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H i r d e t é s i d i j a k : 
Négy-hasábos petit sorért 8 kr; 

többszőrinél 6 kr. 
Nagyobb ós többszőri hirdetéseknél igen 

kedvező engedmények tétetnek. 
Bélyegdij; minden beigtatásértkülön30kr, 
,Jíyilttéru-ben megjelenő közlemény 

minden petit sora 15 kr. 
Hirdetések és előfizetések nelybenaMaítái 
hivatalnál, Gsáthy Ferencz, Telegdi K. 
Lajos-, Budapesten : Q-őldbérger A. F., 
Általános Tudósító YIL, Erzsébet-körut 14., 
BlocJcnerJ., Éckstein Bern., Haasemtein 
és Vogler, Bécsben,;prágában.á, Oppelih, 
Schaleek R. és Parisban, Hamburgban s 

Majnai-Frankfartban: (?. I>. Daube és 
Mosse Budolf hirdetési intézetében 

fogadtatnak el. 

Kevés is9 rósz is. 
— Helyi érdek. — 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 2KT"3TI^tI CKÉZ-A. . . 

Debreezen, 1899. szept. 2. 
Nagyon természetes, hogy igy szeptember 

elején mindenki figyelme az iskola felé terelő
dik, nálunk meg igen nevezetes ez az ügy, mert 
az a kínos helyzet áll, hogy még mindig igen 
kevés az iskolák száma, annyira, hogy több is
kolaköteles gyermek a törvény ellenére nem 
kezdheti meg rendes időben az iskolázást, a mi 
elég nagy baj. 

Ha egy szegény faluban történne meg az 
a dolog, hát csapnának beíőle országos lármát, 
de mert Debreezenben, a dúsgazdag Debre-
ezenben történik meg, hát mindenki nagyot 
néz és — hallgat. 

Természetes, hogy hallgattunk volna mi 
is, mert épen nem szeretünk a k a k u k madár 
példáján indulni, de mégis felszólalunk, mert 

- nagyon alkalomszerűvé tette ezt egy megvá
lasztott, de állását el nem foglaló vidéki tanitó 
nyilatkozata 

Azt mondta az az egyhangúlag megvá
lasztott tanitó, hogy az általa kért E ö t v ö s -
utezai iskola tanítói állását nem fogadja el, 
mert oly r o n d a és e g é s z s é g t e l e n ugy a 
lakás, mint az iskola. És nem is költözik be 
Débréczenbe, ahová pedig vágyott. 

Biz ez szomorú, sőt mondhatjuk: kissé 
bortányos dolog is, minőnek létezni nem volna 
szabad. 

Személyesen láttuk ezt az iskolát, hát az 
bizony kifogásolható, de megnyugtatásul Írhat
juk, hogy van még rondább iskola is Debre
ezenben s a ki kíváncsi, hogy melyik, hát meg
mondjuk neki. 

Tagadhatatlanul nagyon különös az a 
helyzet, hogy Debreezenben nem csak kevés, 
de ronda is az iskola. 

ügy mondják, hogy a város kötelessége 
az iskolaépítés és a város meg is felel ebbeli 
kötelezettségének, de csak annyira, araennyire 
azon tőke kamatai engedik, mely e czélra meg
szavaztatott s ha mégis több iskola kellene, 
mint a mennyi épülhet, hát egyszerűen — 
várni kell. 

Egészen más kérdés az, hogy szabad-e 
várni, hogy mennyit szenved emiatt a tanügy, 
a közművelődés. 

Ha már kénytelenek vagyunk abban meg 
nyugodni, hogy kevés az iskola, hát jól van, 
de legalább legyen gondja valakinek arra, hogy 
a meglevők tisztán tartassanak és ne legyenek 
oly r o n d á k , hogy még egy vidéki tanítónak 
is derogáljon az abba való beköltözködés. 

Hol van az iskolaszék, a rendőrség ? Hát 
nem tudnak ők odahatni, hogy ez a sajnálatos 
állapot megszűnjék ? Hát okvetlenül muszály 
némely iskolának egészen s z e m é t d o m b n a k 
lenni ? 

Ötven krajezárt szednek évente a gyer
mekektől tisztogatási czimen a kálvinisták: — 
hát ha van 100 gyerek egy iskolában, az az 
50 forint elég a tisztogatásra? Abból bizony 
csak 4 forint jut egy hónapra, hogy aztán le
het-e ebből elégszer súroltatni, sepertetni és 
vizet hordatni, inegint oly kérdések, a melyekre 
nehéz érdemleges feleletet adni. 

Iskoláink e szerint a fertőző betegségek 
melegágyai. Ugyan micsoda lelki állapottal bo
csáthatjuk gyermekeinket az ily iskolába? Hát 
a halál tornáczának kell lenni az iskolának ? 

Gondunk lesz rá, hogy az iskolák tiszta
sága felől meggyőződést szerezzünk s nem fog
juk átallani nyilvánosságra hozni a tisztátala
nokat, mert végre is a gyermek kedves a szü
lőknek és nem hajlandó senki az iskolai piszok
nak a magáét áldozatul dobni. 

Iparfejlesztés. 
Debreezen szept. 2. 

Azt hisszük, hogy végre valahára helyes útra 
tértünk ipari viszonyaink szanálásában. Az eddigi 
helyzet annyira zavaros volt, s ezt a zavaros hely
zetet az egymás hegyibe hányt törvények, rendele
tek és intézkedések annyira összezavarták, hogy 
lassankint visszaesés állott be ipari fejlődésünk 
egész vonalán. Gyári iparunk látszólagos fellendü
lésével szemben áll a kis ipar teljes züllése, s az 
iparos osztály degeneráltságának számos elszomo
rító jele. 

Hegedűs Sándornak, az uj kereskedelmi mi
niszternek aligha tellett valami nagy öröme ezek
ben az állapotokban, midőn alkalma nyílott köze
lebbről bepillantani a dolgok folyásába. De, ugy 
látszik nem az az ember, aki egykönnyen meghátrál 
a tornyosodó nehézségek elől. Erélyes kézzel nyúlt 
az iparügyek rendezésébe s ugy látszik még a vé
letlen is társul szegődik munkájához. 

Két nagyfontosságú, kongreszust tartottak 
legközelebb, melyeknek határozatai, ugy is mint 
közvetlenül érdekelt szakembereké döntőleg foly
hatnak be iparügyeink jövendő intézésébe s ezzel 
miként való alakulásába. A kereskedelmi- és iparka
marák nagyváradi és az ipartestületek kolozsvári 
kongresszusát értjük, melyeknek napirendjére az 
égető fontosságú ipari kérdések egész sorozata vala 
kitűzve. Különösen súlyt kell helyeznünk az ipar
testületek kongresszusára, már azért is, mert az 
évek hosszú során át hozott, de vagy végre nem 
hajtott, vagy a kereskedelmi minisztériumban he
verő határozatok sorsáról alighanem sok szó fog 
esni. Ugyancsak elhatározó befolyással fog bírni a 
szövetkezeti ügy felkarolásáról hozandó határozat, 
annál is inkább, mivel a központi hitelszövetkezet 
nagyarányú anyagi eszközeivel most már teljes si
kerre nyújt kilátást. Mindenkép kétségtelen, hogy 
Hegedűs Sándor nagybecsű és igazán gyakorlati 
útbaigazítást fog nyerni e két kongresszus taaács-
kozásaiból. 

Figyelmünket azonban teljes mértékben alkal
masak lekötni, azok a törekvések, melyeket az 
állami beavatkozás vet most egymásután felszínre 
s a melyek bárkit is meggyőzhetnek arról, hogy a 
kormány végre teljes komolysággal és a mi fő, czél-

tudatos eszközökkel dolgozik iparunk intenzív fej
lesztésén. Nem is említve Hegedűs Sándor felvidéki 
útját, melyen közvetlen tapasztalatokat kivánt sze
rezni az illető vidékek ipari helyzetéről, csupán két 
intézkedését tesszük szóvá. 

Az egyik a nagy iparstatisztikai felvétel, a 
másik a kereskedelmi múzeum s ezzel kapcsolatosan 
a kereskedelmi hírszolgálat rendezésének ügye. 

Az iparstatisztikai felvétel munkálatai most 
folynak országszerte és pedig az e czélra külön ki
nevezett iparfelügyelők személyes vezetésével s 
közvetlenül szerzett tapasztalatainak felhasználá
sával. A felvételnél használt kérdőiveket egy a ke
reskedelmi minisztérium szakférfiaiból és a keres-
delmi és iparkamarák titkáraiból álló értekezlet 
állapította meg. Az értekezlet tagjai mindannyian 
elismerték ennek az akcziónak iparfejlesztésünkre 
való fontosságát s mérhetlen kárnak minősítették 
azt, hogy iparügyünk teljes statisztikája felett 
eddig nem rendelkeztünk 

Az iparstatisztikai felvétel tükör gyanánt 
fogja megmutatni az összes bajokat és fennálló hiá
nyokat, tehát egységes és áttekinthető képet fog 
nyújtani arról, hogy tulajdonképen iparunk, mely 
ágazataiban van szükség állami intervenczióra és 
esetleg törvényszerű intézkedésekre. A felvételek 
adatai elhatározó befolyással lesznek az állami ked
vezményekről készítendő uj törvény kodifikálásánál 
is. Ha még mindehhez hozzávesszük, hogy az: 1884. 
évi ipartörvéuy revíziója is rövidesen napirendre 
kerül, lehetőleg magunk előtt látjuk azt az egy for
rásból kibugyogó s ugyancsak egy czólpontba össze
futó hatalmas folyamatot, mely végeredményében 
iparügyünket fogja alig sejtett mértékben fel
lendíteni. 

Mindez azonban csak belülről táplálható érő
inket növeli, ámde Hegedűs Sándornak a kereske
delmi múzeum és a kereskedelmi hírszolgálat ren
dezésére tett intézkedései külső erőket is igyekszik 
araagyar ipar szolgálatába vonzani. A tudakozó 
intézményt ugyanis deczentralizálni fogják, hogy 
igya vidéki iparosok is gyorsan s lehetőlég eTső 
kézből nyerjenek értesülést, ugy ;be.lföldi, mint kül
földi szállításra nézve is. Erre azt vethetik ellent 
hogy hiszen a magyar ipar nem termel annyit, hogy 
még külföld felé is gravitálhasson, ám ennek oka 
abban keresendő, hogy erre eddig még-csak-alkal-

T Á H C Z A . 

) 

A multak álmán, balgaságán 
Nevetni hogy tudsz édesem?... 
Feledheted a régi álmot, 
De ne gúnyold ki sohasem. 
Azt az édes szerelmes álmot, 
Melyből az élet felriaszt. 
Ne hidd, hogy szemeidre hányják, 
Hiszen csak álmodtuk mi azt 1... 

Lásd, gyötrelmes, nehéz az élet, 
Ha hitünk mind a sárba hullt. 
A keresztet miért viseljük, 
Ha elfeledve már a múlt?!..'. 
Ha elfogytak emlékeink is, 
Az életnek nincs terhe sem. 
A multak álmát, balgaságát, 
Mért gúnyolod ki édesem ? . . . 

Mindég érzem, annak a csóknak 
Halálos, dermesztő fagyát. 

Ajkad akkor tapadt ajkamra 
Utolszor... aztán vége volt 
Talán tavasz sem volt azóta, 
Az egész világ néma, holt. 

Mikor a szél fülembe súgja, 
Hogy csóknak, üdvnek vége vaD, 
A sírból is életre kelnék : 
Zokognék sirnék hangosan 1... 

A d y Endre. 

Két elbeszélés. 
Madaras Gyulától. 

I. 
Borsos úr házasodik. 

azután meg majdnem sirásrá hangolta. Mert neki is 
fájt a szive Szabó Katiczáért, a gróf tiszttartójának 
szép szőke leányáért; de hát nem is csoda: nincs 
olyan bájos leány az egész városban, de tán még az 
egész vármegyében sem. Mikor vasárnap délelőtt a 
templomba megy, nincs férfi, ki meg ne állna s 
utána ne nézne, s bizony sok szivet hozott már 
gyorsabb mozgásba, sok szívbe volt lefotografálva 
az ő képe. 

Borsos ur rendesen a bolt ajtóból üdvözli és 
sajátságos, csak azon veszi észre magát, hogy 
valami szokatlan érzés egész felmelegíti, s vagy 
nagyon víg, vagy nagyon szomorú dalt kezd el 
dúdolni magában. 

Aztán elgondolkozik, mintha valami nagy 
dolgon jártatná az eszét, de csakhamar nyugodtan 
megy a pudlihoz s méri a paprikát meg a sót. Az 
igaz, hogy néha olyan szórakozott, hogy gersli he
lyett füge kávét mér; pedig már a múltkor meg
üzente neki a postamesterné, hogy ha még egyszer 
griz helyett zacherlint küld, hát meglátja, hogy 
mi lesz, ne kívánkozzék az ő nyelvére kerülni, mert 
ő nem enged magából csúfot űzni. 

Hát bizony maga Borsos úr se értette a dol 

A szél, ha hűvös éjszakákon 
Lehűti mámoros fejem, 
A te hideg, utolsó csókod, 
Az jut eszembe énnekem. 

Hiába száll ágyamra mámor, ' 
S virrasztok annyi éjszakát, ] 

*) M u t a t v á n jy a fiatal költő első vers
kötetéből, 1 

Borsos Bertalan füszerkereskedése az 
„Oroszlánhoz" már idestova húsz esztendeje ellátja 
az én városkám közönségét ezukor, kávé és petró
leummal, meg minden féle vegyes áruczikkel. Vanjgot. Egy darab idő ótasemmivelsincs megelégedve, 
ott cseréppipa, ostornyél, szekérkenőcs, lekvár, sőt de legkevésbbé önmagával. — Miért is él ő e viiá-
mióta a régi öreg jegyző helyett a fiatal Vajkó Pé- gon? Húsz esztendeje küzködik, fárad reggeltől 
tért választották meg, még szalonczukorka is. A estig s gyűjti a vagyont. De kinek ? Hogy rokonai, 
szalonczukorka áru „bevezetése* Vajkó ur egyenes kiket úgyszólván alig ismer, majd jót nevessenek 
kívánságára történt, ki hűséges fogyasztó is lett, 
amennyiben mindennap megjelent az üzletben s 
bevásárolt belőle husz fillér árát. * 

Mikor Borsos úr gondosan kimérte s bepa
kolta a czukerlit, jelentőségteljes mosolylyal nyujtá 
át Vajkó urnák. Tudta, hogy kinek van az véve, ki
nek a csókját fogja a szó szoros értelmében megéde
síteni s ez a tudat Vajkóval szemben mosolyra, 

rajta, miért ő egy életet áldozott föl': a vagyonát 
majd elprédálják. Bolond lenne ! 

Nem lehetne-e neki is csendes kis otthona, 
hol egy kis asszonyka, az ő felesége várja esténkint 
haza s talán még — gyermeke i s . . . Istenem, ha 
neki egy kis fia volna! 

Azon vette észre magát, hogy egy könnycsepp 
hullott a sáfrány közé. 

Szinte haragudott magára, hogy lehet ily 
dőre, hisz nem neki való már az ábrándozás, neki 
már igy kell meghalni, eltűnni nyomtalanul, mintha 
nem is élt volna. 

De hát hiába igyekezett beletörődni sorsába, 
tudja Isten, most sehogysem ment; az az ábrándkép 
a kis otthonról, meg a kis fiúról minduntalan eszé
ben volt. 

Olyan üresnek, olyan haszontalannak találta 
a világot. 

Miért nem is nősült meg azelőtt fiatalon? 
Miért volt olyan nagyon kereskedő, hogy csak üz
letének élt s elfelejtkezett arról, hogy van más vi
lág is — a szív világa — s hogy nem csupán a 
pénzért él az ember. Bezzeg oda adná most az 
egész vagyonát egy kis asszonykáért, egy kis fiúért. 

De hát igy nevelték. Az apja is kereskedő 
volt, s ő is az lett. Az a folytonos spekuláczió, az a 
folytonos üzlettel járó izgalom annyira igénybe 
vette minden gondolkozását, annyira elfoglalta, 
hogy őszintén szólva elfelejtett szerelemre, házas
ságra gondolni is. 

De hát már késő. 
Pedig érzi, hogy még tudna szeretni, még 

tudna hű, odaadó férj lenni. S ilyenkor a Szabó 
Katicza képét látja, ábránd világában, ő az a kis 
asszonyka s olyan édes, igy ébren álmodni, 

Gyakran, ha nincs vevő az üzletében, ledől az 
irodában levő divánra s kényszeríti agyát arra, hogy 
álmodjék s ilyenkor oly boldognak, oly szépnek látja 
azt a világot, amelyben ő most ébren álmodik, hogy 
szinte megrázkódik bele, mikor 2 krajezárért gum-
miarabikumért felköltík. 

Csak azok az ősz hajszálak ne volnának, Itt 
is, ott is felütik fejőket, ugy látszanak, mint a sír
keresztek a temetőben. Egyre hirdetik; mementó 
móri. 
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mat sem nyújtottak iparosainknak. Ez nem utópia, 
hanem erős akarattal nagyon ia elérhető és reális 
dolog. 

Nemcsak elérhető és reális, hanem egysze
rűen éietfeutartási ösztönünk egyenes következ
ménye. Az Ausztriával fenálló gazdasági kiegyezés 
nagyon is gyanús módon ingadozik, ugy hogy azt 
sem tudhatjuk, mikor leszünk kénytelenek önálló 
Yámsorocapót húzni határaink közzé. Ezzel a vám-
sorompóval alighanem elzárjuk magunk elől Ausz
tria piaczait is, melyek pedig mindeddig egyetlen 
fogyasztó helyeink voltak. Ez állapot bekövetkezése 
az első időben alighanem válságba sodorDá iparun
kat és kereskedelmünket, már pedig ezt teljes 
erőnkkel szükséges megakadályoznunk. 

így ily szempontból tekintve a Hegedűs Sándor 
iparfejlesztési akczióját, teljes mértékbem meggyő-
ződhetüuk arról, hogy reménykedve nézhetünk a 
jövőbe, hiszen közgazdasági életünk felvirágzása 
biztos és erőteljes kezekbe van letéve. 

Karczolatok. 
— Innen-onnan, mindenünnen. — 

Valahára az időjárással immár rendben vol
nánk, a mennyiben most épeo nincs panasz rá. 

Azaz hogy volna, mert hát mindig kell — 
valami. 

Mot.t például eső kellene, de akkor nem érik 
a szőllő, meg a dinnye. 

Tehát meleg eső kellene. 
Ha az lenne, akkor a panasznak még a nevét 

is elfelejtenénk. 
* 

Az egész országban mélységes csendesség 
dühöng. 

Az aratás jól végződött el, a búza immár hom
bárokban hever, készen a — piaczra. 

Pedig jó azon mielőbb túladni, nehogy valami 
féle v é g r e h a j t ó belebotoljék. 

A hol pedig ezek járnak, ott a jégeső se talál 
— elrontani valót. 

* 
Ha csendesség van nálunk, hát kölcsön vesz-

szük az izgató tényeket. 
Francziaország meg kínálja erősen a — Drey-

fuss ügyet. 
Ott ugy se kell senkinek, hát hadd rágódjék 

rajta a — magyar. 
Erős természete van. Ezt is — beveszi. 

* 
Ha elmúlik a Dreyfuss ügy, majd csak talá

lunk mást. 
Akkor ott lesz a — p e s t i s . 
Szidni fogunk mindenkit, hogy meg nem gá

tolták az Európába való behurczolását. 
Persze azzal senki sem törődik, hogy hiszen 

harangoztak róla, de nem akarta senki — meg
hallani. 

* 
Szeptember is elérkezett szépen. 
Az iskolák ajtójai megnyíltak s kezdődik a 

tanulás ideje. 

Sajátságos, hogy ez épen a — kávéházakon 
látszik meg. 

A biliárdasztalokat uj posztókkal húzták be, 
a kasszába uj tündért mosolyogtatnak és a fizető 
pinczérek nyitják a lapokat a —hitelképes — adó
sok számára. 

E nélkül őszi szezon — nem kezdődhetik. 

A színházat is puczulás alá vették. 
Jobb lenne talán a társulattal ezt tenni, mert 

arra nagyon is — ráférne. 

Csúnya rósz hirbe hozta városunkat egy vi
déki tanitó. 

Egyhangúlag megválasztották az általa kért 
helyre tanítónak s nem fogadta el. 

Azt mondja, hogy olyan r o n d a az iskola 
és a lakás, hogy nem érdemes beleköltözködni. 

Hm ! Ezt nekünk — i d e g e n embertől kell 
megtudni. 

Ugyan kinek szabad e miatt — pirulni ? 
* 

Hát az igaz, hogy egyik-másik iskolánk na 
nyon is el van hanyagolva. 

Olyan az udvara, mintha erőszakosan akar
nák mutatni, hogy milyennek nem volna szabad 
lennie. 

Pedig szedegetik minden gyerektől az ötven 
krajczárt t i s z t o g a t á s czimen, de ugy látszik, 
hogy másra fordítják. 

Hej! be el kellne nálunk némely helyen egy 
pár száz — seprő. 

Lenne dolga, valami furcsán 1 
* 

Nagyváradon megvolt a vendéglősök, kávésok 
és korcsmárosok — országgyűlése. 

Határoztak s o k a t és mulattak — na
g y o k a t . 

Az előirt 1000 üveg pezsgő és 300 hordó sör 
elfogyott szerencsésen. 

A katzenjammer azt beszélte nekik, hogy bi
zony sokszor nem érdemes — v e n d é g n e k 
lenni! 

* 
Egyik helybeli vendéglősünk arról értekezett, 

hogy nem kell a kocsmákra, vendéglőkre, kávéhá-
házakra rendőri felügyelet. 

Ne üsse az orrát egy rendőr se a mulatók 
közzé. 

El kell törülni a zárórát, mert ez — roszra 
vezet. 

Szóval — szabadság kell a magyarnak, a mig 
— ki nem dobják. 

* 
Egyik helybeli lap nagyban panaszkodik, hogy 

az itteni kávéházakban nagyban folyik a — hazárd 
kártyázás. 

Oly a l a p o s a n ír róla, mintha a czikk-
irója is egy lenne a — inegkoppasztottak közzül. 

* 

A nyári élvezeteket bekoronázza most egy -— 
női zenekar. 

A mulatózok gyomrát ugy elrontotta a sok 
specziális mulatság, hogy a helyrehozatal végett 
ilyen k a v i á r r a volt szükség. 

Ugy látszik, tetszik is a közönségnek, mert 
nagyon sokan szeretnék — viszonzás kép — a kis
asszonyok nótáit — elhúzni! 

A mitől némelyik nem is olyan nag)'on — vo
nakodnék ! 

A sok iskola egygyel fog közelebb szaporodni. 
Nyitják a vendéglősök, ahol tanítani fogják a 

fiók pinczéreket, 
Egyik tantárgy lesz: n y á j a s b á n á s m ó d 

a borravalót nem adó vendéggel. 
* 

Panaszkodik mindenki, mért ne panaszkodhat
nának a vendéglősök is a nehéz helyzet miatt. 

Osak azt kell ám felgondolni, hogy a vendé
gek mennyi p é c s i b o r t , mennyi h a n z l i t és 
generál szaftot fogyasztanak, a mig a —• gyomor 
bírja. 

Hát ezek kihez menjenek panaszra ? 
* 

Némelyek azt állítják, hogy a hónap első 
napja nagyon h o s s z ú . 

Többen pedig ugy vélekednek, hogy az elseje 
igenis k u r t a . 

Az előbbit persze az adósok állítják, akik 
alig tudnak szabadulni a hitelezők elől, az utóbbit 
pedig a hitelezők állítják, a kik elsőjén nem tudják 
az adósokat kézre keríteni. 

Mert másodikán már nincs pénz — sehol. 
* 

Száz ember közül legalább 80-nak nagyon 
szomorú szokott lenni az — e l s ő j e . 

Egy kis pénzmagot lát ugyan mindenki, de ki 
tudná fedezni a szükségleteit ebben a drága világ
ban s ki tudna kifizetni mindenkit? 

Niucs más hátra, mint ámítani, ígérni, hisz ez 
a földi élet úgyis csupa — Ígéret, ámítás! 

* 

No de érik a szőlő, lesz uj bor, lehet a búbá
natot mibe folytani. 

A ki pedig reménykedni akar, azt is teheti, 
mondván: „lesz még szőlő s lágy kenyér!" (Ha — 
el nem fagy!) 

H Í R E K . 
S z e p t e m b e r . 

hangulat száll immár a tarlóra, erdőre, falura 
és városra egyaránt. A pályaudvarokba nap-
aap után többen érkeznek vissza a nyaralásból. 
Hatalmas ládákkal, apró fehér skatulyákkal föl
rakott fiakkerek hozzák a hazaérkezőket, kik
nek napbarnított arczárói szinte leolvashatni az 
ismert mondást: „mindenütt jó, de a legjobb 
mégis csak itthon." Ez dobbantja meg szivét 
ama sok diáknak is, ki nagy szomorúsággal 
érzi, hogy itt van a szeptember s vége a vaká-
cziónak! És néhány nap múlva a vidéki kúriák, 
falusi uríházak őszirózsát hajtó virágos kert
jeiből titkolt zokogása hangzik majd egy-egy 
jó édesanyának, akinek diák fiát elvitték a 
messze városba, idegen világba és elszakaszták 
az anyai k e b e l r ő l . . . 

— H i v a t a l o s órák a debreczen i t i s z t 
v i s e l ő e g y e s ü l e t n é l . Szeptember hóban 2-ikán 
(napi biztos Zimmerman Gyula), 4-ikéu (napi biztos 
Babó Miklós), 5-ikén (napi biztos Balogh Imre), 
11-ikén (napi biztos Bárdos G-éza), 18-ikán (napi 
biztos Beczner Frigyes), 25-ikén (napibiztos Gsath 
Zsigmond) mindenkor 5—6 óráig az egyesület hi
vatalos helyiségében gróf Dégenfeld-tér 2. szám 
emelet. 

— „ A f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t e r a 
mezei munkával foglalkozó tartalékosok és póttar
talékosoknak a nyári főmunkaidő alatt fegyvergya
korlatra behívás alóli felmentése tárgyában a városi 
közgyűlésből hozzá intézett feliratra értesítette a 
városi tanácsot, hogy a közös hadügyminiszter a 
honvédelmimioiszter megkeresése folyán akként 
intézkedett, miszerint a Magyaroszágon állomásozó 
csapatoknál a tartalékos és póttartalékosok őszi 
fegyvergyakorlatai csak augusztus közepén kezdőd
jenek s az összes hadtest parancsnokságoknak meg
hagyta, hogy az aratás ideje alatt fegyvergyakor
latra mezei munkások be ne hivassanak, ha pedig 
ily behívás okvetetlenül szükséges volna, a mezei 
munkásoknak fegyvergyakorlat alóli felmentése 
iránt benyújtandó indokolt kérvényei kellőleg figye
lembe vétesseenek." 

— A z e b t u l a j d o n o s o k b ü n t e t é s e . Min
den ebtartó gazda nagy könnyelműséget követ el 
azzal a mulasztással, hogy a rendőri rendelet da
czára se látja el kutyáját szájkosárral. Könnyelmű
séget azért, mert most már nem csak összefogdos
sák a szájkosár nélküli ebeket, de szigorúan meg
büntetik azok gazdáit is. Minden szájkosár nélkül 
kóborló eb gazdáját feljelentik a rendőrök s a rend
őrségnél száz forintig büntetik őket. Hát a ki oly 
könnyedén dobálhatja a százasokat, csak engedje 
továbbra is szájkosár nélkül kóborolni a kutyáját. 

— Eröss Lajos búcsúja . Püspök-Ladáuy 
nagytudományu lelkésze E r ő s s Lajos, ak i t a/. 

Végéhez közeledik a nyár. A hűvös szeptem
beri éjszakák fölött egyedül virraszt a csillagos 
égboltozat, közepén az szeptemberi hold ezüst jegyházkerület közgyűlésének bizalma a debreczeni 
sarlójával, amely már napról-napra fogyóban főiskola dogmatikai tanszékébe ültetett, nagy ap-
van, jelezve, hogy: vége a nyárnak. Künn a le-'parátussal búcsúzott el híveitől, kik tisztelő szere
kaszált rétnek újra kihajtott, zsenge füvét mé-jtettel övezték körül mindig tudós papjukat. Dol-
nesek és gulyák tapossák, a kánikula melegét előtt a templomban tartott búcsúbeszédet a hivek 
pedig elfújja Demeter őszi esőt hajtó, lagyma-'óriási száma előtt, majd az egyháztauács ülésen 
tag szellője. Az erdőnek sárguló lombjai között vett búcsút az egyház elöljáróitól, este pedig bú-
kellemes áradata támad az üdítő hüvösségnek csúvacsorát rendezett tiszteletére a püspök-ladányi 
s a szőlőlevél árosából kimosolyog a tőkének.kaszinó saját helyiségében, melyen a közönség in-
aranyos vagy félig pirosló gerezdje. Igazi őszi telligencziája vett részt.— A búesúünnepsógeken 

Mikor hire futott a városban, hogy Szabó Ka-
ticza menyasszony s hogy már meg is volt a jegy
váltása Vajkóval, Borsos ur ugy érezte, mintha va
lami nagy veszteség érte volna. Pedig hát mit 
vesztett ő ? 

Mit sirat? Miért fáj most még jobban a szive? 
Nem tudott álmodni. Álomvilágából eltűnt az 

asszony s csúfabb, üresebb lett mint a való. Azt 
siratja, azt vesztette el. 

Épen vasárnap volt, délután bezárta üzletét s 
kiment a mezőre sétálni. Egész délután künn járt a 
vetések között, azt gondolta, hogy ott küun az Is
ten szabad ege alatt, majd nyugtot talál lelke, majd 
vigasztalódik. 

Csalódott. 
Hisz ott minden fűszál, minden kis firág ifjú

ságról, szerelemről beszélt, — egysem élt olyan 
hiába, mint ő. 

Egyszerre azt sem tudta, hogy s mikép, künn 
volt a temetőben s ott bolyongott a sírok között. 
Ő is olyan halottnak, eleven halottnak érezte ma
gát, ám akit nem sirat senki. 

A temető egyik félreeső helyén, egy gyászru
hás nőt látott sirva megállani egy sir mellett. Kö
rülötte három kis gyermek játszott, pillangót ker
gettek, — de jó is, hogy az árva gyermeknek is 
Yan mivel játszani. 

Megismerte az asszonyt, Faragóné yolt. Még 
leány korában ott lakott ez a nő a szomszédjában s 
ő sokszor gondolt akkor rá, hogy jó volna feleségül 
venni. Ezt tudta volna szeretni is,—hisz szerette is. 

Szerette, de hát a czukor árának ingadozása 
okozta izgalomban elfelejtkezett a szerelemről s 
mikor a jó szándékot valósítani akarta, Kallós Biri 
már menyasszony lett. 

Faragó, egy szegény mester ember vette el, 

de bizony tavaly meghalt s most ott áll árváival! Mikor összehajtva a szép bankókat, beteszi 
férje sírjánál. ^árczájába, tudj' Isten, olyan furcsa gondolatok tá-

Borsos csak nézte, sokáig nézte őket s felkiál- mádnak agyában, 
tott: Mennyire szerették! Mily őszintén siratják I TJgy égeti a szivét, ott a szive felett a zseb-

Megtörülte verejtékes homlokát s odament ben az a pénz. 
az asszonyhoz. 

Sokat, nagyon sokat beszélt neki s az asszony 
lassan, lassan felszárította könnyeit s ugy tetszik, 
mintha még mosolygott volna is, végül a kezét 
nyújtotta Borsosnak. 

Nem az esze, a szive gondolkodik most. 
Miért vetted el azt a pénzt? 
Ha szereted, ha imádod, na férfi akarsz ma

radni mellette, akkor miért fizettetted meg magad ? 
— Ha nem szereted akkor eladtad magad, — és 

Másnap már a tanítónő azzal a szenzácziós'csak ennyit érsz?! És érzi, hogy szereti azt a kis 
hírrel rohant át a postamesternőhöz, hogy hallotta-e gömbölyű asszonyt. De nem meri önmagának sem 
Borsos ur házasodik s hogy Faragónét veszi el. beismerni. — Fél, hogy csak suggesió az egész, 

Rögtön el is küldte a cselédet kávéért, hogy hogy csak a pénz hypnotizálta azt az egész 
megtudja mi igaz a dologból? -szerelmet. 

És Borsos ur a kért kávét oly pontosan, oly! Mikor szerelmesen átöleli azt a kis asszony-
jókedvüen mérte ki. Hisz már nem volt oly üres ez kát s sugva-sugja a fülébe, szeretlek 1 —• önkényte-
a világ. 

Most már nem csak álmodni, de élni is fog. 

A hozomány. 

Gyönyörű tiz darab ezrest kapott a feleségé
vel az én Géza barátom. Esküvő után harmadnapon 
mikor ellátogattak az öregekhez, behivta apósa az 
irodájába s leolvasta az alku szerinti tiz darab ez
rest. — Szerencsét kívánt hozzá az öreg. 

Géza megköszönte a szerencsét, no meg a jobban szeretné, boldogabb lenne. 

lenül keresztül villámlik agyán a gondolat: vájjon 
nem hazudom-e: igaz-e ez?l Lassan kerüli az al
kalmat, fél, hogy mindég hazudik. 

Igyekszik önmagát meggyőzni, hogy elvette 
volna pénz nélkül is. 

Vájjon elvette volna ? 
Vájjon szeretné akkor is? 
Nem tud, - nem lehet erre felelni! 
Nevessenek ki, de ugy van l 
Ha nem lett volna a pénz, nem szerette volna 

meg azt az asszonyt s most meg ugy érzi, anélkül 

pénzt is. 
Sok pénz a — tízezer forint 1 
Mennyi minden kényelmet megszerezhet ma

gának, mennyi álmot valósithat meg! 
És mily könnyen jutott hozzá. 
Ráadásul adták egy szép kis asszonykára. 

Ingyen, ajándékul. Mert hát asszonyt igy is ugy is 
kellett hozni a házhoz. Tiszta ajándék az a pánz. 

De hátha nem?! Visszadná az apósának, de 
nem lehet. Fél, hogy gyávának, élhetetlennek tart-
ják s Önmagát pjs annak tartaná. Iyenkor felülkere
kedett benne a századvégi férfi, a számító ember. 
— Vissszaadnád ami ntán egész ifjuságodban vá
gyakoztál, amiről annyi szépet álmodtál, a gazdag
ságot eldobnád magadtól? Még neveti is magában 
azt a romantizmust. 

De mikor nem lehot tőle boldog!.. • 
El fogja költeni, el fogja verni! 
De nincs hozzá bátorsága, fel, hogy számon 

kérik. 
Maga elé rakja azokat a viczinális részvénye

ket, a miket a hozományon vásárolt s gyönyörkö
dött bennök. 

Ilyenkor meg van elégedve. 

Rossz idők járnak. . . 
Nagy visszaéléseket fedeztek fel a samorgi 

viczinális dolgairól. Meglopták, megcsalták a válla
latot, bukik a részény ára napról napra. 

Siet mindenki tul tenni rajta. 
Géza is tudja, ő is hallja a veszedelmet, de 

teszi magát, hogy nem tud szemmiről semmit. 
Megint olcsóbb ötven forinttal a részvények 

árfolyama, megint kevesebb a vagyon... 
Csak hadd essék!. . . 
Valami sajátságos jókedvei nézi az árfolyamok 

esését, . . . de mintha az ő értéke meg emelkedők ! 
Napról-napra jobb kedvű lesz, — mert pusz

tul a vagyon. 
És mikor arról győződik meg, hogy már alig 

ér valamit a hozomány, siet, fut a feleségéhez s át
öleli, össze-vissza csókolja s a felindulástól, vagy 
szokatlan érzéstől szinte könnyezve mondja : 

— Szeretlek, édes!; 
Tudja, a szive kiabálja, hogy ez az e l s ő 

i g a z i s z e r e l m i v a l l o m á s a i 



DEBRÉÖZEN-NAGYViBADI EETESITÖ. 

Debreczenből B a l o g h Ferencz főiskolai tanár 
vett részt, 

— Gyász. A legnagyobb részvéttel vettük a 
szomorú hírt, hogy K ó b o r Kornél pénzügyigaz
gatósági számellenőr élte 48-ik, házassága 23-ik 
évében meghalt. Temetése pénteken d. u. nagy rész
vét mellett ment végbe. Özvegye, fia és leánya gyá
szolják a sok jó baráton kívül. Béke poraira! 

— Év megnyitó istenitisztelet. Az ev. 
ref. egyház elemi iskoláinak év megnyitó isteni-
tiszteletét 'szeptember hó 5-ik napján tartják meg 
az ev. ref. nagytemplomban. — Az ünnepi szónok 
személye még nincs megállapitva. A tanítás ugyao-
aznap veendi kezdetét. 

— Kevés a házasság. Az augusztus hó
ban kötött házasságok száma nagyon is kicsi. Mind
össze 25 pár lépett házasságra, a mely jelenség 
nem szokatlan ugyan, mert minden évben igy szo
kott ez lenni augusztus hónapban. Sok a dolog, 
uem érnek rá házasságra gondolni a fiatalok. No, 
majd máskép lesz ez szüret után. 

— Tanitó helyettesítések. Az országos 
pályázatok eredménye ugyancsak szépen meglátszik 
az ev. ref. egyház idei taoatói karában. Helyettes, 
helyettes, mindenütt helyettes tanitó. Nem régen 
adtunk hírt egy csomó helyettesítésről, mely a 
V á s á r h e l y i József lemondásával állott elő, 
ma ismét be kell számolnunk egy másikról. Mai 
számunkban írjuk meg ugyanis, hogy V i d o n y i 
Jenő az újonnan megválasztott tanitó a választást 
nem fogadta el, igy tehát helyettesítéséről godos-
koeni kell. Helyettesitik pedig Kan izsay Endre 
rendes tanítóval 1 évi időtartamra, mivel pedig igy 
a Kanizsay Endre állása maradt betöltetlenül, oda 
helyettesül Szabó Vilma okleveles tanítónőt he-
lyeziék ideiglenesen 1 évi időtartamra. 

— Temetés. Nagy részvét és nagy érdeklő
dés mellett folyt le vasárnap délután özv. S c h á f e r 
Nándorné szül. Legányi Juliánná úrnő temetése, 
kinek férjétől örökölt nagy vagyona jó részben em
berbaráti és közművelődési czélok támogatására 
maradt. Kíváncsi közönség nagy tömege lepte el a 
halottas házat és környékét. A gyászszertartást 
Z e 1 e n k a Pál püspök, M a t e r n y Lajos fő-
esperes, helybeli ág. ev. lelkész, tovább Ma te r ny 
Imre nagyváradi ág. ev. lelkész és S c h i n d 1 e r 
Márton helybeli segéd lelkész végezték. Temérdek 
koszorú borította a koporsót s jutott a négy ló által 
vont koszorús kocsira is elég. A lehető legpompá
sabb fényűzéssel volt a temetés rendezve. A városi 
tanácsot Hajdú Gyula és B é z 1 e r Károly képvi
selte. A Kossuth utczai temetőben férje mellé he
lyezték örök nyugalomra s ott porladnak azok, kiket 
a szereucse dus vagyonnal áldott meg s a kik a va
gyonban önmagoknak örök emléket állítottak fel. —. 
A család kihalt. Béke poraikon. 

— A hortobágyi széna eladás, A vá
rosi tanács ülésében foglalkozott a hortobágyi széna 
eladás kérdésével is. Még a múlt 1898. év őszén 
kimondatott ugyanis, hogy a mátai szérűskertben 
béraktározva levő nagymennyiségű széna termesből 
a felesleget eladja a város. A közhírré tételt és ki
jelölést megtették, a kijelölt és eladásra szánt négy 
kazalt az intéző bizottság négy kiküldött tagja meg 
is becsülte 3300 frtra. Ekkor Király Gyula városi 
tanácsnok eme becsű alapián a négy kazal szénát, 
eladta egy szénanagykereskedőnek 4000 Mért sza
badkézből. A városi tanács azonban az eladást nem 
hagyta jóvá, hanem a 3300 frtot csak árverés alap
jául szolgáló kikikáltási árnak tekintvén, zárt aján
latokkal egybekötött nyilvános árverést rendéit el, 
mely tekintettel az idő előhaladottságára, minélelőbb 
foganatosítandó lesz. Kíváncsian várjuk az ered
ményt, mert a polgárság körében azon hiedelem 
van elterjedve, hogy azon 4 kazal szénáért árveré
sen sokkal nagyobb összeg fog befolyni. 

— A szinház renoválása. Magas állvá
nyok emelkednek a szinház homlokzata előtt., — 
renoválják a nagy épületet. — A komor szürke 
szint ifjú mez váltja fel, hogy a tavalyi újításnak 
kivül is legyen valami nyoma. Ráfér a kopott fa
lakra a friss mázolás, sőt nagyon is bölcsen tenné a 
város, ha a belső festést is megreperáltatná valami 
hozzáértővel, mert már is bajosan lehet megis
merni, hogy például a függöny feletti párkányzaton 
a képek nem csak, hogy kit, hanem eg yáltalán 
hogy mit is ábrázolnak ? 

— Halálozás. Egy sokat szenvedett férfi 
hunyta le örök álomra szemeit. W e i n b e r g e r 
Lajos volt nagykereskedő hosszas betegség után 
meghalt. Az elhunytnak mintegy húsz éven át vi
rágzó kereskedése volt a főtéren, melyet csak más
félév előtt adott el. — Évek óta szívbaj gyötörte s 
hosszas szenvedés után kimúlt. Burger Péter dr. 
orvos, törvényhatósági bizottsági tag az elhunytban 
apósát gyászolja. Temetése nagy részvét mellett 
ment végbe. 

— Hab katona öngyilkossági kísérlete, 
figy 39. gy. ezredbelí közlegény büntetendő cse
lekményt követett el. A szegény katonát nyomban 
a péterfia-utezai garnizon.fogházba vitték. A köz
legény félve a büntetéstől, a halálban akart mene
déket keresni. Tegnap délelőtt czellájában felakasz
totta magát. A katona nem érte el czélját, mert a 
madzag nem birta meg s vergődése közben elsza
kadt s a halál torkából a földre esett. Esés közben. 

fején oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a vá-
rad-utczai csapat-kórházba szállították a szeren
csétlent ápolás végett. 

— Az iskolák ostrom alatt vannak. A mint 
szeptember elsőjén megnyíltak az iskolák ajtói, 
kezdetét vette a beiratkozás. Két nap óta egyebet 
se látni, mint szülőket és gyermekeket, akik egye
nesen az iskolák felé tartanak. A jó vidék is felke
rekedett s viszi csemetéit a tudományok csarno
kába. A sok csalódás kezdetét Yeszi. 

* Felhívás. A magyar protestáns irodalmi 
társaság folyó évi szeptember hó 20-án városunk
ban tatja közgyűlését és ez alkalomra ide fognak a 
hazai protestáns egyházak egyházi és világi nagy
jai s előkelőségei seregleni. Városunk régi hírnevé
hez méltó, hogy vendégeink tőlünk telhetőleg szí
vesen fogadjuk s mindenek előtt szálassal lássuk el. 
Bizalommal fordulunk a vendéglátó nagy választ
mány megbízásából városunk müveit közönségéhez 
aziránt, hogy vendégeink részére szállásokat fel
ajánlani s elhatározását hozzám naponta d. e. 9—12, 
d. u. 3—6 óráig a városház katonai ügyosztályában 
tudatni méltóztassék. Ha pedig valaki óhajtana 
szállást adni, de ebben bármily okból gátolva van, 
szíveskedjék az elszállásolás czéljaira szolgáló ado
mányát szintén hozzám juttatni s én azt hirlapilag 
nyugtázom. Az elszállásolás szeptember hó 19 és 
20-ik napjaira lesz szükséges. Oláh Károly az el
szállásolási bizottság elnöke. 

— Az uj sertésvásártér. Az uj sertés
vásártér végre rendezve lesz. Már e héten meg
kezdték a munkálatokat. A ez él Géza főmérnök 
a terület planirozását, a kerítések felállítását s az 
ideiglenes czédulaház épitését már megkezdette. 

— Kényes kérdés. Kényes kérdéssel fog
lalkozott legközelebb a tanács s határozatot is ho
zott ekérdést illetőleg. Végh Gyula tb. főkapitány 
azt az indítványt terjesztette a tanács elé, hogy a 
kávémérésekben, vendéglőkben ós szállodákban 
munkakönyvvel, cselédkönyvvel alkalmazott pénz
tárosnőket, szobalányokat orvos-rendőri vizsgálat 
alá helyezzék. K o r n e r Adolf előadó tanácsnok 
referált ez ügyben s az ő referálása alapján a ta
nács a főkapitány javaslatát el is ejtette. Az indo
kolásban kimondja a tanács, hogy nem érzi feljo
gosítva magát, hogy városi kényszeruton foganato
sítsa a vizsgálatot s oknélkül háborgatni, erkölcsi 
öntudatokban alaptalanul megsérteni nem lehel 
senkit. Különben még erre nézve sem törvény, sem 
szabályrendelet nem intézkedett. 

— Augusztus hónapban közel t í z e z e r 
lakásváltozás lett bejelentve a r. bejelentési hiva
talnál. Természetes, hogy e nagy számból tekinté
lyes részt követel a jó cselédség, a kik erősen hir
detik, hogy nincs semmi állandó a földön. 

— Harmincz év ig mozdonyvezető. 
Szép ünnepet rendeztek Debreczenben a magyar 
államvasutak mozdonyvezetői E o k i c z y Ferencz 
főzmozdonyvezető tiszteletére abból az alkalomból, 
hogy 30 éves szolgálat után most jól megérdemelt 
nyugalomba vonult. Kartársai szép emléktárgyat 
nyújtottak át neki, este pedig az „Angol királyné* 
fogadóban lakomát rendeztek tiszteletére, amelyen 
L a s z g a 1 n e r Kálmán máv. fölügyelő, a debre-
czeni fűtőház mérnökei és tisztviselői is megje
lentek. 

— Gyanús haláleset. Debreczenben na
gyon sok ember ismerte Orosz Péter bérkocsist. 
Tipikus alakjával kirítt a bérkocsi állomásról. Rósz 
szokása volt, hogy keresetének legnagyobb részét 
megitta s e miatt aztán családi békéje sem volt tö
kéletes. Gyakori perpatvar zavarta azt meg. Ez az 
ember a hét közepén meghalt. Halála Dr. Balkányi 
kerületi orvos előtt gyanúsnak tűnt fel s igy a tör
vényszéki bonczolás megejtését látta szükségesnek. 
Kettős gyauuok is merült fel. Halála előtt három 
nappal Orosz összeveszett családjával és akkor 
apósa B ö j t i Károly egy bottal végig vágott a fején. 
Egy nappal később pedig pióczákat raktak rá s a 
vérzést nem tudták elállítani. A boaezolást tehát 
megtartották s akkor az orvosok koponya-csonttö
rést konstatáltak s ez lehetett a halál oka is. — A 
bonczolásról jegyzőkönyvet vettek fel s azt a vizs
gáló bíróhoz teszik át. — Az öreg Böjti Károlyt 
kihallgatták a rendőrségnél, ahol a beteges ember 
töredelmes vallomást tett. Elmondta, hogy a veje 
békétlen, kötekedő természetű, iszákos ember volt, 
aki egész életében csak bajt és veszedelmet hozott 
a családjára. Megverte a feleségét, az anyósát s bi
zony még őt a beteges embert is. Összeférhetetlen 
természete miatt Böjti Károly vejét Orosz Pétert 
kitiltotta a házából. Nem régen aztán, e tilalom da
czára is odajött Még idejekorán észrevették s hogy 
szabaduljanak tőle, jóelőre becsukták előtte a ka
put. Orosz Péter a kocsijával jött. Leugrott a bak
ról, dörömbölt s mert nem nyitottak ajtót, vak dü
hében vísszaugrott a bakra és a lovakat neki haj
totta a kapunak, összetört a kapu, a kocsi rúd, vé
resek lettek a lovak. Akkor valahogy megfékezhet
ték Orosz Pétert, de nem bírtak vele. Halála előtt 
három nappal, amikor szintén váratlanul jelent meg 
az apósa házánál. Szidta az anyósát, megragadta a 
szegény öreg asszonyt, a szegletbe tiporta, fojto
gatta s közben elkiáltotta magát: 

— Kihasítom a beledet! 

Böjti Károly, a szegény beteges öreg ember, 
kétségbeesetten jött-ment, hogy nem talál-e vala
kit, aki megment&e öreg társát gyilkos szándékú 
vejének karmai közül, Nem volt közel senki s mert 
vejének veszedelmes fenyegetésétől megijedt maga 
is. a hirtelen kezeügyébe akadt nyujtófával hátul
ról kétszer főbe ütötte a vejét. Oiosz Péter meg
tántorodott, erőtlenné lett, de kiszabadult körmei 
közül szegény öreg felesége. — A Böjti vallomásá
ról és a bonczolásról szóló jegyzőkönyveket áttet
ték a királyi ügyészséghez, kiegészítve a rendőrség 
jelentésével. E szerint az elhunyt Orosz Péter bér
kocsissal rendkívül sokszor volt baja a rendőrség
nek és egymagát csaknem többször büntették meg? 
mint az Össes bérkocsisokat együttvéve. 

— Egyházmegye i közgyűlés . Az alsó-
szabolcs-hajduvidéki ev. ref. egyházmegye szerdán 
tartotta meg rendes közgyűlését Zsigmond Sándor 
esperes és Lengyel Imre főgondnok elnöklete mel
lett, A közgyűlés Zsigmond Sándor esperes meg
nyitó imájával vette kezdetét, mely után gr. Dé-
genfeld Pál, az uj tanácsbiró tette le a hivatalos 
esküt. Erőss Lajos p.-ladányi lelkész a debreczeni 
főiskola dogmatikai tanszékére megválasztatván, 
lelkészi állásáról, valamint tanácsbirói tisztéről le
köszönt, mit a közgyűlés tudomásul véve, jegyző
könyvi köszönetet szavazott Erőss Lajosnak eddigi 
buzgó működéséért. Majd az esperesi jelentés fel
olvasása következett, melyet a közgyűlés egész ter
jedelmében tudomásul vett. Több kisebb jelentő
ségű ügy elintézése után a közgyűlés fél két órakor 
ért véget. 

— Összeégett munkás. Néhány nap előtt 
a város téglavetőjében nagy szerencsétlenség érte 
Dihen Jónás 72 éves téglagyári munkást. Mikor 
este a szabad tűznél a vacsoráját melegítette a tüz 
ruhájába kapott, a szerencsétlen embert lángok 
vették körül és súlyos égési sebeket szenvedett. 
Azóta a közkórházban gyógykezelték de eszméle
tét e pár nap alatt pillanatra se nyerte vissza. A 
szerencsétlen ember szenvedett sérüléseibe tegnap 
belehalt. 

— Az aradi tradédia félszázados év
fordulója, A szabadságharcz eseményeinek fél
százados évfordulóit már nagyobbára megünnepelte 
a nemzet s most eljutott a legutolsóhoz és egyszers
mind a legszomorubbhoz, az október 6-iki véres 
tragédia 50-ik évfordulójához. A gyásznapon éven
ként Aradon, a tragédia színhelyén megkoszorúz
zák a vértanuk emlékét és sírját. Az idén a félszá
zados forduló alkalmával a gyásznap megünneplése 
nem marad az eddigi szűk korlátok közt, hanem — 
mint reár emiitettük — a függetlenségi párt októ
ber 6-ára az egész országra kiterjedő nagy nemzeti 
gyászünnepet tervez. Budapest minden kerületének 
vezető ellenzéki polgársága már a legközelebbi na
pokban értekezletre gyűl egybe, a melyen megbe
széli az országos ünneplés módozatait. E mozgalom 
akar irányt adni az országyülésnek, a fővárosnak s 
az ország összes törvényhatóságainak. 

— Munkások zendülése. Csütörtökön 
délelőtt Nagy Sándor debreczeni gazda cserei föld
jén, a hol a munkások most a cséplést végzik, csak
nem a vérengzésig fajult munkászendülés volt. 
Kevés hija volt, hogy a fellázadt munkások táma
dása, a melyet a gazda ellen intéztek, Nagy Sán
dorra végzetes kimenetelűvé nem lett. Nagy Sándor 
Dancsó Mihály munkással s társaival csépeltetett. 
Tegnap délelőtt utána nézett a munkának s az ered
ménnyel nem volt megelégedve. A miért elég vak
merő volt ennek még kifejezést is adni, a munkások 
Dancsó biztatására és unszolására neki támadtak. 
Vasvillával, bottal ki mivel rohant neki Nagy Sán
dornak és agyonverik ott, ha Kecskeméti István 
még idejében segítségére nem megy és a feldühö
dött munkásoktól meg nem menti. Ő tuszkolta be a 
gazdát a házba ideje korán és értesítette a mező
rendőrséget, a honnan segítség érkezett s valahogy 
letudták csillapítani a munkásokat. Az ügy külön
ben a kir, ügyes/ség elé kerül. 

— Aszfaltirozzák a gróf Bégenfeld-
tért. Városunk elhagyott tere volt eddig a Tisza 
palota háta mögött elterülő gróf Dégenfeld-tér. Az 
eső viz ott gyűlt meg rendesen, a kofasátorok hul
ladékai pedig egész dombokat alkottak. Ennek az 
idilli állapotoknak most már vége van Az aszfalt 
koczkák és a nagy üstök már a tér minden oldalán 
el vannak helyezve s a munkások pedig javában 
dolgoznak. Két három nap alatt rendbe jön a gróf 
D'genfeld-tér. 

— Önkéntes! iskola Debreczenben. A 
városi tanács kiküldötte Oláh Károly, Roncsik La
jos és Bézler Károly tanácsnokokat s Aczéí Géza 
főmérnököt, hogy a városunkban most már létesí
tendő egy éves önkéntesi iskola tanterméül szánt 
helyiséget a Osapó-utczai Kovács Kaszárnyában je
löljék ki s azon a legszükségesebb javításokat esz
közöltessék, hogy az önkéntesi iskola október 1-én 
fennakadás nélkül megnyitható legyen. Örömmel 
regisztráljuk e hirt, |melyet oly régóta várunk s re
méljük, hogy nem éri Debreczen város lakosságát 
ujabb csalódás és az önkéntesi iskola valóság lesz s 
nem csupa álom. 

— Uj tanitók. Megírtuk már, hogy az ev. 
ref. egyház tanítói testületében megüresedett helye-] 

ket Juhász Jolán tanítónővel és Barcza Barna ta
nítóval tültötte be. Az újonnan megválasztottak 
valamiot Gondi Sándor fels. íeáoyisk. tanár a teg
napi presbytériumi gyűlésen köszönték meg az egy
háztanács bizalmát, egyben kijelentették, hogy a 
választást elfogadják. 

— Nem kell Debreczen. Arczpiritó, szé
gyenletesdolog történt vasárnap apresbyteri gyűlés 
kegyes szine élott, mely szórnom világot vet Deb
reczen nyomorúságos tanügyi állapotára. Kitűnik 
ebból, hogy az i s k o l á k v á r o s a elnevezés nem 
egyéb pictus mascuíusnál s a legyatrább állapotok -
leledzik elemi tanügyünk. A közelebbi tanitóválasz-
tásnál ugyanis V i d o n y i Jenő h.-m.-vásárhelyi 
tanitó egyhangúlag megválasztatott az Eötvös-ut-
czai iskolához tanítóul. — Vidonyi eljött, megnézte 
a lakást és iskolát s egy beadványában lemondását 
jelentette be, mert a lakás és iskola e g é s z s ó g-
t e 1 e n. No hát ha ilyen is megtörténhetik a híres 
Debreczennel szégyelje magát! Részünkről csak 
méltányolni tudjuk Vidonyit és eljárását. 

— Pá rba jok városa . Debreczen statiszti
kailag ki van mutatva — az a város, a hol legtöbb 
párbaj van. A törvényszék igen gyakori esetekben 
tart végtárgyalást párbajügyekben. Most is négy 
párbaj ügyben tűztek ki végtárgyalást. Szeptember 
hó 4-ikén Rásó János megyei számvevő és Szőllősi 
Béla dr. orvos ügyében; október hó 5-én Lőw Jó
zsef hírlapíró és Fenyéri Mór színész kerülnek a 
vádlottak padjára, október 16-án Varga Lajos dr. 
és Újlaki Hugó dr. ügyvédek, október 17-én pedig 
Balkányi Miklós dr. és Szabó Lajos párbajügyében 
tartják meg a végtárgyalást. 

— Erdőőri szakvizsga. Debreczenben az 
erdőőri szakvizsgát október hó 16-án és a követ
kező napokon tartják meg. A vizsgázni óhajtók hi
teles okmányaikkal felszerelt folyamodványaikat 
szeptember hó végéig nyújtsák be a debreczeni kir. 
erdőfelügyelőséghez. 

— Központi temető Debreczenben. 
Adutnk már hirt arról, hogy az összes temetők be
zárásával uj, nagy és az összos felekezetek halottai 
részére közöz temetőt nyitnak meg. Ez lesz a köz
ponti temető, a melyes négy részre fognak felosz
tani. Egyik részébe az ev. ref. vallásúak, másikba a 
róm. kath. vallásúak és a negyedik részbe, mely a 
főtemetőtől teljesen izolált lesz az izraeliták fognak 
temetkezi. Az igy tervezett központi temető ügye 
ma ismét egy lépéssel haladt előre, a mennyiben 
Aczél Géza főmérnök megbízást kapott, hogy a ha
lálozási statisztikát szerezze be s ennek alapján 
tegyen számvetést, hogy milyen területre lesz szük
ség a közpoti temető czéljaira. Aczél Géza főmér
nök értesülésünk szerint tervezete és költségveté
sének beterjesztése előtt az összes felekezettel 
érintkezésbe lép, hogy a központi temető rendezé
sének és felállításának kérdésénél azok igényeit is 
megismerje és javaslatába foglalhassa. Annyi tény, 
hogy rövidesen ez a jelentős kérdés is szőnyegre 
kerül a városházán. A szerdán tartandó közgyűlés 
határozatától függ azonban, hogy az uj közös te
mető helyét a városhoz közel vagy pedig jól távol 
jelölhetik ki. 

— ©VQda megnyi tás . A mester-utezai 
uj óvodát a községi iskolaszék határozata szerint 
szeptember 11-én nyitják meg. 

— Uj óvoda, A timár-utezai városi uj óvoda 
építkezési és más munkálatai befejezésükhöz köze 
légnek. A községi iskolaszék tegnapi ülésében ki is 
mondta, hogy az uj óvodát a tavaszszal megnyitják. 

— Ha t száz rezervis ta . A helyben állo
másozó 39. gyalogezredhez gyakorlatra berukkolt 
hatszáz rezervista az éjjel elhagyta Debreczent. 
Két órakor indultak el s mentek az ezred után a 
nagygyakorlatra. Ezzel egyidejűleg emiitjük meg, 
hogy a 39. gyalogezred tisztikara és legénysége 
szeptember tizenkilenczedikén tér vissza Debre-
czenbe. 

— Jövőhetí bűnügyi vég t á rgya l á sok . 
1899-ikén Szept. hó 4-én, H é t f ő n : Berki Nagy 
Béniámin ellen, halált okozott súlyos testi sértés 
bűntettéért. — Major Eszter s társai ellen, lopás 
büntette s más bűncselekményekért. — Dr. Szől
lősi Béla s társa ellen, párviadal vétségeért. — 
B. Nagy István ellen, lopás bűntettéért. — Szabó 
Imre ellen, zsarolás büntette és más bűncselekmé
nyére. — Sseptember hó 7-én 0 s ü t ö r t ö k ö n : 
Lengyel György ellen, nyilvános becsületsértésért. 
— Schőnbraun Dávid ellen,, sikkasztás .vétségéért" 
— Özv. Nyikita Györgyné ellen, hatóság elleni erő
szak bűntettéért. — Zsíros Nagy György ellen, 
sikkasztás vétségéért. — Ugyanaz napon ítélet
hirdetések. 

— Személyi hír. Dr. B o 1 d i z s á r Kálmán 
rendőrkapitány két hónapi szabadságiból visszatért 
és átvette újból hivatalát, a III. rendű kerületi ka
pitányságot. 

— Cfsőd. N á g o 1 László nádudvari lakos 
fakereskedo ellen a debreczeni kir. törvényszék 
tegnap a csődöt elrendelte ós tönieggondnokul dr. 
W e i s z Bernát, helyettes tömeggondnokul pedig 
dr, N y i r i Ernő debreczeni ügyvédet nevezte ki. 

— Tűzi já ték. Szeptember hó 3-ikán vasár
nap a nagyerdőn, a leveles csárda háta megattí 
megetti tisztáson, tűzoltó zenekar közreműködése 
mellett Leidenfrost Gyula tűzijátékot rendez. A tri-
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btinőn levő ülőhelyek számozottak lesznek a zavar 
kikerülése végett. Helyárak: Ülőhely (kényelmes 
párnás divánokon 40 kr. Állóhely 20 kr. 12 éveD 
aluli gyermekekuek 10 kr. Ülőhelyen 10 éven alóli 
gyermekek felét fizetik az áraknak: Jegyek előre 
vál thatók: Leidenfrost Gy. és Mendelovics Lajos ur 
üzletében, A tűzijáték kezdetét veszi pont 7 órakor 
és tar t egy teljes óráig. Kedvezőtlen idő esetén, ha 
délután 2 óráig esik, a következő vasárnap tár ta-
tik meg. 

C S A R N O K , 

Vakáczió végén. 
— A Pista diák naplójából. — 

. . . Ugy érzem magamad, mint a ki nagy 
bűnbe esett 8 napról napra jobban összeszorul a 
nyakán a hurok. Mig bizony egyszer csak meg
fojtja! 

Eltékozolva az arany szabadság napjait. Gond 
nélkül, könnyelműen éltem velük s most azt az 
egynehányat, a mi még hát ra van, — ipórolgatom. 
Meddő munka. A homokóra gyorsan pereg, egyszer 
csak lejár. 

Most már fontolóra kell vennem minden per-
czet — s tudva, hogy ezek a perozek gyorsan űzik 
hajtják egymást, kell hogy elboruljon a kedélyem. 
Pedig az édes anyámnak se mondtam meg még, a 
mi gyötör, — de az ő gondoskodó szeme észrevette 
rajtam. A múltkor, hogy a szérűn vigyáztam a 
cséplökre, a Viki húgom vajas kenyérrel kínált. 

— Nem kell — mondtam. 
Tikicza bement az anyánkhoz, édes anyánk 

kijött hozzánk s megfenyegetett az ujjával. 
— Gyerek, gye rek! , . . 
A bajszom helyét kezdtem pödörgetni. Bosz-

szns voltam, hogy gyereknek neveznek. Nem va
gyok én már gye rek ! 

Aztán az anyám elkezdett panaszkodni az 
édes apámnak. 

— ISézd csak, nézd apa, milyen rósz színben 
van a Pista . 

Ugyan hova gondolsz! — szólt az apám — 
sok éretlen gyümölcsöt evett, elrontotta a gyomrát. 

Ez a válasz szintén igen mélyen sértett. Gye
reknek hívnak, gyümölcsevésben a gyomromat 
rontom el I — Ah, hisz ez borzasztó! Nem látják 
arczom sápadtságát, törött szemeimet ? Nem vib
rál-e a hangom, nem méláz-e el a t ek in te tem?! 
Hát ezt mind nem veszik észre s gyümölcsevésről 
és gyomor rontásról beszélnek. 

Amiket i t t elmondtam, azok az én féltve 
őrzött drága ti tkaim, de a sorok, amiket itt leírok 
0 hozzá szólanak. 

A vakáczió édességénél csak egy volt éde
sebb, az 0 látása. Tisztelendő uréknál találkoztam 
vele. A tiszteletes asszonynak a kisebbik nővére. 
Lenke a neve, — soha szebb nevnt ennél! Oly éde
sen, oly szivet megreszkettetően mondta. 

— Van szerencsém. 
É n pózba vágtam magam s ugy szavaltam, 

mintha az önképzőköri díszülésen lettem volna. 
— Véghvári Végh István hetedik osztályú 

tanuló vagyok, nagyság. Kisztihand. 
Mintha mosolygott volna e kijelentésemre, 

ugy vettem észre, amint felnéztem reá, mivelhogy 
fél fejjel magasabb nálamnál. 

Tisztelendő uréknál uzsonna volt. Tüntetőleg 
csak fekete kávét ittam, szemeim pedig a véve 
szivarokra pislogtak. Nem vág a földhöz engem, 
megmutatom. Uzsonna után kissé szédülni éreztem 
a fejemet, de ezt a hirtelen való szivarozásnak 
tudtam be. 

Azon az éjszakán nem aludtam. Mindig ő 
volt előttem. Hal lani véltem a csengő hangját : 

— Van szerencsém. 
É n pedig szavaltam tovább : 
— Végvári Végh István hetedik osztályú ta 

nuló vagyok kisasszony, - kisztihand. 
Igen gesztikulálhattam a kezeimmel, mert le

vertem az éji szekrényről a lámpát s az apám ennek 
az árá t is lefogta a zsebpénzemből. Hallatlan ! 

Ez a találkozás, ugy hiszem, fordulópont volt 
életemben. Tanura e nyilatkozatomra az ég és 
minden seregei! — Nem voltam többé a magamé. 
R á m nézvést megszűnt a külvilág. Az én egész vi
lágom a szerelem volt, ahol tündérkirálynő gyanánt 
0 uralkodott. 

Egy lázas, de boldog pillanatban íróasztalhoz 
ültem s megírtam neki mindezeket még szebb és 
választékosabb szavakban. Megírtam neki, hogy 
ő a virágon a harmat s én vagyok a sugár, ki azt 
felcsókolja, ón vagyok a mohos szirt, ő a repkény, 
aki azt körül fonja; ő a nap, én az éjjel, teljes teli 
sötétséggel. 

. . . És elküldtem azt az írást. Csak pár napra 
rá találkoztam vele. Megrázta a fülemet, kétszer, 
háromszor, erősen. 

Ekkora létére hogy tud annyi ostoba szamár
ságot összeírni. Szégyelje magá t ! 

Ez a lekorholás a sírba visz engem. Szégyen-
lem magamat s most revolvert keresek és meg
halok. 

U. i. 
A javitó vizsgákra nem tudtam elkészülni. 

Isten irgalmazzon nekem. 
Közl i : 

Figura. 

W-WMMsTTÉm-

Henneberg-selyem 
45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — csak akkor 
valódi, ha közvetlen gyáraimból rondeltetnek, — fe
kete, fehér és színes, — a legdivatosabb szövés, szín
es mintázatban. P r i v á t - f o g y a s z t ó k n a k postabér-és 
vámmentesei], valamint házhoz szállítva, — m i n t á 
k a t p e d i g p o s t a f o r d u l t á v a l küldenek, 
HENNEBERGG. selyemgyárai (cs. és k. udvari 
szállító) Z Ü R I C H B E N . — Magyar levelezés. — * 

Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó. 

SUCHARD 

Szerkesztői üzenetek. 
C s . V . M . (Klzsvr). Köszönettel vettük a 

múltkori levelet. Folytatását szívesen fogadjuk. 
P . J , k . a . (Klapódia). Megkaptuk. Olvasás 

alatt van. 
S . K . Sajnálatunkra nem üti meg a közöl he

tes mértékét . 
E g y u r n á k . Egyáltalában nem vállalko

zunk arra a szerepre, hogy a fővárosi lapok isten 
tudja mi czélzatu pikáns szenzáczióit átvegyük. Al 
közlés díjját nem fogadjuk el, letétbe helyezzük s, 
jótékony czélra fordítjuk, ha 48 óra alat t el nem 
viteti. Egy ur legyen gavallér. Incognitóját tartsa 
meg, — nem vagyunk kíváncsiak. 

Mindenütt 
kapható. 

Kiadótulajdonos: X i o h e r m a s i H á r m a n . 

Hirdetmény. 
Elhalálozás folytán Biharmegye Homorog 

község határában 850 holdas birtok, ugyszin 
téri Szabolcsmegye Nyir-Acsád község határá
ban 2000 holdas birtok azonnal eladó, esetleg 
bérbe adatik. 

Közvetítők kizárva. 3—3. 
Értesítést nyújt E r n s t Béla Karezagon. 
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Ü 8 9 9 ~ HIRDETMÉNY. 
Debreczen szabad királyi város 1899 október 1-től 1902 október l-ig való összesen 

három évi szénszükségletének biztosítására pályázat nyittatik. 
Az évenkénti szénszükséglet a következő: 
1. Mintegy 4000 métermázsa I. rendű darabos szibériai vagy porosz kőszén. 
2. Mintegy 500 métermázsa pirszén (coax) 
3. Mintegy 15000 métermázsa hazai akna szén. 
4. Mintegy 5000 métermázsa hazai porszén (dara szén.) 
A szén minőségére, az átvételre és általában az egész szállításra vonatkozó rész

letes feltételek Debreczen szab. kir. város mérnöki hivatalában (Simonffy-utcza 2/2 emelet) 
megtekinthetők. 

Az Írásbeli zárt ajánlatok a feltételekben előirt bánatpénzzel 1899. év szeptember 
16-ikának dél után 5 órájáig adandók be a polgármesteri hivatalba, — az ajánlatok felbon
tása pedig 1899. év szeptember 17. dél előtt 10 órakor nyilvánosan történik — a városház 
nagy tanácstermében. 

Pályázni lehet akár egyes, akár az összes szénfajra; — bánaípénzül készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírba az 1) ponthoz 250 frt, a 2) ponthoz 100 frt, a 3) ponthoz 
'500 frt, a 4) ponthoz 150 frt teendő le, mely összeg az ajánlat elfogadása esetén az egy évi 
vállalati ősszeg 10%-ára egészítendő ki és ez a szerződés érvénybe léte alatt ovadékképen a 
a városnál letétbe marad. 

Ajánlat tevők ajánlataikkal a felbontástói számított 3 hóig kötelezettségben maradnak. 
A város fentartja a jogot magának, hogy a beérkezett ajánlatok közt szabadon 

választhasson, vagy azok mellőzésével a szállítást más utón biztosithassa. 

Kelt Debreczen szab. kir. város Tanácsának 1899. év augusztus hó 21-én tar

tott üléséből. 

JL városi ta.n.éios-

I] liiiliiriizlH megnyitás! 
A n. é. közönség szíves tudomására hozzuk, hogy f. é. május hó l é n 

Helyben, Piacz-utcza 44. sz. alatt (dr. Ujfalussy-ház) 

bútorüzletünket 
megnyitottuk. 

Dús választékban tartunk a legújabb stylu secessio, chippenthail, baroque, 
ó-némát, angol stb. mitt és fényezett bútorokban a legdíszesebb valamint legegy
szerűbb kivitelben. 

S a mig egyrészről meghívjuk a n.é. közönség ál landó bútorkiáll i-
tásuak szíves megtekintésére, másrészről esedezünk kegyes támogata ukér: 

kiváló tisztelettel 

Lamberger és Társa. 

KLEIN TESTVÉREK ELSŐ KÖZVETÍTŐ ÉS TUDAKOZÓ 
INTÉZETE. 

Gróf Dégenfeld-tér 3. sz. (ezelőtt Rózsa-tér). 
IGG-dák: s z á m u t e l e f o n . á.lloxn.ájsu 

JFölkéretnek mindazon földbirto- Fényirdába tisztességes tanulónak való 
kosok, kiknek löldjük vclna fiu felvétetik. 505 
kiadó esetleg eladó, hogy azo-,Közel a vasúthoz — a Boldog; 

2—2. 

kat közvetítő intézetemben elő
jegyeztetni szíveskedjenek. 

{Kiadó föld, A F.-Józsa község határán 
28 % kat. hold elsőrendű szántóföld és 
kaszáló egy vagy több évre haszonbérbe 
kiadó. 500. 

lEladc ház esuezai földdel Darabos-
utczán, melynek tiszta jövedelme 650 frt. 
tartott ára csak 9500 frt. 

|Eladó nemesi birtokok: 
Mihálydi és Mártonfalva határiban, úgy
szintén egy nagyobb szerű ház Debreczen 
ben eladó. — Bőrebb értesítést nyújt iro
dám. 507 

kertben — kedvező feltételek melletti 
e ladó egy szőllő, mely vasúti, vagy] 
postatisztnek állandó lakásul, vagy na
gyobb ipari műhelynek igen alkalmas. Aj 
mondott czélra alkalmassá teszik e helyet 
közelsége, kedvező fekvése és a rajta levő| 
jó berendezésű, masszív, adómentes uj épü
let. Területe: 750O öl legjobb barna ho
mok föld, termő szőllővel és gyümölcs 
fákkal beültetve. E terület — vevő által 
esetleg két részre is osztható. 504. 

496. Kertészet első rendű, régen fennálló,! 
Nyir-Acsád összes berendezéssel vagy a nélkül szabadj 

kézből eladó. —Értekezhetni irodám-ban. 
506 

Eladó tanyaföld gazdasági épületekkel] 
1 hold szőllővel a Diószegi-út mellett. Ér-| 
tekezhetni irodámabn. 508. 

Az ezen rovatokban közlőttek iránt felvilágosítást ad s egy ily közleményt 25 kr 
előleges lefizetés mellett, felvesz és közzétesz,. 

Debreczen 1899. Nyomatott a város köuyvn/oaidájábaü. - 945. 


