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A Mentő-egyesület. 
Irta: Koncz Ákos. 

Az emberbaráti szeretet városunkban egy mentő-egyesület létesítését határozta el. 
Egy régi terv közeledik a megvalósulás felé és akinek szive van és megérti az emberiség nagy és 

megnevezhetetlen szenvedéseit, az bizonyára meghozza filléreit az emberszeretet eme u jabb oltárára. 
Ezt az áldásos intézményt pártolni kell mindnyájunknak nemcsak azért, mert mindnyájunkat érhet 

baleset, hanem azért is, mert az emberélet megvédése és megmentése nemcsak a városoknak és egyeseknek, 
hanem a nagy közönségnek is elengedhetetlen és legemberibb kötelessége. 

A debreczeni sajtó és a szenvedő emberiség ügyét szeretettel felkaroló emberbarátok már régóta sür-
getik a Mentő-egyesület felállítását. Eme törekvésük évről-évre növekedett, amint városunk fejlődött, népes-
ségben gyarapodott és kiterjedésében szélesedett . . . A kivitel azonban késett, mert az ezen emberbaráti intéz-
mény fentartására szükséges anyagi forrás sehonnan sem buzogott fel. 

A z eszme harezosai azonban nem mondtak le a győzelem reményéről és minden követ megmozdítottak, 
hogy felköltsék a hatóság és nagy közönség érdeklődését ezen nagyon is szükséges intézmény iránt. Lelkese-
désüket siker koronázta; törekvésüknek, önzetlen munkásságuknak immár meg van az erkölcsi jutalma, mert 
városunk minden emberi nyomort és szenvedést megértő szive megteremtette a Mentő-egyesületet és amint 
az aláírásokból látható, az előkészítő bizottság kérése nem hangzott el a pusztában, hanem átjárta a lelkeket és 
cselekvő szeretetre buzdította társadalmunk minden osztályát. 

Mindnyájan tudjuk, hogy az egyesek és a társadalom roskadásig meg vannak terhelve kötelezettsé-
gekkel. Emésztő nyomorral, a könnyek özönével, a fájdalom ezernyi tőrével találkozunk az életben, melyek 
mind segítséget várnak, az irgalom selyemkendője után vágyakoznak vigasztalás és anyagi segítség után epednek. 
És ennek daczára most is hiszszük, hogy ez az embermentő intézmény nem hal el a közönyösség útvesztőjében, 
hanem egyesítve magában az emberszerető lelkeket, megkezdi mielőbb fönséges működését, megmentve gond-
viselő kezével, tudományának hatalmával, szeretetének melegével a veszedelembe jutott emberéletet. 

Mennyien és hányan pusztulnak el mostanság a gyors és okos segélynyújtás hi ján? Mennyi családra 
borul soha meg nem vigasztalható gyász, fekete nyomor amiatt, hogy szerencsétlenségek alkalmával nincs, aki 
megmentse az emberi életet ? Ne kicsinyelje tehát sénki azt a törekvést, mely a Mentő-egyesület megteremtését 
czélozza, hanem a maga vagyoni viszonyai és szive sugallata szerint járuljon egy porszemmel az emberbaráti 
intézmény felépítéséhez. 

Iratkozzunk be tehát tagnak a Mentő-egyesületbe . . . Filléreink csekélyeknek látszó eszközeivel a 
szerencsétlenségbe omlott emberiségnek nagy szolgálatot teszünk ez által. Mert míg egyesek nem képesek egy-
egy nagyobb müvet kiépíteni, addig a szeretetben összeolvadó társadalom szive a humanizmus csodás munkáinak 
lehet alapvetője. 

Mentsük meg tehát a megmenthetőt, árassza el szivünket az emberszeretet felemelő, megnyugtató, 
áldástadó, könnyszáritó, fájdalomcsillapító melegsége és az emberiség szenvedéseit enyhíteni óhajtó, igen sok-
szor életét megmentő emberbarátokat segítsük meg, hogy Mentő-egyesületünk már a közel napokban meg-
kezdhesse embermentő munkáját. 



A V A R O S . 

Városunk rendkívüli közgyűlése. 
— 1905. aug. 22. --

Debreczen sz. kir. város törvényhatósági bizottsága 
f. hó 22-ikén délután 4 órakor rendkívüli közgyűlést tartott 
Domahidy Elemér főispán elnöklésével. A közgyűlésen kö-
zepes számmal jelentek meg a bizottsági tagok, amelyen 
már fel sem akadunk, mert a városatyák csak akkor 
vonulnak fel tömegesen, ha választások vannak. A köz-
gyűlési tárgysorozatban jobbára felebbezések voltak fel-
véve és oly tárgyak, melyek nem keltettek nagyobb érdek-
lődést. A tanács és tisztviselők nagyrésze is hiányzott, 
mert jobbára szabadságon vannak és csak a jövő hó 
elején jönnek haza. 

A közgyűlést néhány szóval megnyitván a főispán, 
megkezdődött a tárgysorozat letárgyalása a következőkben: 

1. Tanácsi előterjesztés, hogy a m. kir. debreczeni 
3-ik honvédgyalogezred részére házi lövölde czéljaira 
szükséges 316 • öl libakerti földterületnek megszer-
zése az 1886. XXII. t.-cz. 110. §-a alapján követendő 

'névszerinti szavazás megejtésére határidő tűzessék. 
A közgyűlés ezen szavazás határidejéül a szeptemberi 

közgyűlést tűzte ki azon javaslattal, hogy a kért területet 
• ölenként 10 koronáért átengedi. 

2. Ugyanaz a csolnakázó tó és hozzátartozó 
földterületből visszamaradt részföldnek hasznosítása 
ügyében. 

A közgyűlés ezen területet 100 K. évi bérért 12 évre rend-
kívül előnyös föltételek mellet Szabó Sándor bérlőnek adta ki. 

3. Ugyanaz a városi gyalogrendőrök, lovas 
kézbesítő rendőrök, mező rendőrök, napidíjas hajdúk, 
mázsamesterek és szolga, belső és külsőségi utkapa-
rók; továbbá a mértékhitelesítő szolga drágasági 
pótlék segély iránti kérelmök tárgyában. 

A közgyűlés nevezetteknek egy év tartalmára 1 0 — 1 0 
korona havi drágasági pótlékot szavazott meg. 

4. Ugyanaz Hegedűs és Sándor helybeli czégnek 
a város nyomdai papirszíikséglete és biztosítása 
ügyében hozott tanácsi határozat ellen beadott feleb-
bezése a nyomdai felügyelő bizottság véleményes 
észrevételével. 

Hosszas vita indult meg ezen tárgynál, végre is a köz-
gyűlés a papirszállitást három évi időtartamra a Hegedűs és 
Sándor czégnek adta oly megjegyzéssel, hogy az első év har-
madik negyedének utolsó napjáig a városnak joga lesz a felmon-
dással a szállítást minden kárpótlás nélkül másra ruházni át. 

5. Ugyanaz Zellerin M.-féle gyári részvénytársa-
ságnak a bábaképezdei vízvezeték, csatornázási és 
gőzfűtési munkálatokra hirdetett pályázat eredménye 
felett 8856—905. sz. a. hozott tanácsi határozat ellen 
beadott felebbezése. 

A közgyűlés heves vita után a Zellerin czég felebbe-
zését 5 szótöbséggel elutasította. 

6. Ugyanaz Németh András és társának a Bika-
kávéház előtt levő gyalogjárdának asztalok és szé-
kek által való elfoglalásáért helypénz megállapító 
6721/1905. sz. tanácsi határozat ellen beadott feleb-
bezése. 

A közgyűlés Németh András és társa felebbezését 
elvetette és a kávéház előtt elvonuló aszfalt használatáért 
a dij megfizetésére kötelezte. 

7. Ugyanaz az utczai fák gondozására 4000 K 
póthitelt kérő mérnöki hivatali jelenlésre. 

A közgyűlés a póthitelt megadta. 

8. Ugyanaz jószágállományoknak ' legeltetés 
végett az erdőségekbe bebocsáttatása ügyében. 

A közgyűlés a tanács idevonatkozó javaslatát elfogadta 
és a jószáglegeltetést az erdőségekben megengedte. 

9. Szabadságolás iránt való kérvények.] 
10 Egyetemes orvostudori oklevelek kihirdetése. 
A közgyűlés dr. Leitner Adolf orvostudori oklevelét 

kihirdette. 
11. Bábaoklevél kihirdetése. A közgyűlés Gál Ist-

vánná bába oklevelét kihirdette. 
Egyéb tárgy nem lévén, elnöklő főispán a közgyűlést 

bezárta és a hitelesítő közgyűlés idejéül augusztus 23. 
napjának délután 4 óráját tűzte ki. 

Városi színházunkról. 
— Második közlemény. — 

Elmondtuk lapunk legutóbbi számában kifogásainkat a 
színházi bizottság működése ellen és beigazoltuk, hogy ez 
a bizottság nem áll feladatának magaslatán, mert nem 
fejti ki erélyét sem a színigazgatóval szemben, sem nem 
tud olyan eszméket felszínre hozni, mely színházunkat fel-
adatának bevégzésére ösztönözné. 

Ez alkalommal a színház anyagi dolgaival és beren-
dezésével kívánunk foglalkozni annál is inkább, mert itt is 
sok a hiány és sok dolog vár pótlásra. 

Debreczen sz. kir. város, mely évekkel ezelőtt a pót-
adót nem ismerte, ma tisztességesen meg van terhelve 
közköltővel. Eszünk ágában sincs e felett jajongani és 
azokkal tartani, akik a pótadó emelkedésében közromlá-
sunkat látják. Nem pedig azért, mert jövedelmünkből és a 
pótadóból oly alkotások jöttek és jönnek létre, melyeket 
már régen fel kellett volna építenünk. Haladásunk az 
utolsó két évtizedben szembeszökő és ha sokat költöttünk, 
megnyugvásunkra szolgálhat, hogy a modern létesítések 
egész sorozatával találkozunk városunkban és a jövő 
programmjában is oly alkotásokat látunk beillesztve, me-
lyeknek megvalósítása részben érezhető hiányokat f o g pó-
tolni, részben emelni fog ja városunk erkölcsi tekintélyét, 
nem is szólva az ezek nyomán fakadó anyagi haszonról. 

Ezeket előrebocsátva, kijelentjük, hogy színházunk 
szubvenczióját szeretnénk megszüntetni. Elvégre is a vá-
rosnak nincs kidobni való pénze, a színházat bérlő igaz-
gató a szubvenczió nélkül is megtalálja busás jutalmát 
fáradozásának; végül, bármilyen elnéző szemmel nézzük is 
színházunk szintjét, nem találjuk azt arányban azokkal az 
áldozatokkal, melyeket a város színházunkra fordít. És 
meg vagyunk győződve, hogy a mi színházunkat bárme-
lyik nevesebb igazgató akkor is kivenné bérbe, ha nem 
fog szubvencziót kepni. Nem csekély összeg ez a szub-
venczió és bizony-bizony a város más czélra is fordíthatja 
azt a pénzt, mely ez idő szerint a színigazgató tisztessé-
ges mellékjövedelme. 

Mert nem sajnálnánk a szubvencziót akkor, ha szín-
házunkban opera előadásokat látnánk, ha színházunk való-
ban a közművelődés első csarnoka volna, ha a léha dara-
bok előadása onnan kiszorulna, egyszóval ha a mi színhá-
zunk oktatna, nevelne, esztétikai, művészeti érzékeinket ne-
mesítené és nem lenne mulatóhely, ahol nem tud érvénye-
sülni semmi eszmény és sablonba fullad bele az igazgatás. 

A mi közönségünk végtelen elnéző. A bérlők hatszor 
is megnéznek egy silány vigszinházi darabot. Egy-egy bérlő 
itt-ott felszólal a lapokban, erősen kritizálva a repertoárt, 
de valamint egy fecske nem csinál nyarat, ugy a felszó-
lalás is elvész a pusztában, a szinügyi bizottság fejbólintó 



Bálintjai mindent rendben találnak és az a néhány szin-
ügyi bizottsági tag, akik évek óta sürgetik a szinház 
szintjének emelését, belátva küzdelmük sikertelenségét, 
hagyják a dolgukat haladni a maguk medrében. 

Addig tehát, mig a szubvenczió nem a szinház művé-
szeti nívójának emelését czélozza, hanem pusztán a szín-
igazgató működési pótléka gyanánt szerepel — nézetünk 
szerint az a költségvetésből törlendő volna. És mi még 
vagyunk győződve, hogy az elvonással nem rontanánk 
színházunk mostani nívóján, hanem emelnénk azt, mert az 
időszaki igazgató már a maga anyagi érdekében is igye-
keznék jó erőket szerződtetni és mindenre kiterjedő gond-
dal igazgatni a színházat. 

Számtalan kifogást emelhetünk színházunk belső be-
rendezése ellen. Ósdi az, czélszerütlen sok tekintetben és 
mindezek mellett a szinház belseje nincs okszerűen kihasz-
nálva. Sok szó esett mostanában az átalakítási tervekről 
és mi igazán csodálkozunk, hogy Oláh Károly tanácsnok 
és szinházfelügyelő, aki modern ember és ideálizmusának 
egész hevével, tiszteletreméltó ambiczióval végzi dolgait, 
nem tudja keresztülvinni színházunk modernebb és czélsze-
rübb berendezését. Folytonosan tákoljuk a berendezést, 
sokat költünk rá és mégis olyan kopott az, mint egy el-
öregedett ballerina. A páholyok aránytalanul nagyok, ma-
gasak, sok helyet foglalnak el, fülrontó léghuzam van 
bennük, ülései czélszerütlenek, egyszóval nagy átalakításra 
szorulnak. Az állóhely kezdetleges, a karzat veszedelmes, 
bár itt megjegyezzük, hogy szerencsétlen gondolat volna 
az állóhelyet az emeletre felvinni, a páholyközönség szom-
szédságába. A szinház világítása sem felel meg a kívá-
nalmaknak, mert az egyes páholyok alatt függő lámpák 
fénye rontja a szemet, ha pedig nem égnek, akkor egyp-
tomi sötétség borul a páholyokra. 

Van drága pénzen fenntartott mérnöki hivatalunk, 
van a mérnökök közt építész és csodálatosképpen semmi 
uj eszme, vagy terv nem születik meg ottan. Sok a hiva-
talos és még több a magán munka, talán ez az oka, 
hogy a tatarozásnál tovább nem tudunk menni és apró 
igazításokkal toldozzuk, foldozzuk a hiányokat. 

Hallottuk már ázt is, hogy azért nem akar a város 
a színháznál nagyobb és költségesebb beruházásokat tenni, 
mert az a messze menő terve van, hogy nemsokára uj 
színházat épít. Tisztelettel kimondjuk, hogy ezt nem hisz-
szük, hogy valóra válik, de nincs is arra semmi szükség, 
hogy a város százezreket költsön egy uj színházra, mikor 
a meglevő néhány ezer koronával husz-harmincz évre át-
alakítható. Ehelyett inkább egy nyári színkör építése volna 
kívánatosabb, ez is azonban csak akkor, ha az építésére 
szükséges pénzt valamelyes olcsó forrásból meríthetnénk. 

Térszüke miatt a továbbiakról jövő számunkban fo-
gunk szólani, már most kijelentve, hogy az eddig elmon-
dottak megczáfolására irányuló czikkelyeknek szívesen 
adunk tért lapunkban. 

S z í n h á z l á t o g a t ó . 

s jelentékeny állami támogatásban és pénzügyi kedvezmé 
nyekben részesítette. 

Nem ugyan külön törvény utján, de külön költség 
vetési tételekből adott állami segélyekkel előmozdítja 
törvényhozás a különféle termelési és értékesítési szövet 
kezetek alakítását és működését, sőt ujabban a munkás 

A közigazgatás szocziális föladatai. 
Ami a munkások és kisiparosok, meg gazdák gazdasági 

boldogulásának közhatósági támogatását illeti, e téren a 
következő fontosabb intézményeink vannak. 

A gazdasági és ipar hitelszövetkezetekről szóló 1893: 
XXIII. t.-cz. szervezete a szövetkezeti élet anyagi támo-
gatására és vezetésére szolgáló országos központi hitel-
szövetkezetet, a termelő nép tömörülését a szövetkezetekben 
közvetetlenebb hatósági és szakszerű felügyelet alá vonta, 

A selyemtenyésztés védelméről szóló 1 8 8 5 : X X V 
t.-cz. rendelkezésére bocsátotta a selyemtenyésztéssel fog-
lalkozó szegényebö néposztályoknak a közutakon és tereken 
levő szederfalombokat, szervezte az országos selyemtenyész 
tési felügyelőség segélyező munkáját. 

A mezőgazdaságról és mezórendőrségről szóló 1894 
XII. t.-cz. szervezte a hatósági munkálkodást a szegényebb 
földművelő nép boldogulását érintő dolgokban, aminők: az 
állattenyésztés, a határmegjelölés, a közös legeltetés és 
általában a közlegeló-használat, a mezei legeltetés. 

Az 1898: XIX. t.-cz. hatósági oltalom alá vette a 
volt úrbéresek jogutódainak tulajdonában levő s nagyrészt 
haszontalanul pocsékolt erdőket. 

A törvényhozás jelentékeny összegeket bocsát éven-* 
ként rendelkezésére a kereskedelmi és földmivelésügyi mi-
nisztereknek, hogy fejlesszék a munkások, kisiparosok és 
kisgazdák szakbeli tudását, segélyezzék a kistermelők' ipari 
vagy gazdasági munkáját eszközökkel, szerszámokkal, apa-
állatokkal, vetőmaggal s különféle közczélu intézmények 
iölállisásával. 

Szervezve van az ipari és a mezőgazdasági munkás-
közvetítés. Nem a törvényhozás akaratán mult, hogy még 
nincsenek megalkotva azok a törvények, amelyek megvé-
dik a kereső munkát az uzsora különféle nemétől s a ke-
reskedelmi téren fölburjánzott egyes visszaélésektől. 

Végigtekintve a fölsorolt törvényes intézkedéseken, s 
figyelembe véve a honvédelmi kötelezettség terén szocziális 
szempontból adott kedvezményeket is, aminők az öröklött 
gazdaságok birtokosaié, a családfenntartóké, azt kell mon-
danunk, hogy ugy a beligazgatás, mint a közoktatási, ke-
reskedelmi, földmivelési és honvédelmi igazgatás terén 
megnyilvánulni látjuk a törvényhozás érzékét a kisebb 
existencziáknak az ujabb időkben előtérbe tolult érdekei 
iránt. Az ilyen csoportosítás mellett erősen föltűnik az, 
hogy a pénzügyi igazgatás, vagyis a közadózás terén még 
nem találkozhattunk efféle szellemű intézkedésekkel. A ké-
szülőben levő adóreform azonban e téren is hasznos intéz-
kedésekkel biztat. 

A magyar törvények intézkedései tehát hosszú sorát 
bízzák a közigazgatás szervezetére a szocziális föladatok-
nak; szellemük arra utal, hogy a közigazgatás különös 
gonddal kezelje e teendőit s hogy ez a szellem áthassa 
az egész magyar társadalmat. 

Mi lehet az oka e kétségtelen valóságnak? Talán 
egészségtelen szentimentálizmus, alamizsnaosztó kegyeske-
dés ? Bizony nem. Hanem a nemzeti fajszeretetnek, a nem-
zeti munkaerők védelmének és fejlesztésének okos, reális 
tudata és ösztöne. Átérzése annak az igazságnak, hogy 
minden nemzet annál erősebb és hatalmasabb, .mentől szé-
lesebb rétegei vannak a vagyonosság és műveltség maga-
sabb fokán. 

Ha ez igy van, még csak azt kell megvizsgálnunk, 
hogy ez a tudat, ösztön és érzés milyen mértékben érvé-
nyesül közigazgatásunk gyakorlati tevékenységében s ab-
ban a készségben, amellyel társadalmunk e tevékenység-
ben részt vesz. 

(Folyt, köv.) 
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A negyvenéves debreczeni szinház. 
1965—1905. 

Ez év október 7-én lesz negyven esztendeje annak, 
hogy megnyílt a debreczeni uj szinház, mely a város közön-
ségének áldozatkészsége folytán épült fel. 

Debreczen város művelt polgársága már a negyvenes 
évek elején foglalkozott egy uj szinház felépítésének ter-
vével. Később azonban elszunnyadt az eszme; de 1854-ben 
a kérdés ismét aktuálissá vált. Végre abban állapodott 
meg a bizottság, hogy a Czegléd-utczán épiti fel az uj 
színházat. Ybl, a híres építész készített is egy tervet, 
melynek kivitele 301,500 forintba került volna. A szükséges 
pénz azonban hiányzott, mert a régi színházi pénztárban 
csak 30,600 forint volt, melyhez a debreczeni első takarék-
pénztár 400, az István malom pedig 500 forintot adott. 

Az alkotmányosság kezdetén a tanács és közgyűlés 
150,000 forintot szavazott meg a szinház építésére és 
megvétetni rendelte a czegléd-utczai Semsey-telket és a 
Komáromy-ház telkéből is elvett egy darabot. 

Ybl tervét azonban pénz hiányában nem tudták 
keresztülvinni és miután a bizottság Skalnitzky Antal mű-
építészt is felhívta a tervek beadására, Ybl visszalépett és 
a Skalnitzky tervét fogadták el, az építést megkezdték. A 
színházat Vecsey Imre építész építette a Skalnitzky fel-
ügyelete alatt. 

Az előirányzott összeg azonban kevésnek bizonyult, 
miért is a város vezetősége azt javasolta, hogy a szinház 
továbbépítésére szükséges összeget ugy teremtsék elő, hogy 
adjanak el a Homokkerttől délre eső földrészből egy darabot. 
A terv nagy ellenzésre talált, de mégis keresztül ment és 
miután az építésre szükséges összeg begyült és biztosítva 
lett, a szinház 1865 re készen állott egész pompájában. 

Az uj színházat nagy ünnepségek közt nyitották meg 
1865. október 7-ikén. A sokáig elfeledett Katona József 
örökbecsű darabja: Bánk bán került színre. A város a meg-
nyitásra meghívta Jókainé Laborfalvi Rózát, az ország 
akkori ünnepelt művésznőjét, aki halhatatlan férjének ez 
alkalomra irt prológj át szavalta el. 

Negyven év telt el azóta. A debreczeni szinház sok 
dicsőséges napot látott. Deszkáin művészek nevelődtek, 
akik később a nemzeti színháznál végezték fényes pályájukat. 
Később, a viszonyok fordultával nem egyszer jutott válságos 
helyzetbe sziházunk, de mindig kibontakozott a bajokból, 
bár sohasem tudott többé oly magasra emelkedni, mint 
mikor delelőjén állott. 

Nem czélunk ez alkalommal a debreczeni szinház 
negyvenéves művészeti vezetését, emelkedését, hanyatlását, 
anyagi dolgait jelezni, csak arra akarunk rámutatni, hogy 
talán a reánk jövő október 7-ikén illó dolog volna vala-
melyes módon megülni színházunk negyvenéves jubilleumát, 
melyre még eddig ugy látszik senki sem gondolt. 

Ajánljuk ezt az évfordulati napot a színházi bizottság 
és Zilahi Gyula színigazgatónk figyelmébe. Ma az öt-tízéves 
találkozások, munkátlanságban eltöltött évek jubilleumainak 
sivár korszakában ez a negyven év érdemel némi figyelmet. 

Programmot ezen ünnepség megtartására nem adunk, 
mert ha az itt felvetett eszme pártolásra talál, a programm 
megszületik az illetékes tényezők segítségével. 

K o n c z Á k o s . 

Hirek. 
— Angol vendégek érkezése. Jól eső érzéssel látjuk, hogy 

a külföld napról-napra jobban érdeklődik hazánk iránt és nemcsak 
természeti szépségei miatt keresik fel, hanem intézményeit, kulturális 
és emberbaráti alkotásait is figyelemre méltatják. A napokban egy 
angol társaság érkezik Debreczenbe, mely nem a Hortobágyra 
kíváncsi, hanem kulturalkotásainkat is megtekinti. Előkelő vendégeink 
Vendégeink szombaton este érkeznek és a vasútnál Oláh Károly és 
Csiky Lajos fogják őket üdvözölni. A helyivasut külön vonatán az 
állomásról az Angol királynő szállodába mennek a vendégek. — 
Vasárnap reggel ismerkedés lesz. — Majd séta a városban. 9 órakor 
a nagytemplomban istentiszteletre gyűlnek össze. — Féltizenegy 
órakor megszemlélik a város nevezetességeit s megkoszoruzák Csoko-
nai szobrát. Egy órakor közebéd az Angol királynő szállodóban, 
amelyre az érdeklődők is szívesen láttatnak. Délután a társaság 
kirándul a pallagi gazdasági intézetbe, onnét pedig a nagyerdői 
vigadóba, ahol Rácz Károly zenekarának közreműködésével a városi 
dalárda dalestélyt rendez. — Hétfőn a gyár és ipartelepeket tekintik 
meg s a déli vonattal elutaznak Debreczenből. 

— Debreczen város 1906. évi költségvetése. Debreczen 
város jövő évi költségvetése elkészült. Roncsik Lajos főszámvevő 
több heti fáradságos munka és tanulmány után elkészítette az 1906. 
évre szóló költségelőirányzatot. Jelentését tegnap terjesztette be a 
tanácshoz. A jelentés igy szól: 

Tekintetes Tanács! Városunk háztartásának 1906. évi költség-
előirányzati javaslatát az 1886. évi XXI. t.-cz. 17. §-a alapján tisz-
telettel beterjesztem. 

Ezen előirányzati javaslat alakjára s tartalmára nézve némi 
részben eltérő a mult évitől, ezen eltérés azonban főként közgyűlési 
határozatokban leli magyarázatát. 

I, A rendes bevétel 2.316,751 kor. 56 fill. 
II. A rendkívüli n 322,000 „ — „ 

Összes bevétel: 2.638,651 „ — fill. 
Ezzel szemben : 

I. Rendes kiadás 2.579,564 kor. 22 fill. 
II. Rendkívüli „ 392,094 „ 05 „ 

Összes kiadás: 2.961,858 kor. 27 fill. 
A bevétel és kiadás közt mutatkozó 323,106 korona 71 fillér 

hiány 964,000 kor. egyenes állami adó 33 százalékában nyer fedeze-
tet. Javaslatom részletezését s az előző évre előirányzott összegtől 
való eltérését, egyrészről az indokolás soraiban, másrészről a mellék-
letekben ismertetem. 

A házipénztár költségelőirányzati javaslattal egyidejűleg beter-
jesztem a házipénztár által kezelt alapok költségelőirányzatait is, 
azon megjegyzéssel, hogy az ipariskolai pénztár költségvetése az 
államsegély kieszközlése végett az illető szakminisztériumhoz már 
előzőleg fel lett terjesztve. Tisztelettel kérem előirányzati javaslato-
mat tárgyalás után a törvényhatósági bizottsághoz beterjeszteni. 
Debreczen, 1905 augusztus 22. Roncsik Lajos s. k., főszámvevő. 

— A polgári lövőegyesület diszlövése. A debreczeni pol-
gári lövőegyesület szeptember hó 2. és 3-ikán diszlövést tart és 
augusztus 27-től szeptember 3-ig versenytekézést. A lövés reggel 8 
órakor, délután 2 órakor veszi kezdetét és tart alkonyatig. Szep-
tember 3-ikán déli egy órakor közebéd lesz, melyre aláírásokat 
szeptember 2. délig a titkár fogad el. 

— A Simonyi-ut szeméttelepe. A Simonyi-ut szép fasorai 
közt levő úttest oldalai telve vannak szeméttel* de a legszemetesebb 
a csőszháztól a fürdőházig vezető ut, melynek mélységes porrétege 
telve van mindenféle piszokkal. Felhívjuk ezen ut tisztántartására az 
illetékes körök figyelmét. 

— Személyi hir. Tolnay Kornél a Máv. debreczeni üzlet-
vezetőjét Budapestre helyezték át. Tolnay Kornél távozását szivünk-
ből sajnáljuk, mert nagy műveltségével, kedves uri modorával birta 
mindnyájunk tiszteletét és nagyrabecsülését. 

— A Bocskay szobor. A Bocskay-szoborra mintegy 30,000 
korona gyűlt össze. A szobor Hajdúböszörményben lesz felállítva. 
Holló Barnabás már megimintázta a szobrot és Rásó Gyula kir. taná-
csos, alispánhoz a képzőművészeti társulat szobrászati albizottságától 
érkezett bírálat szerint a szobor minden tekintetben méltó lesz ugy 
a nagy szabadsághőshöz, mint a történelmi nevezetességű hajdu-
város nevéhez. 

— A hivatali stilus. A közgyűlés tárgysorozatát végig olvasva 
eszünkbe jutott, hogy jó volna már azon a kegyetlen magyartalan-
ságokon segíteni, ami a hivatali stílusban megnyilvánul. Hatalmas, 
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de érthetetlen körmondatokból van az összeírva, holott magyarán 
szépen írni egy kis vigyázattal könnyen lehet. Debreczen az ország 
legmagyarabb városa és ezen jellegnek ki kellene domborodnia még 
a hivatalos végzésekben, határozatokban is. Sokkal kevesebb mun-
akáb kerül jól irni, mint magyartalanul. Nem csodálnánk, ha váro-
sunk tisztikara cseh vagy német beamterekből állana, de annyira 
magyarok vagyunk, hogy alig tudunk más nyelven beszélni és ennek 
daczára magyartalanabb stílust nem ismerünk a mi hivatali stílu-
sunknál. 

— H u s z éves találkozó. Husz éves találkozó lesz szeptember 
1-én városunkban, melyre Zoltai Lajos s. levéltáros a következő 
értesítést küldte el iskolatársainak: 

Kedves Barátom! 
Örömmel értesítelek, hogy husz éves találkozásunk idejét Sass 

Bélával együtt a velünk közölt kívánságok és körülmények mérlege-
lése után szeptember hó elsejére, péntekre tűztük ki, főként azért, 
hogy gyülekezeteiteket vásárnap ne hagyjátok magukra. Gyülekezés 
d. e. 9 órakor, a kollégium dísztermében. Utána ima az oratóri-
umban. Az egyesült pályatársak köszöntése általam. Volt tanára-
ink üdvözlése. Ez alatt a megjelent családtagok megtekintik a főiskola 
nevezetességeit. Délben közebéd. Emlékül lefényképeztetjük magunkat. 
Erre a saját rizikójára vállalkozik Németi fényképész. Jöjj el kérlek, 
lehetőleg családoddal együtt. E hó végéig légy szíves értesíteni elha-
tározásodról. 

Debreczen, 1905 augusztus 20. S z e r e t 6 b a r 4 t o d ; 

Zoltai Lajos, 
segéd levéltáros. 

— Betörők a Nagyerdőn. Sárváry Gyula városi tiszti főor-
vos Simonyi-uton levő nyári lakába csütörtökön éjjel rablók akartak 
betörni. A veranda ajtaját feszitették fel, mikor a család felébredt és 
kinyitva a belső ajtót, rendőrért, segítségért kiáltott. A csőszháznál 
levő rendőrök a zajra kisiettek, de csakhamar kénytelenek voltak 
visszavonulni, mert a betörők lövésekkel fogadták őket és isteni sze-
rencse, hogy a főorvos és családja, valamint a rendőrök meg nem 
sebesültek. 

A rendőrök azért voltak kénytelenek szobájukba menekülni, 
mert puskájuk van ugyan, de golyókat nem kapnak. A Nagy-
erdőn lakó közönség már régen mosolyogja az esténként körjáratot 
végző rendőrök komoly ábrázatát, midőn feltűzött szuronyu töltetlen 
puskával őrzik az emberek vagyonát és életét, egy hitvány gyikle-
sővel az oldalukon. Minek a puska, ha nincs benne töltés és 
golyó? Ez alkalommal a rendőrök becsületesen teljesítették köte-
lességüket, de tehetetlenek voltak a sortűzzel szemben, melyet a be-
törők reájuk irányoztak. Nagyon itt volna az ideje annak, hogy 
rendőrségünk felszerelésén gondolkozzunk, mert igazán nevetséges 
dolog töltetlen fegyverrel állítani ki a rendőrséget. 

Feltétlenül szükséges volna a nagyerdői csőszháznál a telefon 
bevezetése nemcsak azért, mivel a csütörtöki éjjel történt hasonló 
esetben segítséget lehetne kérni a központtól, hanem azért is, hogy 
előforduló balesetek, szerencsétlenségek esetén a rendőr őrszem ösz-
szeköttetésbe léphet a városssal. Ne takarítsunk az ilyen szükséges 
dolgokon, hanem inkább másutt igyekezzünk kevesbíteni a kiadáso-
kat. Ha már most történhetnek ilyen vakmerő betörések, mi lesz 
ősszel és a téli hónapokban, midőn a keresetforrások elapadnak? 

Mindezeket látva, eszünkbe jut a bizottsági tagok 
azon ellentállása, melyet akkor fejtettek ki, mikor a 
csendőrség behozataláról volt szó. Lássák be már ezek a jó 
urak, hogy a hazafiság nem abból áll, hogy rendőr vagy csendőr 
védi-e meg a közbiztonságot, Vagy ha annyira szerelmesek a 
mostani rendőrszervezetbe, akkor ne sajnálják a pénzt, 
hanem állítsanak még be vagy 50 rendőrt a szolgálatba 
és szereljék fel a rendőrséget az emberi vagyon és élet 
megmentését védeni alkalmas fegyverzettel. 

— Piaczunk drágasága. Mindenütt drágaság van, de olyan 
hallatlan mértékben sohol sem emelkedtek a piaczi árak, mint éppen 
városunkban. A kisebb jövedelmű ember maholnap nem tud megélni, 
mert összes keresete a piaczra vándorol. Drága a hus, főzelék és 
legdrágább a szegény ember megszokott eledele. Ha már most így 
állunk a piacz dolgában, mi lesz, ha beáll a tél, mikor a kereset is 
kevesebb lesz. 

— A t í fuszról . Ha nem is lépett fel nálunk járványszerüleg a 
tífusz, a főorvosi jelentés szerint több betegedés történt, mely szór-
ványosan halállal végződött. A főorvos minden intézkedést megtesz 

a baj eltávolítására és elfojtására, nagy baj azonban, hogy ivóvi-
zünk rosz, utczáink, beltelkeink piszkosak és egyes lakóházak ud-
varai valóságos szennyfészkek. Ennek ellenőrzése a rendőrség dolga 
és — amint halljuk — erélyesen is hozzálátott a rondaságok eltá-
volítására. 

— Leletek Debreczen határában. Magyar János debreczeni 
birtokos halápi birtokán több történelem előtti leletre bukkantak. 
A városi muzeumi bizottság ennek folytán megkeresi a városi taná-
csot, hogy rendelné el ott a további ásatásokat annál inkább, mivel 
a földtulajdonos szívesen megengedi szeptember 10-éig a kutatást. 
A határidő rövid, mivel a tulajdonos be akarja földjét vetni. A vá-
rosi tanács bizonyára nem zárkózik el a kérelem elől nemcsak azért, 
mivel ezen czélra van még felesleges pénze, hanem azért sem, mert 
ott bizonyára szép régi dolgok fognak a foldsirból kikerülni. 

— Debreczeni lovak Pozsonyban. A pozsonyi városi trnács 
négy gyönyörű kocsilovat vett meg a városi ménesből. A lovakat 
tegnap szállították el Pozsonyba. A nemesvérü állatokkal Markovics 
Gyula városi ménesmester is elutazott Pozsonyba. A lovak darabja 
ezer korona. 

— A z orthodox izr. hi tközség segélye A vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ügyvezető miniszter Hajdú vármegye közigazgatási 
bizottságához a következő leiratot intézte: 

»Mult évi deczember hó 5-ikén 642/1904. sz. a. hozott azon 
határozatát, mellyel Debreczen város tanácsának 1904. évi október 
hó 29-ikén 14,628/1904. sz. a. kelt határozatát jóváhagyva, a deb-
reczeni aut. orth. izr. hitközséget a város által a status quo ante 
alapon álló izr. hitközség részére folyósítani rendelt 13,400 korona 
segélyben való részesittetés iránt beadott kérelmével elutasította, a 
nevezett aut. orth. izr. hitközség által benyújtott felebbezést tárgyat 
'ás alá vévén, azt megváltoztatom és a debreczeni aut. orth. izr. 
hitközségnek ezen segélyezésre való igényjogosultságát ezennel meg-
állapítom. 

Debreczen város törvényhatósága által ugyanis az izr. hitfele 
kezet részére a városi lakosság felekezeti megoszlása arányában 
juttatni kívánt és pedig ugy iskolaépitési, mint az évi fenntar-
tási segélyezés czimén meghatározott segélyösszeg nem illetheti meg 
csupán és kizárólag az ottani izr. hitfelekezet egyik árnyalatát, tud-
niillik csupán a status quo ante alapon álló hitközséget, hanem ab-
ban a hitközségi tagok számaránya szerint a debreczeni orth. izr. 
hitközség is feltétlenül részesítendő, mint iskolafenntartó önálló auto-
nom hitközség. 

A neheztelt 642/1904. kb. sz. a. határozatával szemben azért 
kellett kimondanom a debreczeni izr. orth. hitközségnek a hitközség 
tagjai számarányában való részesedési jogosultságot a városi iskola-
épitési és évi iskolafenntartás! segélyt illetőleg, mert ha valamennyi 
iskolafenntartó hitfelekezet részesül iskvlaépitési és iskolafenntartási 
városi segélyben, akkor csak természetes, hogy az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 25. §-a rendelkezéséhez képest a debreczeni izr. hitfelekezethez 
tartozó debreczeni orth. hitközség is, mint hitfelekezeti iskolát fenn-
tartó közönség teljes joggal tarthat igényt a hitfelekezet részére 
törvényesen járó városi iskolasegély aránylagos részéhez és attól az 
ugyanazon felekezethez tartozó másik teljesen különálló hitközség 
előnyére semmi részében meg nem fosztható. 

Miről a bizottságot f. évi január hó 22-én 735/1904. sz a. kelt 
jelentésére való hivatkozással a vonatkozó összes közlemények visz-
szazárása mellett további eljárás végett értesítem. 

Budapest, 1905. évi aug. 18-án. 
Lukács>. 

— Kitiltás. Kovács Károly vásári kereskedőt a főkapitány a 
város területéről kitiltotta. A kitiltott a belügyminiszterhez felebbe-
zett, ki tegnapelőtt érkezett leiratában a kitiltást helybenhagyta. 

— A nemzetközi ál latorvosi kongresszus . A nemzetközi 
állatorvosi kongresszus elnöke dr. Hutyra Ferencz szives hangú leve-
lében köszönte meg a városi tanácsnak azt, hogy kirándulásuk alkal-
mával a város vendégei lesznek. 

— Jóváhagyás . A belügyminiszter a város közgyűlésének ama 
határozatát, melylyel a napidíjas írnokok részére ezen év II. évnegye-
dére drágasági pótlékot szavazott meg fejenként és havonként 10 ko-
ronát — jóváhagyta. 

— A debreczeni város i árvaszék. Egyik helyi lap afelett 
elmélkedik, hogy a városi árvaszéknél sok a hátralék, mert 
az árvaszék nagy része szabadságon van. Fel vagyunk hatal-
mazva annak kijelentésére, sőt személyesen is meggyőződtünk arról, 
hogy árvaszékünknek hátraléka nincs. Igaz, hogy az elnök szabadsá-



gon van, de az ülnökök elvégzik munkájukat. Laptársunknak egyéb-
iránt megsugjuk azt is, hogy a debreczeni városi árvaszék 
az ország legkitűnőbb árvaszéki hivatala és oly példás szorgalommal, 
lelkiismeretességgel és tudással dolgozik, hogy a felek a legteljesebb 
mértékben meg vannak elégedve működésével. 

" A debreczeni k ö n y v n y o m d á s z o k szüret i 
m u l a t s á g a . Kedélyes szüreti mulatságot rendeznek októ-
ber 1-én nyomdászaink a nagyerdői »Dobos-pavillon« nagy-
termében. A mulatság sikeréhez már is folynak az előké-
születek s a díszes meghívókat, melyek mind a fényes 
mulatság erkölcsi sikeréről tanúskodnak, már szét is küldték. 
Teljes tartalmát a következőkben közöljük: 

Meghívó. Adatik tudtára mindazoknak, akiket illött, hogy a 
Debreczeni Nyomdász lögényeknek mán mögén viszket a talpa, entül 
fogva a ránkjövő október hónap első napján öste 8 órakor egy igön 
finom kis Szüreti Vigasságot rendöznek a Dobos-Pavillony nagyter-
mében, akihez a Veres Tolni tzigány húzi a talpbizsergető noltákat. 
Az se valami tsekély esemény lösz, mikor a hölgyek mög a lögé-
nyök szörpöntint mög kanfóttit hajigálnak egymásho. De borosüvegöt 
télos hajigálni egymásho. Világposta is lészön mög szavallás. A ja-
vát mög hátul hattuk, mán, hogy a Nyomdász Dalárokat, akik ugy 
fognak ínekelni, mint az tsalogány az bokorban. Láthati hát, akinek 
egy kis esze van, hogy ez igön testhözálló mulatság lészön. Azt mög 
majd elfelejtettük emléteni, hogy a Dobos-szála fájinul ki lösz pity-
kézve szőlő lugasokkal, amelyökön szőlő is lészön és lophatik aki 
akar elöget, az igaz, hogy ezér mögbünteti az embört a hévatali 
hatóság ö. m. a f. 

A bémeneti dij nagyon tsekély, mer aki előre mögváltya az 
jegyöt, csak 75 karajczárt kirnek tűle, de ha a végasság östvéjén 
az kasszánál válti a jegyöt, mán 2 koronába kerül neki, hogy a 
mulatságon leszíhati magát. 

Tisztölettel kéri hát a röndöző lögénység Önkegyedet, hogy 
czihölődjék föl az böcsös családjával egyelőmben és billönjék el erre 
az végasságra. Möglássa, hogy olyan jól fogja érözni magát, mint a 
malatz az pocsolyában, mer ez olyan kedélyös kis heccz lösz, hogy 
aki ott lészön benne, annak mikor temetik is eszibe jut, hogy milyen 
fénoman mulatott a debreczeni nyomdászok szüreti mulatságán. 

Kezdete 8 órakor. Zenész Veres Tóni. Bélépődij: Előre váltót} 
jegy 1 korona 50 fillér. Este a pénztárnál 2 korona. Csalágjegy 
4 személyre 4 korona. A mulatság jövedelme a szakegylet pénztára 
javára lesz fordítva. Felülfizetéseket köszönettel veszünk és hirlapilag 
nyugtázunk. Jegyek előre válthatók Gyürky Sándor és Mihály Sá-
muel urak papirkereskedésében és a rendezőség tagjainál. 

A mulatság sorrendje: 1. A rendezőség és aSt összes jelmeze-
sek lefényképezése d. u. 4. órakor. 2. Este 8 órakor: A jelmezesek 
felvonulása a feldiszitett terembe a Veres Tóni zenekarától vezetve. 
3. A Nyomdász dalárda éneke Hora K. karnagy vezetése alatt. 4. 
Csikóbőrös kulacs. Költemény. Irta Csokonai Vitéz Mihály. Szavalja 
Dózsa György. 5. A Nyomdász dalárda éneke Hora K. karnagy ve-
zetése alatt. 6. A kisbiró kihirdeti a szüreti mulatság szabályait. 7-
A szőlőlopás megkezdése. 8. Éjjeli 1 órakor: A zónaposta zárása és 
a dijak kiosztása. 

Rendező bizottság: Morvay Zoltán, elnök. Nagy József r. b. 
pénztárnok. Patkó Imre r. b. ellenőr. Veress István r. b. jegyző. 
Rendezők: Báthory Kálmán, Balogh István, Bartha István, Bartha 
József, Benedek Sándor, Boda Imre, Boldizsár Károly, Borbáth, Gyula, 
Boros József, Botos Sándor, Ducsy József, Devics Lajos, Erdélyi Ist-
ván, ifj. Erdélyi István, Gyökeres Ferencz, Horváth Lajos, Juridesz János, 
Kapusi János, Karabélyos Zoltán, Katona Gyula, Kiss Gábor, Kiss Sándor, 
Kovács Ferencz, Kulcsár András, Kulcsár Gyula, Kurucz Béla, Nagy 
László, Nagy Sándor, Nagy Sándor, Nagy Sándor, Nickelsburg Izi-
dor, Nyiri János, Péntek Lajos, Pethő Béla, Pethő Imre, Róth Jó-
zsef, Röff József, Sarkadi Ferencz, Szabó Miklós, Szathmáry Gábor, 
Szentessy Pál, Széli Sándor, Szőllőssy Jenő, Takács Sándor, Tren-
csányi Elek, Valádi Lajos, Végh János, Vitriol Adolf, Weisz Izidor, 
Wiesner Béla. 

Szüreti jelmezesek'. Göre Gábor biró ur Takács Sándor. 
Durbints sógor Nyiry Sándor. 1. nótárius Kiss Sándor. 2. nótárius 
Boda Imre. 1. csendőr Kovács Ferencz. 2. csendőr Valádi Lajos. 
Cserebogár Jóska Végh János. Kisbiró Erdélyi István I. 1. csősz 
Bartha István. 2. csősz Kapitány Ferencz. Csokonai V. Mihály Dózsa 
György. Czigányprimás Juridesz János. Kontrás Báthory Kálmán. 
Kátsa, bőgős Szentessy Pál. Szabadságos huszár Péntek Lajos Szá-
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badságos baka Pethő Béla. Bugyi Sándor Boldizsár Károly. Vaczak 
András Borbáth Gyula. Sanyarú Vendel ifj. Erdélyi István. Mózsi 
bácsi Nagy. Drótos tót RöfF József. Postásleányok: Kállai Margit, 
Kalmár Erzsike, Miskolczy Mariska, Péntek Rózsika, Szilágyi Juliska, 
Postásfiuk: Kapusi János, Sarkadi Ferencz. Pásztorleányok: Bulátkó 
Juliska, Csapó Juliska, Kiss Erzsike, Kovács Juliska, Lackó Erzsike, 
Nagy Zsuzsika, Szabó Erzsike, Szabó Mariska, Takács Mariska, 
Weinrauch Ilonka. Pásztorok: Bácsi Sándor, Botos Sándor, Ducsy 
József, Horváth Lajos, Kulcsár András, Kulcsár Gyula, Nagy Sándor, 
Nagy Sándor, Nickelsburg Izidor, Szőllőssy Jenő. 

— A nagyerdői fürdőzők. Hányan vannak városunkban is, 
akik elmennek hidegvíz kúrára messze idegenbe, tengerpénzt áldozva, 
holott a hidegvizgyógymódot ép ugy használhatnák a Nagyerdőn, 
hol a vizgyógymód minden modern eszköze, a fürdőbérlő elismert 
szaktudománya, lelkiismeretes gyógykezelése rendelkezésükre áll. A 
fürdőbérlő Balkányi Ede dr. főorvos a legnagyobb áldozatkészséggel 
tartja fenn a fürdőt, nagy költséggel felszerelte azt a modern hygienia 
minden eszközével és oly olcsó áron kúráltathatja magát mindenki, 
mint sehol a világon. A viz alkalmazása gyógyczélokra, hőmérsék-' 
alak- és időtartam tekintetében oly sok változatosságot enged, hogy 
azt a legkülönbözőbb betegségeknél eredménnyel alkalmazhatjuk. Ál-
talában a vizgyógymód edzőleg, éltetőleg és erősitőleg hat. Az anyag-
csere fokozódása, az idegrendszernek kedvező befolyásoltatása által a 
beteg szerveknek megváltozott működésűk idéztetik elő. Sem fiatalja, 
sem öregje nem zárandó ki a hidegvizgyógymód alól. A fiatal szer-
vezet erőteljesebben fejlődik és gyarapszik mellette, míg a magasabb 
korban a hanyatló erőket felélénkíti és a lassan működő szerveket 
felfrissíti. Eredménnyel alkalmazható tehát a vizgyógymód és annak külön-
féle alakja: 1. Súlyos betegségek utáni elgyengüléseknél. 2. Erősödési 
és edzési szempontból, a légző szerveknek hurutos állapotra való 
hajlamánál. 3. Táplálkozási zavaroknál, u. m. vérszegénység, sápkór, 
kövérség-, köszvény-, görvélykór- és czukorvizelésnél. 4. Gyomor-, 
bél- és májbetegségeknél. 5. Vérkeringési zavaroknál, vértolulás- és 
aranyeres bántalmaknál. 6. Rheuma- és idegbántalmaknál. 7. Az ideg-
rendszer megbetegedéseinél, a neurastheniánál, ennek sokoldalú je-
lenségeinél, mint: fejgörcs, szédülés, fejnyomás, levertség, szellemi 
és testi kimerültség, álmatlanság, asthma, ideges szivbántalmak, a 
gyomor-, bél- és nemi szervek neurastheniájánál, hysteriánál, Base-
dow-féle betegségnél, görcsös és hüdéses állapotoknál. — A nagy-
erdői hidegvizgyógyintézet modern és czélszerü berendezése, fekvése 
és kitűnő puha vize fölötte alkalmas tényezők a vizkurának sikeres 
használatára. Fővárosi szakértői személyzet végzi a teendőket, az 
árak mérsékeltek. Orvosi felügyelet. Az intézet egész nap nyitva 
férfiaknak: d. e. 9 óráig és d. u. 5—8 óráig; nőknek d. e. 9 órá-
tól d. u. 5 óráig. Kiki keresse meg elvesztett egészségét a nagy-
erdői hidegvizgyógyintézetben. 

Négy szoba, 
előszoba, konyha és kamarából álló 
lakást keresek, lehetőleg a belváros-
ban október elsejére, vagy azonnal. 
Ajánlatokat kérek a városi nyomdához intézni. 

Szerkesztői üzenetek. 
Thólia. Városi színházunkról közölt czikkelyeinket olyan munka-

társunk írja, akinek igen jó megfigyelő tehetsége van. Nevét nem 
árulhatjuk el, mivel egy időre diskréczióra kérte a felelős szerkesz-
tőt, aki az illető óhajtását tartozik tiszteletben tartani. Ha azonban 
kifogása van az írottak ellen, a legnagyobb készséggel közöljük 
czikkelyét és ha ugy óhajtja, még a Színházlátogatónak sem 
áruljuk el kilétét. Méltóztassék elhinni, hogy mi jobban szeretnénk, ha 
munkatársaink a saját nevük alatt imának, de ezt nincs jogunk 
követelni. 

Szocziálista. Levelét megkaptuk. Felháborodása hidegen hagy 
bennünket, mert abból az elvünkből nem tágíthatunk, hogy magyar 
ember nem lehet híve az önök szerint világot megváltó nemzetközi 
szocializmusnak. Ön dobálódzik a szavakkal, amelyeket nem ért és 
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megtámad bennünket azért, mert a múltkor az építőipar-sztrájk meg-
szűnése alkalmából egy kissé rápiritottunk az okvetetlenkedő, fejjel 
falnak szaladó, bolond teóriák követőire. A józan szociálizmussal mi 
is rokonszenvezünk, de az eszme megéréséhez idő kell és mindent 
felforgató tanokkal nem lehet épiteni és megnyugtatni, csak rombolni 
és a kedélyeket izgatni. 

10,001—1905. sz. 

Árlejtési hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város által a cs. és kir. lovassági 

tanya telepén létesítendő pótraktár kibővítésénél teljesí-
tendő építési munkák biztosítására zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

Az előállítandó munkák a következő összegekkel 
vannak előirányozva: 

2 1 4 
72 
15 

Föld, kőműves, burkoló és elhelyező munka 
Ácsmunka .. ... ... ... ... ... ... 
Bádogos munka 
Asztalos munka 7 
Lakatos * ... ... ... ... ... ... ... 9f 
Mázoló » 9 
Üveges » 30' 

összesen korona 4202 9 3 
azaz négyezerkettőszázkettő korona és 9 3 fillér. 

Ajánlatok tehetők az egyes munkanemekre vagy az 
összes munkákra. 

A versenytárgyaláson résztvehet -minden szabályszerű 
képesítéssel biró- iparos vagy vállalkozó. 

Minden ajánlattevő köteles a pályázat tárgyát képező 
munkák előirányzati összegének megfelelő 5 százalékos 
bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
a városi házipénztárnál a folyó 1905. évi augusztus hó 
28. napjának d. u. 5 órájáig letenni és az arról szóló le-
téti j e g y e t ajánlatához csatolni. 

Az ajánlatba hozandó engedmény számmal és betűvel 
olvashatóan, tisztán kiírandó és ajánlattevő tartozik aján-
latában kijelenteni, hogy a terveket, költségvetést, válla-
lati feltételeket és a helyi viszonyokat ismeri és azokat 
magára nézve kötelezőknek elfogadja. 

A kellően felszerelt írásbeli zárt ajánlatok 1 9 0 5 
a u g u s z t u s 29- n a p j á n a k d . e. 1 0 ó r á j á i g a polgár-
mesteri hivatalnál nyújtandók be. 

A beérkezendő ajánlatok ugyanaznap d. e. 11 órakor 
a városház nagytermében nyilvánosan bontatnak fel. 

Elkésve beadott, kellően fel nem szerelt, távirati és 
utóajánlatok, avagy kétséget támasztó kijelentéseket tar-
talmazó ajánlatok figyelembe nem vehetők. 

A városi tanács fenntartja magának azon jogot, hogy 
a beérkezendő ajánlatok között szabadon választhasson, 
hogy azok mellőzésével a munkák biztosítására más uton 
intézkedhessék. 

Minden ajánlattevő ajánlatának a felbontástól számítandó 
60 napi időtartam leteltéig kötelezettségben marad. A tervek, 
költségelőirányzat, vállalati feltételek a városi mérnöki hi-
vatalban (Simonffy-utcza 2. b. II. em. 12. ajtó) a hivata-
los órák alatt megtekinthetők, hol is a kivánt felvilágosí-
tások is megadatnak. 

Debreczen, 1905 augusztus hó. 
A v á r o s i t a n á c s . 

Angol plaidek és takarók, svéd börkabáto/c 
B o r s o s K a t á n á l . 

Uri divat, kalap és fehérnemű üzlet B é k é s 
L a j o s Debreczen, Piacz-u. 44. dr. TJjfalussy-ház. 
Angol női bluzsokat, f é r f i fehérnemüeket és kelen-
gyéket mérték szerint a legszebb kivitelben készit. 

T Ó T H B E L A 
= gyógyszertára és illatszer-raktárában = 

gyógyszerészi különlegességek 
= és illatszerek = = 

a legnagyobb választékban kaphatók. 
= Eredeti franczia és angol gyártmányok. = 

Villamos csengők, telefonok, villámhárítók 
berendezését minden terjedelemben, javí-
tását és évi gondozását legjutányosabban és 
jótállás mellett eszközli FÖLDVÁRI L. 
debreczeni első elektrotechnikai vállalata 
Kossuth-utcza 1. sz. (az udvarban). Villa-
mos felszerelések, zseb-lámpák, kerékpárok 

és alkatrészek raktára. 

Képes árjegyzék ingyen. Telefon-szám 168 

Hivatalok részére 
mindenféle 

RUGGYANTA- és RÉZ-BÉLYEGZÖK, 
PECSÉTiUOSÓK, 

S Z Á M O Z Ó G É P E K E T 
és 

Á L L A N D Ó F E S T É K P A M Á K A T 
olcsó árban, 

5 évi jótállás mellett, a legpontosabban készit az 

ELSŐ DEBRECZEHI 

R U G G Y A N T A - B É L Y E G Z Ő G Y Á f i 
és KÖNYVNYOMDA 

Debreczen, Simonffy-utcza Sesztina-ház. 

üszákosság nincs többé! ! ! 
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy próbát a Coza-
porból. Kávé, tea, étel vagy szeszes italban egyformán adható 

az ivó tudta nélkül. 

A COZAPOR többet 6r, mint a világ minden 
szóbeszéde a tartózkodásról, mert csodahatása 
ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt. 
A COZA oly csendesen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér avagy gyermek egyaránt, az ivó-
nak tudta nélkül adhatja ós az illető még csak 
nem is sejti, mi okozta javulását. 

COZA a családok ezreit békítette ki ismét, 
sok-sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtöl 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lettek. Temérdek fiatalembert a jó 
útra és szerencséjéhez segített ós sok embernek 
életét számos évvel meghosszabbította. 

Az intézet, mely a COZAPOR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő írásokkal telt könyvöt díj és költség-
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes-
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész-
ségre teljesen ártalmatlan. 

COZA INSTITUTE 
(Dépt. 375.) 

62, Chancery Lane, 
London, Anglia. 

INGYEN PRÓBA 371. sz. 
Vágja ki ezen szelvényt és 

küldje még ma az intézetnek. 
(Levelek 25 fillér, levelezőlapok 
10 fillérre bérmentesitendók.) 
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Hirdetések leközlésére 

T Ó T H G Y U L A 
VASKERESKEDŐ DEBRECZEN, Piacz-utcza 20. és 27. szám, 

Ajánl legjobb minőségben a tavaszi idényre kerté-
szoti, gazdasági és méhészeti szerszámokat és felszerelése-
ket; kerti vasbutorok, gyermek-kocsik, fürdőkádak, jég-
szekrények, vas- és rézbutorok, peronospora- és kerti 
fecskendők, minden vas- és fémiparhoz való szerszámok, 
tuskés kerites-huzalok, építkezésekhez vasgerendák, vas-
és porcellén kályhák, utóbbiakhoz nraltiplikátor (hőfejlesztő) 

j betétek. — Legolcsóbb bevásárlási forrás. 

a városi könyvnyomda-vállalat 
k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő 

„ A V A R O S " 
czimű heti lap, 

mivel ez a nagy keresletnek örvendő lap 
a város és megye vagyonos közönségének 
állandóan kezében forog s igy a feltűnő és 
csinos kivitelű hirdetések egész héten át 
a hirdetőkre tereli a szükségletét besze-

rezni óhajtó közönség figyelmét. 

Debreczen szabad kir. város 
könyvnyomda-vállalata 

á z é p i i l e t . ( K o s s u t h - u t c z a . ) 

A modern teknika leg-
újabb vívmányaival fel-

szerelve, 
készit m i n d e n f é 1 e 
nyomtatványokat aleg-
egyszerübbtől a legdí-
szesebbig, jutányos ár 

mellett. 

Meghívók, e l j e g y z é s i kár-
tyák, üz le t i nyomtatvá-

nyok, k ö r l e v e l e k a legizlé-
s e s e b b e n á l l í t ta tnak ki . — 
V i d é k i m e g r e n d e l é s e k e t 

pontosan eszközöl. 

Ta r t ó s be tüórczből k é s z ü l t 
t ö m ö n t v ó n y e k k e l hely-

bel i ós v i d é k i n y o m d á k n a k , 
k ö n y v k ö t ő k n e k j u t á n y o s á r 
m e l l e t t a l e g r ö v i d e b b idő 

a lat t szolgálunk. 

Sürgönyczim: 
VÁROSI KÖNYVNYOMDA-VÁLLALAT. 

Telefon: 270. — Alapiitatott 1561-ben. 

é s v e g y é s z e t i t i s z t í t ó i n t é z e t 

I R A B E C Z Y 
^ A N T A L 

DEBRECZEN, 
Széchenyj-utcza 42-ik sz. 

T e l e f o n 3 2 3 . 

Árverési hirdetmény. 
A debreczeni kir. járásbíróságnak 

V. 1696—2/1905. számú végzése foly-

tán közhírré tétetik, miszerint Haas Adolf 

és társai részére Briiíl Oszkár debre-

czeni lakostól 100 korona tőke, ennek 

1904. évi szeptember hó 25. napjától 

számítandó 5°/u kamatai és eddig ösz-

szesen 33 kor. 96 fill. perköltség erejéig 

1905. évi junius hó 18-án bíróilag felül-

foglalt és 1994 koronára becsült bútorok 

és egyéb ingóságok 1905. évi augusztus 

hó 31-én délelőtt 9 órakor kezdetét ve-

endő és Széchenyi-utcza 21. sz. alatt 

megtartandó nyilvános birói árverésen 

a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénz 

fizetés mellett, szükség esetén becsáron 

alul is el fognak adatni. 

Debreczen, 1905 julius hó 25-én. 

O l á h G é z a , 
birói kiküldött. 

TELEFONm M E L O C C O P É T E R 
GYŐR. BUDAPEST. DEBRECZEN. 

: Debreczen és Hajdumegye részére: LUKÁCS VILMOSNÁL, Hatvan-utcza 5. 
M á r v á n y m o z a i k l a p . 
Műkő- és C z e m e n t á r u g y á r . 
B e t o n és v a s b e t o n . 
Épí tés i v á l l a l a t . 
Á t e r e s z e k k é s z í t é s e . 

1 S z a b a d a l m a z o t t g é p p e l g y á r t o t t J c a r -
mantyus és csömöszölt Cze-
m e n t c s ö v e k , Csatornázás . 

B e t o n és Grani t to F e r r a z o b u r k o l ó 
m u n k á k . 

Lukács Vilmosnál kaphatók rendkívül olcsó áron 
a JOHN-féle kéménytoldó, 

m e l y m i n d e n k é m é n y huzatá t m e g j a v í t j a , f ü s t z a k l a t á s t m e g s z ü n t e t . 


