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A Hortobágy hasznosításáról* 
A „Debreczeni Szemle" számára irta: Balkányi Béla. 

A legutolsó közgyűlési vita és az azt követő köz
gyűlési határozat egy ujabb epizód volt a nagv osz
tályharcban, mely húsz év óta folyik azok közt, 
akiknek egyéni vagy osztály érdeke a Hortobágy 
jövedelmezőbbé tétele és azok közt, akiknek érdeke 
a jelenlegi állapot fentartása. 

Szép beszédekben ennek dacára azt hangoztat
ták a szónokok, hogy itt nincs érdekellentét, ők 
mindnyájan egy célt akarnak. Ezzel a hamis szépí
téssel kellene már egyszer szakítani. Ki kellene mon
dani a legnagyobb nyíltsággal, körülbelül abban az 
irányban, amint Szávay Gyula kezdte, de nem 
vonta le saját észrevételeinek és saját statisztikai 
adatainak a végső konzekvenciáját, hogy itt való
sággal osztályharc van, nem szakkérdés, hanem az 
érdekek kérdését kell eldönteni és annak az érdeknek 
kell győzni, amelyik erősebb. 

Ezért csatlakozunk azok sorába, akik nem akar
ják elhatározásukat ujabb és ujabb halasztó időpon
tokig felfüggeszteni. Fontosnak tartjuk *a szakértők 
véleményét arra nézve, hogy hol jelöltessék ki az a 
terület, amelyet a közgyűlés bérbeadás utján akar 
hasznosítani, de arra nézve, hogy egyáltalában 
adjuk-e bérbe á puszta egy részét, üzleti számitások 
fognak feleletet adni, az a körülmény, hogy a bérbe
adás utján minden építési költséget és amortizációt 
levonva, tartósan nagyobb jövedelmet érhetünk-e 
el, mint jelenleg, nem pedig agrogelógiai vagy bár
mely más tudományos vizsgálat. 

Az emberi társadalom intézményei közt is van
nak régi időkből itt maradt fossiliák, a régi gazdál
kodási rendszerek megkövesült maradványai. Egy 
ilyen fossilia a Hortobágy is, a 42,000 holdas legelő 
Debreczen határában, amelyne kkezelési módja meg
felelő lehetett, amikor az élő állat-kivitel utján le
hetett csak külföldi pénzt és külföldi árút hozni az 
országba. De ma, amikor csakis intenzív gazdálko
dással tudjuk a növekedő keresletet kielégíteni és 
jövedelmező foglalkozást nem találó véreink ten
gerentúl kénytelenek munkaerejüket értékesíteni, 
amikor a hortobágyi legelőnek értéke még sokkal 
kevesebb, mint századokkal ezelőtt volt, mert a 
medrébe szorított Tisza vize nem öntözi többet és 
nem árasztja el termékenyítő iszapjával, — akkor 
semmiféle szentimentalizmus nem tarthat attól vissza, 
hogy a pusztának olyan hasznosítási módját keres
sük, amely több embernek ad foglalkozást, nagyobb 
terméseket biztosit és egy modernül gazdálkodó, jó
létben élő, gyarapodó mezőgazdasági népesség nö
vekvő igényei folytán iparnak és kereskedelemnek 
is nagyobb lendületet ad. 

Két körülmény teszi a Hortobágy hasznosítá
sának ügyét vidéki problémából országos jelentősé
gűvé. Egyik az, hogy a Hortobágyhoz hasonló rosz-

szul kezelt közlegelő még igen sok van az országban ; 
ha nem is oly nagy kiterjedésűéit. Ha a vidéken uta
zunk, gyakran látunk a szépen megmunkált búza, 
tengeri, cukorrépa, lucerna táblák után egy nagy 
darab puszta-földet, ahol búsan integet messziről 
egyik fűszál a másiknak, közbe-közbe jobb növények 
terjeszkednek: ez a közlegelő. A földmivelésügyi 
miniszter legújabban nagy akciót kezdett meg a köz
legelők megjavítására. A jól kezelt közlegelő nagy
mértékben elősegíti az állattenyésztés fejlesztését 
és ennél alig találhatott volna a földmivelésügyi 
kormány fontosabb működési tért. De éppen ez a 
fontos és nagy sikerrel biztató akció teszi szüksé
gessé, hogy különbséget tegyünk olyan közlegelők 
között, amelyek a mezőgazdasággal szerves kapcso
latba hozhatók és azoknak a produktivitását is nagy 
mértékben elősegíthetik és olyanok között, amelyek 
csak a régi gazdálkodás maradványai. A Hortobágy 
egy példa a sok közül, hogy óriási kiterjedésű pusz
tákat távol az egyes gazdák magán-gazdaságaitól, 
a mai kor igényeinek megfelelően, mint közlegelőt 
nem lehet kezelni. Ilyen esetekben sokkal előnyösebb 
magukra a legeitetőkre is, ha inkább tanyájukhoz 
közel igyekeznek többen összeállva szövetkezeti le
gelőt rendezni be, a puszta földet pedig másképpen 
értékesitik. Néhány héttel ezelőtt II. Vilmos, a 65 
millió lakosú német birodalom császára, felállott az 
emelvényre és előadást tartott a német mezőgazda
sági társaságban arról, hogy hogy tette termékennyé, 
hasznavehetetlen közeges földjeit Cadinen-i birtokán. 
A császár, akinek parancsára 500 ezer ember áll fegy
verben, hogy kijebb terjessze a birodalom határait, 
e helyett árkot ásat, homokot hordat tőzegre és 
gabonatermő földet csinál a „senki földjéből". A 
sok rosszul kihasznált közlegelők megjavítása és a 
nem lgeltetésre való földek felszántása ehhez ha
sonlóan nálunk is : egy második honfoglalás volna. 

De azt tartom, hogy ez a hortobágy hasznosí
tási mozgalom még egy igen érdekes tanulságot rejt 
magában a radikális polgárság és a bérmunkás osz
tály reform törekvéseire nézve. Ujabb bizonyíték 
arra, hogy még a legigazabb ügy, melynek előnye 
az összességre nézve kétségtelen, sem vihető diadalra 
anélkül, hogy egy közvetlenül érdekelt csoportnak 
az ellenállását legyőzzük. Osztályharc nélkül nincs 
haladás. Ez nem gyűlölködés, nem a társadalmi béke 
megbontása ! Tehát szervezkedni kell mindazoknak, 
akik a haladással együtt városuk és hazájuk javát 
akarják szolgálni. Egy harcra kész társadalmi osz^ 
tály a legbiztosabb támasza a társadalmi békének. 
Ebben a tekintetben a magyar jobbágyság felszaba
ditója, Kossuth Lajos legyen a példányképünk, aki 
oda kiáltotta a konzervatív tábornak : Veletek és 
általatok, ha lehet; de nélkületek és ellenetek, ha 
kell ! 
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OK. 
A „Debreczeni Szemle" számára irta: Juhász Gyula. 

Az ifjúságból, multak májusából 
Ragyognak stőke, barna lányfejek. 
Tavaszi mámor, rózsaszinü mámor 
Száll szivemre, mely szürke és beteg. 

Multak arany ködében épen, szépen 
MMosolyognak az édes lányfejek, 
Szerettem őket, megdaloltam őket 
És — nem csókoltam egyiket se meg ! 

Föltámasztott múlt* 
Elbeszélés. 

A „Debreczeni Szemle'- számára irta: H. Szederkényi Anna. 
— Hogy mondod, Irénkém, meg vagy lepve ? 

Nem ilyennek gondoltál. Tudom én azt, lelkem. Meg
öregedtem, megcsunyultam. Nem vagyok az, aki 
voltam. Egy izem, egy porcikám sem a régi. Az a 
kedves, csitri, rajongó kis leány elveszett. Eltűnt. 
Volt, nincs. 

Ne fáradj, kedvesem. Hogy te nem igy gondoltad. 
Hiába való igyekezet. Én tudom, ki voltam és tudom, 
ki vagyok. Oszszel ki szoktam járni a nagyerdőre. 
Körülöttem haldoklás, szomorúság. Fejemre hullnak 
az elszáradt levelek. Lábam alatt letördelődzött, ifjú 
hajtások. Jobb sorsra lettek volna érdemesek. Virá
got virítottak volna, erős sudár ággá nőtték volna ki 
magukat. Jött a vihar és egszerüen letÖTte őket. Mit 
neki ? Jajj, de tudom én sajnálni ezeket az elszáradt 
hajtásokat. 

— Szóval, te azt hiszed, hogy én nem vagyok 
boldog. Hát, ahogy vesszük. A boldogság nagyon is 
relatív fogalom. Meg aztán ki boldog ma ? Az asszony 
világa furcsa nagyon. Szomorúság ez valójában. A 
lakók csöndes rezignációval beszélnek, amikor őszin
tén beszélnek. Mint azok szoktak, akik látják helyze
tük ferdeségét, de nem tudnak magukon segíteni. 
Ismered Sienkievicz indiánjának a történetét ? Ol
vastál erről az emberről, aki, mikor elragadta a zuha
tag, küzdött inaszakadtáig. De, amikor látta, hogy 
hiába minden, vesznie kell, akkor keresztbe fonta 
mellén a karját és dalolni kezdett. Az ár sodorta 
vészes gyorsasággal és ő dalolt, dalolt. 

— De, Irénkém, miért ez a nagy aggodalmas
kodás ? Semmi különös nem történt velem. Csak egy 
ismeretséget kötöttem. Amióta elváltunk, azóta ta
lálkoztam az élettel. Mert, tudod, ez igy van : vannak 
olyanok, akik leélnek nyolcvan eztendőt, -de azért 
nem ismerték meg az életet, mert hosszú nyolcvan 
esztendő alatt nem mutatkozott be nekik. Vannak 
olyanok, akiknél már születésekor kopogtat. Ezeket 
el sem is hagyja, megy velük tovább. Nyomukban 
van, kergeti őket. Máskor meg eléjük áll és elzárja 
az utat előttük. És a kiválasztott üt-vág maga körül, 
viaskodik. Ha van neki nagy ereje, akkor fölül kere
kedik, az Életet ő nyergeli meg és arra kényszeríti, 
amire neki teszik ; vagy őt vágja a földhöz a végén 
a nagy viaskodó és lesz belőle kinevetett, elfelejtett 
mártír. De olyan mártír, akinek nincs bársony fotelje 
az ur trónusa körül. Aztán vannak olyanok, akik 
szép nyugodtan, nevetve haladnak előre vagy tizen-
nyolc-husz esztendeig. Akiknek sejtelmük sem volt 
arról, hogy mi az igazság. Ezeket a szépen álmodo
zókat egyszer váratlanul meglepi, fölrázza az Élet. 
No, ezek többnyire olyan sebet kapnak a rövid ismer-
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kedés altt, amely nem öli ugyan meg őket, csak sajog, 
sajog és meg nem gyógyítja más, csak a jó hideg sir... 

— Ebben igazad van. Nem igy beszéltem én 
leánykoromban. Az nagyon szép volt. Ma olyan 
nekem az az idő, mint egy szép tündér-mese, mint 
egy szép-szép melódia. Elhangzott régen és megcsen
dül most is a fülemben alkonyatkor, amikor egyedül 
vagyok. Különben vannak olyanok, akik akkor is 
egyedül vannak, amikor egy-két, tiz vagy hisz ember, 
egy egész világ van körülöttünk. 

— Valamikor. . . Hiszen minden másképp volt 
akkoriban. Emlékszel, milyen leány voltam én. 
Milyen vigkedélyü. Milyen rajongó. Hogy tudtam 
én lelkesülni. Hogy szerettem a szépet és hogy ke
restem a szépet. A ruhámon volt mindig egy szalag, 
egy redő, valami szin, ami csak az enyém volt, csak 
én hozzám illett. 

— Hogy még mindig nem beszélek az uramról ? 
Hát, hát tudod, nem sok mondani valóm van. Hát 
csak élünk. 

— Micsoda különöset találsz a hangomban ? 
Istenem, hozzá adtak, hozzá mentem. 

— Ugyan. Ki kérdezte ezt én tőlem ? A mai 
házasságban ez az utolsó kérdés. Kit érdekelne 
ez ? A nászút az utolsó állomásig tartott. 

— Ugy értem, ahogy mondom. Mikorra az 
úgynevezett fészekbe értünk, én már tisztában 
voltam azzal, hogy legjobb volna a legközelebbi 
vonattal visszafordulni. De nem mertem. Honnan 
is lett volna annyi bátorság és erő bennem ? Hisz 
nem voltam én ahhoz szokva, hogy magamtól 
cs lekedjem. Megborzongtam, mikor a hálószobába 
léptem. Hideg futott végig rajtam és azt a hideget 
most is érzem. 

— Minek beszéljek róla. Egy cseppet sem 
volt regényes. Szürke volt, mindennapi. Minden
napi, mint a többi sok, sok éjszaka, amely az elsőt 
követte. Az én álmaim. Az én gyönyörű álmaim. . . 
Hogy lopták el tőlem őket egymásután a napok, a 
hetek ! Meg akartam menteni őket. Nem akartam, 
nem tudtam hinni, hogy az uram olyan ember, 
amilyennek látszik. Közönyös volt, nem érdekelte 
semmi, semmi. Nem volt egy közös gondolatunk, 
nem volt egy tárgy, amelyről beszélni tudtunk volma. 
Azok a végnélküli esték. . . És én nem akartam 
ebbe belenyugodni. Tudtam az első perctől kezdve,, 
hogy ez az ember, akihez adnak, nem valami kiváló
ság. De egyet mégis láttam róla, hogy szive van. 
A levelei, azok a gyönyörű, ragyogó levelek, ame
lyeket nemem irt, győztek meg erről. Ezek a levelek, 
ezek voltak, amelyekhez én újra és újra menekül
tem. Ezek vigasztaltak engem. Ezek adták nekem 
vissza a hitemet. Ezek biztattak. Aki igy tud irni, 
akiben ennyi szép érzés van, az az ember mégsem 
lehet közönséges. De egyszer, legalább egyszer 
heszélne így, mint ahogy irt. 

— Bocsáss meg, édesem. Elgondolkodtam egy 
pillanatig. Eszembe jutott az én életem legborzasz
tóbb napja. Az a nap, amikor meghalt az én remény
ségem. Szomorú dolog. A levelek, azok a szép levelek. 
Azok tették tönkre az életemet. !Az uram utón volt. 
Ilyenkor én voltam az üzletben. Valami régi szám
lát kellett kikeresnem. Nem találtam. Fölforgattam 
a könyveket, régi leveleket. Egyszer csak kis irás 
akadt a kezembe. Megláttam rajta a neemet. El
kezdtem olvasni. Minden sor után jobban ráismertem, 
Nini, ez az utolsó levél,, amit az uram az esküvő 
előtt irt. De hisz ez nem az ő irása. Eleitől kezdtem 
olvasni. Sokai elbir az ember. Látod, Irénkém, 
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én nem haltam meg ott, azon a helyen. Nem sírtam, 
sőt olyan nyugodt maradt az arcom, mintha az a 
papir nem gyilkolta volna meg a lelkem. Meg
tudtam belőle mindent. Megtudtam, hogy az összes 
hozzám intézett leveleket valami újságíró barát
jával irattá. Egytől-egyig. Ö aztán lemásolta. Hallod, 
hazudott, hazudott nekem. Megcsalt rútul, kegyet
lenül. Érzésekről beszélt, hitet keltett ő, akinek 
nincs szive, nincs lelke. Eli, de minek izgatom föl 
magam. Régi történet ez, minek fölujitani. Azóta 
sokat tanultam. Különösen azt, hogy az élet nem 
azért van, hogy nekünk legyen szép. Áz ember élhet 
ugy is, hogy nem az én az első személy. 

— Nem szóltam. Mit értem volna vele ? Mit 
nyertem volna vele, ha számon kérem tőle az én 
rombadőlt életem ? Semmit. Haza nem mehettem. 
Ó, az én szüleim inkább föláldoztak volna engem, 
úgyis, hogy sem válás botrányának központjává 
legyek. 

— Igen, jött az egyik nemsokára. Lassan
kint hozzátörődtem a helyzethez. Ma már ugy 
öltözöm, ahogy divat. A kis lányaim sem nevelem 
valami különösen. Ugyan minek jussanak olyan 
sorsra, mint én ? 

— Nem lehet, Irénkém. Nincs én bennem 
annyi erő. Csalódott, szomorú asszony vagyok. 
Honnan vegyek én hitet a jóhoz, a széphez, mikor 
az lett a végzetem, hogy egy kicsit több voltam a 
köznél ? Ki biztosit engem arról, hogy velük más
képen történik minden 

— Ne ébressz föl, nagyon fogok szenvedni 
és én félek a szenvedéstől. Elég volt már. Nem 
értheti ezt meg senki, csak aki átélte. Mert ezek, 
amiket én itt elmondtam, alapjában nem nagy 
dolgok másnak. De nekem igen. Nagy dolog. Az 
életem ment rá. Olyasmi ez, mint a bibliai kő
szikla históriája, amelyet egy vizcsöpp fúrt keresztül. 
De ez a vizcsöpp napról-napra ugyanarra a helyre 
csöppent le. Ilyen apró, lehulló csöppekbe fulladt 
az én lelkem. Ma már rendben vagyok. Néha-néha 
föltámadok és eszembe jut, hogy máskép kellett 
volna lenni és nem jól van így, ahogy most van. 
Ilyenkor a holnapra gondolok. Talán fölkeres ma
gányosságomban a holnap és megoldást hoz. . . 

ÁLMOK. 
A „Deljreezeni Szemle" számára irta: Farkas Imre. 

Egy emlék az, mi hozzád füz csupán. 
Ha rád emlékszem néhanap nyugodtan, 
Érzem : álomkép voltál, mely után 
Valaha vakon, ész nélkül, bután 
Meg-megrogyván, vérző szívvel futottam. 

De vannak álmok érthetetlenek 1 
Hazudnak egy más, boldogabb világrul, 
Érezzük, hogy valóság nem lehet, 
És mégis, — hogyha fölébresztenek, 
Szemünk könnyes lesz, szivünk belefájdul. 

A legszebb költemények nem könyvekben, ha
nem szép női szemekben vannak. 

* 
Ha férfiak vannak együtt, végig hallgatják egy

mást, a nők és leányok végig nézik egymást. 

A mindenki zsarnoka* 
A „Debreczeni Szemle" számára irta: Sándor Imre. 

— Mikor kapta soraimat ? 
— Egy órával ezelőtt. 
— És már itt ? 
— Siettem ; tudva, hogy ön beteg és egyedül 

v a n . . . 
— Köszönöm, Jenő ! 
Az asszony helyet mulatott. 
— Tegnap még egészséges voltam és ma, látja : 

betegen fekszem. Lázas vagyok. 
— Szenved talán ? 
— Szenvedni, csak lelkünk szenved... 
— Igen, csak lelkünk.. . 
— Szenvedett már ? 
— Miért kérdi ? 
— Titkolja előttem, barátja előtt ? Felejti, hogy 

ismeretségünk a legeszményibb barátság, ami egy 
asszony és egy fiatalember közt fennállhat ? 

— Téved, Mariska ! 
— Vagy nem barátság a mi ismeretségünk ? 

Kölcsönös bizalom, őszinte együttérzés — nem 
barátság ? 

— Nem barátság, Mariska, nem az ! 
— Mi tehát ? 
— Wilde-lel felelek: férfi és nő között nincs 

barátság, csak szenvedélyekről lehet szó : gyűlölet
ről, imádásról, szerelemről, de barátságról soha! 

— És maga, mit érez : szeret, gyűlöl ? 
— Mariska ! 
Pillanatnyi csend. . . 
— Szeret engem, a harmincéves asszonyt, 

életének huszonhárom évével ? 
— Szeretem ! 
— Meggondolatlan ! 
— Nem érdemlem ezt, Mariska !. . . Tizennyolc 

éves voltam, mikor megismerkedtünk.. . Láttam 
sok-sok férfitől megcsodáltan. . . Miért tért ki elő
lük, hogy engem vonjon el mindentől, hogy csak 
magának éljek, hogy észre se vagyen ?. . . Vártam, 
reméltem, hogy felismer... Nem tette, sőt annyira 
vitt, hogy lelkem rajongását őrült szenvedély cse
rélte fel. . . És most, most szenvedni hagy. . . 

— Együtt szenvedünk ! 
— Mit mond ? 
Az asszony megismételte. . . A fiatalember fel

karolta ő t ; az asszony, — mint az alvajáró — 
hagyta. . . Összeforrt a jkuk. . . A fiatalember sze
relmet suttogott ; a suttogás felriasztotta az asszonyt.. 
Lassan kibontolla lázas testét az ölelő karokból.. . 

— Mariska ! . 
— Jenő ! 
— Boldog voltam. . . .•••••• 
— Tiszta szerelemmel szerettünk . . . 
— Ki tiltja, hogy ne szeressünk ez érzés min

den hatalmával ? Ki tiltja, hogy utat törjön annyi 
elfojtott vágy ? 

Az asszony testét forró vérhullám futotta át . . . 
Mintha millió és millió kis pehely játszanék idegeivel... 
Megfogta a fiatalember reszkető kezét ; az övé is 
reszketett.. . Érezte, hogy a mindenki zsarnoka 
ragadja; érezte, hogy nincs menekvés... 

" — Ki tiltja? 
Igen, ki tilthatná ? Szabad, mint a madár; 

virágjában van, mint tavasszal a rózsa, ki tilthatja 
tehát, hogy ne szeressen ? Senki, senki. . . És már 
kimondja a megváltó szót, midőn lelkén átvillan a 
kétkedés.. . 
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— Hogyan boldogíthatnám én ? Egy-egy pilla
natra legyen enyém, hogy annyi ezerben feled
jen ? Pihenni jöjjön hozzám, míg életerősen más 
kötné le ? Én az élet delén, maga még a tavaszán.. . 
Nem gondolja, hogy egyenlőtlen szerelem volna ez ? 

— Egymásról lemondva éljünk ? 
— Néha fellobbanó vulkán vagyok é n . . . És 

maga ? Ne beszéljünk erről. . . 
Hallgattak. . . És mig egymást nézték: szívük

ben rohantak az érzelmek; egyik, a másikat cse
rélte, hogy mindannyi az előző pillanatok emléké
nek adjon helyet. . . Egybefonódott karjuk. . . Érez
lek szivük dobogását, ajkuk pedig mindent ledöntő 
csókban forrt össze... 
• + • • • • • • • • • - • • + • • • • • •»+•••; , -•••• • • + • • + • • • • • • • • 

Tavaszí elmélkedések. 
Felhívás a költőkhöz! 

Uraim, 
elérkezett az ideje annak, hogy a magyar költé

szetet gyökeresen megreformáljuk. Amikor az egész 
világon uj szelek fújdogálnak, amikor a müveit Nyu
gaton az emberek homlokegyenest ellenkezőleg gon
dolkodnak, mint csak tiz évvel ezelőtt is, a magyar 
költészet nem járhat a régi kitaposott nyomokon. 
Ami csak tiz évvel ezelőtt igaz volt, az ma már ha
zugság, és igazi költő nem írhatja le többé. 

Elérkezett az utolsó pillanat, amikor még szó 
lehet a magyar költészet átalakulásáról. Uraim, ha ezt 
a pillanatot nem ragadják meg, az idő el fog rohanni 
önök felett, a hibát többé nem hozhatják helyre és 
az egész emberiség nevetni fog önökön, hogy mennyire 
elmaradtak a világtól. 

Kisérjék csak figyelemmel azt, ami alig két 
évtized óta történik az egész világon és különösen a 
művészetben. Amit azelőtt szinvakságnak neveztek 
volna, annak ma festészet a neve. Amit régen kako-
fóniának neveztek, az ma programmzene. Amit régen 
víziónak mondtak, az ma az egyedül reális irodalom. 
Szeczesszió, neo-impresszionizmus, szimbolizmus, pro
grammzene, programm-szobrászat és programm-épi-
tészet annyira megváltoztatták a művészet közkeletű 
fogalmait, hogy ha egy húsz évvel ezelőtt meghalt 
kritikus feltámadna, egyenesen azt hinné, hogy meg 
van bolondulva. 

Aki az uj esztétikának az irányát a leghamarabb 
felismerte, Wilde Oszkár megjósolta, hogy az uj művé
szeti irány nemcsak magukat a művészeket, hanem 
még a természetet is meg fogja változtatni. Példaképp 
felhozta, hogy a világhírű londoni ködöt az im
presszionisták okozták, mert egészen addig, amig ők 
nem festettek ködbe itatott képeket, az emberek 
nem is tudták, hogy Londonban köd van. 

Amit Wilde Oszkár megjósolt, az sokkal hama
rabb bekövetkezett, mint hitte volna. A szecedáló 
művészet egészen megváltoztatta magát a termé
szetet is, amely ma ugy viselkedik, mint egy im-
resszionista festő vagy mint egy szombolikus költő 
vagy mint egy programm-muzsikus. 

Emlékezzenek vissza a nyárra. Minden áldott 
nap őrült szélroham keletkezett, tintafekete felhők 
gyülekeztek az égre, fagyos, metsző szél süvitett végig 
és fülsiketítő zenebonával megindult a három-négy 
napig tartó vihareső. Az elmúlt nyár beilleU egy 
veszedelmes, komor ősznek, amely azonkívül még 
állandó villámaival is rettegésben tartotta az em
bereket. 

Az idei tavasz erős havazásból áll. íme, április
ban még januári, februári hideg járja és szénhiány
ról sírtak az újságok. Az emberek télikabátban jártak, 
a merészebbek szalmakalapban és télikabátban, a hír
lapok aktuális verselői pedig, akik leghamarabb meg
érzik az uj művészeti és időjárási irányokat, a tavaszt 
influenzás versekkel, didergő rigmusokkal dicsőitet-
tik s egy ilyen tavaszi költemény igy végződött az 
idén : Hull a, hull a, hull a hó. . . 

Költő uraim, maga a természet mutatja ujjával 
az utat, merrefelé kell a költészetnek mennie. A tavasz, 
a nyár, az ősz, a tél fogalma egészen megváltozott és 
tiz éven belül elavul az egész eddigi költészet, amely 
a telet hidegnek, a tavaszt langyosan kellemesnek, a 
nyarat melegnek és az őszt esősnek fogta fel. Im-
preeszionista festők, szimbolikus költők már rég nem 
operálnak ezekkel az elavult fogalmakkal és a ter
mészetben is volt annyi hiúság, hogy ne mondjam : 
stréberség, hogy megértette az uj idők fuvalmát és 
ahhoz alkalmazkodott. 

Minden hasonlat, kép, vers, amely a négy évszak 
és a mérsékelt égöv fogalmához fűződik, néhány év 
alatt elveszti igazságát. Uj hasonlatokat, uj képeket 
kivan a megváltozott természet és a mai költők verseit 
húsz év múlva ugy fogják olvasni az emberek, mintha 
nem a földön, hanem valami idegen csillagon laktak 
volna, ahol tél, tavasz, nyár, ősz barátságosan vál
takozott. 

Uraim, ha nem akarnak elmaradni az uj ter
mészeti és művészeti ironyoktól, siessenek, mert nem
sokára nevetségessé fognak válni, ha tavaszról, ki
keletről, pacsirtaszóról és egyéb ilyen abszurd, nem 
létező dologról fognak irni. 
+ - » • • • • U H H - H H H H U H U •••-»••••-•"•"•-•• • • 

• • • • . ' : 

GARABONCIÁSOK. 
A ..Debreczeni Szemle" számára irta: Kaffka Marjjil. 
Most uj dalok hegedősei járnak, 
Tépettszárnyu, nagy viharmadarak, 
Lázongó, kereső, vad, nyugtalan árnyak — 
Vajúdásuk termékeny, gőgös, szilaj álmák, 
Prófétái ők démoni, ősi csodknak, 
— Ám betegek, bénák, furcsák, szomorúak. 

Az uj kobozok kusza ütemre ha kelnek, 
Múzsájuk az asszony, aki hattyút ölel ; 
És zengik, amit csak bomlott agyú sejthet, 
Ihletük méregpor, bus mákvirág-kelyhek, 
Iromba daluk tépi, zaklatja a lelkei, 
— Ám kobzukon a jövő szilaj himnusza kel. 

És eljön a jövendő, amire várnak ; 
Egyenletes, szabad, munkás, erős, 
Emberek jönnek, étkesek, vidámak, 
Asszony, ki szürke, dolgos, rendes állat, 
Szerelem, melyben nincs gyönyöre gátnak — 
Oh jaj, — szegény, szegény sok uj hegedős 1 — 

A nők nem ismernek a szerelemben vigasztalást, 
csak kárpótlást. 

Az igazi szerelem mindig szegénynek érzi magát; 
soha sem adhat annyit, amennyit adni szeretne. 

* 
A nő hiúságában mindig van egy része a szere

lemnek, a férfi szerelmében egy része a hiúságnak. 
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Álom* Álmatlanság* 
Azt mondják, az álom a halál szimbóluma. Nem 

az. Az álom az életre való készülődés. 
A zsidó-keresztyén mithosz egyik legszebb, leg-

poetikusabb jelenete Éva teremtetése. Az ártatlan 
álmát álmodó Ádám felébredésekor ott találja az ő 
élete párját, az emberiség fenmaradásának, örök 
tenyészetének biztositékát, millió nemzedék ősanyját, 
aki az ő testéből vétetett, vele egy vér, aki arra van 
hivatva, hogy neki az életet szebbé, unalom nélkül 
valóvá tegye és az ő faját tovább szaporitsa mind 
az időknek végéig. 

Van-e szebb, van-e teljesültebb álom, van-e 
termékenyebb alvás e világon ? Az ősapa alszik 
édesdeden s alvása alatt megszületik az örök élet : 
az ősanya ! 

Kell-e nagyobb bizonyíték arra, amit legelői 
mondtam, hogy az álom az élet előkészítője és semmi 
köze a halálhoz '? 

A mi zengzetes magyar nyelvünk nem is elégszik 
meg azzal, hogy édesnek mondja, hanem elnevezi 
az ép, egészséges álmot édesdednek. 

Az öreg Homér is becézgeti az álmot, felékesili 
a legszebb jelzőkkel, elnevezi Agamemnon álmát 
nedumosnak, ambrosiosnak. Éreztetni akarja, hogy 
milyen kedvesnek, milyen becsesnek tartja. 

De legszebben irja le Shakespeare az álmot 
Macbethben : ,,a gond kuszált szövedékét kibontja, 
búk fürdője, sebzett szivek balzsama, a nagy termé
szet másod ét-sora, fő tápszerünk az élet lakomáján". 

Az ember minden időben érezte azt, amit a 
magyar közmondás kifejez : ,,régi példabeszéd, étel, 
ital, álom, hogy az egészséghez szükséges ez három". 

Miért olyan becses az álom ? Mi történik az alvó 
ember szervezetében ? Mi az alvás ? 

Nyugalom, pihenés. A kifáradt nagy izmok 
működése teljesen szünetel. A sziv verése, a tüdő 
lélekzet-vétele meglassudik. Az érzék-szervek mun
kája a minimumra száll állá, — nem szünetel teljesen, 
mert hiszen álmában is hall valami keveset az ember, 
az undorító szagtól elfordítja az orrát, s a nyelve 
hegyére tett keserűség az arcán fanyar kifejezést idéz 
elő. S a szerveknek e minimális működése különös 
álmokat láttat az álmodóval. A halló idegnek az a 
csekély munkája, melyet nem is hallás, csak sejdités 
következtében végez, az alvó fantáziája folytán 
esetleg ágyudörgéssé, égzengéssé magasztosul, s mint 
ilyen szerepel álomképében. A kellemetlen szagra 
borzasztó, pesztilenciális környezetben, holttestek, 
mocsáros vidékek közelében látja magát. Épen igy 
százszorosan nagyítja az izlés utján nyert ingert 
is, s ha hálóingének gombja kissé megnyomja a mel
lét, Atlaszt rajzol ki neki fékeveszett képzelődése. 

Mert az idegek tevéketlensége és kivált az agy
velőé csak korlátolva van, de nem teljes. Az agy
velőnek leginkább azok a sejtjei tompulnak el alvás 
közben, melyekben az Ítélet, a józan ész lakik, mig 
azok a sejtek és dúcok, hol a fantázia székel, alvás 
közben is folytatják munkájukat, s minthogy a gátló 
akadály : a józan Ítélet nem korlátozza őket, zabo
látlanul csapongnak szerteszét, a legzavarosabb, s a 
legképtelenebb eszmeláncolatok szédítő utjain. 

Ha az ember teljesen egészséges, ha az alvás 
közben kapott ingerek nem nagyon erősek, akkor az 
álmok nem torzulnak rémképekké. Akkor többnyire 
azok a napi események ismétlődnek az álmodó agyá
ban, melyek az ő megszokott, rendes foglalkozásával 

függenek össze. A természetes, az egészséges álmodás 
felséges példája az Arany csőszéé, aki: 

,*Alszik pedig, s álmában hortyogat 
Élvezve sok szép égi látományt; 
Markol temérdek csőszgarasokat, 
Üveg pálinkát és .pipadohányt." 

Ez az egészséges ember álma, de csak a fiatalé, 
amikor bizony még az is megesik, ami Toldival tör
tént, liogy : „tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén" 

Az öreg ember álma nem ilyen. Öreg korban az 
ember nem alszik hosszan, egyfolytában, hanem 
gyakran felébred, többnyire nem is alszik mélyen, 
csak szendereg, szundikál. A test egyes részeinek 
funkciói a sejtek kopása, sorvadása következtében 
nem levén olyan összevágok, mint a fiatal emberben, 
az alvás sem lehet olyan tökéletes. Innen van, hogy 
a suton ülő öreg asszony elbóbiskol csakhamar, de 
mire az unokája a legény csókját viszonozná, akkorra 
már szerencsésen felébred. 

A beteg ember álma még rosszabb. Vagy lethar-
giává, kába álommá sülyed, vagy rendkívül szaka
dozott, rémképekkel teljes, fel-fel riadó. Nem üditi, 
csak kifárasztja a testet, s az ébredő bágyadtabb, 
mint elalvása előtt volt. 

Az élő testnek álomra azért van feltétlenül szük
sége, hogy alvása közben energiát halmozzon fel az 
ébrenlétei idejére. Ugy tesz a szervezet, mint a jó 
háziasszony, aki elrakja a nyári gyümölcsöt szépen 
befőzve télre. Mint a jól számító gazda, ki hét kövér 
éve termését takarék-magtárba rakja a hét sovány 
esztendő számára. Az alvó megtakarítja teste erejét, 
hogy az ebien levő kitartással munkálkodhassék. 
Takarékoskodik éjszaka, hogy nappal annál többet 
adhasson ki. S az alvás közben kipihent izmok, a 
kevesebb munkát végzett tüdők, a lasubb tempóban 
működő véredények, a kevesebb meleget fejlesztő 
test a felébredés után megújult erővel, megsokszoro-
sodott kitartással végezheti tevékenységét. 

Látható ebből, hogy az az ember, ki nem adja 
meg testének a kel-lő nyugalmat, meglopja saját 
magát. Aki kevesebbet alszik, mint amennyire testé
nek szüksége van, a legnagyobb tékozló a világon, 
mert életét rövidíti meg. És munkájának eredménye 
sem lesz soha olyan tökéletes, mint azé, ki mielőtt 
dolgozni kezd, jól kialussza magát. Nem hiába mondja 
Kölcsey, hogy ,,a kiderült fő többet tehet egy órában, 
mint a beteges egész nap". 

De az igaz, hogy nem egyforma az emberek álom
szükséglete, ép ugy, mint nem egyforma a felvett 
táplálék mennyisége sem. Az újszülött 24 órából sok
szor 23-at alszik, holott egy normális felnőtt ember
nek nyolc óra untig elég. Bizonyos, hogy e tekintetben 
nagy befolyása van a megszokásnak is. Voltak hosszú 
életű, nagy tudósok, kik rendesen csak 4—5 órát 
aludtak napjában, viszont voltak és vannak nagy 
gondolkodók és szellemek, kik 9 — 10 órát szoktak 
aludni. Goethe hatalmas alvó volt, mig Humbolt 
kevéssel beérte. 

Az udvariasság szükséges védelem az őszinteség 
ellen. 

Az emberek rágalmaznak, hogy bizalmat kelt
senek. 

* 
A nők végre minden hivatásra alkalmasak lesz

nek, kivéve a házasságot. 
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A SZÉL 
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mini díjtalan utcaseprő, mini a rendőrség segítőtársa. 
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DAL 
« kiskabátos úrról. 

Midőn már, — o// Ö/ÍO/ lehullt, -
— lm elolvadt a hó 
S az erdőnek is felderül 
A park útja, — ha jó : 
Virágárus leányka áll 
A gesztenyés helyére 
S az apróhirdetés szerint 
Sok urnák /orr a vére; 
Akkor kivégez téli jour 
Az első kis kabátos ur ! 

Midőn reád, derűs tavasz 
Szivünk epedve vár, 
S a marchandc modes, a nőszabó 
Kezét dörzsölve jár. 
Ő egymagába hoz tavaszt, 
A példaszó dacára, 
A fecskeségnek tudja bár, 
Hogy nátha lesz az ára, 
S kivégez téged téli jour 
Az első kis kabátos ur ! 

Ilyen rövidkabátos ur 
Tavasszal van nem egy, 
S hogy nap süi-e, vagy hó esik, 
Az neki egyre megy ; 
A Piac-utcát át habár 
A tél szellője lengi, 
A fő, hogy kiskabáttal őt 
Meg ne előzze senki ! 
Te ellened tör téli jour 
Az első kiskabátos ur ! 

(Lanosl.) 

JUBILEUM. 
Ne lessék megijedni : ez a jubileum nem olyan, 

mint a többi. Ez a jubileum-cikk se olyan, mint a 
többi. Az ördög se kért a megírására, — s ami ennél 
is hihetetlenebb : maga a jubiláns se fogja elolvasni. 

Mivel pedig a jubileumi cikkeket más nem szokta 
elolvasni, én inosi már hihetőleg olvasó nélkül ma
radok. Se baj, — megvigasztal érte az, hogy legalább 
a jubiláns nem lógja hálásan megszorítani a kezemet. 

Ebből ki lehet találni, hogy a jubiláns nem szép 
asszony, noha nincs az a szép asszony, akinek olyan 
halálosan égetne a keze. A jubiláns nem szép asszony, 
hanem egy csúnya vér drótkötél. Az, amelyiken a 
tenger lenekén szaladgál a villamosság Európa, meg 
Amerika közt : a kábel. 

Most múlt ötven esztendeje, hogy az első távirat 
átszaladt a kábelen. „Dicsőség a magasságos rneny-
nyekben az Istennek és békesség a földön a jóakaratú 
embereknek". Ez volt az első kábel-sürgöny szövege. 
Naiv és magasztos, ahogy ötven évvel ezelőtt illeti 
az emberekhez. Ma bizonyosan kihagynák belőle 
az Istent. 

Csakhogy azoknak az embereknek volt okuk 
békességben lenni az Istennel, aki ura a vizeknek. 
Húsz esztendeig viaskodnak vele, mig diadalmas
kodni tudtak a vizek sivatagján. Addig minden emberi 
munkát tönkre tett a tenger. Az óriás, aki jó kedvé
ben hátán ringatja a törpét, felhördült, mikor a belei
ben kezdtek vájkálni. Nyolcvan millió font sterlinget 
nyelt el s többet annál : az emberiség bizalmát és 
reményét. 

S akkor jött egy ember egy kis acélzabiával s 
vállalkozott rá, hogy azzal megzabolázza a tengert 
és rabszolgává teszi a villámot. William Thomsonnak 
hivták ez embert akkor, — lord Keldin néven tisz
telik az emberiség hőseinek pantheonjában. 

A világhírt, a lordságot, a kincseket a galvano
méter vékony acélmágnesei hozták meg az angol 
fizika-professzornak. Maga a transatlantikus láviró-
vállalat egy millió font sterling tiszteletdijat adott 
neki. A világ urai és uralkodói pedig mindent, amil 
ők adhatnak. De ugyan mii adhatnak ők, szegények, 
a Thomsonoknak ? 

Öt évvel ezelőtl halt meg a század legnagyobb 
fizikusa s azelőll tíz esztendővel ő is jubilált. A 
tanársága ötvenedik esztendejét — s olyan jubileum 
még nem volt a világon. A koronája egy üdvözlő 
távirat volt, amiben öt világrész tudósai hódollak 
neki. Ott, a saját házában adták fel a táviratol, 
ahol két táviró-készülék volt elhelyezve. Az egyiken 
elment a távirat s Európából a tenger alatt New-
foulandon, Newyorkon, Chicagón, San-Franciscon, 
Los Angeloson, New-Orleanson, Floridán, Washing
tonon, Newyorkon és New-Founlandon keresztül, 
két perc alatt harmincezer kilométer utón át jött 
vissza Thomsonhoz, aki a szoba másik sarkában levő 
készülékkel fogta föl a csodálatos telegrammot. 

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Jelzet: Z1028 



16. szám. DE BRECZENI SZEMLE 7 

A tenger hódolL a jóakaratú embernek, akiben 
az Isten a maga dicsőségének egy sugarát küldte le 
a földre, hogy világítson nekünk, szegény tévelygő 
embereknek. 

* 
(::-::)A régi közigazgatásnak egyik igen stylszerü 

jellemzője a deres, de még inkább az, hogy a de
likvensnek, midőn felkelt a ríkató lóról, össze kellett 
verni a bokáját s meg kellett köszönnie a huszon
ötöt. Ilyes valami ize van az alábbi dolognak is, 
melyről nem tudja az ember, nevessen-e rajta, vagy 
pedig csapja össze a kezét, hogy a szabad gondolat-
nyilvánítás idejében ilyesmi is megesik. Van egy, 
állítólag a tanítóság érdekeit szolgáló lap, a „Nemzeti 
Népoktatás", mely különös ambícióját abban leli, 
hogy üsse a magyar tanítókat. Elnevezi őket gyönge-
fejüeknek, kijelenti, hogy a tanítónak alázatosnak 
és önmegtagadónak kell lennie, hogy nem szabad 
számítani földi kényelemre és megtiszteltetésre stb. 
stb. (Szerkeszti dr. Pataky Dénes kir. tanfelügyelő.) 
Hát ez kérem a deres. És most következik a huszonöt 
megköszönése. A főváros tanfelügyelője ugyanis 
átírt valamennyi iskolai igazgatónak, hogy a fent 
irt lapot rendeltessék meg és a lapnak céltudatos 
munkáját mindenben támogassák. Szóval istápolják 
az ellenük dolgozó orgánumot. Hiszen mégis csak 
haladunk ! Végre mégis csak van egy lapja a tanítók
nak, melyeknek pártolását ajánlják az illetékes 
faktorok s mely nem fél attól, hogy betiltják, mint 
annak idején a „Tanító" és a „Nemzeti iskola" cimü 
lapokat. Vagy azokat azért tiltották be, mert a 
tanítóság érdekeit szolgálták ? Lehet. 

* 
(X) A pénzintézeti válságok igazán gondolkodóba 

ejtik az embert. Csak a szegény alperesek örülnek 
annak, hogy : ahá, a pénzintézeti részvényeseknek is 
fáj végre a fejük. Fáj bizony és nem használ ellene 
az aszpirin. A tartalék-alapok, részvényértékek esnek, 
Pranger pedig szinte üvöltve, ordítva interjuvoltatja 
magát, hogy akinek nincs pénze, ne építsen házat. 
Lakbérhátralékos szobaurak pedig kajánul mosolyog
nak a nyírott bajuszok alatt. . . Jól van az, legalább 
az a gazember (ez persze a háziúr, lakáskiadó) se 
telj esen boldog. A háziurak pedig visszamosolyognak... 
És megint stájgerolnak. . . Ha pedig szörnyülködünk 
azon, hogy egy különbejáratu szobát könnyű össze
téveszteni a közös bejáratú istállóval s mégis hallatlan 
árakat vesznek érte, a házi ur csak morog : . . .Hja, 
Pranger ! Nem olvasta kérem. Meg a részvényeim 
is esnek. . . Azt csak tudja. Az istállófáját az ilyen 
állapotoknak ! 

= Mi lesz ? Csakugyan jó volna tudni, hogy mi 
lesz a vége. Egyszer nagyon hideg van, egyszer nagyon 
meleg van, néha esik az eső, soha sincsen jó idő. És 
amikor nagyon hideg van, akkor megdrágul a szén, 
megdrágul a hus, megdrágul a testünkre való gúnya, 
megdrágul a lakás és a korcsma és kávéház. Amikor 
nagyon meleg van, megdrágul a jég, megdrágul a tej, 
megdrágul a hus, megdrágul minden romlandó dolog, 
de azért drága marad a szén is, a ruha is, a lakás is, 
és a korcsma és a kávéház. Amikor esik az eső, akkor 
megdrágul a búza, a kukorica, a bor, kenyér, a nyári 
lakás, az utazás, és még mindig drága marad a szén, 
a jég, a tej, a hus, a ruha, a lakás, a korcsma, a kávé
ház. Minden időszak hoz valami drágulást és semmi
féle időszak nem hoz enyhülést. Kimúlt szamarat és 
visszaállított árakat még nem látott emberfia. Mi 
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lesz ennek a vége ? Semmi. Egyszerűen nem lesz vége. 
De akkor nekünk végeink lesznek. 

( x ) Piu ehe l'amore. Mi az, ami több, mint a 
szerelem ? Ami erősebb, mint a harci kedv, a dicsőség
szomj, az aranyéhség és a fiatal erő ? A köszvény, 
édeseim, csak a köszvény ! Hát van-e olyan járékos-
kedvü, pokolian elmés, gyönyörűen szatirikus ördög 
még egy, mint maga az élet ? Lám, Savanyu Józsi, 
a daliás betyár, a regényes bandita, kalandos képze
letű fiatalok álomhőse hogy végzi be kis játékait ? 
Elemészti magát, mert őrjítő fájdalmakkal kínozza 
a köszvény. A köszvény! A tüzvérü legény, aki 
szembenézett az ég villámaival, aki legyőzte az éhes 
farkascsordát, megtréfálta a törvényt és kikacagta 
a zsandárpuskát, — a vénség nyavalyája előtt most 
gyáván elhanyatlik, mint szerelmi fájdalomtól egy 
sápkóros kisasszony. Hát ez a szép, édes, tarka élet 
vége . . . Mi csak álmodunk, szeretkezünk és vívjuk 
a harcokat, végigvergődünk a börtönök sötétjén 
és ujjongó szívvel várjuk a tavaszi napot, — holnap 
aztán jön a köszvény és mi ordítunk és kapálózunk 
és minden vágyunk egy rongyos kötél, vagy csorba 
vasdarab, amivel aztán elmúlik tőlünk a sajgó gyöt
relem és elmúlik az imádott élet . . . 

* 
( / / ) Megnyílt a „Pilseni sörház" újonnan és mo

dernül berendezett étterme, mely Debreczenben 
látványosság számba megy. Igazán dicséretet ér
demel az uj vendéglős, Sternád Ferenc, ki sem költ
séget, sem fáradságot nem kiméivé azon igyekezett, 
hogy a helybeli közönségnek egy kitűnő konyháju, 
fényes éttermet létesítsen. Ajánljuk a nagyérdemű 
közönség szíves pártfogásába ezen helyiséget, mely
nek főlejárata az Első Takarékpénztár palotájának 
bejáratánál van. 
• + • • » » + + » • • + • - • • • • • • • • • • • • • • + - » • » » • »»+>•»+++ 

•— Ha nő vagy férfi olcsón akar öltözködni, szöveteit 
Fischer Adolf és fia (Piac-u. 61.) cégnél szerezze be. 

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

Debreezeni könyv egy régi magyar művészről. 
Egyik sokszorosító művészet: a rézmetszés és 

a tudományok egyik ága: a földrajz, több mint 
száz év óta van összeforrva a debreceni kollégium 
nevével. 

Már a XVIII. század végén valóságos rézmetsző 
társaság alakult a diákok között, akik ügyességöket 
és tudásukat leginkább az Oskolai magyar uj állás
ban mutatták ki. (1804.) 

A rézmetsző diákok közül emelkedett ki és 
tett országos hírnévre szert Karács Ferenc, aki 
majdnem félszázadig (1796—1838) munkálkodik és 
visz vezérszerepet a magyar rézmetszés és térkép
készítés terén. Szinte természetes, hogy ennek a 
legkiválóbb debreezeni rézmetsző diáknak az életét 
és működését debreezeni ember irja meg. Dr. Ecsedi 
István, a debreezeni kollégium könyvtártisztje és 
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helyettes tanárja vállalkozott erre az érdemes fel
adatra s így jelent meg e napokban egy testes füzet 
Karács Ferenc és neje arcképével, számos térkép
másolattal és egyéb illusztrációval. 

Dr. Ecsedi István munkája tömérdek érdekes 
adatot halmoz össze, Karács változatos és küz
delmes életén kívül magában foglalja a debreczeni 
rézmetsző diákok történetét és a magyar térképírás 
rövid ismertetését Mátyás király idejétől Hunfalvy 
Jánosig. 

Az adatok sokasága azonban nem vált a műnek 
javára; dr. Ecsedi sokkal nagyobb anyagot ölelt 
fel, mintsem azt teljesen uralma alá tudta volna 
hajtani; azonkívül a kidolgozáson, a stíluson is 
meglátszanak a káros sietségnek kellemetlen nyomai. 

Az ifjú szerző így is számba vehető munkát 
végzett és ahhoz nemcsak a Magyar földrajzi tár
saság támogatását érdemelte ki, hanem vele rá
szolgált a mi buzdításunkra is, amihez hozzáfűzzük 
a gondosabb dolgozásra való figyelmeztetést. 

Egy uj könyv margójára. 
— Két szilaj csikó. P. Ábrahám Ernő könyve. — 
A „Debreczeni Szemle" számára irta: Dr. H. Nagy Jenő. 

Ez a néhány sor nem kritikának készül. Nem 
arrogálja magának azt, hogy a kritikus és esztétikus 
szemüvegén át boncolja, fejtegesse, kirakja, vissza
rakja ezeket a novellákat, mint a gyermek az építő
játék köveket. Én, bevallom, nem tudom ezeket a 
novellákat objektíve megbírálni, mert nagyon is közel 
állnak hozzám. Büszkén vallom akárhánynak az iro
dalmi keresztapaságát. Az a néhány glossza, amit itt 
a Hét szilaj csikó margójára lefirkantok, csad olyan 
adalékféle az író természetrajzához, skizzek a mű
helyből. 

Több fővárosi előkelő lap kritikusa azt irta, 
hogy P. Ábrahám Ernő közvetlen közelből szemléli 
a falusi, a pusztai életet, ott és köztük. Csakis igj 
karakterizálhatja oly éles vonásokban alakjait, igy 
lehetséges az, hogy csakúgy árad a könyvéből a 
hamisítatlan, tiszta, igazi magyar levegő, akárcsak 
a szénaillat a kaszasuhintás alatt. És tudják-e hol 
termett legnagyobb része ezeknek a novelláknak ? 
Hamburg bábeli kikötőjében, Berlin zsibongó ember
áradatában, Kopenhága kőbe öntött, de gótikus fa
házakra emlékeztető utcarengetegében. A külföldi 
tartózkodás csak még jobban elmélyítette az írót a 
magyar néplélek ismeretében, kiélesitette a külömb-
séget nyugat nagyszerű, de amerikaias és kelet el
maradott, de álmodozó, hangulattal teli világa közt. 
Itt vált öntudatossá, kristálytisztává az író lelké
ben mindaz az anyag, amit közvetlen közelből, 
mint fától az erdőt alig lát az ember. A berlini 
Friedrichtrassén, a Spree partján született meg 
például a „Beveszek" témája. Szótlanul bámultuk 
a Spree vizét, az azon járó tutajokat, mikor egyszer-
csak az iró lelkében kitágult, kiszélesedett a Spree, 
a vize szőkévé vált, a szőke Tisza vizévé s az iró. 
már nem a tutajokat látta, hanem azt a kompot, 
amelyen a szőke és barna tiszaparti révén értemegy 
a tulsópartra Nyitrainéért. Ez a hangulatváltozás, 
jobban mondva: hangulatba való beleélés, ez a 
sajátságos és értékes lélektani folyamat szülője 
majdnem mindegyik novellájának. A dán Klampen-
borg mezőit, mintha az Alföld volna, ugy öleli a 
szivéhez, a kopenhági fafaragványokon magyar mo
tívumokat keres. Nem ismer magyar irót, akiben az 
öntudatos, lehiggadt és gazdag tapaszlalatokon át-
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szűrt magyar faji érzés oly pregnáns kifejezésre 
jutna, mint P. Ábrahám Ernőben. Fanatikusa min
dennek, ami magyar. Megértője, megbecsülője és 
megirója a mi drága faji sajátságainknak, népünk 
legrejtettebb titkainak. Konzervatív tulajdonságok 
modern hangú előadója és imádója, lelkes prófétája 
a magyar álmoknak. A magyar puszta legkiválóbb 
festője modern irodalmunkban, legjobb szemű raj
zolója a puszta fiainak és az az írónk, aki teljes 
biztonsággal uralkodva tárgyán, történeteinek, han
gulatfestő képeinek, vagy drámai dialógusainak ki
fejezésére a legegyszerűbb, de legtalálóbb és leg-
zamalosabb nyelvet találta meg. 

Olcsó Jókai. Hónapról-hónapra uj, meg uj meg
lepetéseket hoz ez a páratlan vállalat. Az áprilisi 
számok a következők: 44—46. Az északi pólusig. 
Egy magyar matróz fantasztikus kalandjai az északi 
sarkvidéken. 47. A Jedikulai rab. A török-orosz 
küzdelmek korából való történet, Jókai keleti el
beszéléseinek egyik gyöngye. Vanderguldur, humoreszk 
a bohéméletből. 48. 'Az utolsó mór királyok. Albonacen 
kalifa regényes szerelmeinek .története. 49. Kassári 
Dániel. Egy magyar származású bosnyák bég és 
sokszoros milliomos három feleségének története. 
50. Száz leány egy rakáson. A szabadságharc egyik 
szomorú epizódja. Két léghajós. Egy légi ut leírása 
Parisból Kanadáig. Egy-egy szám 40 fillérért minden 
könyvesboltban kapható. 

A Modern Könyvtár uj számai. A Gömöri Jenő 
szerkesztésében megjelenő „Modern Könyvtár" uj 
kötetei most jelentek meg. Ez az uj sorozat ismét 
értékes és szép számokkal gyarapítja a Modern 
Könyvtár eddig megjelent nagyértékü sorozatát., 
A hét kötetből álló uj sorozatnak egy.másik száma 
(123 — 125.) dr. Haraszti Gyulának a budapesti 
egyetem kiváló tanárának, az ismert esztétikusnak 
nagyjelentőségű és az Arany-irodalomban forrás
munkának tekinthető müvét hozza, amelynek cime 
Arany János. Uj szempontokból megirt munka, 
amelynek előadásmódja igen folyamatos és érdek
feszítő. Ugyancsak Haraszti Gyula dr.-tól való a 
Könyvtár 128-ik száma: Madách Imre címen, egy 
szintén uj szempontokból feldolgozott, nagyobbszerü 
Madách-tanulmány, amely minden bizonnyal számot 
tesz a nagy Madách irodalomban is. E két irodalom
történeti munkán kivül most jelent meg a Könyvtár
ban Reichard Piroska első verskötete Az Életen kivül 
címen. (127. sz.) Beichard Piroska, akit a Modern 
Könyvtár ebben a kötetben bemutat az olvasó
közönségnek, az uj magyar költészet egészen magában 
álló, jelentős tehetsége. Az ő egyéni és női lírája, 
amely annyi szép és értékes gyöngyszemet juttat a 
modern magyar költészetnek, bizonnyal meg fogja 
találni az utat a magyar közönség szivéhez. Csáih 
Gézának uj novelláskötetét tartalmazza a Könyvtár 
egy másik száma. Csátli Géza az uj magyar elbeszélő 
irodalom egyik legmarkánsabb és legkiválóbb kép
viselője. Uj kötete : A Schmith mézeskalácsos, az iró 
legújabb és legszebb elbeszéléseinek pompás gyűj
teménye. A Könyvtár 129—131. száma Földes Imré
nek, a népszerű színműírónak, Nincs tovább ! cimü 
színmüve, amelyet nemrégen mutatott be a Víg
színház. Az utolsó szám, (134—135.) egy világhírű, 
kis remekmüvet mutat be a magyar olvasóközönség
nek : Péter Nansen : Mária cimü regényét, amelyet 
a szerző „A Szerelem könyvének" nevez. A párat
lanul gazdag modern dán szépirodalom egyik leg
nagyszerűbb terméke a Mária, amelyből Dániában 
és Németországban egymásután jelennek meg az 
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ujabb kiadások. Ezt a nagyszerű könyvet, amely a 
szerelem és a szerelmesek bibliájának mondható 
és amelynél tisztább és fenköltebb himnuszát a sze
relemnek talán még soha senkisem irta meg, Roboz 
Andorné fordította. A í'orditás méltó az eredetihez. 
A Modern Könyvtár köteteit az Aihenaenm adta ki. 
Az egyes szám ára 40, a kettős számé 60, a hármas 
számé 80 fillér. A kötetek mindenütt kaphatók. 

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

Alegrégíbbmagyarírodalorntörténet* 
A „Debreczeni Szemle" számára irta : Kardos Albert. 

Eddig az volt a magyar tudós világ megálla
podása, hogy a legrégibb magyar nyelvű magyar 
irodalomtörténetet Pápay Sámuel előbb egri tanár, 
majd veszprémi ügyvéd irta, aki 1808-ban ,,A ma
gyar literatura esmérete" cimen bocsátotta közre 
munkáját. 

De Pápaynak ezt az érdemét most elvitatja 
Révai Miklós, a nagy nyelvész, aki még 1803-ban ki
dolgozta a magyar irodalomtörténetét, csakhogy rend
kívüli elfoglaltsága és főkép mostoha körülményei 
miatt kénytelen volt kéziratban hagyni müvét, 
amelyet csakhamar bekövetkezett halála (1807) tö
redékké is tett. A töredékeiben is nagybecsű munkát 
mintegy halottaiból támasztotta fel egy lelkes fiatal 
tudós, Rubinyi Mózes, egyébként városunk szülötte 
és neveltje, mikor e napokban közrebocsátotta a 
Régi magyar könyvtár cimü vállalatban. 
J A kiadást nagy örömmel fogadták a magyar 
nyelvtudomány és irodalomtörténet művelői, mert 
így közelebb és közvetlenebbül hozzáférhettek Révai 
Miklóshoz, tudományos és irodalmi életünk e kor
szakos vezéréhez. Révai Miklósnak e munkája csak 
néhány ivre terjed és első sorban egyetemi elő
adásokra készült, de a nagy férfiú teljes szellemi 
fényében ragyog ez alig 100 lapnyi dolgozatában is. 
Előttünk áll, mint éleselméjü nyelvtudós, akit a 
finnugor nyelvrokonságtól, a csúfságból úgynevezett 
halzsiros atyafiságtól semmiféle elfogultság, kicsinyes 
hűség el nem tántorít és aki világosan látja, hogy 
min fordul meg a nyelvek összetartozása. 

De bámulva tekintünk az irodalomtörténetiróra 
is, aki a legnagyobb fáradsággal kutatja és búvá
rolja mohácsi vész előtti irodalmunknak akkor 
még kevés számú termékeit, a Halotti beszédei, a 
bécsi kodekszet, a Margit legendái stb. Meghajlik a 
tiszteletes régiség előtt, de azért Ítéletében nem vesz-
tegetteti meg magát. A mai olvasót azonban legin
kább érdekli Révai sajátos stílusa, rendkívül egyéni 
előadása, amelyet már a mű címe is elárul : „A 
magyar deáki történei". 

Révai a maga különös felfogásával a littera-
turát deákságnak magyarítja, abból indulván ki, 
hogy a régi magyar nyelvben a litteratus embert 
deák (Gábor deák, Sebestyén deák) névvel illették. 

Révainak erősen kidomborodó magyar stílusa 
annál inkább megragadja figyelmünket, mert leg

híresebb munkáit, a Debreceni Grammatikát hát
térbe szorító magyar nyelvtanát is latinul irta s 
igy azt hihetnők, hogy nehezen forgatta a magyar 
tudományos tollat. 

Rubinyi a magyar tudományos világnak egyik 
kötelességét teljesítette, midőn gondos, szakértő 
kiadásban közrebocsátotta Révainak ezt az alig is
mert becses munkáját, mert oly fényes szellemnek, 
aminő Révai volt, egyetlen sugarát is kár véka alá 
rejteni. 

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

Kírályszöktetés* 
(Operett 3 felvonásban. Szövegét irta Klein Hugó, zenéjét 

szerzetté Kerner József.) 
Ugy húsz évvel ezelőtt a „Királyszöklelés"-ben 

mutatkozott be Debreczenben Tiszai Dezső akkori 
színigazgató énekes személyzete. „Richárd király 
szöktetése" volt a darab címe, mint Wienből importált 
osztrák operettet kaptuk s a legnagyobb magyar 
buffó komikus : Tiszai Dezső, a nagy bohém művész. 
Nyilassy Mátyás, a pályája kezdetén állt Rózsahegyi 
Kálmán, a csodaszép hangú Ruzsinszky Ilona s a 
Királyszinház ez idő szerinti főrendezője, az utolsó 
izig-vérig muzsikális Stoll Károly játszották a da
rabban a főszerepeket. 

Húsz év nagy idő mindenképen. Más szinész-
generációt nevelt ez a két évtized, a magyar énekes 
komikusok legkiválóbb művésze Tiszai Dezső régen 
befejezte az élet nagy komédiáját, a ragyogó kedélyű 
Matyi belelőtt a szivébe egy cseresznyemagnyi golyót, 
hogy ne fájjon, Ruzsinszky megjárta a művész élet 
kálváriájának minden útját, Rózsahegyi, Stoll az 
ország első fővárosi müintézeteihez kerültek, Kerner 
József meg ide vetődött Debreczenbe, egyáltalán mit 
sem tudva arról, hogy vájjon az ő egykor népszerű 
operettjét adták-e Debreczenben, vagy nem. . . 

Itt lett a reprizből — — premier 
Két évtized nagy idő mindenképen, hát még a 

művészi izlés, a színpadi zeneszerzés tekintetében. 
Húsz év alatt megöregedett a kritikus, aki akkori 
ideáljának ifjonti tüdővel fújta a Királyszöktetés 
igazán mindenkor nagyon bájos szerelmi románcát. 
(Az esti csillagot, ha látom. . .) eljár az idő Kerner 
József feje felett is, aki mint sok szép sikerű darab 
zeneszerzője, akkortájt népszerű komponista volt 
nemcsak az országban, hanem annak határain kí
vül is. 

Más lett a divat, a színpadi zene stílusa ugy 
változott, mint a női kalap formája. A francia 
stílust megölte az osztrák, az osztrákot az angol s az 
amerikai. Majd nálunk Magyarországon egyre job
ban hódított a magyar. Később azután Lehár lett 
az operettirás koronás fejedelme, a többi különböző 
állampolgárságot valló komponisták pedig össze-
kutyulták a különböző stílusokat s ember legyen, 
aki ki tudja hámozni a mai partitúrák tömkelegéből, 
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hogy melyik a francia, az osztrák, a japánostul angol 
az amerikai, a magyar motívum, a lehári, meri egy 
eslén keresztül kapunk valamennyiből legalá hh is 
valamennyi!, 

Kernéi- a régi oüzlrákok komoly, iiiüvcszi törek
véseivel szállüti a küzdelembe, Sirausz, Míliocker 
nyomdokain halad melódia-füzesben, hatigszcrclés-
ben. Igaz, hogy divatját mulla az átlagos kfizfinség 
előtt, de a zciieerlök, a komolyabb zenél szeleteiknél 
említett románcon kívül, mely mint visszatérő 
melódia az egész darahon végig vonul a második 
felvonás pajkos, Kzuhlilisan pikáns kis polkája, a 
pompásan inegkoutvlniáíl férfikórus a harmadik fel
vonásbeli kupié (Hogy a macska rúgja meg-. .) zenei
leg igenis nagyon értékes színpadra szánt énekszámok. 

\ darab néhány idegen betétjéről nem szólunk. 
Egyike-másika nv, összhatás rovására esett. 

Hanem a librettó, bizony, silány lucatmunka. 
Hiába igyekezett azon improvizált (íteletekkel segi-
teni még a legkisebb szere pl őcske is, a Klein— 
Kenyöry szürke (utóbbi fordítóul vallotta magái a 
Színlaprmj nem tudott nagyobb érdeklődést kelteni. 

Az előadásban, — igazán jól esű buzgalommal, — 
Pfthissy István, Borbély Lili, MarEonfalvyné T. Erzsi, 
Ligeti Lajos vetlek részt. Solti Ernő szépen csendülő 
nemes tenorja; egyre finomodó éne kelő adása s gyors 
fejlődést tanúsító "játéka külön is dicséretei érdemel, 
Jó volt Málhit Gyula, akinek túlságos, szertele nkcdö 
buzgalma.a httlya szerző iránti kollegiális szeretetére 
vezethető vissza. Sz. Z. 

SzJnbnz ulán menjünk :i Hajnal mulatóba (PctÖíi-tér 1.). 

ílsorfa- és egyék gyerekekről. 
Ah, igen, az iskola, amely nem a kifejezés 

technikáját adja a kezébe, hanem beléje tanítja a 
fetjüifásl és — hah ! — a stílust. Aminélfogva mentül 
tökéletesebben tudna kifejezni, annál kevesebb kife
jezni valója marad s mire megtalálta a kifejezés 
módját, addigra elvesztette ftnüiimagál. Es marad 
belőle a csodagyerek, aki a csalódásig ugy muzsi
kál, mint egy felnőtt; hololt «rre semmi' szükség 
sincsen, mert ügy muzsikálni az; igazi felnőitek mégis 

csak johbari tudnak. 
Csakugyan, ezen — és a gyerekélel többi dol

gai]! — kár voll magunkat túltenni az H it'tj a phts 
il'enfants kényelmes hazugságával. Mert bizony van
nak, csakhogy mi nem tudunk róluk; pedig mi 
magunk rejtőzünk bennük kinvilatlanul, megnyir-
hálatlanuL őszintén. MiimKeu-próduklümok vagyunk, 
lársaslények, — a gyerek az ember. S a mieink, fel
nőtteké íévén a hafaloin, mi védjük őket. játszunk 
vslük, ilt-ott még tanulmányozzuk is, csak éppen 
hogy emberszámba alig vesszük őket. Hol olt éppen 
mostanság az kezd kisülni, hogy sokkal több közünk 
vau a magunk gyerekkorához, mini hinnénk. Hogy 
mindazt, ami hajlandóságok, antipáliák, tempera
mentum, modor és egyebek alakjában az egyéni
ségünkéi teszi, azt majdnem kivéld nélkül öntudat
lanul maradt gyerekkori impresszióinkból hozzuk 
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magunk kai- Vagyis éppen a művészi egyéniséget 
determináló tulajdonságok titokzatos forrásai ered
nek a gyerekkorból. S ugyanaz, amit iní többé-
kevésbé öntudatosan a cselekedetei tik rugójának, 
avagy a művészi munka okának és céljának tudunk, 
ugyanaz vezeti öntudatlanul már a kis gyerek 
játékát is. Kétségtelen, hogy minden, — minden I — 
ami a telnöll ember oromét, vagy bánalál okozza, 
a gyerek lelkére éppen ugy hat, a gyerek csak érté
kelni és kifejezni nem tudja. De az aftektus éppen 
ezért kitombolalianul megmarad benne és meg
nyilatkozik a kifelé való élés korában, a felnőtt 
emberben, olt, ahol szabad útja támad. l"í» ezek a 
titokzatos, megmagyarázhatatlan hajlandóságok okai. 

Ha valami, akkor ez az, amiért nem csuk szána
lomra méltó alak a csodagyerek, a szülők és im
presszáriók balekje, a szegény mézbe fulladt légy. 
Azt hiszem, azok a csodagyerekek, akik a esoda 
közben gyerekek tudnak maradni, azok művészek 
maradnak öreg korukra is. Az ilyenek igen ritkák, 
épen ennélfogva. A legtöbb — ezt mindenki Ludja — 
olyan, hogy mire megnő a gyerek, szertefoszlik a 
csoda. Persze: tizenkétévcs korában ugy játszott, 
mint egy harmincéves s ezért csoda volt ; de mikor 
harmincéves korában is ugy játszott, azon már nem 
volt semmi csodálatos. Arra tanították, hogy ugy 
játszón, mint más, hát rendcsen egész éleiében 
mindig abban marad, hogy ugy játszik, mint más. 

| Aki azonban gyetek korában önmagát muzsikálta, 
I az sehová sincs megkötözve, hanem odaíejlűdik, 

ahová tud; balángész, ismeretlen magasságokig. És 
művész marad, nem divatja műit esőd a, alu.a lába
szárát borotválja a slmufti kedvéért, ha sorozásra 
kerülő fiu, vagy öreg urak kedvére való rírvid szok-
uyácskában sétál, ha eladó leány. 

AZ ELSŐ PILSENI RÉSZVÉNY SÖRFŐZDE 
esa MÜNŰHEN1 „SPATEN^sfirsydr fcer. képviselete 
Hajdú, Bihar, Szabolcs, Szalui ár és Borsnítvármegyék terüle

tére ugy tiordós, mint Eiv«&CS Sörökben 
Flscübeín Jenő sörnagyfcereskedónél 

Debreczen, Hatva:n-uica 30 szán: a La ti. 
Fenti sörgyárimáTiyűk kimérve kaphatók Debreceniért a piac-

és Kossutn-ulca sarkán leíró 
Fllitni sörház pincéje éttermiben és itirci aráé bábán, 

VÁROSI SZÍNHÁZ. 
Vasárnap, április 14-t'ii 

U. u. leinyrisir. Operett. Mérsékeli hely árakkal, 
este Luiímburg grófja. Operett. Horváth Kálmán fellépte. 
Kis bérlet. 

Kélf&n, április IS-éfl 
Cirnö- Síin mii. B) bériéi. 

Kedd, április l&-áei 
Hant ** mód. SzinmU. C) bérlet. 

&Mrda, április 17-én 
Kti sziikevénj, Opcrelt. A) bérlet. 

•L-iih'.!' Í . ápri l is iS-:i:i 
Kii BBökBTény. Opereti. B) bérlet. 

Péntek, április lü-én 
Leány visir. Operett. Horváth Kajmán fel leple. Cj bérlel. 

Szóm bal, április 20-An 
Tatáfjirif. Operett. ttarfdth Kálmán fel leple. A) bériéi. 

Vasárnap, április 21-én 
esle Nemzetes uszan^- Oberetl. Kis bérlet, 

Méíffin. április 2£-én 
Kormány biztos. Énekes bohojtat. B) bérlel. 
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Hajnal Mulató 
Debreczen, Petőfi-tér 7. szám. 

Igazgató-tulajdonos M 

HAJNAL GYULA. 
Az uj áprilisi műsorból különö
sen kiemelendő Faragó Jenő, a 
kiváló komikus vendégszereplése, 
le Nílus hastáncosnők, Fekete 
Etel, Palotai Böske stb. Csütör
tökön, e hó 11-én Lévay Farkas 

jutalomjátéka. 

SAS-UTCZA 2. SZ. 
TELEFON 3—28. 

Igazg. tulajd. 
SUCHAN REZSŐ. 

E héten! H F 1 E héten! 
Hétfőn, kedden, szerdán április hó 15., 16. és 17-én: 

Halálba kergetve. 
ASTA NIELSEX felléptével és a pompás kisérő műsor. 

Csütörtök, péntek, szombat április 18., 19. és 20-án : 

A CÍMZETT MEGHALT. 
HEXNY PORTÉN, a svéd csillag közreműködésével. 

Azonkívül remek ujdonságokból álló műsor. 

Előadások hétköznap 7-tól. 
Utolsó előadás mindenkor 10-töl. 

Szabó Miklós 
Debreczen, Piacz-utcza 19. sz, alatt 

(volt Remünket házban) 

Rendelésszeriien készült, kész 

férfi, fin és 
különlegességek állandóan raktáron. 

Külön mértékszerinti 
angol uri szabóság. 

Helyi és megyei telefon 10—64, 

Legolcsóbb szabott árak 
minden darabon Feltüntetve. 

,j^imjjgm-7»uyijOTJUAjl •KjyiZlW>*lWuinjifVW}>7XiTuM>,^VJ*JV'JU'-I,l',,-ílW,,J 

Donogán ̂ Somossy 
Debreczen, Kiátemplom-bazár. 

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

Telefon 632. Telefon 632. 

HALÜIAGYI 
divatháza Debreczen, Piac-utca, a főpostával 

szemben. 
Costüm osztály. 

Női- és leány-costümök, remek kivitel . . K 30-tól. 

Pongyola osztály. 
Creton és mosó Delain, divatos formák . . K 10-tól. 

Felöltő osztály. 
Kék cheviott felöltők és Raglánok. . . . K 18-tól. 

Eredeti modellek. 
Szolid, olcsó árak. 

Előzékeny kiszolgálás. Külön mérték osztály. 

Gyógyáruk, vegysze
rek, gummiárúk, köt
szerek, gazdasági és 
állatgyógyászati cik
kek nagy raktára a 

Központi Drogéria 
DEBRECZEN, 

Piac-utca, Városház-épület. 
Angol és francia illatszer 
f̂ 2§> különlegességek. ^ ^ 

.'M»?rfrf^.p^w*/^lv<^f.;»*J*J^'J> .f.^/yy.»*f.A?.:w.Jvfy^fv*Kf»r.fy^v;^K%r.Nfv*Wff 

95—1912. vksz. 
r 

Árverési hirdetmény.1; 
Alulírott bírósági végrehajló^ezennel közhírré 

teszi, hogy a néhai Szártóry Dezső hosszupályi-i 
volt lakos hagyatékához tartozó és összesen 15,505 
korona 60 fillérre becsült következő ingóságok, úgy
mint : 

házibutorok, zongora, szőnyeg, vadász-fegyver, 
férfi ruhák, ágy-és fehérneniüek, könyvek, kertészeti 
eszközök, edények, 15 mázsányi tengeri, 600 mázsányi 
rozs, tehenek, lovak, hintók, szekerek, gazdasági 
eszközök, 6 hordó bor, 31 öl tűzi fa, 209 darab akác-
culáp, 1 borsajtó, 1 billiárd asztal és egyéb tárgyak 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek Hosszupálviban Szártóry Dezső 
örökhagyó volt lakásán leendő megtartására 1912. 
évi április hó 18. és esetleg következő napjainak 
délelőtti 9 órája haláridőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
a fent részletezett ingóságok készpénz fizetés mellett 
a legtöbbel Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni, a derecskéi kir. járásbíróság 
1912. Ő 41—16. sz. végzése folytán. 

Kelt Derecskén, 1912. évi március hó 31. napján. 
Sir Nándor, 

kir. hirósági végrehajtó. 
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A Kereskedelmi és Iparkamara épülő bérpalotájában augusztus 
1-ére még néhány L A K Á S (egy hatszobás, egy ötszobás, 

egy háromszobás és egy kétszobás gargon lakás) és 

KÉT ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 
Központi fűtés, lift, melegviz-ellátás stb. A kamara régi 
székházának diszterem és iparmuzenm berendezése eladó. 
Uj székházába felvesz a kamara két házmestert. Bővebb 
értesítés mindezekre nézve a ti tkári hivatalban (Piac
utca 69. I. szerezhető déli 11 — 12 között. 

A TAVASZI I D É N Y R E 
legelegánsabb öltönyök, 

valamint átmeneti kabátok, szép szines öl
tönykülönlegességek készülnek 

PRELOVSZKY ANDRÁS 
polgári, katonai és vasúti egyenruha szabó ozégnél 

DEBRECZEN, KOSSUTH-UTCZA 4. SZÁM. 

Viszontelárusitúk kedvezményben részesülnek, 

Bö sí örmény i-ut 15. Telefon 924. sz. 
Általános vélemény, hogy a Gazdák Sütödéje által készített 

kenyér, kifli, zsemle 
s egyéb sütemény 

a helyi viszonyokhoz képest : 

OTf" a legolcsóbb,HWffi 
tisztasági szempontokból: 

a legkifogástalanabb, 
egészségügyi szempontokból: 

fljw° a leg táplál óbb, ~Wf 
szállítása, kiszolgáltatásit: 

a legpontosabb, 
leggyorsabb. 

Kitűnő fehér sütemények, 
Naponta kétszeri *ütés. 

iacló üzlethelyiségek ! 
Simonffy-utca 13. szám alatt épülő teljesen 

modern uj házban május l - re kiadó három üzlet
helyiség elegáns portállal elalva, raktárnak használ
ható aszfaltozott pincével. 

Értekezni lehet a tulajdonossal, Egyház-tér 11. 
emelet, 1—2 óra között. — Telefon 450. szám. 

DEBRECZEN-BELVÁROSI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 
= RÉSZVÉNYTÁRSASÁG = 

intézeti helységét f. év május hó 1-étől 
Piac-u. 51. sz. a. levő Csanak-ház I-ső 
emeletére helyezi át. o o o o o o o o o 

Csatornázási, tűzvezetési és Központi 
Fűtési osztályunkat 

ajánljuk a nagyérdemű közönség b. figyelmébe! 
Osztályunk vezetésével egy kiváló szakférfiút bíztunk meg s 
ugy a legegyszerűbb, mint a legkényesebb igényeknek is 
megfelelő munkálatok végzését felelősség mellett vállaljuk. 

Mérnöki terveket és költségvetéseket díjtalanul készítünk. 
Nagy raktárunkban kapható minden e szakmába vágó anyag 
és felszerelés. — Betongyárunk készit: mindenféle drót
betétes ciseller és csömöszölt csöveket, idomdarabokat, 
aknákat, kútgyürüket. műköveket, lépcsőket stb. stb. 

Vállal minden e szakmába vágó munkálatokat. 

Magyar Szabadalmazott Patkógyár R. T. 
Iroda és üzlet: Hatvan-u. 53. Gyártelep: Homokkert, Hid-u. 4-

Telefon 811. Telefon 10-60. 

A Pilseni sörházat 
Debreczen! Első Takarékpénztár épületében, 
bejárat agy a Piac-, mint a Kossuth-u, felöl 

Sternád Ferenc vette át. 
Ebédekre, vaosorákra abonotnákat elfogad, Bankettekre, 

társasvacsorákra, öszejövételekre: külön terem. 

Étkezéseket házhoz bordással jutányosán elfogad. 

f Zóna reggelihez és vacsorához naponta kapható 

.Szent ödnos sör" :— 
a la SALVATOR, friss csapolás egész nap a 

«*•• MÁRKUS JENŐ • • • • 
Dréher sörcsarnoka összes helyiségeiben. 

•M--M- Mindennap pompás malac tokány. • • • • 

Van szerencsénk a nagyérdemű közönség b. tudomá
sára hozni, hogy 

Villamos favágó porszívó és parkettfényező 
gépeinket a mai napon üzembe helyeztük és rendeléseket 
Deák Ferenoz-utoza 19. számú irodánkban', telefonon 967. ve
szünk fel további intézkedésig. Ára ink: 1 öl fa fürészelve, 
apritva és berakva a következő : 3 darabra vágva 5 kor., 
4 darabra vágva 6 korona és 5 darabra vágva 7 korona. 
Öt ölön felül a fenti árakból 10% engedményt, csupán 
fürészelésnél pedig 2u°/o engedményt nyújtunk. Egy méter
mázsa dorong és hasábos fa fürészelve, apritva és berakva 
32 fillér, vargafa 36 fillér. 

A Villamos Favágó, Porszívó és Parkettfényező 
Rés vénytársaság igazgatósága. 
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