
n . ÉVFOLYAM. Debreczen, péntek 1905 junius 23. 

ELŐFIZETÉSI ÁH: 
Egész évre . . . 6 korona. 

Egyei tzia in 8 fillér. 

MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZER: 
pénteken és minden törvény-
hatóságibizottsági közgyűlést 

megelőző és követő napon. A VAROS SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

V á r o s i k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t 
i r o d á j á b a n . 

Ide küldendők a kéziratok és 

K Ö Z I G A Z G A T Á S I , K O Z M U Y E L O D É S I É S K O Z G A Z D A S A G I H E T I L A P . 
Főszerkesztő • V E C S E Y I M R E . -w- Felelős szerkesztő: K O N C Z Á K O S . 

Kiadótulajdonos: A VÁROSI KÖNYVNYOMDA-VÁLLALAT. 

Ujabb tervek. 
A haladás törvénye arra sarkal bennünket, hogy ne 

álljunk meg a félúton, hanem minden igyekezetünkkel te-
tőzzük be ama műveket, melyeknek alapját bölcs meggon-
dolással leraktuk. Nem aki jól kezdi, hanem aki jól végzi 
— méltó a dicséretre. Az előre megfontolt komoly férfi 
munka ne szüneteljen, hanem haladjon, ne akadályozzák 
meg annak végleges befejezését sem kishitűség, sem az 
akarat hiánya már csak azért se, mert sokkal jobb semmit 
sem alkotni, mint félmunkát végezni. 

Egyes városok ujabb története arról győz meg 
bennünket, hogy a jól kigondolt, a legtöbb esetben jól elő-
készített tervek és szándékok nem jutottak betetőzés alá. 
Vagyis az ige ige marad és nem vált testté. Elfogyott 
az enerzsia, vagy az anyag, amiből a mű felépült volna. 
Az idő pedig sietett és rohanásában elsöpörte azt a fél-
munkát is, amelyet sok jóakarattal, de kevés kitartással 
akart megvalósítani talán az erejét, vagy a rendelkezésére 
állott anyagi eszközök értékét túlbecsülő igyekezet. 

Az a legszerencsésebb és legboldogabb város, mely 
csak akkor alkot, mikor az ezen alkotásokhoz szükséges 
erkölcsi tőkéje és anyagi ereje készen van, ha nem siet 
megvalósítandó dolgaival, hanem csak akkor fog a mun-
kához, mikor nemcsak a kezdethez, hanem a befejezéshez 
is megvan minden szellemi és anyagi ereje. 

Debreczen város az utolsó harmincz év alatt sok 
üdvös dolgot végzett. És ennek daczára még mindig szű-
kölködik olyan alkotásokban, melyek más, a miénknél sokkal 
kisebb városokban már készen vannak. Ilyenek a vízvezeték 
és az általános csatornázás, melyeknek megvalósítását ugyan 
régebben felvette programjába, a városi hatóság se vált-
hatta tervét valóra, mert hiányzott a nervus revum geren-
darum, vagyis az ezen nagy alkotásra szükséges pénzösszeg. 
Ma már azonban együtt van az összeg és nemsokára 
teljesedik a modern ember ama vágya, hogy egészséges 
tiszta vizet kapjon és a város szennyvizei eltávolíttassanak 
alkalmas módon a város területéről. 

Bölcsen határozott a közgyűlés, midőn a vízvezetéki 
művek és a csatornák kiépítésére nagy összeget szavazott 
meg, mert ezek nélkül egészséges város nem képzelhető. 
De nem képzelhető tiszta város sem megfelelő vízmennyiség 
nélkül. Ezt látjuk nálunk is, ahol sok helyen oly bűzös az 
udvar, hogy az ég nagy kegyelme ment meg bennünket a 
különböző járványoktól. 

A járványok terjedésének, de sőt születésének is leg-
nagyobb ellensége a jó víz és a tisztaság. A modern ember 
ezt belátja, hiszi és vallja, éppen azért neki kötelessége 
mindazoknak ezt megmagyarázni, akik a vízvezeték és 
csatornák kiépítését felesleges dolognak tartják azt vitatván, 

hogy hajdan nem volt se csatorna, se vízvezeték és mégis 
tovább éltek az emberek. 

Nem tudjuk, hogy a városi tanács mikor kezdeti meg 
a vízvezetéki és csatornázási művek kiépítését, annyi 
azonban bizonyos, hogy a közgyűlés idevonatkozó hatá-
rozatának végrehajtása nem soká késhetik annyival is inkább, 
mivel a nagy kölcsön összege immár biztosítva van. A 
nagy közönség ama tekintélyes része, mely eme egész-
ségünkre fontos művek kiépítését nagy érdeklődéssel várja, 
meg van győződve, hogy be lévén a munkálatok fejezve, 
mihamarább készen lesz ez az ujabb alkotás, hirdetve a 
városnak nemcsak hagyományos áldozatkészségét, hanem 
a modern alkotások iránt való érzékét is. 

Régóta tervezik már az irodalom és művészet barátai 
egy kultúrpalota emelését városunkban. Ez a terv tetszésre 
talált ugy a tanácsban, mint a közgyűlésben, mely a 
létesítendő alkotások körébe felvette a kultúrpalotát is, sót 
ezen czélra megvásárolta a debreczeni kereskedelmi és 
iparkamara volt székházát. Nem tudjuk ugyan még biztosan, 
hogy ezen a telken épüi-e fel a jövő kultúrpalotája, de 
bízunk Oláh Károly kulturtanácsnok személyében, ki mióta 
ezen városunk kultúrájára oly annyira fontos ügyosztályt 
vezeti, ambiczióval és nagy munkaerővel és mit legelőször 
kellett volna említenünk, — a mai bürokratikus világban 
oly keveseknél tapasztalható idealizmussal fárad és dolgozik. 

A többi alkotásokról legközelebb. 
( K . ) 

Debreczen az alkotmány mellett. 
Lapunk zártakor vesszük a hírt, hogy a junius hó 

28-ikán tartandó közgyűlésen indítvány fog tétetni az alkot-
mány védelmére. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Csanád és még 
néhány vármegye már is felemelte hatalmas szavát, nagyon 
természetes tehát, hogy nem maradhat el a legmagya-
rabb város: Debreczen sem e tekintetben. Példát adott az 
alkotmány kincsének védelmére a város 1861-ben is, midőn 
közgyűlésében határozottan kijelentette, hogy a törvény-
ellenes állapotot nem támogatja. Érdekes ezen határozat, 
mely az 1861 február 6-ikán tirtott közgyűlésben kelt és 
így hangzik: 

„Elnöklő polgármester ur, mielőtt a közgyűlés műkö-
dését megkezdené, arra hívja fel a képviselőtestület figyel-
mét, miszerint jónak látná, ha előlegesen oly iránypontok 
jelöltetnének ki, melyet a városi közönség mint újból ala-
kult alkotmányos törvényhatóság megállapodásául tekintet-
vén, később felmerülő közjogi kérdések tárgyalása alkal-
mával irányadóul szolgáljanak s amelyekhez álhatatosan 
ragaszkodván, a különben ki nem kerülhető ellentmondások-
nak eleje vetessék s a szigorúan következetes eljárás min-
den körülmények között lehetővé tétessék. 
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Ezen felhívás korszerűségét és elkerülhetetlen szüksé-
gességét a közgyűlés belátván, egyhangúlag kimondotta: 
miszerint az 1860-ik évi mindszenthó 20-ról kelt legfelsőbb 
elhatározások által előidézett állapotok nem csak hogy ősi 
alkotmányunk teljes biztositákául nem tekinthetné, sőt 
amennyiben az alkotmányellenes kormányzás időszakából 
fentmaradt hatóságok működése alkotmányos intézménye-
inkkel homlokegyenest ellenkezik s annálfogva oly küzdel-
mek támadnak, mely a társadalom, nemzet és királyi szék 
érdekeire nézve egyiránt vészteljes, az egész nemzet egye-
temes kinyilatkoztatása szerint és jogilag minden tekintet-
ben teljes érvényben álló 1848. évi törvényekhez annál 
szilárdabbul ragaszkodik, mert a szabad királyi városoknak 
az ország több önálló törvényhatóságaival egyenjogositása 
ezen törvények által állapíttatván meg, azoktól eltérve saját 
állásának jogosságát is kétségbe vonná. 

Ehez képest határozattá lön : mindent, mi 11 év 
óla a nemzet befolyása nélkül alkotmányos utón kívül 
történt, törvényellenesnek tekinteni, hazánk 
jogviszonyainak teljes helyreállítását kellő utón szor-
malmazni, addig is pedig alkotmányos törvé-
nyeinkbe ütköző bármely kormány 
rendeletekés intézkedések végrehaj-
tásához tettleges segélylyel semmi 
esetre sem járulni 

így határozott Debreczen sz. kir. város hazafias kö-
zönsége 1861 február 6-ikán. Hisszük, hogy ezen bölcs 
határozatnak párja lesz az a határozat, melyet a folyó hó 
28-ikán tartandó közgyűlés kétségkívül egyhangúlag fog 
meghozni. 

Közöljük itt ama felirat szövegét, melyet a város 
közönsége intézett a Felséghez 1861 febr. 7-én. 

Debreczen szabad királyi város felirata 
a F e l s é g h e z 1861. f e b r u á r 7-én. 

Császári és Apostoli Királyi Fölség! 
Legkegyelmesebb Urunk! 

Alig hogy a megpróbáltatás nehéz napjait átéltük, alig hogy 
az ősi alkotmány s királyi eskü által biztosított polgári jogaink ér-
vényességének beismerhetése kilátásba helyeztetett, — még időnk 
sem volt a közel mult borús időszak nemzeti létünket és százados 
szokásainkat végenyészettel fenyegető visszás intézkedéseiből végkép 
kibontakozni, még csak az első lépést tettük meg az alkotmányos 
téren, a mai napon mint polgártársaink törvényesen választott kép-
viselői hosszas idő után először lépve ismét azon terembe, hol 11 
év óta törvényeink által nem ismert idegen hatóságnak idegen közege, 
idegen nyelven osztá ama parancsokat, melyek nemcsak politikai, 
hanem anyagi létezésünk megsemmisülésére voltak irányítva, midőn 
ahelyett, hogy a fölvirradni látszó jobblét hajnalát zavartalan örömmel 
üdvözölhettük volna, ujabb aggodalom szállta meg kebleinket, mert 
alkotmányos közgyűlésünk azon legmagasabb királyi kézirattal kez-
detett meg, melyet Felséged f. évi Nagyboldogasszony hó 16-ról 
hazánk ujon szervezett törvényhatóságaihoz kibocsátani méltóztatott. 
A legmélyebb fájdalom leverő érzete hat át minket, midőn a királyi 
trónról legelőször is működésnek alig indult alkotmányos életünk ismét 
fölfüggesztésével fenyegető, sőt vészthozó szózatot hallottunk, mert 
minél inkább át vagyunk hatva azon érzettől, hogy nagy önmeg-
tagadás s a királyi szó szentségébe vetett teljes bizalom kellett ahoz, 
hogy a mult évi Mindszent hó 20-ról kelt legfelsőbb elhatározás által 
kijelölt utat alkotmányunk újra szervezése körül csak kiindulási pontul 
is elfogadjuk, annyival fájdalmasabban esik tapasztalnunk, hogy 
midőn a nemzet nem tett egyebet, csak legféltékenyebben őrzött 
kincsének, alkotmányos intézményeinek egész terjedelelemben vissza-
állításáért emelte fel törvényes szavát, a trónról nyilvánult bizalom 
első csirájában elhalni készül, s azon királyi jobb, mely csak az imént 
még a nemzettel kibékülésre nyújtatott, már ismét a fegyvert mutatja 
fel, mely pedig, mint Fölséged bölcsen beismerni méltóztatott, a köz-
állapotok maradandó alapjait megvetni épen nem képes. 

Fölséges ur! Nekünk ugyan oly intézkedéseket tenni, melyek 
Fölséged törvényesen feddő szózatát vonhatnák maguk után, eddigelé 
még alkalmunk sem volt, s a temtvér törvényhatóságok bizonyosan 
érett megfontolás utján keletkezett határozatait mentegetni sem lehet 
feladatunk, de minthogy mi is azon reményben élünk, hogy bizo-
dalom bizodalmat szül s a közboldogság megszilárdítása iránt kifej-
tendő nézeteink Fölséged atyai szivében viszhangra találandnak, Föl-
séged, az összes birodalom s szeretett hazánk közös érdekében kö-
teleseknek érezzük magunkat a legmélyebb alázattal bár, de egy-
szersmind nyilt őszinteséggel juttatni el e tárgyra vonatkozó nyilat-
kozatunkat Fölséged trónja zsámolyához. 

Elsorolhatnék, hogy az idegen földön hontalanul epedő honfitár-
saink iránt több testvér hatóság részéről nyilvánított rokonszenves 
megemlékezés, tekintve azon körülményt, hogy azok nem polgári 
háború indítói, hanem az egész nemzet egyetemes kinyilatkoztatása 
szerint és jogilag minden tekintetben érvényben álló 1848-iki törvé-
nyeknek voltak kényszeritett védői; tekintve azon körülményt, mi-
szerint azok nem az ország törvényei szerint, nem hazai bíróságok 
által s igy alaptörvényeinkhez képest nem is érvényesen ítéltettek 
el, alkotmányos meggyőződésünk szerint Fölséged uralkodói tekinté-
lyét semmiképen sem sértheti. 

Bőven és indokolva kifejthetnénk még azt is, hogy a nemzet 
beleegyezése nélkül országgyűlésen kívül kivetett egyenes, ugzszinte 
törvényeinkben sehol sem említett közvetett adók behajtására mi, 
mint alkotmányos testület, hazaárulás- és közgyalázattal megbélye-
geztetés nélkül segédkezet nem nyujthatunk. 

Valamint érvényesíthetnék azon állításunkat is, hogy az alkot-
mányellenes kormányzat időszakából fennmaradt idegen törvények 
szerint kormányzó és itélő hatóságok működése alkotmányos intézke-
déseinkkel homlokegyenest ellenkezik s ennélfogva oly küzdelmet tá-
maszt, mely a társadalom, nemzet és királyi szék jól felfogott érde-
keire nézve egyiránt vészteljes. 

Azonban egyrészről Fölséged atyai jó szándéka iránt a leg-
tisztább bizodalommal viseltetve, másrészről bajaink orvoslátát a kö-
zelgő országgyűléstől várva, fentebbi nehézségek részletes elemzésé-
től már csak azért is tartózkodunk, mert meg vagyunk győződve, 
hogy ily részletes taglalás a multak hegedni kezdő, különben mélyen 
érzett sebei felszaggatása nélkül alig lehetséges, a kiengesztelődés 
általunk óhajtva várt nagy napját késleltetné, miért is czélszerübbnek 
és elegendőnek látjuk a hazai közboldogság iránti nézeteinket csak 
általánosságban fejezni ki a következőkben: 

Mi ugy vagyunk meggyőződve, hogy az alkotmányos magyar 
nemzetnél, hol a törvény hozásjoga a fejedelem és a nemzet között 
van megosztva, a fennálló törvények érvényének eltörlése vagy 
módosítása mind a prgamatika szankczió, mind az azzal lényeges össze-
köttetésben álló sarkalatos törvényeink és koronázási kötlevelek 
értelme szerint, mind kétfélnek összhangzó törvényes hozzájárulása 
nélkül nem eszközölhető, ugy vagyunk meggyőződve, hogy ugyanazok 
tartalma szerint, valamint egyfelől a nemzet és fejedelem, ugy más-
felől a fejedelem és nemzet iránt a megkoronáztatás bekövetkezéséig 
az 1796. III. t.-cz. értelmében alkotmányos köteleztetéseinek eleget 
tenni kölcsönösen tartoznak s ezen rendithetlen meggyőződésben élve 
kötelezve érezzük magunkat, valamint soha a törvények korlátain tui 
nem csapongani, ugy az alkotmányos értelemben érvényüket meg nem 
vesztett törvényeket is szigorúan megtartani, mivel ha ezen ösvény-
ről lelépnénk, magunk hagynónk el az alkotmányos tért, melynek 
visszanyeréséért a nemzet tizenegy éven át bocsátá fohászait a népek 
Istenéhez s azonnal megszűnnénk törvényhatóságunk alkotmányos 
képviselői lenni. 

Ily meggyőződéstől vagyunk mi áthatva, Felséges ur s e meg-
győződésünkben nyilt őszinteséggel Felséged előtt, hogy bármit 
végezett legyen jövendőnk felől sorsunknak Istene, nem jöhet oly 
eset, hogy az alkotmányellenes intézkedések bennünk eszközökre 
találjanak 

Mely legmélyebb hódolattal tett nyilatkozatunk mellett esede-
zünk Felséged előtt, hogy az ápril 2-ra kitűzött országgyűlésnek az 
1848. évi törvények értelmében s ott meghatázozott alkotó elemek-
ből i'esten leendő megalakulását épen a már feltámadt és még 
nagyobb mérvben támadható bonyodalmak elhárithatása tekintetéből 
meggátolni ne méltóztassék s meggátoltatni ne engedje s addig is a 
11 évig uralkodott rendszerből még fentmaradt kormányágazati 
intézményeket teljesen megszüntetvén, az 1848. évi törvényekben 
gyökerező hatóságokat visszaállítani kegyeskedjék, hogy igy a várva-
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várt országgyűlésen Felséged és a nemzet kölcsönösen kiengesz-
telődve találkozhassanak. 

Akik egyéb iránt legkegyelmesebb meghallgattatás! remélve 
Cs. K. kegyelmébe és kegyelmességébe ajánlottak — örök hódolat-
tal maradunk Debreczenben, Bőjtelő hó 7-én, az urnák 1861-ik esz-
tendejében Cs. Ap. Kir. Felségednek legalázatosabb hívei: Sz. Kir. 
Debreczen város közönsége. 

A választmány által szerkesztett fólirat egyhangúlag elfogad-
tatván, ugyanaz ő Cs. k. és Ap. kir. Felséghez fölterjesztetni, nem-
különben kellő szamu példányokban kinyomatván, az ország minden 
törvényhatóságaival közöltetni rendeltetik. K. F. 

A Csokonai-kör és társadalmunk. 
Debreczen város irodalmi élete sokat köszönhet a 

Csokonai-körnek. Kicsiny eszközökkel dolgozik ez az iro-
dalmi társulat és hatását mégis jóleső érzéssel tapasztal-
juk. Sajnos, hogy társadalmunk azon osztálya, mely va-
gyoni helyzetével nagyobb anyagi eszközökhöz és ezek ál-
tal szélesebb medrü működésre segítené a Csokonai-kört, 
nem érdeklődik az irodalom iránt és igy be sem lép ebbe 
az irodalmi életet művelő és a társadalmi erők összetarto-
zandóságát biztosító irodalmi társaságba. 

Elmondottuk már nem egyszer, hogy a mi kulturális 
és emberbaráti intézményeinket az emberek egy bizonyos 
osztálya tartja fenn. Előttünk fekszenek a Csokonai-kör, 
az Emke, a Székely-társaság, a kaszinó és egyéb körök 
tagjainak kimutatásai. Egy és ugyanazon embereket lát-
juk a tagok közt és pedig éppen azokat, akik minden ol-
dalról meg vannak terhelve társadalmi kötelezettségekkel. 
Nem látjuk ellenben a kulturális és emberbaráti intézmé-
nyek fenntartó tagjai között azokat, akiket születésük és 
szorgalmuk nagy vagyon birtokába juttattak, sőt oly hi-
degséget, nembánomságot, talán még ellenszenvet is ta-
pasztalunk nészükról minden önös hasznot nem hajtó in-
tézménnyel szemben. Ez az oka aztán, hogy sok tekintet-
ben hátramaradunk és mig másutt a társadalomnak kar-
öltve haladó szellemi munkája és anyagi áldozatkészsége 
a kulturának és emberszeretetnek, irodalomnak és művé-
szetnek templomokat, csarnokokat, állandó otthonokat te-
remtenek, addig nálunk ezeknek megteremtése egészen a 
hivatalos városra nehezedik. Ez az oka, hogy nincs 
mai napig egy kultúrpalotánk, nincs a debreczeni 
költő körének otthona és nincsenek olyan intézményeink, 
melyek más városokban már meggyökeresedtek a társa-
dalom összműködésének gondos és gondviselő keze alatt. 

Azok, akik a mi népünk ez irányban való gondolko-
zását nem ismerik és akik nem tanúi annak a szellemnek, 
mely nehezen bírható még a legcsekélyebb áldozatokra is, ( 

elmaradottságunkat látva, nem a társadalmat okolják, ha- , 
nem magát a hivatalos várost vádolják elmaradottsággal j 
és nemtörődömséggel. Igaztalan ez a vád és igen könnyen | 
megczáfolható, mert számok bizonyítják, hogy Debreczen 
város mérhetlen áldozatot hoz évenként a kulturának és 
emberszeretetnek. De lehetetlenre ó se kötelezhető, mert 
vannak intézmények, melyek inkább a társadalom ápolását 
kívánják, mint azt, hogy maga a város teremtse meg 
őket. A társadalom filléreivel csodákat lehet teremteni, ha 
ennek a társadalomnak vagyonos része nem idegenkedik 
az áldozatoktól, bár áldozatokról alig szólhatunk ott, ahol 
néhány korona tagsági díjjal megmérhetetlen szolgálatot 
tehetünk a kulturának és humanizmusnak. 

Vagyonos polgáraink azonban édeskeveset törődnek a 
társadalom egy és ugyanazon osztálya által megteremtett 
intézményeink fenntartásával és fejlesztésével. A Csokonai-

kör érdekes téli felolvasásain soha nem látunk az ő ré-
szükről az érdeklődést. Kulturális és emberbaráti egyleteink 
tagjai közt hiába keressük nevüket. Színházba alig járnak 
egynehányan, a népkonyha jóltevói közül hiányzanak, egy-
szóval a politikán és a megélhetésen és tegyük hozzá a 
vagyonosodáson kívül nem törődnek semmivel. Ebben ta-
láljuk aztán magyarázatát annak, hogy némelyek szerint 
nincs szükség muzeumra, színházra, kultúrpalotára s több 
effélére és ezért hallunk olyas nyilatkozatokat, hogy bol-
dogabb volt Debreczen, mig nem voltak kövezett utczái, 
aszfaltja, gázvilágitása. Mert hogy akkor nem volt pót-
adó, hanem a magunk zsírjába burkoltan, abderiták mód-
jára éltünk. 

Ismerjük Debreczen ujabb harmincz évi történetének 
minden lapját és éppen azért nyíltan kimondjuk, hogy vá-
rosunk vezetése sohasem volt jobb kezekben, mint most. 
A városi tanács az üdvös intézkedések egész sorozatát 
valósította meg bölcs körültekintéssel, okos számítással, 
sohasem feledve el oly alkotások létesítését, mely a pol-
gárság mérsékelt megterhelésével erkölcsi és anyagi ha-

j szonnak válik más részről forrásává. A haladás eme szem-
I beszökő példáit nem ronthatja le az a vád, hogy sokat 
| költünk, mert hiszen a közigazgatás, kultura, emberszere-
! tet másutt sem épülnek fel a levegőből, hanem ezen nagy 
| eszmék megalkotása az összpolgárság és a társadalom 

ápoló szeretete mellett válik valóra. A haladás, még ha 
1 ólomléptekkel jár is, akkor is áldozatokat kíván és a he-
j lyes gondolkozó áldozattevő nemcsak azt nézi, hogy neki, 

az egyednek legyen haszna, hanem azt is, hogy városa 
méltó helyet foglaljon el a magasabb értékű kulturvárosok 
között. 

Bizonyára nem tagadja senki amaz igazságot, hogy 
minél szebb kulturális és emberbaráti intézményei vannak 
egy városnak, annál fejlettebb szellemi élete. Ezen élet 
nélkül városhaladás nem képzelhető. Ennek hiányában meg-
engedjük, hogy a kőbányai piaczon lesz nevünk, de mi 
jobban szeretnénk, ha városunk polgárságának óserényei: 
szorgalma, takarékossága maguk mellé társul vennék a 
szellemi élet ápolásának érzetét is. A vagyon hideg és 
rideggé teszi ennek mérhetetlen szeretete a szivet is, el-
lenben a magasabb eszmék müvelése melegséget ad a 
szívnek és az embert ha áldozatokra nem is, de a társa-
dalom nagy feladatai megvalósításának önzetlen munká-
sává avatja. 

Ki merjük mondani nyíltan azt, hogy nálunk a szel-
lemi élet nevelése nem részesül kellő elbánásban. Nem 
hogy hímet nem varrunk azokra, kik társadalmunk szellemi 
értékét nevelni akarják, hanem kába ideálistáknak tartjuk 
őket, akik minden áron azt akarják, hogy virágok fakad-
janak a kopár mezőkön. Az irodalom, tudomány és művé-
szet szeretetét ma nagyon sokan megmosolyogják, sót, 
fájdalom, vannak olyanok is, akik a szellemi élet önzetlen 
munkásairól és munkájuk értékéről kicsinylőleg szólanak és 
magyarán szólva egyszerűen lesajnálják azokat, kik maga-
sabb czélokért küzdenek tollúk és szavuk erejével. Az em-
beri gondolkozás ezen aberrácziójának okát mi abban ke-
ressük, hogy a mindennapi élet elkoptat bennünk minden 
ideálizmust. 

Visszatérve kulturális életünk egyik hatalmas ténye-
zőjére: a Csokonai-körre, jóleső érzéssel emeljük ki en-
nek az irodalmi társaságnak szellemnemesitó hatását. A ve-
zetés a legjobb kezekben van és ha ezen kör magában 
egyesíthetné társadalmunk zömét, bizonyára még szebb 
eredményeket tüntethetne fel. Már csak azért sem kellene 
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idegenkedni a debreczeni embernek a Csokonai-körbe való 
belépéstől, mert hisz ennek a körnek a neve azt juttatja 
eszünkbe, aki a miénk volt egészen. Itt született, nevé-
vel, működésével örök dicsőséget hozva városunkra. Csak 
imént mondták el nemzetünk irodalmának nagyjai, hogy a 
magyar irodalomnak mily nyeresége volt Csokonai és ha-
lálának százados évfordulóján az egész nemzet hálatelt 
szivvel adózott emlékezetének. Ha tehát az egész nemzet 
elhalmozza virágaival a költő érczszobrát, a debreczeni 
nép is megtehet annyit, hogy a nagy költő nevéről neve-
zett kör tagjai közé belép. 

Az anyagi támogatás mellett azonkívül érdeklődjenek 
polgáraink a Csokonai-kör ismeretterjesztő, tudományos és 
szórakoztató felolvasásai iránt. Amit ott hallanak, az mind 
hasznukra válik. Mert senki el nem mondhatja magáról, 
hogy mindent tud, el nem hitetheti magával, hogy lelki, 
szellemi életre nincs szüksége és legkevésbbé mentheti fel 
magát a szép pártolásától, mely nemcsak az egyes em-
bernek ád értéket, hanem szűkebb hazánkat: városunkat 
is meleg fénnyel veszi körül. 

Gazdaközönségünkhöz! 
Áldott föld ennek a mi szép hazánknak szent földje. 

Hófehér kenyeret ad, nektárt termel megújhodó szőlős-
kertje, kövér füvétől reng a hus a jószágon, kertjeinkben 
édes gyümölcs terem, tehát nem mese, hanem jóleső való-
ság az, hogy a mi hazánk Kanaán földje. 

És mégis panaszkodnak gazdáink, földbirtokosaink és 
bérlóink, hogy küzdelmes életet élnek. — Napestig dol-
goznak, kezök munkáját veritékök öntözi s mikor év végén 
jövedelmükkel szemben odaállítják a kiadásokat, azt látják, 
hogy fáradságos munkájuk meddő volt és nem hozott, 
hanem olykor-olykor deficzittel zárták le az esztendőt. 

A közgazdasági válság súlyos teherként nehezedik a 
birtokos osztályra. — Különböző csapások verik a magyar 
gazdát évről-évre a legváltozatosabb alakban. Árviz, 
szárazság, a szóllóskertek ellenségei: a phylloxera és peronos-
pora, a szemes élet apró, sokszor alig látható pusztítói, 
a különféle adók, a termés alacsony ára, a munkabér foly-
tonos emelkedése, mind-mind bénitólag hatnak a magyar 
gazda tevékenységére. 

Ne csodáljuk tehát, ha a birtokos osztály, mely né-
hány évtizeddel ezelőtt az ország közvéleményét irányította, 
a művészetet áldozatkészséggévei nevelte, a tudományt ápolta 
vagyonával, minden nemes eszmét felkarolt, istápolt s ki-
bontva burkaiból gyümölcsözővé tett, most szárszegetten 
ül barázdái mellett, a jelen mostoha viszonyaik közepett 
nem látva semmi buzdítót a jövőre. Akinek pénze van, az 
csak boldogul valahogy, de aki kis tőkével zsebében fogta 
meg az eke szarvát, az nem bírja a terheket és bucsut 
mond a gazdasági pályának, melyen nem tudptt magának 
biztos megélhetést találni. 

Ily viszonyok közepett valóságos nemtői a gazdáknak 
a gazdasági egyesületek, melyek mindig szivükön hord-
ták a birtokos osztály érdekeit és ezen működésükkel kap-
csolatban egyúttal használtak az országnak is. Megköny-
nyitik a gazda helyzetét, olcsó beszerzési forrásokat nyit-
nak meg s nem engedik meg, hogy a birtokosok uzsorá-
sok és lelketlen szipolyozok karmaiba kerüljenek. 

Akik a gazdasági egyletek eszméjét megpendítették s 
azokat egyes vármegyékben és városokban felállították 
jóslélekkel látták, hogy ilyen támogató oszlopokra a ma-
gyar birtokos osztálynak nagy szüksége lesz. Használni 

kívántak a gazdaközönségnek önzetlenül, nagy czélok 
megvalósítását tűzve programmjuk zászlajára, nem feledve, 
hogy az ország gazdasági érdekeinek megvédésével, a bir-
tokos osztály támogatásával és ennek emelésével nemcsak 
egyesek jólétét biztosítják, hanem hasznos szolgálatokat 
tesznek Magyarország gazdasági fejlődésének akkor, mi-
dőn rámutatva az összetartás szükségességére, közös mun-
kára hívják fel a birtokos osztályt. Nem kíván a gazda-
sági egylet semmi áldozatot, csak néhány fillért, melyet ka-
matok kamatjával fizet vissza azon erkölcsi támogatásban, 
melyre a mostani viszonyok közepett gazdáinknak égető 
szüksége van. — Nem az önösség vezett a szélesebb 
alapokra fektetett szervezés munkájában, hanem az ország 
gazdasági élete fellendítésének vágya és szolgálni kiván 
érdek nélkül annak a birtokos osztálynak, mely az anya-
földet művelve, közvetlenül magának, közvetve pedig az 
ország közgazdaságának használ. 

Nagy eszme, nagy czél és mégis ugy látszik, mintha 
a debreczeni gazdasági egylet évekkel ezelőtt elhangzott 
jóakaró szava pusztában kiáltó szóvá vált volna. 

A lelkes felhívás a tömörülésre javarészben siket fü-
lekre talált. S mikor mi az hittük, hogy a * riadó"-ra 
száz és száz taggal fog szaporodni a mi minden izében 
egészséges szervezetű gazdasági egyletünk, szomorúan ta-
pasztaljuk, hogy a felhívásnak eddig nem volt meg a kí-
vánt sikere. Elenyésző csekély számmal jelentkeztek az uj 
tagok, holott már nem egy ízben rámutattunk a tömörülés 
szükségességére. 

Nem tagadjuk, hogy rosszul esik ezt tapasztalni ép-
pen a mi gazdaközönségünktói, mely intelligencziájánál, a 
köz iránt tanúsított áldozatkészségével, értelmi erejénél és 
vagyonosságánál fogva páratlan az országban. — Tömö-
rülés esetén nagy dolgokat művelhetnének és saját jólétük 
emelésén lendíthetnének, mig igy különböző utakon keresik 
azt a kibontakozást, amelyet önerejükre támaszkodva, nem 
találnak meg sohasem. 

Annál csodálatosabb mégis, hogy a magyar birtokos 
osztály és gazdaközönség még most is idegenkedik a 
gazdasági egylettől ahelyett, hogy anyagi és szellemi ere-
jével támogatná azt áldásos működésében. Ezt az idegen-
kedést sehogysem lehet megokolni, mert a gazdasági egy-
letek csekély tagsági díj fejében óriási és megbecsülhetetlen 
előnyöket nyújtanak a gazdáknak és birtokos osztálynak. 
Közvetítenek, mi által a birtokosok sokkal olcsóbban jut-
hatnak gazdasági felszerelésekhez, hitvány áruk helyett 
jókat ajánlanak, beszerzési forrásaik megbízhatók, kulánsak. 
a gazdát minden oldalról támogatják, megvédik és érdekeit 
oltalmazzák, könnyítik megélhetését, redukálják kiadásait, 
egy szóval dajkáló karjaik közé veszik a gazdaközönséget. 

Soha sem volt nagyobb szükség a gazdaközönség 
tömörülésére, mint éppen napjainkban, midőn nehéz viszonyok 
közt gazdálkodunk. Az egyesitett erő, a testületi szellem, 
a közös érdekek csoportosítása jelmondata a haladó világnak. 
Egyesek elvesznek a világ zűrzavaros tömkelegében, de 
egy jól szervezett és helyesen vezetett testület szava túl-
harsogja a vásári zajt. 

Ez a tudat, a mostani mostoha viszonyok és a minden 
oldalról sújtott birtokos osztály nagy és kihatásában egész 
gazdasági életünket érintő érdekeik vezették a debreczeni 
gazdasági egyletet is, midőn évekkel ezelőtt lelkes fel-
hívásában kebelébe hívta a birtokos osztályt. Intés akart 
ezen szózat lenni arra, hogy mentsük meg még a meg-
menthetőt, nehogy akkor siránkozzunk már, midőn bajunkon 
nem lehet segíteni. A jóakarat, a gazdaközönség iránt 
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érzett meleg szeretet vezette a debreczeni gazdasági egy-
letet. — Épen azért még egyszer szólunk a mi értelmes, 
a kor szavát megértő gazdaközönségünkhöz, a nagy esz-
méket istápoló birtokos osztályhoz és kérjük őket: lép-
jenek be minél számosabban a debreczeni gazdasági 
egyletbe. Álljanak érdekeik védelmére a közös munkába 
és mihamarább látni fogják, hogy reményük nem volt 
csalóka ábránd, hanem beteljesült valóság. Tapasztalni 
fogják, hogy egyesült erővel sikereket érnek el, mig kiki 
önmagára hagyatva, esetleg a sors csapásaitól leverve, a 
mostoha gazdasági viszonyok közt elkedvetlenedve, eróképes 
élet helyett csak tengeni fog. 

Ez olyan igazság, melyet nem képes megczáfolni 

Koncz Ákos. 

Hírek. 
— Három, névszerint való szavazás. Értesítem a 

városi törvényhatósági tag urat, hogy a f. junius hó végén 
tartandó törvényhatósági bizottsági rendes közgyűlésünkön, 
— melynek tárgysorozatát annak idején a szokott módon 
közölni fogjuk, — három névszerinti szavazás ejtetik meg, 
nevezetesen: a város tulajdonát képező Bornyász-féle 
homok-kerti szőlő s Deák Ferencz-utczai 14-ik sorszámú 
háznak elidegenítése felett — első ízben, — ugyancsak a 
város tulajdonát képező s a debreczeni 5016. számú telek-
jegyzőkönyvben A/I. 2518. hr. szám alatt felvett tizen-
három-város-utczai 18-ik szorszámu Perge Gáborné-féle 
házasteleknek elidegenítése felett; valamint a Szent Anna-
utczai 51-dik és 53-dik sorszámú házasteleknek a helybeli 
magyar gör. kath. egyház czéljaira átengedése tárgyában, 
második ízben. Tisztelettel tudatom azt is, hogy ezen ren-
des közgyűlésen, a közigazgatási bizottságban egy — 
halálozás folytán megüresedett — tagsági hely, titkos 
szavazással, választás utján töltetik be. — Debreczen, 
1905 junius 17. Kovács József, polgármester. 

— A z 1906. évi költségvetés előkészítése. A 
városi tanács a következő határozatról értesiti a városi 
összes hivatalok vezetőit, illetve főnökeit: 7731/1905. sz. 
Jelentése Roncsik Lajos főszámvevónek az 1906. évi költség-
előirányzat adatai beadása tárgyában. Határozat: A fő-
számvevői jelentés alapján felhívja a tanács az összes elő-
adó urakat s általában az egyes ügyosztályok főnökeit, 
hogy a felügyeletük és vezetésük alatt álló hivatalok és 
vállalatok 1906. évre tervezett költségvetésének pontos 
adatait, indokolással ellátva; írásbeli jelentés mellett. Roncsik 
Lajos főszámvevő úrhoz f. évi julius • 10-ig múlhatatlanul 
terjesszék be. — Miről az összes érdekeltek a Város 
czimü lap utján éresittetnek. — Kelt Debreczen sz. kir. 
város tanácsának 1905. évi junius hó 15-én tartott ülésé-
ből. Kiadta: dr. Tóby, jegyző. 

V Halálozás. Részvéttel vettük a hírt, hogy id. 
Uzonyi Imre, ügyvéd volt fópénztáros f. hó 21-ikén 68 éves 
korában Hajdúnánáson elhunyt. Béke poraira! 

— T h a l y Kálmán dr. üdülése. Thaly Kálmán dr. 
városunk I. kerületének országgyűlési képviselője egészsé-
gének helyreállítása czéljából Gasteinba utazott. 

— Rendkívüli közgyűlés. Debreczen 
sz. kir. város törvényhatósági bizottsága 
junius 28-ikán, délután 3 órakor rend-
kivüli közgyűlést tart, Domahidy Elemér 
főispán elnöklésével. 

— Meggyógyul t t i sz tv i se lő Takács Bálint tanácsi iktató be-
tegségéből felépülve, a hét elején átvette hivatalának vezetését. 

— S z a b a d s á g o n . Kovács József polgármester, Körner Adol 
tanácsnok és Roncsik Lajos főszámvevő megkezdték szabadság-
idejüket. 

»-« Tolnay Kornél ünneplése. A Máv. debreczeni 
üzletvezetőségének tisztikara a héten bankettet rendezett 
Tolnay Kornél üzletvezető tiszteletére és ünneplésére azon 
alkalomból, hogy amerikai útjából hazaérkezett. A lakomán 
mintegy kétszázan vettek részt és szép szavakban méltá-
nyolták a nagy műveltségű és nemes szívű üzletvezető 
érdemeit. Tolnay Kohléi remek beszédben köszöntötte fel 
a szárnyaskerék katonáit, poharát a kollegiális egyetértésre 
emelve. 

*,* A sáskairtás költségei. Tudvalevő dolog, hogy 
a város a hortobágyi sáskairtás költségeire 10,000 koronát 
szavazott meg s kérte a földmivelési kormányt, hogy az 
általa már adott 18,000 koronán felül viselje a még fel-
merülendő költségeket, mivel a sáskairtás nemcsak Debre-
czennek érdeke, hanem a szomszédos vármegyéknek is, sőt 
az egész országnak. Ez ügyben a város magánúton azon 
biztató ígéretet kapta a minisztériumban, hogy az állam 
fedezni fogja a további a költségeket. 

.-— T e r m é s z e t t u d ó s o k a H o r t o b á g y o n . A bécsi nemzetközi 
botanikai kongresszus most van körúton Magyarországon. A társaság 
(30 férfi és 10 hölgy) vasárnap este 6 óra 48 perczkor érkezik Deb-
reczenbe. A vendégeket a városi tanács nevében Vecsey Imre 
főjegyző fogja fogadni. A debreczeni programm a következő: A 
megérkezés napján ismerkedő est. Hétfőn reggel 4 óra 36 perczkor 
indulás a nagy állomásról a Hortobágyra, hol villás reggeli lesz. A 
vendégek megtekintik a pusztát, ménest és gulyát, délután ebéd, 
utána 3 óra 9 perczkor visszautazás Debreczenbe a kisállomásra 
utána megtekintése a nagyerdőnek és kirándulás a pallagi m. kir. 
gazdasági tanintézetbe. Meghálás Debreczenben. A vendégek kedden, 
azaz 27-én reggel 8 óra 67 perczkor távoznak el városunkból. A 
vendégek tiszteletére Debreczen város magyaros ebédet ad a horto-
bágyi csárdában. 

— A v á r o s h á z kút ja . A városház udvarán levő kut az ujabb 
időben nem tudta ellátni vizzel a különböző helyiségeket. A városi 
tanács ennek folytán elrendelte a kut mélyebb lefurását. Hatalmas 
állványokat emeltek a kut fölé és megkezdték a furatást, illetve a 
mélyítést. Nagyon kívánatos volna nemcsak a bő viz feltalálása, 
hanem jó viz nyerése is, mert valóban furcsa dolog, hogy a város 
a hivatalaiban szükséges ivóvizet kénytelen vagy a város istállójának, 
vagy a Kaszinónak udvaráról beszerezni. 

— A Sestakert v i lágí tása. A Nagyerdő alatt levő Sestakert, 
különösen nyáron népes és lakott terület. Egy nagy hiányossága 
azonban van, amennyiben nincs világítása, pedig erre szüksége volna. 
A világítási vállalat kivihetőnek tartja a gázvezeték lerakását a 
Sestakertben, természetesen az ottani kerttulajdonosok hozzájárulásá-
val. Városunk előkelő közönsége lakja a Sestakertet, hová valóságos 
kis paradicsomot varázsolt az izlés és szorgalom. A világítás azon-
ban nemcsak czélszerüségi szempontból szükséges, hanem közbizton-
sági okokból is. 

— A kerékpárosok tú lkapása i . A karikázás egészséges 
sport, de semmi esetre sem arra való, hogy feldöntögessük és elgá-
zoljuk a békésen és gyanutlanul haladókat. Nálunk azonban nem so-
kat törődnek a tilalommal és őrült száguldozással rohannak végig a 
legforgalmasabb utczákon. Jó volna, ha a rendőrfőkapitány ur utasí-
tást adna ki újból közegeinek a tilalomvétők megfékezésére. Megem-
lítjük itt azt is, hogy egyes kerékpárosok reggelenként a Simonyi-ut 
és belső park gyalogjáróit rongálják kerékpárjukkal és boszantják a 
sétálókat. Egy-két példás büntetés megcsendesítené a száguldozók 
túlkapásait, melyeket senki sem tartozik tűrni. 

— A s i k e t n é m a intézet é v z á r ó v iz sgá la ta . Vettük a kö-
vetkező meghívót: A siketnémák debreczeni intézete növendékeinek 
évzáró vizsgálata a városháza nagytermében f. hó 25 ikén délelőtt 
fél 11 órakor lesz, melyen az érdeklődőket szívesen K t j á az egye-
sület A meghívókat Domahidy Elemér főispán, az egyerf iet elnöke 
bocsátotta ki. Fel is hiyjuk városunk közönségét, 'lloí'y hallgassa 
meg a szegény gyermekek vizsgálatát, hogy lássa, mifcjvén képes a 

mostohaságán enyhíteni az önfeláldozó munka, a hivatás 
emberszeretet. 
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— Minisz terek b u c s u z á s a . Régi szokás, hogy a lemondott 
vagy bukott miniszterek bucsut vesznek a törvényhatóságoktól a mi-
niszteri bársonyszékből való távozásuk alkalmából. Városunkhoz is 
egymásután érkeznek a búcsúlevelek, melyeket bizonyára követni 
fognak az uj minisztekek értesítései arról, hogy elfoglalták helyüket. 
Puszta udvariassági szokások ezek, melyeknek aktáit a levéltárak 
megőrzik szintén szokásból. 

— A szt rá jkok. A sztrájkok történetetében az utolsó három 
év nyomokat fog hagyni. A vezetők, kik a munkaszüntetést előké-
szítették, elég lelkiismeretlenül nem gondolnak arról, hogy mi lesz a 
becsületes, magyar munkással a téli hónapokban. Ugy látszik azon-
ban, hogy az izgatók ezzel nem törődnek, mert nekik üzlet a sztrájk 
mesterséges szítása. Azok a szegény emberek dolgoznának, de nem 
mernek semmit sem tenni a hívatlan népapostolok ellen. Építkezése-
ink szünetelnek, holott ;most volna az ideje a kenyérkeresésnek. Vájjon 
azok a lelketlen izgatók fognak-e kenyeret adni a szükség napjaiban 
azoknak, akik ő miattuk nem tudtak keresni ? Alig hisszük. Az izga-
tóknak ez alkalommal semmiben sincs igazuk, mert a munkaadók a 
maguk megrövidítésével minden méltányos, sőt túlhajtott követelé-
süknek eleget tettek. Az izgatók eljárásukkal nem csak a vállalkozót, 
munkaadót és a nagyközönség érdekeit támadják meg, hanem rossz 
hirbe hozzák a magyar iparos világot is, mely eddig minden vonalon 
érezte az őt megillető tisztességet. Mi a magunk részéről a szegény 
munkás családját féltjük. Még most van itt-ott a szegényebb iparos-
nak egyéb kereseti forrása is, de a télen ezek is elapadnak, beáll a 
szükség, nélkülözés és éhség és akkor kire és kikre hárul a segités 
és embermentés terhe ? Kétségkívül az amúgy is agyonterhelt városra 
és a társadalomra. Nagyon, de nagyon itt volna az ideje a népámi-
tók megfékezésének, mert ha igy haladunk, az amúgy is rosz meg-
élhetési viszonyok rosszabbodni fognak és a nyomor ezer meg ezer 
oly ember a j ta ja előtt fog leselkedni, ahol azelőtt a becsületes munka 
után nemcsak kenyeret, de megelégedést is talált az iparos világ 
szegényebb része. Máskor az a baj, hogy nincs építőmunka, most 
volna, hanem hiányzik a dolgos kéz. A munkaadókat se az egyes 
elégedetlenek, se a sztrájk miatt kárt valló építtető közönség nem 
okolhatja, mert azok mindent megtettek és sok áldozatot hoztak 
eddig is a béke megteremtésére és a legmesszemenőbbb követelések 
kielégítésére. Éppen azért ezt a felforgatott állapotot tovább tűrni 
nem lehet, hanem valami utat és módot kell találni a jogosulatlan 
törekvések letörésére. Senki jobban nem becsüli a munkást és a 
munka értékét, mint mi, de mikor azt látjuk, hogy a nyomor árnya 
terül azokra, akik pusztán félelemből és a vismajor nyomása alatt 
nem dolgoznak, lehetetlen, hogy oda ne vágjuk a meggondolatlan 
vezetők arczába azt a vádat, hogy koldusbotra akarják juttatni 
az addig békés napokat látott és munkája után, habár szegényesen, 
de mégis tisztesen megélő iparos osztályt. 

— A h u s drágasága . Budapest fő- és székvárosnak a napok-
ban tartott közgyűlésén szóba , került a hus drágasága. A főpolgár-
mester megígérte, hogy szigorú vizsgálatot indít ezen ügyben. Ol-
vasva a budapesti közönség panaszát, eszünkbe jut a mi állapotunk 
is. Hallatlan ára van nálunk is a húsnak és ki van közönségünk 
szolgáltatva a husmérők szeszélyének és mondhatlan követelésének. 
Igaz, hogy drága pénzen elég jó hust kapunk, de mivel a szegény 
ember nem tud venni se elsőrendű, se másodrendű hust, bizony-
bizony silány, tartalmatlan eledelekkel kénytelen táplálkozni. Kérjük 
városunk hatóságát, hogy nézzen utána a hus drágasága okának és 
amennyire módjában lesz, szüntettesse meg azokat, mert ha igy tart 
ez az állapot, a szegény ember egy hónapban sem eszik hust csak 
egyszer is. 

— A Papp L á s z l ó t izenkétezer koronás jutaléka. A helyi 
sajtó régen foglalkozik a városi szeszkereskedés üzletvezetőjének, 
Papp Lászlónak üzleti jutalékával, melyet nevezett állítólag illetékte-
lenül vett fel. A mult napokban a jog- és pénzügyi bizottság is fog-
lalkozott ezen a Papp Lászlóra nézve csiklandós kérdéssel és azon 
javaslatot tette, hogy az üzletvezető fizesse vissza a városnak az 
altala felvett összeget. Ezek után most már remélhetjük, hogy a ju-
niusban tartandó rendkívüli közgyűlésen tisztázva lesz ez a régen 
húzódó üsn^is. Mert vagy megilleti Papp Lászlót a felvett összeg, 
vagy nem. Ha,'megilleti, rehabilitálja a közgyűlés a város egyik fon-
tos üzletág$ $k alkalmazottját, ha pedig nem illette meg a jutalék 
és mégis fd/vette, kényszerítse a közgyűlés a felvett összeg vissza-
adására. Joggal elvárja egyik vagy másik eredményt ugy a sajtó, 
mint az egyesek és maga a város tekintélye is. 

— N e m lesz v i lágosság . A Széchenyi-utcza végén levő hu-
szárlaktanya kocsiszínei háta mögé világítást kér a katonaság. A ta-

nács kiadta a kérést a világítási bizottságnak, mely nagyon helye-
sen azt a véleményt adta, hogy mivel a felállítandó lámpák és azok 
üzemben tartása sokba kerülne és a színek mellett elvonuló gyalog-
utat este alig használják, a kérelem utasittassék el. 

— Szabó K á l m á n fe lgyógyulása . Szabó Kálmán katonai és 
illetőségi ügyosztály vezető tanácsnoka hosszas betegségéből — mint 
örömmel értesülünk — felépült. A tanácsnok legközelebb szabadságra 
megy és idevonatkozó kérelme felett a junius végén tartandó rend-
kívüli közgyűlés fog határozni. 

A v á r o s i hivatalok Írószer fogyasz tása . A városi tanács a 
napokban tartott egyik ülésében a közlevéltári hivatalnak a szokásos 
fentartással megadta a felmentést az irodai szerek 1904. évi szám. 
adására. A felmentéssel egyidejűleg a közlevéltári hivatal jelentése 
nyomán a tanács igen üdvös határozatot hozott, nevezetesen meg-
bízta Vecsey Imre főjegyzőt, Roncsik Lajos főszámvevőt és Koncz 
Ákos közlevéltáros, tiszteletbeli tanácsnokot azzal, hogy az egyes 
hivatalok irodaszer szükségletét állapítsák meg és erről tegyenek je-
lentést. A városi tanácsot ezen maximális fogyasztási mennyiség meg-
szabására az vezette, hogy egyes hivatalok hihetetlen mennyiségben 
fogyasztják az Írószereket. A tanács számol azzal, hogy a munka 
évről-évre több, de mégis sokalja az elfogyasztott irodai szereket. 
Épen azért lapunk utján is felkérjük tisztviselő társainkat és az egyes 
hivatalokat, ezek vezetőit, hogy irodai szükségletüket lehetőleg mér-
sékeljék és csak annyi irodai szert vegyenek ki, amennyi szükséges. 
Egyébiránt a városi tanács a kiküldött bizottság jelentésének beér-
kezéséig felhatalmazta a közlevéltári hivatalt, hogy a netalán túl-
ságos mennyiségben kívánt irodai szereket redukálja és azokat csakis 
a szükséghez képest adja ki. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy 
a fizetésrendezés javaslata az irodai átalány megszüntetését tervezi. 
Nincs is erre semmi szükség, mikor maga a város ellátja irodai sze-
rekkel az egyeseket és a hivatalokat. 

— A nagyerdői h idegviz-gyógyinézet m e g n y í l t ! Atnagy 
alkalmazása gyógyczélokra, hőmérsék-, alak- és időtartam tekinteté-
ben oly sok változatosságot enged, hogy azt a legkülönbözőbb be-
tegségeknél eredménnyel alkalmazhatjuk. Általában a vizgyógymód 
edzőleg, éltetőleg és erősitőleg hat. Az anyagcsere 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 szervezet erőteljeseb-
ben fejlődik és gyarapszik mellette, mig a magasabb korban a ha-
nyatló erőket felélénkíti és a lassan működő szerveket felfrissíti. Ered-
ménnyel alkalmazható tehát a vizgyógymód és annak különféle 
alakjai: 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. 

Szerkesztői üzenetek. 
dr. Lapunk nem foglalkozik politikával és igy tartalmas czik-

kelyét nem közölhetjük. Egyébiránt a kérdéses dolgon most már csakis 
hazafisággal és türelemmel lehet segíteni. Arról, hogy milyen in-
dítvány kerül a legközelebbi közgyűlés elé abban a bizonyos dplogban, 
még nem tudjuk; valószínű azonban, hogy az indítvány sorsa meg 
fogja polgártársainkat nyugtatni. A beküldött czikk egyébiránt át-
vehető a felelős szerkesztőnél. 

Kíváncs i . A levelezőlap tartalmát megértettük, de a kívánt 
dolgot nem küldhetjük el, mivel nincs módunkban azt kiadni. 

Sz. I. Nem köteles bélyeget tenni a beadványra, azonban 

minden kétséget kizárólag megleletezik a beadványt. Az exlex el-
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multával azonban nem lesz megbírságolva, de köteles a hiányzó 
bélyeget pótolni. 

á—n. Mi már több alkalommal kértük az ószeresek elhelyezését 
a Tisza-palota szegletéről, de szavunk elhangzott a pusztában, illetve 
a főkapitány ur előtt. Méltóztassék írásban jelenteni a dolgot a 
tanácsnak, valószínű, hogy igy eredményesebb lesz a felszólalás. A 
másik dologban — méltóztassék megengedni — nincs igaza, mert az 
illető egyike városunk legmunkásabb tisztviselőinek. 

B. S. Régen nem hallok arról a vidékről semmit, pedig jól 
esnék egy kis szellemi támogatás. 

T J t m u t a t ó a - v á r o s h á z á n . 

A polgármester fogad, minden kedden és pénteken 
11 órakor. 

A tanács rendes tanácsülést hétfőn és csütörtökön 
délelőtt tart; a tanácsnokok ez időben feleket nem fogadnak. 

A sr árvaszék szerdán és szombaton és a hó utolsó 
napján délelőtt tartja üléseit. Az árvaszéki előadók telekiek 
felvilágosítást adnak és fogadnak hétfőn, kedden, csü-
törtökön, pénteken d. e. 10—12-ig. 

A közigazgatási bizottság mindén hó 5-ikm 
tartja ülését. \ 

Az iktató hivatal hétköznapokon d. e. 9-től 12-i\, 
d. u. 3—5-ig, vasárnap és ünnepnapon 9—11-ig fogad é 
§•adványokat. 

Hivatalos órák a -városházán. Hétköznapokor 
d. e. 9—12-ig, délután 3—6-ig ; vasárnapokon és ünnep 
napokon 9—12-ig. 

A hivatalok és azok száma a városház fő- és 
mellékkapui alatt kifüggesztett táblákon jelezve vannak. 

TÓTH BÉLA 
g y ó g y s z e r t á r a é s i l l a t s z e r - r a k t á r á b a n = 

gyógyszerészi különlegességek 
: ^ = és illatszerek = = 

a legnagyobb választékban kaphatók. 
= E r e d e t i f r a n c z i a é s a n g o l g y á r t m á n y o k . = 

Hivatalok részére 
mindenféle 

BUGGTAMA- és KÉZ-BÉLYEGZŐK, 
PBCMIÍ01IÓI, 

SZÁMOZŐGÉFEKET 
és 

ÁLLANDÓ TESTÉKPAMAKAT 
o l c s ó á r b a n , 

5 évi jó tá l lás mellett, a legpontosabban készi t a z 

E L S Ő D E B R E O Z E M 

RUGGYANTA-BÉLYEGZŐ GYÁR 
és EöirmroMDA 

D e b r e c z e n , S i m o n f f y - u t c z a S e s z t i n a - h á z . 

Árverési hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. v á r o s tula jdonát képező s az uji 

l o v a s s á g i laktanyával szemben, a hadházi ut j o b b oldalán 

f e k v ő és Hegedűs István és nejétől k i sa já t í to t t m a j o r s á g 

föld, i l letve m a j o r 1 9 0 5 október 1-től 1 9 0 8 október l - i g 

ter jedő három é v r e a v á r o s h á z a n a g y tanácstermében folyó 

1 9 0 5 . évi julius 18-án megtar tandó nyilvános árverésen a 

l eg több b é r ö s s z e g e t Ígérőnek haszonbérbe f o g adatni. 

Kikiáltási á r 5 5 0 korona, melynek 1 0 % - a bánatpénzül 

készpénzben az á r v e r é s a lkalmával az á r v e r é s t vezető bi-

o t t s á g kezéhez le tétbe helyezendő. 

Árverelni szándékozók által az árverés i feltételek, a 

áros számvevői hivatalánál a hivatalos órák a lat t meg-

tkinthetők. 

Debreczen, 1 9 0 5 junius hó 13-án. 

A v á r o s i t a n á c s . 

Villamos csengők, telefonok, villámhárítók 
berendezését minden terjedelemben, j a v í -
tását és évi gondozását legjutányosabban és 
jótállás mellett eszközli F Ö L D V Á E I L. 
debreczeni első elektrotechnikai vál lalata 
Kossuth-utcza 1. sz. (az udvarban). Vil la-

b-lámpák, kerékpárok 
és alkatrészek raktára. 

Képes ár jegyzék ingyen. Telefon-szám 168. 

Uri divat, kalap és fehérnemű üzlet B é k é s 

L a j o s Debreczen, Piacz-u. 44. dr. Ujfalussy-ház. 

Angol női bluzsokat, f é r f i fehémemüeket és kelen-

gyéket mérték szerint a legszebb kivitelben készit. 

Angol plaidek és takarók, svéd bőrkabátofc 

B o r s o s K a t á n á l . 

"Iszákosság nincs többé!!! 
K-ánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy próbát a Coza-
ptból. Kávé, tea, étel vagy szeszes italban egyformán adható 

az ivó tudta nélkül. 

A COZAPOR többet ér, 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, — —* 
nak tudta nélkül adhatja és az illetS mé 

sejti, mi okozta javulását 

icséjéhez segített és sok embernek 
életét számos évvel meghosszabbította. 

Az intézet, mely a COZAPOB tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kivánják, egy próba adagot és 
egy köszönS Írásokkal tolt könyvet dij és költség-
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes-
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész-
ségre teljesen ártalmatlan. 

C O Z A I N S T I T U T E 
(Dépt. 375.) 

02, Chanoery Lane, 

ING"ín PRÓBA 371. sz. 
Vágjaj ezen szelvényt és 

küldje m m a a z intézetnek. 
(Levelek 2{)]6r, levelezőlapok 
10 Wlérre^rmentesitondök.) London, Anglia. 



A V A R O S . 

T Ó T H G Y U L A 
VASKERESKEDŐ, DEBBECZEH, H r c - l t a ! 20. és ! 7 . s í i n . 

kot; kerti vasbutorok, gyermek-kocsik, fürdőkádak, jég-
szekrények, vas- és rózbutorok, peronospora- és kerti 
fecskendők, minden vas- és fémiparhoz való szerszámok, 
tüskés kerítés-huzalok, építkezésekhez vasgerendák, vas-
és porcellán-kályhák, utóbbiakhoz multiplikátor (hőfejleszjő) 

) belétek. — Legolcsóbb bevásárlási forrás. 

Hirdetések leközlésére 
legalkalmasabb 

a városi könyvnyomda-vállalat 
k iadásában megjelenő 

„A V Á 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 

V á r o s h á z é p ü 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 l e 
nyomtatványokat a leg-
egyszerűbbtől a legdi-

' big, jutányos ár 
mellett. 

I tyák, üzleti nyomtatvá-
nyok, körlevelek a legizlé-
sesebben állíttatnak ki. — 
V i d é k i megrendeléseket 

pontosan eszközöl. 

Tartós betüérezböl készült 
tömöntvényekkel hely-

beli és vidéki nyomdáknak, 
könyvkötöknek jutányos ár 
mellett a legrövidebb idő 

alatt szolgálunk. 

Sttrgönyczim: 
VÁROSI KÖNYVNYOMDA-VÁLLALAT. 

Telefon: 270. — Alapíttatott 1561-ben, 

fiflUECZY 
s | J j 

' E B R E C Z E N , 
Szécl myi-utcza 42-ik sz . 

a naponta felmerülő 

gyógyszer-újdonságok, 

hasonszenvi gyógyszerek. 

kötszerek, szépitöszerek 

legnagyobb raktára Deb-

reczen és vidékére 

Mihalovits I. 
gyógyszertára s gyógyszerészeti 

laboratóriuma 

% Debreczenben, % 
Főpiacz 31-ik szám, 

^ a városházzal szemben. ^ 

TELEFON 308. MELifCCO PÉTER 
G Y Ő R . / B U D A P E S T . D E B R E C Z E N . 

Képviselet: Debreczen és Hajdumegye n 

Márványmozaiklap. 
Műkő- és Czementárugyár. 
Beton és vasbeton. 
Építési vállalat. J 
Átereszek készítése. ,-s 

LUKÁCS VILMOSNÁL, Hatvan-utcza 5. 

t 
Szabadalmazott géppel gyár tot t kar-

mantyus és csömöszölt Cze-
mentcsövek, Csatornázás. 

Beton és Granitto Ferrazo burkoló 
munkák. 

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

mely minden kémény huzatát megjavítja, füstzaklatást megszüntet. 

i-vSllalata. 1906.—1278. 


