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Városi közgyűlés. 
Debreczen sz. kir. város törvényhatósági bizottsága 

f. hó 25-ikén közgyűlést tartott Weszprémy Zoltán főispán 
elnökletével. A közgyűlésen közepes számban jelentek meg 
a bizottsági tagok. 

Nem sokkal 3 óra után nyitotta meg a közgyűlést 
Weszprémy Zoltán főispán. A polgármesteri jelentés 
felolvasása után Domahidy Elemér szólalt fel. 

Domahidy Elemér emlékezetébe idézi a közgyűlés-
nek, hogy a február havi közgyűlésen utasították a tanács 
utján a mérnöki hivatalt, hogy 3 hónapon belül dolgozzék 
ki tervezetet a közkórház kibővítésére vonatkozólag és az 
építkezési terveket mutassa be a közgyűlésnek. Ez a kér-
dés oly fontos, hogy semmi halasztást nem tűr. De a mai 
közgyűlés tárgysorozatán nem szerepel. Kérdi, mi az oka 

Kovács József polgármester előadja, hogy a tanács 
az utasítást a főmérnöknek magadta. A főmérnök azóta 
folyton dolgozik a munkán, de még eddig nem készülhetett 
el vele. A legközelebbi közgyűlésen azonban be fogják 
terjeszteni a terveket. Kéri a válasz tudomásul vételét 
és a halasztás megadását. 

A választ Domahidy Elemér, valamint a közgyűlés 
is elfogadta és a halasztást megadta. 

Vecsey Imre főjegyző ezután bemutatta a belügy-
miniszter leiratát az építési szabályrendelet módosítására 
vonatkozólag. A belügyminiszter által kívánt módosításokat 
a közgyűlés elfogadta. 

A belügyminiszter a második gazdasági ismétlő iskola 
létesítését kimondó közgyűlési határozatot jóváhagyta. A 
tanács bemutatta a szerződést, melyet a közgyűlés elfoga-
dott. A miniszter jóváhagyta a gázgyár kibővítésére vonat-
kozó közgyűlési határozatott is. A kibővítésre szükséges 
490 ezer koronát az Alföldi takarékpénztárból veszi a 
város kölcsön folyó számla hitelre, mire az ajánlatot tett 
pénzintézetek között az Alföldi takarékpénztáré volt a leg-
előnyösebb. A közgyűlés igy határozott. 

A közigazgatási bíróság felhívta a várost, hogy az 
egyházak iskolai segélyének megállapítása ellen a kath. 
egyház által beadott s lapunkban is ismerteti felebbezés 
ügyében adjon felvilágosítást. Mint ismeretes a kath. egyház 
azt kifogásolta, hogy a református egyháznak régebben 
adott ezer hold földet nem vette a város figyelembe az 
iskolai segélyek megállapításánál. A tanács felvilágosító 
határozatát a közgyűlés elfogadta. 

Hajdú vármegye megkereste a várost, hogy írjon 
fel a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy a Debreczen—tokaji 
útból legelőbb a Debreczen—böszörményi útrészt építsék ki. 
A tanács az átirat értelmében tesz javaslatot s indítványozza, 
hogy mondja ki a közgyűlés, miképpen a Debreczen—tokaji-ut 

teljes kiépítéséig az ut ezen szakaszának fentartását a vá-
ros magára vállalja. 

A közgyűlés a javaslatot Márk Endre és Aczél JGéza 
felszólalása után elfogadta. 

Hajdú vármegye megkereste a várost, hogy a vár-
megye telkére feljegyzett telekkönyvi korlátozásról mondjon 
le a város, mivel a vármegye uj székházat akar építeni. 
A kérdés körül hosszas tárgyalás indult meg a vármegye 
és a város képviselői között. A jogügyi bizottság és a 
tanács a következő javaslatot tették: A város lemond 
mostani telekkönyvi feljegyzéséről, de ezzel szemben azt 
jegyezzék fel telekkönyvileg, hogy ha Haldu vármegye meg-
szűnnék, joga legyen a városnak a vármegyei székház épü-
letét akkori becsértékében megvásárolni. 

Tüdős János dr. ezzel szemben indítványozza, mondja 
ki a közgyűlés, hogy a telekkönyvi korlátozás törlésébe 
beleegyezik, de feljegyzi azt, hogy ha Hajdú vármegye 
bármi okból megszűnnék, a vármegye vagy annak örököse 
tartozik a városnak a telek akkori értékét megfizetni. 

Márk Endre kifejti, hogy a város nem áll az építkezés 
útjába s csak azt nem akarja, ha majd valamikor a szék-
ház nem lesz Hajdú vármegye területén, a telek, melyet a 
város adott volt, ne menjen át más, idegen tulajdonába. 

Bakonyi Samn dr.: A testvér törvényhatósággal a 
legjobb viszonyban kell maradni. Ezzel a törvényhatósággal 
vívta meg legutóbb nehéz harcát Debreczen város. A köz-
zös harcra, sajnos, még lehet szükség. Tüdős János indít-
ványát fogadja el. Debreczen fejlődésére is kívánatos, hogy 
a vármegyei székház felépüljön. 

Zádor Lajos hasonló értelemben szólal fel. 
Fejér Ferenc dr. nem érti, miért kívánja a vármegye 

a telekkönyvi feljegyzés törlését. Felhozza példának, hogy 
a tábla telkére is fel van jegyezve ilyen korlátozás" és 
mégis felépítették a táblát. Felhozták, hogy tekintse a vá-
ros a testvéries viszonyt. Szóló kérdi, hogy a vármegye 
miért nem tekinti a testvéries viszonyt. Kérdi, egy isme-
retlen harmadik miért áll közelebb a vármegyéhez, mint a 
város. A korlátozást fentartandónak tartja. Különben elfo-
gadja a Tüdős indítványát. 

Simonffy Imre ny. polgármester támogatja Tüdős in-
dítványát. 

Kovács József polgármester: Azt az érvet hozták fel, 
hogy ha harminc évvel ezelőtt minden korlátozás nélkül 
kérte volna a vármegye a telket, odaadták volna. Akkor 
más helyzet volt. Hajdú vármegye akkor csecsemő korát 
érte és Debreczen igyekezett segítségére lenni. Most Hajdú 
vármegye egy megerősödött törvényhatóság. 

Többek hozzászólása után a közgyűlés Tüdős dr. 
indítványát 57 szóval 44 ellenében elfogadta. 

A közgyűlés Pécs városnak az összes tisztviselőknek 



A V A R O S 

és katonáknak a községi terhek viseléséhez bevonása érde-
kében a képviselőházhoz intézendő feliratát pártolólag fogadta 
el. A református lelkész értekezlet céljaira 2000 koronát 
szavazott meg a közgyűlés. Az orthodox izraelita hitköz-
ségnek templomépitésre 150 ezer darab téglát szavazott 
meg a közgyűlés azzal a kikötéssel, hogy az egyházi szó-
noklat nyelve magyar legyen. 

Vecsey Imre főjegyő előterjesztette ezután a helyi 
vasút részvénytársaság és a város közt kötendő szerződés-
tervezetet. A tervezetet a közgyűlés általánosságban el-
fogadta, ami után áttértek a részletes tárgyalásra. Kisebb 
módosításokat ajánlottak Zelinger Ede, Lukács Emil dr., 
Pogány Ármin, Révi Nándor dr., de a közgyűlés legnagyobb 
részüket elvetette. Ezután a közgyűlés a szerződést rész-
leteiben is elfogadta, valamint az áramszolgáltatási szer-
ződést is. 

Freund Jenő dr. azt kérdi, hogy mennyibe fog ke-
rülni a villamos telep berendezése. Révi Nándor azt mondta, 
hogy négyszázezer koronába fog kerülni. Kérdi továbbá, 
kit fog terhelni ennek a fedezete. 

Debreczeni Jenő igazgató: Szó sincs róla, hogy 
négyszázezer koronába kerülne, százezer koronából bőven 
kitelik és az sem a házipénztár terhére megy, hanem a 
vállalatéra. 

A közgyűlés ezután a csapatkórház építésénél felmerült 
tulkiadás fedezésére hatvanezer koronát szavazott meg, a 
házadó kataszter felvételi költségeire pedig tizenkétezer 
koronát szavazott meg. 

A közgyűlés a hordójelző hivatal szervezésére vonat-
kozó szabályrendeletet elfogadta s a hivatal vezetésével 
Szabó Miklóst bízta meg. 

Az iparos itjak önképző-egyesülete sürgős segélyért 
folyamodik a városhoz. A közgyülás utasította a tanácsot, 
hogy az ügyben sürgősen intézkedjék. A közgyűlés meg-
bízta továbbá a tanácsot, hogy a temetők rendezése ügyé-
ben ez év végéig tegyen javaslatot. 

Vecsey Imre főjegyző bejelentette, hogy a tanács a 
napidijasoknak az eddig adott 10 korona havi drágasági 
pótlékot emelje fel 20 koronára. A közgyűlés a bejelentést 
helyesléssel tudomásul vette. 

Szapáry József gróf Ajtó-utca 8. számú házát meg-
vételre ajánlja fel, mivel háza a szabályozási vonalba esik. 

Révi Nándor dr. javasolja, utasítsák a tanácsot, hogy 
a szabályozási tervet dolgozzák ki. Márk Endre kéri a köz-
gyűlést, ne zavarják össze a két kérdést. A kózgyüléí ugy 
határoz, hogy a házat harmincezer koronáért megveszi. 

A közgyűlés Haty Kálmán kérelmére a vizmüfelügyelői 
állás nyugdíjjogosultságát megállapította. 

Glück és Rosner cég hordógyárat akar Debreczenben 
létesíteni s a gyár részére három hold telket az ispotályon, 
további községi adó- és kövezetvám-mentességet kér. A 
közgyűlés Körösi Kálmán, Szántó Sámuel dr., Márk Endre, 
Csanak János és Zádor Lajos felszólalása után a kérelmet 
teljesítette, az adó- és vámmentességet tíz évre teljesen, 
további öt évre pedig ötven százalék kedvezménnyel meg-

Vargha Elemér dr. tanácsnok előterjeszti, hogy egy 
magyar biztosító társaság akar Debreczenben megalakulni 
tiszta magyar tőkével. A szervezők kérik a várost, hogy 
vegyen részt az alapításban. így meg lehetne oldani az ön-
biztositás kérdését is, a város, mint alapító évente legalább 
kilencezer koronát takarítana meg. A jogügyi bizottság és 
a tanács a kérelmet támogatja, javasolja, hogy kétszáz-
ezer koronával lépjen be az alapítók közé, de azzal a ki-

kötéssel, hogy legalább három millió korona "alaptőkével 
alakuljon meg a részvénytársaság. 

Szentesi János ellene van a kérelem teljesítésének. 
Zádor Lajos is helytelennek tartja. Szántó Sámuel liosz-
szasan foglalkozik egyes biztosító társaságok történeteve I. 
Ellenzi ó is a város hozzájárulását. 

Freund Jenő dr.: Azok a biztosító társaságok men-
tek tönkre, melyek, nem tisztességesen folytatták az üzle-
tüket. Ma már tapasztalatból tudják, hogy más országok-
ban, mint Németországban egy-egy várost mily hatalmassá 
tett a kebelükben létesült biztosító társaság. Hivatkozik 
arra, hogy a magyarországi biztosító társaságok kartelljé-
nek ki van szolgáltatva az egész ország. Nemzetgazda-
sági érdeket képez, hogy egy tisztán magyar tőkével ala-
kulandó társaság konkurrenciába álljon ez idegen tőkével 
dolgozó társaságokkal. A tanács javaslata mellett foglal 

Domahidy Elemér helyesli Freund Jenő felszólalását. 
Nemzetgazdasági szempontból a tanács javaslata mellett 
foglal állást. Az idegen tőkével dolgozó társaságok kar-
telljéböl ki kell ragadni az ország lakosságát. Helyesli, 
hogy a város hozzájárulását csak az esetben adják meg, 
ha a társaság legalább három millió koronával alakul meg. 

Többek hozzászólása után a közgyűlés 30 szóval 18 
ellenében elfogadta a tanács javaslatát, mely szerint a vá-
ros 200 ezer koronával hozzájárul a biztosító társaság 
alapításához. 

A közgyűlés a munkáskert-egyesületnek ötezer korona 
öt százalékos kölcsönt szavaz meg, továbbá három éven 
át ezer-ezer korona segélyt. 

A közgyűlés Korner Gyula lovasrendór felügyelőt 1488 
korona nyugdíjjal nyugdíjazta. 

Végül a főispán Budaházy Jenő közig, gyakorno-
kot tb. rendórfogalmazóvá, Harsányi Imre közig, gya-
kornokot tb. aljegyzővé nevezte ki. 

Ezután a közgyűlés véget ért. 

Városi kert-telepek. 
Mig városaink nemes ver senyre kelnek egy-

mással, hogy minél több és szebb középület eme-
lésével dokumentál ják fejlődésüket, addig a fásí-
tást, a parkok és gyermekját szóterek létesítését, 
a gyümölcs és konyhakertészet ügyét nem karol-
ják fel eléggé. Pedig akármily impozáns is egy 
kiépült, kiaszl'altozott városi ulca, ha nem ki-
fogástalan a tisztasága és a fásítása, ugy kedvesebb 
és az idegenre is kel lemesebben hat egy tiszta 
falu az ő fehérre meszelt házacskáival és árnyé-
kot n y ú j t ó lombos fáival. Pedig éppen a váro-
sokban kellene a fásításra nagyobb súlyt fektetni 
s gondoskodni, hogy a városokban a nagy tömeg-
ben együtt élő emberek, akiket élethivatásuk a 
műhelybe, v a g y hivatalos helyiségekbe zár, az 
alatt a kevés idő alatt, amit pihenésre szánhat-
nak, könnyen hozzáférhető, jól gondozott séta-
tereken, parkokban kereshessenek üdülést és 
szórakozást. Ha a város csak egy-két hold terü-
letén is egy rendben tartott faiskolát létesít, — 
amire egyébként törvény is kötelezi, egy-két év 
alatt annyi fát nevelhet, amivel utcáit, tereit 
fiatal ültetvényekkel bőven elláthatja, — sőt olcsó 
áron még a mágnásoknak is juttathat, hogy 



udvaraikat, kertjeiket ezek \s beültethessék és 
így idővel egész kis kertvárost teremthessenek. 

Arra kell tehát törekedni, hogy a város 
utcáin, terein minél intenzivebb legyen a fásítás, 
a város különböző pontjain minél több parkot 
és gyermekjátszó teret létesítsenek s a város 
közelében fekvő kiránduló helyeket pedig befási-
tott sétautakkal kell könnyen hozzáférhetővé 
tenni. Több városban a szépítő egyesületek igen 
dicséretre méltó eredményeket mutatnak fel. Ahol 
csak lehet, ilyen szépítő egyesületeket kell tehát 
alakítani, amelynek keretébe bevonandók a köz-
ségi teher alól amúgy is mentes állami és megyei 
törvényhatósági tisztviselők is, akik ilyen címen 
a város szépítéséhez szívesen hozzá is járulnak 
filléreikkel. 

Különösen szép eredményeket érhetnek el 
azok a városok, amelyeknek a város közelében 
elegendő mennyiségű szántóföldjeik terülnek el, 
amiket apróbb parcellákra felosztva mérsékelt 
árért oly kikötéssel kell bérbe adni, hogy azokon 
csak a kerti gazdálkodás űzhető. Más szóval tegyék 
lehetővé a városok, hogy mindenféle kedvezmé-
nyek nyújtása által minél több kiskert, vagy 
munkáskert, vagy minél nagyobb városi kert-
telep létesíttessék. 

A „kiskertek" intézménye Németországban 
általánosan el van terjedve. Ide Angolországból 
ültették át. Angliában már a mult század elején 
belátták, hogy a városok tőszomszédságában el-
terülő kisebb földrészeknek munkások részére 
való bérbeadásával a munkások életviszonyait 
nagy mértékben lehet javítani. 

Ezen kertek alig nagyobbak 200—600 • méter-
nél, amelyeknek tulajdona rendszerint a városoké, 
esetleg egyesületeké, testületeké, ritkán magáno-
soké. Nőegyletek kertbérleteket létesítettek. Beteg-
ápolási és rokkantegyesületek, szegénymenhelyek 
stb. kerteket rendeztek be, mert belátták; hogy 
az ő jótékony céljaikat: a betegápolást, a rokkant 
ellátást stb. a kertek révén könnyebben és elő-
nyösebben munkálhatják. 

Ilyen mintaszerűen berendezett kerttelepek 
közül különösen említésre méltó Kiel városáé. 
Kiel városban ilyen kertek egy nagy félkörben 
csoportosulnak a város körül. A kertterületet 4 m. 
széles utak keresztezik és ez utak oldalain lehe-
tőleg szabályos négyszögalakban feküsznek a 
kertek. A parcellákat maga a város keríti be élő 
sövénynyel. Kapuzatok, lugasok a bérlők tulajdo-
nai és azok saját izlésök szerint szabadon építtetik. 
A kerthasználas a bérlők belátására van bizva. 
Főleg veteményes kertészetel űznek, de gyümölcsöt 
és virágot is ültetnek. Mint hogy a szerződési 
feltételek szerint az ültetvények el nem vihetők, 
különösen a régibb kertek dus gyűmöcsfákkal és 
bogyós gyümölcscsel telvék. A bérösszeg két 
részletben esedékes. Aki nem fizeti pontosan, 
kertjét kellő rendben nem tartja, szomszédos 
bérlő társait károsítja, azzal szemben joga van a 
városnak a szerződést bármikor megszüntetni. 

Ezen kerttelep eredeti célja szegényügyi volt, 
idővel azonban inkább városgazdasági és népjó-
léti jelleget öltött. Ama gyakorlati haszna mellett, 

hogy a városvégi kopár, nem jövedelmező földek 
nagy jövedelmezőséghez jutottak, különösen szem-
betűnő erkölcsi kihatásuk, mert alkalmat adnak, 

•hogy a bérlő családjával szabad idejét egészséges 
kerti foglalkozással tölthesse el; elvonja ól a 
korcsmától. Más városban, igy pl. Darmstadban a 
telep közepén gyermekjátszótér van berendezve. 
Ezen kertek az erkölcsi hatáson kívül még anyagi 
hasznot is hoznak a bérlőknek, amennyiben 
azok nagy része termelési felesleggel is rendel-
kezik, melyet kiárusít. Nemes vetélkedés folyik a 
bérlők között, hogy minél szebbet és jobbat ál-
lítson elő és kertjét minél okszerüebben művelje. 

A mi városaink fogékonyak minden nemes 
eszme és újítás iránt. Meg vagyunk győződve 
tehát, hogy a legtöbben követik Debreczen nemes 
példáját s rövid idő alatt a magyar városok ve-
télkednek a kis kertek intézményének meghono-
sításában. 

H i r e k . 
— Személyi hir. Kovács József polgármester 

és Magoss György dr. főügyész a héten Budapes-
ten résztvesznek a debreczen—hajdusámsoni vasút 
közgyűlésén 

— Szabadságon. Roncsik Lajos főszámvevő 
szadságra utazott és szabadság idejét Boroszló 
fürdőben tölti. Távolléte alatt Kondor Kálmán 
számvevő helyettesíti. 

— Eskütétel. László János megválasztott erdész 
a héten tette le a városi tanács előtt a hivatalos 
esküt. 

— Siketnémák vizsgálata. A siketnéma iskola 
növendékeinek évzáró vizsgálatát f. hó 20-kán 
tartották meg a városháza nagytermében Wesz-
prémy Zoltán főispán elnöklésével. A vizsgálaton 
nagy közönség volt jelen. A tanulók igen szépen 
feleltek és a legnagyobb dicséret illeti meg az 
intézet tanárikarát az elért eredményért. A 
gyermekek igen nagy előhaladást tettek a külön-
böző fa- és kézimunkában. 

A hortobágyi lódijazás. A mull vasárnap 
délelőtt tartotta a debreczeni Gazdasági Egyesület 
szokásos tavaszi lódijazását a Hortobágyon. A 
díjazáson igen nagy közönség volt jelen, különösen 
a gazdák képviseltették magukat. A jelenvoltak 
között ott láttuk: Rickl Antal egyesületi elnököt, 
Király Gyula gazdasági tanácsnokot, Udvarhelyi 
Géza városgazdát, Rácz Lajos gazdasági titkárt 
stb. és a bíráló bizottság tagjait. Kilenc órakor 
kezdődött a kiáliitottlovak elővezettetése. A bíráló 
bizottság a dijakat — mint tudósítónk jelenti — a 
következőknek osztotta ki : Állami dij: (Anya 
kancák jutalmazása.) Az I. di jat : 10 darab 10 ko-
ronás aranyat nyerte Balogh József, a II. di jat : 
8 darab 10 koronás aranyat Király József, a III, 
di jat: 6 darab 10 koronás aranyat Ekli József, 
a IV. di jat: 4 darab 10 koronás aranyat Szentesi 
János, az V. di jat: Magyar János, a VI. di jat: 
Polgári József, Balogh Józsefet pedig oklevéllel 
tüntették ki. A második csoportban az I. dijat : 
10 darab 10 koronás aranyat Barna Mihály nyerte el 
3 éves csikóval. Továbbá 8 darab 10 koronás 



aranyat nyert Balogh József, Jóna János pedig a 
Lovar-Egylet di ját kapta. Kétéves kancacsikók 
közül az első di jat Axmann Gyula vitte el, a 
II. di jat Vásári András, a III. di jat Vestész Dániel 
kapták. Díszoklevelet nyert Polgári József. Egy 
éves csikók közül az I. di jat Debreczen sz. kir. 
város nyer te el, a II-ikat Burai József. Ezenkívül 
ínég több gazdát tüntettek ki d i jakkal és okle-
velekkel. Díjazás, után a nyertes lovakat nem-
zeti színű szalaggal díszítették föl s ugy mutatták 
be az érdeklődő közönségnek. Délben társasebéd 
volt a csárdában, mindvégig pompás hangulat 
uralkodott . 'Az első felköszöntőt Rickl Antal mon-
dotta a távollevő Hutflész Kázmér helyett. A szép 
társaság délután 3 óráig volt együtt s akkor a 
vonattal visszautaztak Debreczenbe. 

— A kiskertek művelése. A kis- vagy munkás-
kertek művelése szórakozást nyú j t a bérlő mun-
kásnak és családjának,_ elvonja a munkást a korcs-
mától, takarékosságra és megelégedésre szoktat ja ; 
családi érzését erősiti, gyermekeik az utcánélés 
veszedelmeitől megvonja, lakásviszonyait e n y h í t i : 

tágít ja ismeretkörét és egészséges levegőt élvez; 
végül a sa já t termésű konyhaveteményeinek 
előállításával a piaci drágaságot elkerüli. Megje-
gyezzük itt, hogy a Szántó Győző által létesített 
munkásker tekről a budapesti napilapok és a „Vá-
rosok Lapja" a legnagyobb elismeréssel szólnak. 

— A cigányok megrendszabályozása. Kaposvárról je-
lentik : Somogy vármegye törvényhatósága nemrég szabályren-
deletet dolgozott ki a kóbor cigányok megrendszabályozására, 
amelynek legradikálisabb intézkedése, hogy minden kóborcigány-
karavánnak lovai elkobzandók a menekülés megakadályozása 
végett. E szabályrendeletet a belügyminiszter egy ízben vissza-
utasította, a törvényhatóság azonban újra fölterjesztette. Most 
Hegyessy János, a szigetvári járás főszolgabírója javaslatot 
dolgozott ki s terjesztett a vármegyéhez, melynek célja, hogy 
az alispán rendeleti uton tartsa féken a megyében kóborló ci-

gányokat. Minden község területén csak egy cigánycsalád kapna 
településre engedelmet, a család feje igazolványt nyerne, mely-
ben a családtagok neme, kora is föl lenne tüntetve. Ezzel az 
idegen cigányok bevándorlása elkerülhető volna. Javasolja azt 
is, hogy a megyében lakó cigányokat az országos vásárok lá-
togatásától tiltsák el. 

— Pályázati hirdetmény. Budapest székesfővá-
ros által boldog emlékezetű József főherceg ur ő cs. 
és kir. Fensége honvéd parancsnokságának 25. évfor-
dulója alkalmából s annak emlékére, a m. kir. hon-
védség árvái részére, az illetőségre való tekintet nél-
kül. létesített alapítványi helyek közül f. évi szeptem-
ber 1-től a József fiárvaházban 1 hely kerül betöltés 
alá, amelv helyre ezennel pályázat hirdettetik. Az 
árvaházban való felvétel kellékeikép igazolandó : a) az, 
hogy a felvétetni kért gyermek tényleg a m. kir. 
honvédség kötelékébe tartozott vagy tartozó apának 
törvényes leszármazója; b) a vagyontalanság; c) félár-
váknál, akik tudnillik apátlanok vagy anyátlanok, az 
életben levő szülő vagyontalansága; d) hogy éptestii 
és elméjű, a himlőn átesett vagy ellene sikerrel be-
oltatott. Az árva kora és a szülők elhalálozása hite-
les anyak kivonattal, a testi és elmebeli állapot, a him-
lőoltás és a vagyontalanság közhatóságilag hitelesí-
tett orvosi és helyhatósági bizonyítvánnyal igazolandó. 
A kellően felszerelt bélyegtelen kérvénnyek, melyek-
ben a szülő vagy gyám neve, állása és lakhelye (vá-
ros, megye, utolsó-posta) is feltüntetendő, illetve fel-
említendő f. évi julius 15-ig a m. kir. honvédelmi 
miniszterhez nyújtandó be, ahonnan Budapest szé-
kesfőváros hatóságához fognak küldetni és a kijelö-
lési joggyakorlása végett József főherceg ur ő. cs. és 
kir. Fenségéhez fognak felterjesztetni. Az alapítványi 
hely az 1909—10. tanév kezdetén lesz betöltendő s a 
felvétel vagy fel nem vételről az árvák, hozzátartozói 
Budapest székesfőváros tanácsa által hatósági uton 
fognak értesíttetni. 

Alapíttatott 1561. 
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K Ö N T V N T O n M - V f l M L d m 
(VAROSMÁZÉPÜLET, KOSSUTH-UTCfl.) 

niodern technika legújabb 
vívmányaival felszerelve, ké-
szít mindenféle nyomtatva-
nyoKat a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, jutányos ár 
mellett. [ 

JYteghivóK, eljegyzési kár-
tyáig üzleti nyomtatványod, 
Körlevele^ a legízlésesebbeti 
állíttatna^ ki. — Yidéki meg-
rendelésedet gyorsan és pon-
tosan eszközöl. gsg gog (ffig 

T a r t ó s betciéreből k é s z ü l t t ö m ö n t v é n y e k k e l h e l y b e l i és vidéki n y o m -
d á k n a k , k ö n y v k ö t ő k n e k Jutányos á r é r t r ö v i d idő a lat t s z o l g á l u n k . 
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