavazásról szóló jegyző
könyvet az illetékes választási bizottságnak 
kell megküldeni. 

28. §. A választási bizottságok megáilapít¬ 
ják a tanácsi választások eredményét. Az ered* 
menyek megállapításáról két példányban jegy¬ 
zőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv egy 
példányát megküldik a kormányzótanácsnak. 
A kormányzótanács felülbírálhatja a válasz* 
tási eredmények megállapítását és a szabályta
lan választásokat megsemmisítheti. 

29. §. A falusi és vámosi tanácsok megválasz* 
tása után történik a járási, a járási tanácsok 
megválasztása után a megyei, a megyei taná
csok megválasztása'után az országos tanács 
tagjainak megválasztása. Mindennemű vá!asz¬ 
tás eredménye fölött végst, fokon a tanácsok 
országos gyűlése dönt. A tanácsok egyelőre hat 
hónapra alakulnak. 

30. §. A választók ugyanazon a módon, a 
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hogy a tanácstagokat választották, visszavon
hatják azok megbízatását. 

31. §. Küiön rendelettel szabályozza majd a 
kormányzótanács a választások napját. Külön 
rendelettel szabályozza továbbá a kormányzó* 
tanács azoknak a bizottságoknak a mega!akí¬ 
tását, melynek a végleges alkotmány életbe* 
léptéig, egyes nemzetek ügyeinek intézésében 
döntenek. 

A tanácsi választások kitűzése. 
(A forradalmi kormányzótanács XXVII. számú 
rendelete a falusi, városi, járási, megyei és 
országos munkás-, katona- és iöldmívestanácsi 

választások megtartásáról.) 
A forradalmi kormányzótanács szükségesnek 

tartja, hogy Magyarország dolgozó népe akaratát 
a munkás¬, katona* és föld mívestanácsok útján 
minél előbb kifejezésre juttassa. 

A forradalmi kormányzótanács elrendeli te¬ 
hát, hogy 

1. a falusi és városi tanácsok megválasztását 
legkésőbb április 7¬ig, 

2. a járási tanácsok megválasztását legkésőbb 
április W¬én, 

3. a megyei tanácsok választását legkésőbb 
április 12¬én, 

4. a tanácsok országos gyűlésének választásait 
legkésőbb április 14¬én meg kell tartani. 

A választási eljárásra vonatkozó részletes uta¬ 
sításokat a forradalmi kormányzótanács külön 
fogja kibocsátani. 

Budapest, 1919. évi április hó 2. napján. 
A forradalmi kormányzótanács. 

Vidéki munkás-, katona- és pa
raszttanácsok és direktóriumok 

hatásköre. 
(A forradalmi kormányzótanács XXVII. számú 

rendeletéhez.) 
Hivatkozással a vidéki munkás*, katona* és 

paraszttanácsok és direktóriumok hatás* és 
jogköre tárgyában kiadott 2221. K. T . E 1919. 
X X V I I . számú rendeletre, a hadügyi népbiz* 
tosság a belügyi népbiztossággal egyetértőleg 
megállapította, hogy a forradalmi kormányzó¬ 
tanács fenti rendeletének első pontjában em¬ 
lített „meglevő karhatalom" nem vonatkozik 
a Vörös Hadsereg már meglevő, valamint 
most toborzás alatt levő alakulásaira, hanem 
kizárólag a rendőrségre, csendőrségre, nemzet¬ 
őrségre, népőrségre, védőrségre, szóval a for¬ 
radalmi helyi közbiztonságot biztosító Vörös 
Népőrség alakulásaira. 

A Vörös Hadsereggel kizárólag a hadügyi 
népbiztosság, valamint az ennek alárendelt 
hadosztály¬, kerületi dandár*, csoport* és ka¬ 
tonai állomásparancsnokságok rendelkeznek, 
a melyek mellé politikai megbízottak vannak 
beosztva. 

A mennyiben tehát valamely direktórium* 
nak karhatalom gyanánt vörös hadseregbeli 
alakulásokra volna szüksége, forduljon a' kerü¬ 
leti illetékes hadosztályparancsnokhoz, sür¬ 
gős esetben a legközelebbi katonai állomás* 
parancsnoksághoz. 

A biztosító intézetek 
szoczializálása. 

(A forradalmi kormányzótanács XXV. számú 
rendelete.) 

1. §. A forradalmi kormányzótanács elhatá¬ 
rozza a biztosító intézetek szoczializálását. 
A szoczializálás munkáját azzal kezdi meg, 
hogy felhatalmazza a pénzügyi népbiztost az 
összes biztosító intézetek vezetésének átvételére 
és ellenőrzése alá helyezésére. 

A Tanácsköztársasági vezetés és ellenőrzés 
alá helyezett biztosító intézeteket a Pénzinté* 
zeti Központ pénzügyi és gazdasági irányítása 
és felügyelete mellett a pénzügyi népbiztos 
által kinevezett ellenőrző megbízottak vezetik 
a pénzügyi népbiztos utasításainak megfele* 
lően. 

2. §. Kárbiztosítás esetén a biztosító inté* 
zetek eddig vállalt és esedékessé vált fizetési 
kötelezettségeiknek akként tesznek eleget,hogy 
a kétezer koronáig terjedő biztosítási összegeket 
a jogosultnak kifizetik, a kétezer koronán 
felüli biztosítási összegeknél az egész esedékes 
összeget a Pénzintézeti Központhoz utal* 
ják át. 

Ha azonban a kár oly dolgot ért, mely köz¬ 
tulajdonba ntfent át (például köztulajdonba 
vett lakóház, ipari üzem, ékszer, stb.) a bizto* 
sított részére fizetést teljesíteni nem lehet, 
hanem a szabályszerűen megállapított teljes 
biztosítási összeget be kell fizetni a Pénzinté* 
zeti Központhoz. 

3. §. A megrongálódott vagy megsemmisült 
tárgyak helyreállítására, vagy azok helyett 
újak beszerzésére a pénzügyi népbiztos az 
esedékessé vált biztosítási összegből meg* 
felelő összegeket folyósíthat. 

4. §. Az életbiztosítási kötvények alapján 
esedékessé váló biztosítási összegekből havon¬ 
ként kétezer koronánál többet kifizetni nem le¬ 
het. A kétezer koronát meghaladó biztosítási 
összegeknél az egész összeg a Pénzintézeti Köz* 
ponthoz utalandó át, a hol a felett a fél a for* 
radalmi kormányzótanács X I I . számú rendé* 
léte értelmében rendelkezhet. 

Életbiztosítási kötvényekre kölcsönök és visz¬ 
szavásárlási összegek nem folyósíthatok. 

Járadékbiztosítások alapján a jogosult ré¬ 
szere havonként legfeljebb kétezer koronát le* 
het folyósítani. Az ezt meghaladó összeget a 
Pénzintézeti Központhoz kell átutalni. 

5. §. Ha a biztosított félnek valamely pénz* 
intézetnél folyószámlája vagy betétje van, az 
előbbi §§¬okból megállapított kétezer koronás 
összegeket sem veheti fel teljesen, hanem csu* 
pán akkora összeget, hogy a forradalmi kor* 
mányzótanács X I I . számú rendelete értelmé* 
ben havonkint kifizethető összeg és a biztosi* 
tási összeg együttvéve kétezer koronát meg ne 
haladhasson. 

Ezért tehát a fél biztosítási összeg felvé* 
tele előtt köteles bejelenteni, hogy van¬e va¬ 
lamely pénzintézetnél folyószámlája vagy be* 
tétje, mekkora annak az összege és hol van 
elhelyezve. A biztosító intézet a bejelentés 
alapján megállapítja, hogy a félnek az i t t fog* 

laltak értelmében mekkora összeg fizethető ki, 
a többletet pedig átutalja a Pénzintézeti Köz* 
ponthoz. 

6. §. A Pénzintézeti Központ gondoskodik 
arról,, hogy a hozzá átutalt biztosítási össze* 
gek a 2. §. második bekezdésében foglalt eset 
kivételével a félnek javára Írassanak annál a 
pénzintézetnél, a melynél már betétje vagy 
folyószámlája van, feltéve, hogy ez a pénz* 
intézet a pénzügyi népbiztos ellenőrzése 
alatt áll. 

A pénzügyi népbiztos rendelettel határozza 
meg, hogy a Pénzintézeti Központ milyen eljá* 
rást kövessen akkor, ha a félnek folyószámlája 
vagy egyéb betétje nincs, vagy pedig olyan 
pénzintézetnél van, mely nem áll a pénzinté* 
zeti népbiztos ellenőrzése alatt. 

7. §. A külföldön, vagy Magyarországon 
megszállott területein lakó feleknek járó biz* 
tosítási összegeket a Pénzintézeti Központ* 
hoz csonkítatlanul át kell utalni. 

8. §. A 2, 3, 4, 5, 6, és 7. §*ok rendelkezései 
nyugdíjintézetekre, nyugdíjpénztárakra és biz* 
tosítással foglalkozó egyesületekre is alkalma* 
zást nyernek. Ezek tekintetében a pénzügyi 
népbiztos külön rendelettel intézkedik. 

9. §. A biztosító intézetek alkalmazottai, 
beleértve az igazgatókat is, ezentúl 3000 ko¬ 
róna havi fizetésnél nagyobb fizetést nem kap¬ 
hatnak. Mindazok, a kiket a pénzügyi nép¬ 

biztos utasítására el nem mozdítottak, köte* 
lesek munkájukat az intézetben rendszeresen 
tovább is végezni. Az elmozdított alkalmazót* 
tak is kötelesek a pénzügyi népbiztos utasítá* 
sara az intézetben megjelenni, felvilágosításo* 
kat és tanácsokat adni. Az i t t meghatározott 
fizetésen felül az alkalmazottak semmi más 
czímen nem kaphatnak illetményt. 

10. §. A pénzügyi népbiztos hozzájárulása 
nélkül a biztosító intézetek alkalmazottainak 
eddig élvezett jövedelme nem emelhető fel. 

11. §. A pénzügyi népbiztos e rendelet intéz* 
kedései alól szükség esetén kivételeket engedé* 
lyezhet. 

12. §. Azok fölött, a kik e rendelet szabá* 
lyait megszegik, a forradalmi törvényszék 
itél. 

13. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép 
életbe. 

Budapest, 1919 márczius 30. 
A forradalmi kormányzótanács : 

Garbai s. k. Varga s. k. 
elnök. pénzügyi népbiztos. 

A szállodák és penziók köztulaj
donba mentek át. 

(A forradalmi kormányzótanács XXXTTT. 
számú rendelete.) 

1. §. A szállodák és penziók minden béren* 
dezésükkel, felszerelésükkel és készletükkel egy ült 
a bennük foglalkoztatott munkások létszámára 
való tekintet nélkül köztulajdonba mennek át. 

2. §. A köztulajdonba vett szálloda vagy 
penzió üzemének folytatásával járó összes 
szerződéseket és egyéb jogügyleteket a terme* 
lési biztos köti meg. Egyébként az üzemveze* 
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tésére és ellenőrzésére nézve a forradalmi 
kormányzótanács IX. számú rendelete irány¬ 
adó . . 

3. §. Az ellenőrző munkástanácsok a forra¬ 
dalmi kormányzótanács IX. számú rendelete 
értelmében a jelen rendelet megjelenése után 
haladéktalanul meg kell alakítani és a meg¬ 
lakulást az üzem nevének, telephelyének, a 
foglalkoztatott munkások számának és az el¬ 
lenőrző munkástanács tagjai nevének megje¬ 
lölésével be kell jelenteni a szocziális termelés 
népbiztosságának. 

4. §. Az ellenőrző munkástanács megalakí¬ 
tása után az üzem berendezéséről, felszerelésé¬ 
ről és készleteiről azonnal leltárt kell felvenni. 
A termelési biztos e leltárt, melyet az ellen¬ 
őrző munkástanács minden tagja aláír, a szo¬ 
cziális termelés népbiztosságának haladékta¬ 
lanul megküldeni köteles. 

5. §. A termelési biztos hetenként két ízben 
a mindenkori üzemi bevételt a Pénzintézeti 
Központnál köteles folyószámlára elhelyezni. 
Az el helyezett összegek feletti rendelkezéshez 
a termelési biztos és az ellenőrző munkásta¬ 
nács egy tagjának aláírá a szükséges. A pénz¬ 
kezelésre a Pénzintézeti Központ által kineve¬ 
ze t t ellenőr felügyel. 

6. §. A leltár felvétele és a pénzkezelés kö¬ 
rül visszaélést elkövetők felett a forradalmi 
törvényszék itél. 

7. §. E rendelet hatálya gyógyfürdőkben és 
fürdőhelyeken levő szállodákra és penziókra, 
továbbá bárhol levő szanatóriumokra nem ter¬ 
jed ki. 

8. Ez a rendelet kihirdetése napján lép 
életbe. Végrehajtása a szocziális termelés nép¬ 
biztosának hatáskörébe tar tozik . 

Budapest , 1919 április 2. 
A forradalmi kormányzótanács. 

Áruüzletek köztulajdonba vétele. 
(A forradalmi kormányzótanács X X X I . számú 

rendelete.) 

1. §. A Magyarországi Tanácsköztársaság 
feladatának tekinti annak biztosítását , hogy a 
rendelkezésre álló árúk az igazán rászorulók¬ 

nak jussanak. E czélból a tanácsköztársaság 
köztulajdonba veszi és a munkásság (üzleti 
alkalmazottak) ellenőrzése alá helyezi: 

1. azokat az üzleteket, a melyek nagyban 
( továbbeladók részére) á r u s í t a n a k ; 

2. azokat az üzleteket, a melyek a kicsiny¬ 
ben (közvetlenül a fogyasztó részére) való el¬ 
adás mellett nagyban is árusí tanak ; 

3. azokat az üzleteket, a melyek csak köz ¬ 
vétlenül fogyasztóknak árusí tanak ugyan, de 
1919. márczius hó 22¬én tíz vagy több mun¬ 
kás foglalkoztattak. 

2. §. A köztulajdonba á tve t t üzleteket a 
szocziális termelés népbiztosa által kinevezett 
üzleti biztosok a volt tulajdonos okbevonásával 
a szocziális termelés népbiztosának utasítása 
szerint vezetik. 

Egy üzleti biztos alá több üzletet is lehet 
rendelni. 

3 . §. A köztulajdonba vett üzlet munkásai 
ellenőrző munkástanácsot választanak, a mely¬ 
nek feladata a munkafegyelem megteremtése, 
a nép tulajdonának védelme és az üzletvitel 
ellenérzése. 

A munkások, ha számuk kettőt meghalad, 
de tíznél nem több, az ellenőrző munkásta¬ 
nácsba maguk közül három tagot választanak, 
minden további tíz munkás után még egy¬egy 
tagot , de legfeljebb összesen hét tagot . 

Ha az üzletnek nincs munkása, vagy azok 
száma ket tőt meg nem halad, a szakmabeli 
munkások szakszervezete küld az üzlet ellen¬ 
őrzésére megbízottat . Az üzlet bolt tulajdo¬ 
nosa tartozik a szakszervezetet ez iránt meg¬ 
keresni. 

Az üzlet minden alkalmazottja munkás . 
4. §. Az ellenőrző munkástanácsot e rende¬ 

let megjelenése után haladéktalanul meg kell 
alakítani és a megalakulást a czégnek, az 
üzlet nemének, telephelyének, a foglalkozta¬ 
t o t t munkások számának és az ellenőrző 
munkástanácsi tagok, illetőleg a szakszerve¬ 
zeti megbízott nevének megjelölésével be kell 
jelenteni a szocziális termelés népbiztosának. 

5. §. Ha az üzleti biztfts és az ellenőrző mun¬ 

kástan ács között nézeteltérés merül föl, a mun¬ 
kasok nem intézkedhetnek önhata lmúlag, ha¬ 
nem panaszszal fordulhatnak a s ocziális ter<¬ 
melés népbiztosához, a ki a panaszt sürgősen 
megvizsgálja és haladéktalanul dönt . Döntése 
kötelező. A míg nem döntö t t , az üzleti biztos 
rendelkezéseit követni kell. 

6. §. A szocziális termelés népbiztosa jdőn¬ 
ként kiküldött ellenőrök útján gondoskodik 
minden köztulajdonba vett üzlet legfőbb ellen¬ 
őrzéséről. 

7. §. Ez a rendelet azonnal életbelép. Végre¬ 
hajtása a szocziális termelés népbiztosságának 
feladata. 

Budapest, 1919 április 2. 
A forradalmi kormányzótanács. 

A munkaügyi bíróságok 
átszervezése. 

(A forradalmi kormányzótanács XXVII I . számú 
rendelete.) 

Addig is, a míg az igazságügyi szervezet 
végleges átalakítása meg nem történik, a for¬ 
radalmi kormányzótanács a következőket ren¬ 
d e l i : 

1. A munkaügyi birósígok ezentúl kizá¬ 
rólag két munkavállaló¬ülnöknek közreműködé¬ 
sével járnak el, még pedig o t t is, a hol eddig 
ülnökök nélkül működtek . 

A munkaügyi bíróság elnöke szükség ese¬ 
tében olyan ülnököt is megidézhet, a kinek az 
illető ügy nem tar tozik a szakmája körébe. 

2. §. Fizetési meghagyás kibocsátásának he¬ 
lye nincs. 

Az érdemleges tárgyalást külön perfelvétel 
nélkül a legsürgősebben, de legkésőbb tizenöt 
napon belül meg kell t a r t an i . 

3 . §. A munkaügyi bíróság hivatalból köte¬ 
|es felderíteni a tényállást a szolgálati szerző¬ 
dés létrejötte, a követelés fennállása és összege 
tekinte tében. Ez a szabály beismerés, elisme¬ 
rés, egyezség és mulasztás esetében is áll. 

4. §. A munkaügyi bíróság határozata i ellen 
felebbvitelnek helye nincs. 
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Azokban a perekben azonban, a melyekben 

a munkaügyi bíróság a jelen rendelet életbe¬ 
lépte előtt már érdemleges Ítéletet hozott, a 
felebbvitelre az eddigi szabályok irányadók, 
azzal az eltéréssel, hogy a felebbezési biróság 
is kizárólag két munkavállaló¬ülnök közremű¬ 
ködésével jár el, még pedig akkor is, ha az 
elsőfokú biróság ülnökök nélkül határozot t . 

5. §. Ezt a rendeletet az igazságügyi nép¬ 
biztos hajtja végre. 

Budapest, 1919 április 2. 
A forradalmi kormányzótanács. 

A szoczializált üzemek vezetői és 
tisztviselői helyükön maradnak. 

(A forradalmi kormányzótanács XXXIV. 
számú rendelete.) 

1. §. A szoczializált és ezután szoczializá¬ 
landó üzemek eddigi vezetői, igazgatói és 
összes tisztviselői, a mennyiben 1919. évi 
márczius hó 22¬én helyükön voltak, vagy szol¬ 
gálatuk betöltésében önhibájukon kívül aka¬ 
dályozva voltak, kötelesek helyükön maradni 
és*minden erejükkel és tudásukkal az üzemet 
továbbszolgálni. 

Fizetésük nem lehet több annál a jövede¬ 
lemnél, a melyet a vállalattól eddig húztak, 
de semmiesetre sem haladhat meg havi 3000 
koronát. 

Szolgálati helyükről csak az illető üzem¬ 
termelési biztos távolíthatja el őket, á szocziá¬ 
lis termelés népbiztosának előzetes hozzájáru¬ 
lásával. 

2. §. Forradalmi törvényszék itél azok fe¬ 
let t , a kik e rendelet szabályait megszegik. 

3. §. Ez a rendelet azonnal életbe lép. Végre¬ 
hajtása a szocziális termelés népbiztosának 
feladata. 

Budapest, 1919. évi április 2. 
A forradalmi kormányzótanács. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Gróf Mách Zsigmond. Nagy Endre ily czímű 

regénye a legkomolyabb írói erőfeszítés, a mit ez 
a szeretetreméltó író eddigi pályáján felmutatott. 
Széles alaprajzú történeti regény a múlt század 
elejéró'l s olyan témáját fogja meg a régi magyar 
életnek, a mely tele van a mai időkbe is bele-
hangzó aktuális mellékzöngékkel : a jobbágyság 
sorsát a rendi világban s azt a psychológjai folya
matot, a mely a nemesség jobb részét abban a 
mozgalmas idó'ben a jobbágy felszabadítás irányába 
sodorta. A nemesség harczai a vármegyeházán a 
rendi alkotmányért a királyi hatalom ellen, a vi
déki urak duhaj, parlagiasan viharos életmódja, a 
sűrű magyar vér sötét lobogása, a Martinovics-
pör emlékei, az ébredező' irodalmi szellem s a 
jobbágy-nép gyötört, kizsarolt sorsa, a rendiség* 
rettentő' igazságtalansága és nemzetpusztító mérge' 
adják a regény hátterét. Az előtérben pedig egy 
bihari földesúr, gróf Mách Zsigmond áll: roppant 
gazdag, hatalmas erejű, tehetsei.es, de a szükkörű 
vidéki életben elparlagiasodott, gőgös nagyúr, szen
vedélyben, mulatságban, szeretetben és haragban 
féktelen, indulatos fellobbanásaiban félelmetes, kí
méletlen és gyöngéd, durva és jószívű, nagy tet
tekre képes és apró-<;seprő virtusokban kiégő nagyúr. 
A történet "elején Vezére a bihari nemes uraknak 
a rendi előjogokéit való küzdelemben, aztán az 
élet keserűségei, második feleségében való csaló
dása, szörnyű bosszúja s az e miatt szenvedett 
kufsteini fogság, nem különben egy házában ne
velkedett tüneményes tehetségű jobbágy-fiú hatása 
alatt mindinkább megpuhul, felismeri a rendiség 
szörnyű igazságtalanságát és a saját jószántából 
fölmenti jobbágyait. Az alak beállítása némileg az 
idősebbik Wesselényire emlékeztet, a milyennek 
Kemény Zsigmond leírta s a motivumok fűzésé
ben, a régi Magyarország hangulati képeiben Jókai 
iskolájának tanulságait értékesíti az író, de az 
alaptéma megfogása egészen a mai levegőből való. 
Nagy Endre legnagyobb írói erénye, a friss, köny-
nyed elbeszélni tudás ebben a regényében is meg
van teljes mértékben, de megkomolyodva és stílus
ban is erősebb lendülettel. Egy könyvét sem olvas
tuk olyan szives örömmel.'Tmint ezt a regényt. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Pdroy Sán

dor szepesi megyés püspök 71 éves korában, Buda
pesten. — Kunz Ferencz nagykereskedő, 65 éves 
korában, Budapesten. — Honig Albert 42 éves 
korában, Budapesten — Vaszkó Gyula fehérgyar
mati gyógyszerész, Budapesten. — Weidinger BenS 
64 éves korában, Budapesten. 

Ozv. Martiny Jánosné szül. Balogh Mária 92 
éves korában, Pomázon. — Ozv. dr. Tatay Adolf né 
néhai dr. Tatay Adolf óbudai kerületi orvos öz
vegye. — Asztalos Ida, Asztalos Lajos budafoki 
kereskedő leánya, Budafokon. — Solti Miffsáné, 
szül. Böhm Rózsika, Budapesten. — Réti Gizella, 
Budapesten. — Goldstein Sándor né, szül. Schwarcz 
Éva 63 éves korában, Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek-
Sasszárnyakon. Ez a vers nem száll sasszárnya, 

kon, — egyáltalán nincs neki szárnya. 
Béla király lova. Invenczió nélküli, száraz kró¬ 

nikás történet, olyan prózában írva, mintha.a m « 
gyar*próza egy lépést sem fejlődött volna ötven 
év óta. 

Verhaeren.-Nem]jól értette meg a franczia szö* 
veget; a ki költőket akar fordítani, annak jobban 
kell tudni francziául. 

KÉPTALÁNY. 

"3^ ^JL^^I 

A «Vasárnapi Ujság» 7-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Ki a hazáért ontja vérét, 
vérianuságban leli bérét. 

Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegyééi. 11. 

&»»»£»»»»»£»»4fc»'Mfc»£jfe 

ftgvényes 
SAVANYÚVÍZ 
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Figyelem ! Szülőbir tokosok! 
Mindenki fedezze szükségletét 

^ M i r jzWkötöző paptrspárgábart 
20 kilogrammos csomagokban postán szállítható. Postai 
szállitás sokkal olcsóbb és biztosabb, mint a vasúti 
szállítás. Mig a készlet tart, kapható Cordel inwerke 
G, m. b . II. magyarországi eladási irodájában, 
Budapest , V., Zoltán-utcza ÍO. Telefon :Jj9—18. 
Sürgönyczim : • Cordelinwerke,'Budapest, Zoltán-u. 10.. 

"Franczia parfümök ÉfMtéÉ 
"''•'••••*••'"••••••••• Batschari, LoriBan Ideál, 
Tulipán 1 4 - K. Rozsa bonafide, Chypre, Kairó máUviráe. 
Ibolya, Orgona, Gyöngyvirág, Akáciia, Orchidea parfümöt 

••— koronáért dekánként, utánvéttel. 

GROSS ANTAL kiviteli haza, 
Budapest, VIII. ker., József-korút 23. sz. félemelet. 

Csiszolt és díszes üvegek raktáron. 

Ez az a lemez! 
Ha igazán kellemesen akar mulatni, 

hozassa meg a most legújabban megjelent 

„Ujvnri telefonál" 
czimü kétoldalas, tréfás, kaczagta tó hanglemezt . 
Á r a : H a t d a r a b ócska, lejátszott hanglemez. 
Ezen lemez pénzért nem kapható. — Újvári Károly ezen 
lemezen ugyancsak megkaczagtatja hallgatóit Elejétől 

végig holtra nevettető I Kizárólag csakis mm 
H a n g s z e r - n a g y á r u h á z á b a n 

Bndapest, VIIL, József-körűt 15. sz. 
fiók: Ráday-ntcza 18. sz. alatt 

Tele fon : J ó z s e f 35 92 . 
Ó r á s ! Figyeljen a . W A G N E R , névre, hogy máshoz 
be ne tévedjen. Beszélőgépek 200—löOO koronáig . 

Árjegyzék ingyen. 

Hirdetések 
felvétetnek 

BLOCKNERI. 
hirdetöirodában 

• 

IV„Semmelweis-u.4. 
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FOGAK éa teljes fogsorok 
szájpadlás nélkül, 
a gyökerek eltá
volítása tölöalegea 

• tpaaalauau fog- te »iaj beteglegekben. — — 
FOG -tömések, arany 

fogkoronák te 
aranyhictak. tar
tói porcellán- te 

aranytomejek. tii évi jótállással. 
FOG -husii telje* érzéstelení

téssel ; hasznavehetőt len. 
régi fogsorokat át a lakitok 
Vidékiek egy nap alatt 

klelégltutaek. — Mérsékelt arak. 

Dr. H E G E D Ű S J A K A B 
fogorvos, egyetemi orvostudor, 

Intézet, Budapest, CIsÖ Fővárost Fogorvosi 
VII . , Erzsebet-körút 44, emelet. 

MA*GIT-Cfc£M£ 
• fö- anyu hö'gy.-k kedvencz szépítő szere, az 
egész világon >i van terjedve. Páratlan hatása 
FZcreiiO és ö-í-zrállitásában rejlik, a bór azonnal 
felve.-zi és kivá'ó hatása pár óra li folyása alatt 
észlelhető. Mivel a Margi:-eremet utánozzák és 
hamisítják, tessék eredeti védjegygyei ellátott 
dobozt elfogadni, mert esak ilyen készítményért 

vállal a készítő mindennemű felelősségei. 
A Margit-oréme ártalmatlan, zsírtalan Tégy ts7ta 
készítmény, a mely a külföldön nagy f-l ftnést 
keltett. — Ara kis tégely 4 K. nagy tézely 8 K. 
Margit-szappan 5.80 kor. M argit-poudtr 3. — Lur. 

Gyártja: 
FÖLDES KELEMEN laboratóriuma, Aradon. 
Kaikat* mlaiei lyógytarbaa, illatszer- • dretua-tjetae*. 

Ö0O0CXO0CCCXO0CCCCO3C0OöO0O0Q0O«l 

Gyermekeknek 
legbiztosabb szer váltó
láz hidegle lés és szamár
köhögés el len a m a g y a r 
orvosok által 40 arany -
nya l jutalmazott 

Hossnyay világhírű 

cznkorkája 
Ghlidn-
csokoladéja. 

Nem keserű és így 
g y e r m e k e k szívesen 
veszik Milléniuml nagy 
éremmel, kitűntetve és 

y Kapható minden gyógyszertár-
A valódi kteattmény eeoma- b an. — , Készíti a feltalált): 

goiopaplroaan 
Rozsnyay M. névaláírása EOZSnyay látyáS gjÓgySZ. látható. 1 drb i n 60 rilUr. Vadon, Szabadság-tér. 

Betegeknek jó t a n á c s ! 
Aki ieeggyengeségben szenved, ideges, izgatott, gyenge, 
kimerült feledékeny, életunt siti., kinek feje, háta, tagjai 
fájnak, kit szividegesség, ideges-gyomorbaj. bél-és hólyag-
zavarok gyötörnek, ki rtieumás, köszvényes hénutt, 
hüilótt sto., kérje díjtalanul a «Modern Vi l lamos 
Gyógymódról* czimü könyvet (külön kötet férfiúknak, 

külön kötet a nőknek) az 

. . E L E K T R O V I T A L I Z E R " 
o r v o s i r e n d e l ő i n t é z e t t ő l ^ 

Bmdapeat , V I I . , K e r t é s z - u t c a * SO 3 3 . u á m . 

Új könyv! 

S Z A B Ó E N D R E 
forradalmi versei 

VILLHMLASOK 
Ara 10 % felárral 8 korona 80 fillér 

A F R A N K L I H - T Á R S T J L A T KIADÁSA. 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

Megjelent a 

LA HONGRIE BEPUBLICAINE 
(Quatriéme année de la t i tvue Francé Hongroise) 

Előfizetési ár egy éne 40 K, fél évre 20 K. 
Előfizetéseket elfogad a szerkesztőség : 

Budapest . IV., Semmelweiss-n. 4. 
(Blookner hirdetési iroda) és Szeged, Pallavieini-u. 5. 

Hajnövesztő, 

Arozápolás, 

amilyen még 
nem létezett. 

Rövid idő alatt due hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őszülést és az ősz hajaknak eredeti színét 
visszaadja. Egy hónap alatt fényes ered
mény. Ára 15 é s 2 0 K. BOTÁR Z. REGINA 

kozmetikai műintézete. 
Bndapest, VII., Erzsébet-korút 34. I. em. 

arozgőzólés és villanymasszás egész nap. 

•StSEZ&SPSSZSESX&S^^ 

LOHR MÁRIA 
ggÍía*»Vin,Baross-u. 85. 

(KRONFUSZ) 
A főváros első é s < 

iipke-
tisztító, vegytlsz- ( 

a ! Fiókok: 
II. Fó-utoza 27, IV. EakD-út 6, Kecskeméti 
Htoza 14, V. Harffllnozad-utoza 4, VI.TeréZ' 
körút 39, Andrássy-ut 16, VIII. József-krt 2. Túlerőn: Jdzi.2 

legrégibb csipke-
tisztító vegytlsz-
titó és kelmefestő 

gyári intézete. 
-37. 

ZSSSvSíZuSffZSSSSSKZSSiSSBSiite^^ 

Alapí tva 1910-ben. 

HALTENBEBGER BÉLA, Kassa. 
Ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitás. 

A g y á r t e l j e s ü z e m b e n v a n . 
n T r ó c v a o A T n a n ruhafestés feketére és egyen-
u y a B Z e S e t D B U ruhák tisztítása soronkivül. 

1 6 . SZÁM. 1919 . ( 6 6 . ÉVFOLYAM.) SZÉPIRODALMI ES ISMERETTERJESZTŐ HETILAP. BUDAPEST, ÁPRILIS HÓ 2 0 . 

Napóleon életének romantikája! 
A császár s zere lme i 

nek r e g é n y e i 

Egy ragyogó egyéniség szerelmi viszonyainak hiteles 

története a futó kalandoktól a legmélyebb szerelmekig. 

cA Társaság)) kiadásában most jelent meg; 

FREDERIG MASSON 

NAPÓLEON ÉS A NŐK 
ez. rendkívül érdekfeszítő könyve CSETÉNYI ERZSI fordításában 

Nyolcz arczképpel. 

A hírneves t'ranczia Napóleon-kutató, Masson példátlan érdekességü könyve, 
amely a nagy császár szerelmeit mondja el hiteles adatok slapján. Nincs a 
világbirodalomban még egy könyv, amely egy nagy ember szerelmi életét ilyen 
részletesen tárgyalná; mintegy mozgófényképben vonulnak el az olvasó előtt 
mindazok a- nők, akiket Napóleon szeretett, akik őt szerették, kis télvilági nők, 
színésznők, majd Beauharnais Joséphine, a kedves, hű lengyel Walewska grófné, 
'egvégül a. habsburgi nő, Mária Lujza. A női szépségnek és csábításnak épp 
oly elragadó képét adja e könyv, mint Napóleon alakjának, amely semmiféle 

más könyvből nem lép elénk ilyen plasztikus elevenséggel. 

A könyv tartalma: I. Ifjúság. — II. Házassági tervek. — III. José
phine de Beauharnais. — IV. Bonaparte polgártársnő. — V. Madame 
Fourés. — VI. A megbocsátás. — VII. Joséphine Grassini. — 
VIII. A színésznők. — IX. A felolvasónők. — X. Madame +*+ — 
XI. Stéphanie de Beauharnais. — XII. Elénore. — XIII. Madame 
Walewska. — XIV. A válás. — XV Mária Lujza. — XVI. Elba 
szigete. — XVII. A száznap. — XVIII. Napóleon és a szerelem. 

Ára II korona, f e l á r r a l 12 korona IO f i l lér . 

Megrendelhető: «A Társaság* kiadóhivatalában IV., Reáltanoda-u. 18. 

izerkeszlőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egvetem-utcza i. 

Egyes szám 
ára 1 Kor. |

hgeszévre_ 
Félévre_ _ 
Negyedévre , 

Kgészévre_ _ 48 .— koron* 
24.— korona. 

Negyedévre _ 19.— korona 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg 

állapított viteldíj is csatolandó. 

r-
-TOBORZÓ ÜNNEP A MILLENNIUMI EMLÉK ELŐTT ÁPRILIS 6-ÁN : POGÁNY JÓZSEK NÉPBIZTOS BESZÉL A NÉPHEZ. 

BE A VÖRÖS HADSEREGBE ! 




