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A „Palronázs-Egyesület" megalakulása előtt. 

Pár nap múlva f. hó 24-én egy uj Egyesület 
fog megalakulni városunkban. Fentirt neve ide-
gen szó, az eredeti „Patronage" magyar ruhába 
öltöztetve, — de mindenképen idegen szó, mely 
magyarul „pártfogásba vételt" jelent. Lehet, hogy 
majd találunk neki megfelelő jó magyar nevel. 

Magyarország közelebb lelépett belügyminisz-
tere gr. Andrássy Gyula mondotta ki. hogy „a 
gyermek védelme a nemzet jövőjének védelme, a 
jövő ember anyagának biztosítása és nemzeti ön-
védelem." Ő ejtette ki e szavakat is: „nem szabad, 
hogy többé elhagyatott gyermek legyen " 

A mull 19-ik század első felének a végén pe-
dig messze Skóciában egy lelkes református lel-
kész, dr. Guthrie, egy, a gyermekvédelem ügyé-
ben irt s országokat átjárt, lelkeket megmozga-
tott felhívásának zárószavaiban igv beszélt: „Mi 
jobb: a rendőrtiszteket fizetni, vagy az iskolames-
tert ? Mi jobb: megakadályozni vagy büntetni a 
bűnt ? Mi jobb: a fiút nevelni, vagy a férfit el-
itélni? Mi jobb: akkor táplálni és nevelni az em-
bert, mielőtt a bünt elkövette, vagy miután elkö-
vette azt? Nem a legőrültebb álla?ngazdászal-é 
az, mely inkább a büntetésért, mint a megőrizé-
zért akar fizetni?! 

Ugyan, gondolkozzunk csak kissé komolyan e 
szavak mélységes jelentősége fölött. 

Egy uj Egyesületet fogunk tehát alakítani 
azzal a céllal, hogy vegye az munkába a 18 éven 
aluli 12 éves korukig u. n. fiatalkorúaknál, s a 
12 korukon alul levő u. n. gyermekeknél a bűn-
cselekmények elkövetésének megelőzési nagy 
munkáját, hogy az elhagyatott, erkölcsi rom-
lás veszélyének kitett, támaszra szoruló gyerme-
keket és fiatalkorúakat az emberszeretet szent 
nevében vegye pártfogás alá, vegye oltalomba. 
Arra fog az uj Egyesület törekedni, hogy társa-
dalmi uton ellenőrizze a gyermekek nevelését, és 
keresse föl, puhatolja ki a züllésnek indult vagy 
az erkölcsi romlás veszélyének kitett gyermeke-
ket és fiatalkorúakat, s állapítsa meg, a megmen-
teni óhajtott környezetének, családi viszonyainak 
mindennemű életkörülményeinek tanulmányozása 
által, a züllés és az erkölcsi romlás veszélyének 
okait. Az uj egyesület a polgári hatóságok, — 
rendőrség, árvaszékek, — és az állami igazság-

szolgáltatás támogatásával, de egyszersmind ezek 
munkáinak könnyítésére fog működni; a javít-
hatatlannak látszó fiatalkorút a társadalom fogja 
átadni javító büntetés céljából a büntető bíró-
ságnak, mely a maga intézeteiben, a becsületes 
munkára való szorítás eszközeivel arra fog 
halni, hogy a fölemelkedni akaróknak megkőny-
nyitse a munkástársadalomba való vissza — vagy 
átmeneteiét. Az uj Egyesület tagjainak résztvevő 
lelkes munkája révén behatol ama szomorú ott-
honokba, hol a szülei bün fertőzteti meg a 
gyermeki, fiatalkori lelkeket, s kihozván azokat 
a sötét környezetből, oly családoknál helyezi el, 
melyek a patronázs munkája emez oldalának tel-
jesítésére vállalkoznak. Gondja lesz rá, hogy végét 
vesse a maga hatáskörében az „angyalcsinálás* 
istentelen munkájának. Gondja lesz rá, — a sze-
gény. gyermek és fiatalkorú lelki világa különben 
is meg levén zavarva, — hogy mindenik a maga 
vallásának megfelelő vallású családnál helyeztessék 
el, tehát a lélekvadászás lelketlen munkáját elvi-
leg kizárja az uj Egyesület a maga köréből. 

Jól tudom, hogy sokan vannak, akik ezt, a 
fentebbiek szerint megindítandó munkát is dédel-
getésnek nevezik. De gondolkozzanak csak ezek 
egy kicsit. Hát nem inkább az állam s a társa-
dalom okos, jogos önvédelmének a munkája-é az, 
ha a patronázsban sok száz olyan egyént men-
tünk meg, aki ilyen támogátás, aki emberszerető 
irányítás nélkül csavargó, tétlen munkakerülő 
gyanánt esnék a társadalom szégyene gyanánt 
az állam terhére, vagy mint hivatásos gonosztevő 
okozna bűncselekményeivel egyeseknek és az ösz-
szességnek helyrehozhatatlan károkat?! 

F. hó 24-én. csütörtökön d. u. 5 órakor a 
városháza nagy tanácstermében fog megalakulni 
az uj Egyesület. 

Jöjjön el akkor oda városunk törzspolgár-
ságának színe-java is. Jöjjön el pedig ne csak 
maga, hanem hozza el, akinek van, feleségét is, 
mert hiszen a züllött leánygyermekek fölkeresé-
sére, gondozására csakis nők fognak kimenni. 
Jöjjön el akkor oda városunk társadalmának az 
a része is. melyet minden ilyen munkánál ott 
szoktunk látni. Legyen az az óra Debreczen város 
összes jótékony intézeteinek találkozási órája. 

Legyen az a nap — február 24. — az ember-
szeretet tüzének melegében összedobbaná szivek 
együttérzésének, egy célra törekvő egyesülésének 
szent napja. 

Csiky Lajos. 



A V Á R O S 

A közkórház kibővítése. 
Kedden délután tartották meg együttes ülé-

seiket a jog- s pénzügyi bizottság, a korházi és 
egészségügyi bizottság, hogy a közkórház kibőví-
tésének ügyében határozzanak. Az együttes ülésen 
arra a megállapodásra jutottak a bizottsági tagok, 
hogy a közkórház kibővítésére a közgyűlésnek 
javaslatot tesznek s javasolni jogják azt is, hogy 
az építkezés tartamára egy b a rákot építsen a 

Az ülésen Kovács József polgármester elnökölt. 
Jelen voltak Vecsey Imre, Kernhoffer József, Kor-
ner Adolf, Aczél Géza, Fejér Ferenc dr., Tüdős 
Kálmán dr., K. Szalay Béla dr., Láng Sándor dr., 
Csíkos Sándor dr., Freund Jenő dr., Poroszlay 
András, Horváth Károly" dr.. Bacsó Dezső dr., 
Csanak József. Somogyi Zoltán dr.. Vargha Ele-
mér dr., Varga Emil dr., Wisky Sándor, Komáromy 
Antal, Tóth Emil dr. 

Az ülés megnyitása után Korner Adolf tanács-
nok ismertette a közkórház kibővítésének ügyét. 
Megemlítette, hogy a kórház már felépítésekor 
szűk volt. A folytonosan növekedő forgalom elkerül-
hetetlenné lette a kibővítést. Aczél Géza a ter-
veket elkészítette. E szerint a kórházbővités költ-
ségei 2 és fél millió koronára rúgnak. Az egész-
ségügyi és kórházi bizottság általánosságban el-
fogadta a terveket. A részletek megvitatására 
külön bizottság küldetett ki. mely a munkáját el 
végezvén, arról beszámol ez alkalommal. 

A kis bizottság a járvány kórház és a köz-
kórház kibővítésénél kisebb módosítást tett, egyéb-
ként elfogadta a terveket. 

Aczél Géza főmérnök felvilágosításokkal szol-
gál. Előadja, hogy a közkórház a kibővítés által 
444 ágyra lesz berendezve. Egészen uj kórház 
5- 6 millió koronából is alig telne ki. Az elme-
pavillonnál-ajánlott módosításokat keresztül lehet 
vinni a kivitelnél. Kéri, hogy az együttes bizott-
ság a már megosztott tervezetet fogadja el. A 
város közönségének érdeke, hogy a terveket egy-
hangúlag fogadja el, mert így a minisztériumok-
nál is könnyebben remélhető az ügy gyors jóvá-
hagyása. 

Tüdős Kálmán dr. tiszti főorvos a járvány-
kórház építésére nézve megjegyzi, hogy a kor-
mány az épités költségeinek felét viseli. Erre 
nézve tud egy belügyminiszteri rendeletről, amelyet 
ajánl a bizottság figyelmébe. 

Fejér Ferenc dr. felvilágosítást kér, hogy a 
kibővítés alkalmával a közkórház féregmentessé 
lesz-e téve? Azért kívánja tudni, mert ha a férgek 
ki nem irthatok, ugy inkább uj kórházat kell 
építeni. 

Somogyi Zoltán dr.: Az építkezéssel rend-
szerint elpusztulnak a férgek, de megakadályozni 
a behurcolást nem lehet. 

A kisbizottság ajánlja, hogy a közkórház 
kibővítésének idejére egy szükségbarak építtessék, 
amely állandó jellegű volna, amennyiben a kor-
tesnek takarítása alkalmával a betegeket oda-
helyeznék, de használni lehetne a túlzsúfoltság 
esetén is. A barak létesítése 270,000 koronába 
kerül. 

Aczél Géza főmérnök megjegyzi, hogy e barak 
építése fel van véve a tervezetbe. Nem ajánlja, 
hogy az külön ügyként kezeltessék. 

Körner Adolf tanácsnok kijelenti, hogy a 
barak építése sürgős, azzal nem lehet várni a köz-
kórház kibővítése ügyének végleges elintézéséig, 
mert mire az építkezéshez hozzáfognak, a barak-
nak készen kell lenni. 

Csíkos Sándor kéri, hogy a barak ügyének 
sürgős építését mondják ki s a tervektől külön-
állóan tárgyalni. 

Publig Ernő is amellett szól, hogy a barak 
sürgősen építtessék fel. 

Aczél Géza főmérnök felismervén a barak 
építésének szükséges voltát, kijelenti, hogy hozzá-
járul annak gyors felépítéséhez. 

A bizottság egyhangúlag javasolja a barak 
építését s megkéri a tanácsot, hogy a mérnöki 
hivatallal dolgoztassa ki a terveket. 

A jövő nagyvárosa. 
j . G. Wells, a népszerű angol regényíró mondja 

valamelyik könyvében,'hogy eljön az az idő, amikor 
egy-egy ország csak két-három városból fog állani. 
A nagyvárosok nőnek, terjeszkednek és magukba 
szívják a szomszédos városokat. London City a kisebb-
nagyobb városok egész seregét olvasztotta magába, 
mig Nagy-Londonná lelt. Ez az egy város ma már 
nagyobb mint, holmi kis ország és hétmillió lakója 
van. A szomszédos falvakat, apró szomszédait falta 
föl Berlin is; így lett belőle Nagy-Berlin. Szóval a 
matematikai alapon fantáziáló Wellsnek alighanem van 
valamelyes igaza, amikor azt mondja, hogy a nagy 
empóriumok addig falják föl, olvasztják magukba a 
szomszéd falvakat, községeket, városokat, mig egy-egy 
ország mindössze két-három városból fog állani, de 
egy-egy ilyen város aztán fölér egy országgal. 

Mikor teljesednek be és beteljesednek e egyáltalá-
ban Wells álmai? Kérdésnek talán érdekes, de ma 
nem túlságosan aktuális. Egy dolog azonban bizonyos; 
azelőtt soha nem foglalkoztak annyit városépítéssel, 
mint éppen most. Kongresszusokon, értekezleteken, 
szakfolyóiratokban, mindenütt arról vitatkoznak, hogy 
milyen legyen, milyennek kell lennie a jövendő nagy-
városának. Csaknem minden nagyvárosa a világnak 
revízió alá veszi a lakásépítő szabályzatát, hogy meg-
javítsa, praktikusabbá tegye. Az uj építésügyi szabály-
zatok átdolgozásánál rendesen az a fő nézőpont, hogy 
miképpen lehetne az építést olcsóbbá, kiadósabbá tenni? 
A Bécsben tartott idei nemzetközi építész-kongresszuson 
Mayreder Károly bécsi műegyetemi tanár a világvá-
rosok épitőszabályzatainak a lakóházak és városrészek 
művészi kiképzésére való hatásáról beszéli, különös 
tekintettel Bécs, Berlin, Róma, Páris és London vá-
rosokra. Megállapította mindenekelőtt, hogy a modern 
épitőszabályzatok azzal, hogy a telkek túlságos beépí-
tésének határt szabtak, jelentős lépést tettek meg abban 
az irányban, hogy a közegészségügy eddig mellőzött 
nézőpontja is az őt megillető fontos szerephez jusson. 
Minta régebbi hiányos épitőszabályzatok egyik klasszi-
kus példáját hozta föl a budapestit, amelynek ered-
ménye a nagykörút bérkaszárnya-sora és közte az 
egymást követő — rossz alaprajzokban és selejtes 
homlokzatokban bővelkedő — kőutánzatu vakolattal 
födött paloták. Ez a szerencsétlen épitőmodor Európa 
majdnem minden nagyvárosában hosszabb rövidebb 
ideig tombolt, mig rövidesen kitombolta magát, helyet 
adva az úgynevezett modern és mind egészségügyi, 
mind művészeti tekintetben egyforma tökéletesebb 
építkezésnek. 



De a telkek túlságos beépítésének másik végle-
tét csinálják Newvorkban, a „felhőkarcolók" városá-
ban. Newyorkban mintegy husz esztendővel ezelőtt 
kezdték meg a felhőkarcolók építését. Régebben azon-
ban megelégedtek a tíz-tizenkét emeletes házakkal, 
ma azonban már mindennapi dolog a husz-huszonkét 
emeletes ház, sőt vannak harminc-negyven emeletes 
házak is. Az Equitable most kezdi építeni hatvankét 
emeletes palotáját, a Metropolitan ötven emeletes 
palotájának az építését pedig most fedezték be. Ezek-
nek a felhőkarcolóknak nagy hibájuk az, hogy a 
többi palota elől elfogják a világosságot. Newyork 
város tanácsa már foglalkozott is azzal a kérdéssel, 
vájjon nem lenne-e helyes, ha a tiz emeletnél ma-
gasabb házak épitését betiltanák. Azonban Newyork 
tanácsa sem tehetett semmit. ..Bajos Amerikában 
törvényes okot és alapot találni, hogy valakinek meg-
tiltsák, hogy a saját telkén olyan magas házat épít-
sen, amilyen magasat akaru — irja a dologról egy 
amerikai újság. Most aztán másképpen segítenek azon 
a bajon, hogy a felhőkarcoló el ne fogja a szom-
szédos házak elől a világosságot. A felhőkarcolókat 
ugyanis lépcsőzetes rendszerben építik. Az épület-
blokkot csak hat-hét emeletnyi magasságban építik 
töl akkora szélességben és hosszúságban, mint a 
milyen széles és hosszú a fundámentom. A követ-
kező öt-hat emelet épitését azonban már kisebb te-
rületű alapon folytatják, mint az egész 'palota fun 
dámentoma, ugy hogy az emelet körül széles terrasz, 
„földfeletti utca" támad. Az utcára földfeletti boltok 
nyílnak. Néhány emelettel magasabbra ujabb föld-
feletti utcát építenek, ujabb földfeletti üzletekkel. Egy-
egy ilyen „elevated street" természetesen egy-egy 
blokkra terjed csak ki, bár nem lehetetlen, hogy 
hamarosan elkövetkezik az az idő, amikor a légi 
utcákat egyik háztömbtől a másikig a magasban hi-
dak fogják összekötni. 

Charles S. Lamb, a newyorki Municipial Art 
Society elnöke dolgozta ki ezt a tervet, melynek 
alapján az Equitable palotája is épül és amely ha 
általánossá válik, bizonyára megváltoztatja Newyork 
ábrázatát. 

Hírek. 

benéssel vesz-
szük a hírt, hogy Oláh Károly kullurtanácsnok 
folyó hónap 20-án vasárnap este 11 órakor hirte-
len elhunyt szívszélhűdés következtében. Benne 
a városi Tanács és tisztikar egy lehetséges, mun-
kás, nemes gondolkozású tagját siratja és mi, akik 
ismertük buzgalmát, a kulturális és emberbaráti 
ügyek iránt érzett szeretetét, őszinte részvéttel 
könnyezünk ravatalánál. A megboldogult 1857. 
április 13-án született Dcbreczenben, hol atyja 
Oláh Károly ügyvéd, lapszerkesztő és városi fő-
jegyző nagy szerepel játszott a város életében, 
1870-ben végez le a jogot, ugyanazon évben leli 
Hajdú vármegye tb. jegyzője, majd 1881-ben má-
sodik, később első jegyző. 1889-ben átment a hon-
védséghez és mint százados tanár volt a Ludovi-
kában. 1896 december végén kilépvén a katona-
ságtól, tanácsnokká választatott és azóta városunk 
kultür ügyeit egy pillanatra sem lankadó buzga-
lommal vezette. Temetése kedden lesz. Nyugod-
j é k békével ! A városi Tanács f. hó 21-én tartott 
ülésében Kovács József polgármester mélyen 
átérzett szavakban parentálta el Oláh Károlyt, 
mely után a tanács elhatározta, hogy a megbol-

dogultnak érdemeit j egyzőkönyvbe iktatja, a vá-
ros közönsége, Tanácsa és tisztikara nevében ra-
vatalára koszorút helyez, a temetésen testületileg 
részt vesz és a Tanács és tisztikar nevében a sír-
nál Koncz Ákos tb. tanácsnok mond beszédet. 

Az elhunyt haláláról a család a következő gyászjelentést 

Mély fájdalommal jelentjük a szeretett édes apa, jó test-
vér, sógor és nagybátya 0 L 4 H KÁROLY Debreczen szabad 
királyi város tanácsnokának élete 53 évében, 1910. évi február 
hó 20-án éj jel 11 órakor, rövid szenvedés után történt csendes 
elhunytát. A megboldogultnak földi részei február hó 22-én 
délután 3 órakor, Hatvan-utcza 12. szám alatti lakásán, a re-
formátus egyház szertartása szerint tartandó ima után, a Kos 
suth-utcai temetőben levő családi sírboltban fognak az anya-
földnek visszaadatni. Mely végtisztességtételre rokonainkat, ba-
rátainkat bánatos szivvel meghívjuk. Debreczen, 1910. évi 
február hó 20-án. Béke pora i ra ! T e s t v é r e i : Oláh Imre nejével 
és gyermekeive l ; Oláh Miklós n e j é v e l ; Oláh Gyula nejével és 
gyermekeivel. Egyetlen fia Barna, menyaszonyával Kató Jo-

A város tisztikara a korán elhunyt tanácsnok halálát a 
következő gyászjelentéssel tudat ja : 

Debreczen sz. kir. város tisztikara megilletődött szivvel 
jelenti, hogy érdemekben gazdag munkatársa OLÁH KÁROLT 
városi tanácsnok folyó február hó 20-án esti 11 órakor, életé-
nek 53-ik, a városnál töltött szolgálatának 14-ik évében elhunyt. 
Földi maradványát a Hatvan-utcai 12. sz. háztól február 22-én 
kedden d u. 3 órakor helyezzük a Cegléd-utcai temetőben 
örök nyugalymra. Debreczen, 1910 február 21. Emlékét kegye-
lettel őrizzük. 

— Weszprémy Zoltán búcsúja a várostól. Wesz-
prémy Zoltán, városunk volt főispánja, szombaton délelőtt 
12 órakor búcsúzott el a városi tanácstól és tisztikartól a 
polgármester fogadó szobájában. A távozó főispán meleg 
szavakban, elismeréssel nyilatkozott a város tisztikarának 
munkásságáról és megígérte, hogy a jövőben is szeretette' 
fog részt venni a város emeiését és fejlődését célzó közös 
munkában. Szavaira K o v á c s J ó z s e f polgármester vála-
szolt, azon reményének adva kifejezést, hogy az a szeretet 
és tisztelet, mely a távozót a városhoz főzte, a jövőben is 
állandó lesz. 

— Felebbezés. A szanatórium elhelyezése ügyében 
hozott közgyűlési határozat ellen két telebbezés érkezett 
be. Az egyiket Bacsó Dezső dr. bizottsági tag és társai 
adtak be, a másikban Marenzi Ferencz grof értesiti a taná-
csot, hogy a szanatóriumnak a Nyulas közelében való el-
helyezése ellen sürgős jelentést tett a honvédelmi minisz-

— Tanácsülés a színház ügyében. A városi 
Tanács szerdán tartott rendkívüli ülésében foglal-
kozott a színház bérbeadásának kérdésével és 
megállapította a pályázati fellételeket, melyek la-
punk hirdetési rovatában olvashatók. 

— József k. h. herceg levele és ajándéka. József 
k. herceg az elmúlt évben vadliba vadászaton 
volt a Hortobágyon. Ezen ittléte emlékére meg-
küldte gróf Skapáry főudvarmester utján saját 
aláirásos arcképét egy meleg hangú levél kísére-
tében Kovács József polgármesternek. 

— Pénztárvizsgálat. A városi házipénztárban pén-
tek délelőtt tartották meg a részletes pénztárvizsgálatot 
Kovács József polgármester elnöklete alatt. Jelen voltak: 
Roncsik Lajos főszámvevő, dr. Magoss Gy. tiszti főügyész, 
dr. Szikszói Szabó László és Publig Ernő bizottsági tagok. 
Mindent rendben találtak. 

— A k ö z t i s z t a s á g i vá l la la t házi kezelése. A köztiszta-
sági vállalat házi kezelésbe vétele tárgyában a főmérnök egy 
igen szép javaslatot készített. A miniszter némi változtatást ki-
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vánt a javaslaton. A jog- és pénzügyi bizottság ezen javasla-
tokhoz nagy részben hozzájárult és azt a közgyűlésnek elfoga-
dásra ajánlja. 

— Meghívó. Van szerencsénk m. t. Címedet 
a városunkban, az elhagyott, erkölcsi romlás ve-
szélyének kitett, támaszra szoruló gyermekek és 
fiatalkorúak oltalomba vétele céljából szervezendő 
„Patronage-Egyesület" f. hó 24-én d. u. 5 órakor 
a városháza nagytanácstermében tartandó alakuló 
közgyűlésére tisztelettel meghívni. Előző napon 
pedig ugyancsak d. u. 5 órakor a kir. törvényszéki 
palota esküdtszéki várakozó termében a közgyű-
lésre előkészítő előértekezlet fog tartatni. Debreczen, 
1910 február hó 14. Dr. Eróss Lajos, püspök. 
Porubszky Jenő, kir. ítélőtáblai elnök. ígyártó 
Sándor, kir. főügyész. Kulin Itílre, kir. törvény-
széki elnök. Kovács József, polgármester. Dr. Bro-
kés Győző, a m. kir. állami gyermekmenhely igaz-
gató-főorvosa. Csiky Lajos theol. akadémiai tanár. 

— Meghívó a Jogász- és Tisztviselőkörnek 
1910. évi február 27-én vasárnap d. e. 11 órakor 
a kör helyiségében tartandó évi rendes közgyű-
lésére. Tárgyak : 1. Elnöki jelentés. 2. Számvizs-
gálók jelentése. 3. Költségelőirányzat megállapítása. 
4. Tisztújítás. 5. Esetleges indítványok. Debreczen, 
1910. február 13. Az elnökség. 

— Az óvók államosítása. Oláh Károly jelentést 
tett a Tanácshoz, melyben az óvók állami keze-
lésbe vételét ajánlja. 

— Rep&löklsérlet. Szatke Ferencz mérnök repülési kí-
sérletekre 500 koronát kér a várostól. A jog- és pénzügyi bi-
zottság a segély megadását javasol ja a közgyűlésnek. 

Szerkesztői üzenetek. 

5. A Kigyó-utca 5. sz. házastelek az 1910. 
évi május hó 1-től 1913. évi május hó l-ig terjedő-
három évre; kikiáltási ár 675 korona. 

6. AQBethlen-utca 13. sz. házban levő: 
a) két szoba, egy konyhából álló lakás az 

1910. évi május hó 1-től 1913. évi május hó l-ig 
terjedő három évre; kikiáltási ár 400 korona; 

b) két szoba, egy konyhából álló lakás az 
1910. évi május hó 1-től 1913. évi május hó l-ig-
terjedő három évre; kikiáltási ár 370 korona; 

c) két szoba egy előszoba és konyhából álló 
lakás az 1910. évi május hó 1-től 1913. évi május 
l-ig terjedő három évre; kikiáltási ár 520 korona-

d) két szoba, egy előszoba és konyhából álló 
lakás, az 1910. évi május hó 1-től 1913. évi május 
hó l-ig terjedő három évre; kikiáltási ár 520 
korona. 

7. A Ludas csapszék és hozzá tartozó, körül-
belül 50 hold szántó-, kaszáló- és legelőföld az 
1911. évi január hó 1-től 1917. évi január hó l-ig 
terjedő hat évre; kikiáltási ár 1400 korona. (A 
csapszékhez tartozó föld jelenleg kimérés alatt 
áll és annak pontos területe az árverés alkalmával 
k i f o g hirdettetni.) 

Arverelni szándékozók tartoznak a kikiáltási 
ár 10%-át készpénzben az árverelő bizottságnál 
az árverés napján letétbe helyezni. 

Az árverési feltételek a számvevőségnél a 
hivatalos órák alatt (8—l-ig) megtekinthetők. 

Kelt Debreczen sz. kir. város Tanácsának 
1910. évi február hó 10-ik napján tartott üléséből. 

A Város i Tanács . 

Kartársaink. Szives soraitokat e helyen köszönöm meg. 1732. és 1908—1910. sz. 
B. n . dr. Losonoz. A memorandum elkészítésénél figye-

lembe veszem a közölt címeket 
P. Gy. Szatmár. Közlöm Molnár Mihály barátunkkal le-

veled tartalmát A memorandumot most készítem. A küldöttség 
menetelének idejéről jó eleve értesitlek. Jobb egészséget! 

pályázati hirdetmény. 

752—756/1910. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város Tanácsa közhírré teszi, 

hogy a város tulajdonát képező, s alább felsorolt 
lak- és korcsma helyiségek, valamint földek a f. 
évi március hó 1. (első) napján, azaz kedden d. e. 9 
órakor a városháza nagy tanácstermében tartandó 
nyilvános árverésen fognak bérbe adatni a leg-
többet Ígérőnek.: 

1. Az epreskerti csapszék, az 1911. évi január 
hó 1-től az 1914. évi január hó l-ig terjedő három 
évre; kikiáltási ár 990^ korona. 

2. A kadarcsparti fogadó, a hozzátartozó 233 
hold 1513 O-öl földdel együtt az 1910. évi október 
hó 1-től 1916. évi október hó l-ig terjedő hat évre; 
kikiáltási ár 6850 korona. 

3. A látóképi korcsma s a hozzátartozó mint-
egy 10 nyilas szántó- és legelőföld az 1910. évi 
október hó 1-tól 1916. évi október hó l-ig terjedő 
hat évre; kikiáltási ár 3805 korona. 

4. A Józsakert és Nagyerdő között fekvő 
Holczy-féle 4 hold 58 o-öl területü föld az 1910. évi 
október hó 1-től 1913. évi október hó l-ig terjedő 
három évre; kikiáltási ár 112 korona. 

Debreczen sz. kir. város színházának 1911 
október hó 1-től 1914 október hó 1. napjáig ter-
jedő három évre a 1732. és 1908—1910. sz. tanácsi 
határozattal, feltételek mellett leendő igazgatására 
ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Pályázó tartozik kellőleg felszerelt és 20,000. 
(Húszezer) korona biztositékának a városi házi-
pénztárnál letételét igazoló elismervénnyel ellátott 
kérvényét, melyben szakképzettsége okmányo-
landó, legkésőbb f. é. március hó 7. napja déli 
12 órájáig a városi polgármesteri hivatalhoz be-
adni s abban kinyilatkoztatni, hogy a szerződési 
feltételeket ismeri s azok teljesítésére magát si-
keres pályázása esetén kötelezi is. A szerződési 
feltételek kívánatra polgármesteri hivatalunk által 
megküldetnek s ugyanott a hivatalos órák alatt 
esetleg megtekinthetők. 

Később beadott, távirati, vagy utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. ' 

A városi Tanács fenntartja magának a jogott 

hogy a beérkezett ajánlatok kőzött szabadon vá-
laszthasson, vagy azok mindenikét vissza is uta-
síthassa. — Pályázók figyelmeztetnek, hogy a'szí-
nészet érdekeit védő és a nyilvános vigalmak r 

mutatványok s orfeumok tárgyában alkotott sza-
bályrendelet változást fog szenvedni. 

Debreczen, 1910 február 16. 
A városi Tanács. 


