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Közgyűlés. 
Debrecen sz. kir. város törvényhatósági bizottsága f. 

hónap 28-ikán közgyűlést tartott Weszprémy Zoltán fő-
ispán elnöklésével. A közgyűlésen a bizottsági tagok kö-
zepes számban jelentek meg, ami azt bizonyítja, hogy igen 
sokan vajmi keveset törődnek a város fontos ügyeivel. A 
tárgysorozat egyik legfontosabb pontját, a zárószámadást 
a közgyűlés a napirendről levette. 

Elnöklő főispán megnyitván a közgyűlést, a bizottsági 
tagok üdvözlése után rámutat a tárgysorozat fontosabb 
pontjaira. 

Polgármesteri jelenlés. 

Vargha Elemér dr. polgármesteri titkár felolvasta 
az 1907. évi március, április és május hónapokról szóló 
polgármesteri jelentést. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul vette. 

Belügyminiszter ur leirata. 
Vecsey Imre főjegyző bemutatja a belügyminiszter 

Urnák leiratát, melyben a törvényhatósági bizottság 1907 
január hónap 29-ikén hozott határozatát a Szedlák és Vámos 
cég részére a szerződéses áraknak 10°/o-al való felemelését 
kimondottat, feloldotta. 

A közgyűlés a Szedlák és Vámos cég kéré-
sét újból teljesiti és a szerződési áraknak 1 0 % 
emelkedését ugy az 1906., mint 1907. évre meg-
szavazza. 

A honvédelmi miniszter ur leirata. 

Vecsey Imre főjegyző előterjeszti a m. kir. honvé-
delmi miniszter Urnák a tényleges szolgálatból elbocsátott 
vagyontalan ós kereset nélkül levő katonáknak elbocsát-
tatásuk alkalmával állami segélyben való részesítését meg-
tagadó leiratát. 

A bizottsági közgyűlés a leiratot tudomásul 

Hadapród iskolába felvétel. 

Varga Károly tb. tanácsnok, előadó. A m. kir. hon-
védelmi miniszter ur felhívta a város közönségét, hogy a 
honvéd hadapród iskolában megüresedett egy alapítványi 
helyre bemutatási jogát gyakorolja. 

A bizottsági közgyűlés a nagyváradi honvéd 
hadapród iskolában egy Debreczen városi alapít-
ványi helyre első sorban Szabó István városi adó-
pénztáros István nevű hadapród iskolai növendék 
fiát, másodsorban pedig Nagy Sándornak Sándor 
nevű V. gimnáziumi osztályt végzett fiát, harma-
dik helyen Szigor Gyulának Gyula nevű IV. gim-
náziumot végzett fiát hozta javaslatba. 

A birtok határjelzés. 

Dr. Tóby Elek aljegyző a városi tanács nevében 
beterjeszti a birtok hátárjelzés tárgyában alkotott s a m. 
kir. földművelésügyi miniszter Urnák 85.965/VI—3. számú 
rendeletével jóváhagyási záradékkal ellátott szabályren-
deletet. 

A bizottsági közgyűlés a birtok határjelzés 
tárgyában alkotott ad. 75/1187 — 190-V bkgy. 
számú és a földmivelési miniszter Urnák 85,765/ 
VI—3. 8z. rendeletével jóváhagyott szabályren-
delet kihirdettetvén, annak életbelépési idejéül 
1907 augusztus hónap l-ső napjára tűzi ki. 

A debreczen—nyirbálod vasút. 

Vecsey Imre főjegyző, előadó. Olvastatott a keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter urnák 1907 junius hó 6-án 
4113|b—III. sz. a. kelt leirata, amelyben kijelenti, hogy 
méltányolva azon jelentós közgazdasási és forgalmi előnyeit, 

I melyet a debreczen—hajdusámsoni h. é. vasút folytatásaként 
| Nyírbátorig tervezett vasút létesítéséhez fűződnek, az annak 
j megvalósítását célzó törekvéseket a legjobb indulatu támo-

gatásban részesíteni és a vasút létrejöttét a rendelkezésére 
álló törvényes eszközökkel a lehetőséghez képest előmoz-
dítani fogja. Megjegyzi azonban, hogy e mellett nem zár-
kózhatik el azon igények jogosultságának elismerése elől 
sem, melyet a Nagykálló és érmihályfalvai vasúti összeköt-
tetések megvalósulására irányulnak, azért ezen vasút ter-
vezet támogatása elől sem akar kitérni és most létesítése 
iránt való tárgyalásokat a tervező szabolcsvármegyei h. é. 
vasutak részvénytársaságával folyamatba teendi. 

Ezzel együtt tárgyalás alá vétetett a debreczen—hajdu-
sámsoni h. é. vasút részvénytársaságnak kérelme, amelyben 
a f. évi április hó 26-án 135|6097—1907. bkgy. sz. alatt a 
nyírbátori vasút létesítéséhez megszavazott 300,000 kor. 
hozzájárulás tárgyában hozott közgyűlési határozat felté-
teleinek módosítása iránt folyamodik. Hangsúlyozva, hogy 
a kikötött feltételek míg egyrészt súlyos terhet rónak a 
vállalatra, másrészről olyanok, amelyek alkalmasak lenné-
nek arra, hogy a szép kilátások között megindult vonat 
létesítését meghiúsítanák, sót lehetetlenné tennék. 

A közgyűlés a kereskedelmi miniszter urnák 
a nyírbátori vasút ügyében kiküldött bizottság 
eljárására ós tisztelgésére válaszul adott leiratát 
örömmel veszi tudomásul 8 elhatározza, hogy ezért 
köszönő feliratot intéz, remélve és teljes bizalom-
mal várva ez ügyben nagybecsű támogatását. 

A debreczen—hajdusámsoni helyi érdekű 
vasút részvénytársaság kérelmét illetőlegkimondja 
a közgyűlés és elhatározza: 

1. A 135|6097 —1 907. bkgy. sz- határoz atá 
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nak azon feltételét, hogy a nyírbátori vasút rész-
vénytársaság székhelye Debreczen legyen, ugy 
magának a vasút társaságnak, mint Debreczen 
sz. kir. városnak és a többi érdekelteknek jól fel-
fogott érdekében is, a törvényhatóság által hozott 
áldozatokra tekintettel, továbbá is változatlanul 
fentartja, ahoz ez alkalommal is ragaszkodik. És 
midőn elvárja, hogy a részvénytársaság az enge-
délyezési tárgyalás alkalmával a város részéről a 
törvényhatóság elé terjesztendő ily értelmű elő-
terjesztés teljesítéséért pártolni fogja: egyben 
már ez alkalommal megbizza a városi tanácsot, 
hogy az engedélyezési tárgyalásnál a vasút kép-
vis'eltetésóról gondoskodjék és ezen feltétel telje-
sítését a kormányhatóság ott jelen leendő képvi-
selője előtt kérelmezze és kívánja. 

2. A fentebb idézett közgyűlési határozat 
azon kikötését, hogy a vasútvonal i 908. évi 
december hó 31-ig kiépítve és üzembe helyezve 
legyen, — méltányolva a kérelmező részvénytár-
saságnak ezen feltétel megváltoztatására vonat-
kozó indokait, — oda módosítja, hogy a vasút-
vonal az építést engedélyezendő okirat kiadásától 
számított 12 építési hónap alatt legyen kiépítve 
és üzembe helyezve. 

3. Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság 
által tervezett és az érdekeltségnek 1907 május 
hó 5 én Nyírbátorban tartott értekezletén meg-
állapittatott vonalhiány kiépítése esetén a guti 
telek Nyiradony község északi részén elhelye-
zendő állomásban elég könnyen megközelíthető 
s 2 kilométernél alig nagyobb távolságra fekvő 
rakodó vasúti állomást nyer, méltányolva a vasút 
által érintett vidék érdekeltségének 1907. évi 
május hó 5-én tartott értekezlete azon határoza-
tát, hogy Debreczen város közönsége megkeres-
tessék az iránt, hogy tekintettel arra, hogy a 
bemutatott tervezet szerinti vonalvezetésnél az 
összes magán érdekeltek és Nyiradony község is 
teljesen kielégítve vannak és a vasút létesítéséhez 
való hozzájárulásokat a bemutatott terv szerinti 
vonalvezetéshez fűzték: a város a határozatban 
foglalt kikötéstől tekintsen el," — mivel az en 
gedélyes társaságnak azon kötelezettsége, hogy 
az erdókitermelés esetén a Gutra szárnyvonalt 
tartozik építeni, ezutánra is fennáll, — mivel a 
vonalvezetésnek ily irányú elhelyezess megrövi-
dülvén a naponkint bejárandó távolság, az üzemi 
költségeket számottevóleg apasztani és a város 
befektetésének kamatot hozóvá tételét elősegí-
teni fogja és mivel teljesen céltévesztett intézke-
désnek tartaná, hogy a (enforgó körülmények 
között, amidőn egy verseny vonal megépítése iránt 
és tárgyalások folynak, a hajdusámson—nyírbátori 
vasútvonal létesítése éppen Debreczen város tör-
vényhatósága részéről támasztott, a vasútvonal 
által elérni sem ért jelentős közgazdasági és for-
galmi előnyökkel szemben kisebb fontosságú 
igények által akadályoztassák, esetleg meghiusit-
tassék, — mindezen elsorolt indokoknál fogva 
a közgyűlés azon feltételből, hogy a tervezett 
vasútvonal a guti telket is érintse és ott megálló 
hely létesíttessék: eltekint és beleegyezik abba, 
hogy a szóban levő vasútvonal a többi érdekelt-

ség által is elfogadott és a térképen vörös vonallal 
lerajzolt irányban vezettessék és létesíttessék és 
a hogy a nyiradonyi állomás a községnek északi 
részén helyeztessék el. 

A kivándorlás csökkentése. 

Vecsey Imre főjegyző előadó. A városi tanács elő-
terjeszti Szabolcs. Szatmár és Csanád vármegyéknek, Győr, 
Szatmárnémeti városoknak a kivándorlás csökkentése iránt 
a kormányhoz és képviselőházhoz intézett ós ide támogatás 
végett megküldött feliratait. 

Ezen feliratokat a bizottsági közgyűlés a 
maga részéről is pártolja és hasonfo szellemű 
feliratokkal való támogatásukat határozatilag 
kimondja. 

A bihari h. é. vasút ügye. 

Vecsey Imre főj egy ó előadó A városi tanács bemu-
tatja a bihari h.-érdekü vasutak részvénytársaságnak a 
székelyhíd—nagy létai vasút építésére vonatkozó átiratát. 

A közgyűlés a Székelyhidtól Nagylétáig ter-
vezett vasútvonal elsőrendű forgalmi szükségletét 
már 1900. évben határozat utján elismerte. Régi 
vágyát képezi a város közönségének, hogy a 
Szilágyság, amely vidék a régibb időkben Deb-
recennel kereskedelmi és ipari érdekekben egybe 
volt forrva, amely vidéket a változott viszonyok 
elszakítottak, újból Debrecenhez csatoltassék. 
Ezen óhaj megvalósítását teszi lehetővé a nagy-
léta — székelyhídi vasutrész kiépítése és a derecske 
— nagylétai vasútra annak idején megszavazott 
160.000 korona hozzájárulás tulajdonképpen 
csakis így válik gyümölcsözővé és a város emel-
kedésével kereskedelmének, iparának hasznossá. 

Ezen okokból indíttatva s elfogadva város 
Tanácsnak a jog- és pénzügyi-bizottsággal egyező 
javaslatát: a nagylétai--székelyhídi szabványos 
nyomtávolu kiépítendő vasútvonal létesítéséhez, 
törzsrészvények ellenében 100,000 kor. hozzájá-
rulást szavaz meg oly módon, hogy ezen összeg 
a községi adó-alapból 57,,-os kamatozás mellett 
25 év alatt való törlesztésre vétessék kölcsön. 
Az évi kamat és tőke törlesztésre szükséges 
összeg mindig a házipénztári költségvetésbe 
beillesztve nyerjen fedezetet. 

Folyamodó részvénytársaságnak a 31/1503— 
1900. bkgy. sz. határozatban kikötött feltételek 
elejtésére vonatkozólag kérelmét azonban nem tel-
jesítheti. Mikéntidézett 1900. évi határozatában ez 
alkalommal is szükségesnek, sót elengedhetetlen-
nek tartja oly feltételeknek kikötését, amelyek a ki-
építéssel együttesen biztosithatják Debrecennek 
a Szilágysággal való egyenes ós kedvező össze-
köttetését 8 ezen összeköttetésből a városra há-
rulható hasznot. Fentebb megszavazott hozzá-
járulását tehát következő feltételekhez köti: 

1. A tervezett vasútvonal szabványos nyom-
távolban 1909. évi junius hó végéig kiépítendő és 
forgalomba helyezendő. 

2. Ugy az áru, mint a személy forgalom te-
kintetében Debrecenből Nagylóta —Székelyhidon 
át Szilágysomlyóig egységes szállítási tarifa álla-
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3. Az áru forgalom gyors és akadálytalan 
lebonyolítása céljából a teheráru Székelyhidon és 
Nagylétán át Debrecenig minden irányból egye-
nesen átrakodás nélkül szállittassék. 

4 A személyforgalom kedvező és gyors 
lebonyolítása céljából Szilágysomlyótól illetve 
Zilahtól, Margitán, Székelyhidon, Nagylétán át 
Debrecenig közvetlen vonatok járjanak. 

5. A menetrend oly módon állíttassák össze, 
hogy az Debrecen város érdekeinek minden te-
kintetben megfeleljen. 

6. A szóban levő h. é. vasút részvénytársa-
ság igazgatóságában a városnak, illetve annak 
képviselőjének hely biztosíttassák. 

7. Hogy a teheráru díjszabás Székelyhíd— 
Nagyléta—debreceni útirányban lehetőleg, ol-
csóbb, de legalább is ugyanaz legyen, mint a 
székelyhíd—mihályfalvai—debreceni vonalon. 

8. Hogy a vonatok sebessége Székelyhíd — 
Debrecen között óránkint legalább is 26 kilo-
méter legyen. 

Ezen határozat 8 napon belül 15 napi köz-
szemlére kitétetni és ezen határidő eltelte után 
a netán beérkező fellebbezéssekkel és az összes ira-
tokkal jóváhagyás végett a m. kir. belügyminisz-
ter Úrhoz felterjesztetni rendeltetik. 

A Baik— Szilágyi-féle föld ügye. 

Vecsey Imre főjegyző előadó. Előterjesztetett a 
Baik—Szilágyi föld megvételének ügye. 

A bizottsági közgyűlés a Baik—Szilágyi-féle 
földterületből 10 kat. holdat 40,000 koronáért 
elad a hizlalók és gazdák sertésszállás és előle-
gező r. társaságnak oly módon, hogy az egész 
vételár a közgyűlés határozatának jogerőre emel-
kedése után 30 nap alatt fizetendő, kimondja 
azonban, hogy a szóban levő 10 kat. hold nagy-
ságú területet oly kikötéssel adja el 40,000 koro-
náért a kérelmező részvénytársaságnak, hogyha 
a részvénytársaság 30 éven belül megszűnik, 
vagy bármi okból) az eladandó területen sertés-
hizlaló üzemét abban hagyná, vagy a nevezett 
földet eladni határozná, Debrecen sz. kir. város-
nak telekkönyvileg is biztosítandó joga legyen 
ahhoz, hogy ezen földet az akkor rajta levő épü-
letekkel együtt 40,000 koronáért visszavehesse. 

A kölcsönsegélyző egylet ajánlata. 

Vecsey Imre főjegyző előadó bemutatja a debreceni 
kölcsönsegélyző egylet kérelmét, melyben a Piac-utcai 11. 
és 13. sorszám alatt levő tulajdonát képező teleknek hátsó, 
mintegy 450 D-ölet tevő részét a városnak ölenkint 150 
kor. egységárban megvételre ajánlja. 

A közgyűlés a városi Tanács javaslatának 
mellőzésével a halasztási indítványt fogadja el és 
a szóban levő ügyet a napirendről ez alkalommal 
leveszi. 

Egyben pedig megbízza a városi Tanácsot, 
hogy az Arany Bika-szálloda eladásának ügyét 
tegye alapos tanulmány tárgyává s a beszerzendő 
adatok alapján tegyen azokról javaslatot arra 
nézve, hogy ezen épület eladása megfelel-e a vá-
ros érdekeinek és vájjon nem lehetne-e azt eset-

leg másképpen értékesíteni, vagy más célra fel-
használni. 

A Bornyász ház földje. 

Vecsey Imre főjegyző előadó beterjeszti a Bornyász 
ház ondódi földjének eladása tárgyában hozott közgyűlési 
határozatnak a Belügyminisztérium részéről való jóváha-
gyását. 

A közgyűlés a v. Tanácsnak a jog- és pénz-
ügyi-bizottsággal megegyező javaslatát elfogad-
ván a Bornyász-fele Deák Ferenc-utcai 14. r. sor-
számú házasteleknek a város tulajdonát képező, 
mintegy l.h 800 •-öl nagyságú ondódi házutáni 
földjét Grusz Mór debreceni lakosnak 1331 ko-
rona vételárért örök áron eladja. 

A Berger Jenöné telkének ügye. 
Vecsey Imre főjegyző a Berger Jenóné tulajdonát 

képező telkeknek megvételi ügyét ismerteti. 
A közgyűlés a megejtett névszerint való 

szavazás eredményéhez képest a Berger Jenóné 
tulajdonát képező mintegy 1561 ••öl területű 
telkeket 110,000 koronáért megvenni határozta 
harmadszori szavazás után. 

A Könyök-utcai telkek. 
Vecsey Imre főjegyző előterjeszti a Könyök-ntcai 7. 

és 9. számú teleknek elidegenítési ügyét. 
A közgyűlés a fentnevezett telkeket har-

madszori szavazás után 3200 koronáért eladni 
rendelte. 

Dalmy Kálmán ajánlata. 
Vecsey Imre főjegyző előadja Dalmy Kálmán ajánla-

tát telkének a város részére leendő megvételére. 
Miután a közgyűlés előbb névszerint való 

szavazással hozott határozatával a Berger-féle 
telkek megvételét elhatározta; miután ezen tel-
kek a közöttük fekvő Dalmy-féle telekkel nyer-
nek kiegészítést, a város fejlődésének érdeke 
szempontjából és mert kívánatos, sót pénzügyi 
szempontokból is indokolt, hogy a város létesí-
tendő intézményeinek elhelyezhetése céljából, a 
város forgalmi középpontjához közel eső telkeket 
alkalomadtán előrelátásból, előnyös árban meg-
szerezze ; a közgyűlés elhatározta, hogy a Dalmy-
féle telket ölenként 10 korona vételárért az ingat-
lanszerzési alap terhére megveszi ós ezen ingatlan 
szerzés felett a törvény szerint megkívánt név-
szerint való szavazást a legközelebb tartandó 
közgyűlés napirendjére kitűzi 

A gyámpénztári mérleg. 

Bészler Károly tb. főjegyző, előadó beterjeszti a 
gyámpénztárnak 1907. év I. negyedében történt megvizs-
gálásáról felvett jegyzőkönyvet és az 1906. évi gyámpénz-
tári zárószámadást és mérleget. 

A közgyűlés a bemutatott jegyzőkönyvet, 
zárószámadást és mérleget tudomásul veszi és a 
belügyminiszter úrhoz felterjeszteni rendeli. 

A közkórházból. 
Korner Adolf tanácsnok, előadó beterjeszti a deb-

receni közkórház 1906. évi számadási zárlatát és 1908. évi 
költségelőirányzatát. 
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A törvényhatósági bizottsági közgyűlés a 
debreceni közkórháznak az 1908. évre, a kórházi 
igazgató főorvosa által egybeállított és a kórházi 
bizottság által átvizsgált és helyesnek talált költ-
ségelőirányzatát, amely szerint az évi szükséglet 
193,333 K 96 fillérrel, a bevétel 192,773 K 96 fil-
lérrel és a hiány 500 koronával állapíttatott meg, 
amely hiány a 107,300 ápolási nap alapul vétele 
mellett 1 kor. 79 fillérben megállapítandó napi 
ápolási költséggel lenne fedezendő, elfogadja és a 
költségelőirányzat, leltár, tartalék-alap kimuta-
tások két példányát az 1906. évi zárlattal, együtt 
elfogadás és megállapítás végett a belügyminiszter 
úrhoz felterjesztetni rendeli. 

A zárószámadás ügye. 

Vecsey Imre főjegyző, előadó. Tárgyalás alá vétetett 
a házipénztárnak, a házipénztár által kezelt alapoknak, 
ezzel együtt a város világítási-vállalatának és könyvnyomda-
vállalatának zárószámadása. 

A közgyűlés a városi tanács javaslatát elfo-
gadja és mig egyrészről tudomásul veszi, hogy a 
tanács a zárószámadásokra vonatkozó és a tör-
vény által elrendelt intézkedéseket idejekorán 
megtette, másrészről elfogadja és megállapítja, 
hogy a zárószámadások az erre hivatott és erre 
felkért szakbizottságok által előre nem látott 
közbejött körülmények miatt és igy tehát elfo-
gadható indokok folytán szabályzatoknak meg-
felelő módon, tüzetesen átvizsgálhatok nem 

A közgyűlés a bemutatott zárószámadáso-
kat, miután azoknak a közgyűlési tárgyalást 
megelőző tüzetes átvizsgálását szükségesnek, sőt 
elengedhetetlennek tartja, ez alkalommal tárgya-
lás alá nem veszi, azokat a napirendről leveszi és 
visszaadja a tanácsnak azon megbízással, hogy az 
1906. évi zárószámadásoknak az erre hivatott 
bizottságok által leendő tüzetes, szabályszerű 
megvizsgáltatását oly módon ós sürgősen gon-
doskodjék, hogy azok egy, a folyó évi szeptember 
havi rendes közgyűlésen tárgyalás alá veendő 
jövő évi költségvetések összeállítására és előké-
szítésére előtti időben összehívandó közgyűlésre 
bocsáttassanak. 

Azon fentebb hangoztatott meggyőződésből 
kiindulva, hogy a zárószámadások tüzetes és fe-
lelősség melletti átvizsgálása szükséges, sót elen-
gedhetetlen, miután főként ezen vizsgálatok telje-
sítésére lett felelősség mellett szervezeti szabály-
rendeletünkben a felügyelő-bizottság szervezve 
és felállítva s annak működése csakis azon okból 
lett felfüggesztve, mert hatáskörének megállapí-
tása a gyakorlatban nem bizonyult jónak és cél-
szerűnek : a közgyűlés a felügyelő bizottság újból 
felélesztésére s annak tagjainak megválasztására 
vonatkozó, a jog- és pénzügyi bizottság javasla-
tával érdemben egyező tanácsi javaslatot elfo-
gadja. 

A felügyelő-bizottság tagjaiul a f. 1907. évre 
a tagok részére megállapított díjazás mellett, 
f. évi julius 1-től számítva Márton Imre, Poroszlay 
László, if j. Schvarcz Vilmos és Rochlitz Artúr b, 
tagokat választja meg és őket már a jelen alka-

lommal a napirendről levet, zárószámadások át-
vizsgálására felhívja. 

Szervezeti szabályrendelet módosítás. 

Vecseg Imre főjegyző előadó bemutatja a városi ta-
nács nevében, hogy a szervezeti szabályrendelet módosítá-
sára vonatkozó munkálat a szakbizottságok által, a fizeté-
sekre vonatkozó rész kivételével, letárgyaltatott. A fizetések 
általános rendezésére való javaslat is elkészül ugyan, azon-
ban a kiküldött bizottság a közbejött városi ügyek előké-
szítése ós a bizottsági tagok másnwmü elfoglaltsága miatt 
letárgyalható ós elkészíthető nem volt. Javasolja tehát a 
tanács, hogy ezen bejelentést tudomásul veszszi és a szerve-
zési szabályrendelet, valamint a fizetések rendezésére vo-
natkozó tervezet tárgyalását a f. évi szeptember havi rendes 
közgyűlés napirendjére kitűzni méltóztassék. 

A közgyűlés a városi tanács bejelentését 
tudomásul veszi és azt, hogy a szervezeti szabály-
zat módosítására ós a fizetések rendezésére vo-
natkozó javaslat ez alkalommal be nem mutatta-
tott, indokoltnak találván, ezen javaslat tárgyalását 
a f. évi szeptember havi rendes közgyűlés napi-
rendjére kitűzi. 

Pénzkölcsönzési szabályrendelet. 

Vecsey Imre főjegyző előadó. A városi Tanács beje-
lenti, hogy a pénzkölcsönzési szabályrendelet tervezet el-
készült ugyan, de részint az idő rövidsége miatt, részint a 
szakbizottságok egyéb elfoglaltsága folytán letárgyalható 
nem volt. Ajánlja tehát, hogy ezen szabályrendelet az ok-
tóberi rendes közgyűlésen tárgyaltassék. 

A közgyűlés a kölcsönzési szabályrendelet 
tárgyalását az októberi közgyűlésre tűzi ki. 

A világítási vállalat üzleti szabályzatának függeléke. 

Tóby Elek dr. előadó. A városi Tanács beterjeszti a 
város világítási vállalatának villamos üzemre való kifej-
lesztése következtében az üzleti szabályzatnak kiegészítő 
részéül szolgáló függeléket azon a jog és pénzügyi-bizott-
ság által tett módosításokkal való elfogadás és megállapí-
tás végett. 

A közgyűlés a függeléket tudomásul veszi 
és azt a szokott idő letelte után a Belügyminisz-
ter Úrhoz felterjeszteni rendeli. 

Átírási szabályrendelet. 

Vecsey Imre főjegyző, előadó. A városi tanács elő-
terjeszti, hogy Debreczen város határában a tulajdonos 
személyében bekövetkezett változás alá esett ingatlanok 
telekkönyvi átírásáért fizetendő átírási dijról szóló szabály-
rendelet érvénye folyó 1907. év végével lejár, —joghatá-
lyának meghosszabbítása iránt a m. kir. belügyminiszter 
úrhoz felterjesztés intéztessék. 

A bizottsági közgyűlés elhatározza, hogy a 
bemutatott szabályrendelet érvényének meghosz-
szabbitása iránt, annak befoglalása mellett, hogy 
ezen szabályrendelet a város fejlődésére és hala-
dására nézve nagy jelentőségű és létesítményinek 
gyarapításához nagy segítségül szolgál, — felír 
a belügyminiszter úrhoz. 

A mezőgazdasági szeszgyár ügye. 

Király Gyula tanácsnok előadó. A városi Tanács 
Hidvéger Miklós és József talál felállítani szándékozott me-
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zógazdasági szeszgyár ügyében tett m. kir. pénzügyigaz-
gatósági iratot bei u Latja. 

A közgyűlés a m. kir. pénzügyminiszter 
Urnák f. 1907. április hónap 3-án 11,944. szám 
alatt kelt rendelete, melyben Hidvéger József és 
Miklós kérvényezőket a szesz kontingensben 
nem részesiti — tudomásul veszi ós az iratokat 
levéltárba tétetni rendeli. 

Elszámolás az iparos tanonciskola építéséről. 

Bészler Károly tb főjegyző előadó. A városi Tanács 
jelentése az iparos tanonciskola felépítése és az építtetés 
felülvizsgálata tárgyában. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul vette. 

A Petőfi-társaság kérése. 

Varga Károly tb. tanácsnok előadó. A városi Ta-
nács a jog- és pénzügyi bizottság véleményével megegye-
zóleg pártoló javaslattal beterjeszti a budapesti Petőfi-tár-
saságnak kérelmét, melyben a Petőfi ház és az abban 
elhelyezendő Petőfi muzeumra adomány iránt folyamodik. 

A közgyűlés a kegyeletes célra 1000 koro-
nát szavaz meg egyhangúlag. 

A Csokonai-kör kérelme. 

Varga Károly tb. tanácsnok előadó. A debreceni 
Csokonai kör kérelme a Debreceni Füvészkönyv százados 
emlékünnepe s az ezzel kapcsolatban létesítendő emlékmű 
tárgyában. 

A közgyűlés ezen célra 2500 koronát sza-
vaz meg és az emlékmű létesítésére alakult 
bizottságba Vecsey Imre főjegyzőt és Oláh Károly 
tanácsnokot küldi ki. 

A faipar részvénytársaság kérelme. 

Vecsey Imre főjegyző előadó. A városi Tanács elő-
terjeszti Békésy László és társainak, mint a debreceni 
faipar részvénytársaság alapitóinak kérelmét a létesítendő 
vállalat részvényeséül jegyzése iránt. 

A bizottsági közgyűlés a városi Tanács ja-
vaslatát elfogadja b a debreceni faipar részvény-
társaság részvényéből 10 darabnak jegyzését 
elhatározza azon kikötés mellett, hogy a város a 
részvénytársaság igazgatósági tagságában ma-
gát képviseltesse. 

A 10 darab részvény árának, darabonkint 
100 koronájával számítandó 1000 korona össze-
ge az 1908. évi költségvetés terhére lesz elóirva. 

Luczi Ferenc folyamodása. 

Varga Károly tb. tanácsnok előadó. Luczi Ferenc 
amerikai állampolgár, debreceni lakos községi kötelékébe 
való visszavételét kéri. 

A közgyűlés a kérelmet az esetben teljesiti, 
ha Luczi Ferenc a magyar állampolgárságot 
visszaszerzi és 100 korona községi kötelékbe 
való felvételi dijat fizet. 

Egy fegyelmi ügy befejezése. 

Vecsey Imre főjegyző előadó. Előterjesztetik a köz-
igazgatási bizottságnak 272/1907. kb. sz. határozata, a m. 
kir. belügyminiszter Urnák 115,497/V/a—1906. számú 
leirata, melylyel a Tóth Mária, özv. Simon Istvánné, most 

Arcsay Miklósné és időközben nagykorúakká vált gyer-
mekei, továbbá Simon Ietván és Gizella panasza ügyében 
a városi árvaszék elnöke Bészler Károly, két ülnöke dr. Med-
gyaszay Dezső ós Medgyaszay Miklós és volt ügyésze, jelenleg 
városi főügyész dr. Magoss György ellen saját kérelmükre 
indított fegyelmi ügybe a közigazgatási bizottság fegyelmi 
választmányának 522/1906. bkgy. sz. alatt hozott azon 
határozatát, melyszerint a fenti panaszosok fegyelmi pana-
sza folytán lefolytatott fegyelmi eljárás abbanhagyása, 
illetőleg a további eljárás beszüntetése mondatott ki — 
nevezett panaszosok által benyújtott fellebbezés mellőzé-
sével indokainál fogva felsőfokulag helybenhagyatott. 

Az előterjesztett fegyelmi ügy beszüntetését 
a bizottsági közgyűlés tudomásul veszi. 

Dezső László fegyelmi ügye. 

Vecsey Imre főjegyző előadó. A városi Tanács beter-
jeszti a város közigazgatási-bizottsága fegyelmi választmá-
nyának határozatát, melyben Dezső László rendőrfőkapitá-
nyi iktatót az 1886. évi XXIII. t.-c. 1. §-a a. pontjába 
ütköző két rendbeli fegyelmi vétsége folytán 500 korona 
pénzbüntetésre ítélte. 

A közgyűlés a fegyelmi ügy befejezését tu-
domásul veszi. 

Dezső László> lemondása. 
Vecsey Imre főjegyző előadó. A városi Tanács bemu-

tatja Dezső László rendőrfő kapitányi iktató nyilatkozatát, 
melylyel a városnál elfoglalt hivatali állásról lemond, nem 
tartván igényt sem nyugdíjra, sem végkielégítésre. 

A közgyűlés a lemondást tudomásul veszi és 
felhívja a Tanácsot, hogy a lemondás folytán 
megüresedett rendőrfókapitányi iktatói állásnak 
pályázat utján való betöltése iránt Főispán urnák 
tegyen előterjesztést. 

Szabadságolások. 

Dr. Tóth Emil előadó. 
A közgyűlés Vecsey Imre főjegyzőnek 6 heti, 

Szabó Kálmán tanácsnoknak 10 heti, Roncsik 
Lajos fószámvevőnek két havi, Péter Gábor vásár-
felügyelőnek hat heti. Szentgyörgyi József illeték-
nyilvántartónak 30 napi, Balogh Sándor közigaz-
gatási gyakornoknak 2 havi szabadságidőt adott. 

Nyugdíjazások. 

Előadó: Tóth Emil dr. 
A bizottsági közgyűlés Ember Lajos városi 

nyomdai üzletvezetőt 20 évi szolgálata után évi 
1440 koronával nyugdíjazza saját kérelmére. — 
Rezes Bálint, volt városi rendőr özvegyének 400 
korona végkielégítést szavazott meg, ellenben a 
debreceni zenede ama kérelmét, hogy az ott 
alkalmazott tanárok a városi nyugdíjintézetbe 
vétessenek fel, — nem teljesítette. 

Orvosi és bába oklevelek kihirdetése. 

A városi Tanács bejelenti dr. Guttman Leopold egye-
temes orvostudori oklevelét a közgyűlés elé terjeszti. 

Tudomásul vétetett, valamint kihirdeti a 
közgyűlés Takács Jánosné és Klein Menyhértné 
bába oklevelét. 

A tárgysorozat kimerittetvén, elnöklő főispán ur az 
ez alkalommal felvett jegyzökönyvek hitelesítésére határ-
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időül f. év július hónap l-ső napjának délutáni 4 óráját 
tűzi ki. 

Hitelesítési jegyzőkönyv. 

Jelen voltak: Weszprémy Zoltán főispán elnöklete 
alatt Kovács József polgármester, Vecsey Imre főjegyző, 
Bészler Károly tb. főjegyző, árvaszéki elnök, dr. Magoss 
György tiszti főügyész, Király Gyula, Csóka Sámuel ta-
nácsnokok, Varga Károly tb. tanácsnok aljegyző, dr. Tóby 
Elek, dr. Tóth Emil, dr. Vargha Elemér aljegyzők, továbbá 
Márton Imre, Juhász Ignác, id. Kertész István, Stégmüller 
Árpád, dr. Körösi Kálmán, Szentesi János, ifj. Kertész Já-
nos, Debreceni Jenő biz. tagok. 

A f. 1907. évi junius hónap 28 ikán tartott bizottsági 
rendes közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére főispán 
ur által határidőül f. év juliua hó l-ső napjának d. u. 4 
órája tűzetvén ki, ez alkalommal felolvasott jegyzőkönyvek 
meghitelesittetnek s kihirdettetnek rendeltettek. 

A Kistemplom építéséről. 
A városi muzeum, mint Debrecen város történelmi 

emlékeinek legelső sorban hivatott kutatója és gondviselője, 
kötelességének ismeri, hogy a ref. Kistemplom toronysisak-
jának lebontása alkalmával e csaknem 200 éves s különö-
sen a magyarországi protestáns egyházak önkormányzatát 
is megsemmisüléssel fenyegető 1860 iki császári pátens 
ellen folytatott bátor küzdelem idejében történelmi neve-
zetességre jutott templomról, nagyobb részben ismeretlen, 
illetőleg kevéssé ismert adatok közlésével tájékoztassa az 
érdeklődő közönséget. 

A Kistemplom helyén már a XVII. század közepétől 
fogva állott közös istenitiszteletre szolgáló egyszerű épület, 
szerény imaház, melyet azon időbeli városi jegyzőkönyvek 
közönségesen „8zin"-nek» neveznek, valószínűleg azért, 
mert annakelőtte vásárcsarnoknak, színnek használták ez 
élénk torgalmű helyen. E „szin" volt a kálvinista Debre-
cen második temploma a csucsiveskori Szent András egy-
háza mellett. Első papja Vetési Sándor, akinek e hivatalba 
elhívásával — 1661-ben — a negyedik prédikátori állást 
szervezte á tiszteletes városi tanács. 1671 —1684 között 
vagy újjáépítették, vagy inkább kibővítették a színnek ne-
vezett templomot. Erre engednek következtetést azok a 
szűkszavú jegyzőkönyvi feljegyzések, amelyek szerint Csa-
tári Bálint szonátor 1671-ben „a színnek építésének egy 
részét magára vállalta"; valamint azok a jelentékeny ado-
mányok, amelyek az 1679 évi városi számadásban a Német-
utcai Uj templom épületére gyűltek. 

A szatmári békekötés után a város népe megint sza-
pordásnak indult; elmúlt keserves évtizedek pusztító csa-
pásait és szakadatlan szenvedéseit is lassanként kiheverte, 
Ugy, hogy jámbor élétü eleink uj, diszes, nagy templom 
építésének szükségét mindinkább jobban érezek, noha ke-
véssel azelőtt, 1704—1705 körül kisebbszerü harmadik 
templomot emeltek a külső ispotályban, de más indítéka 
is lehetett a tágas uj Istenháza után való érős vágyakozás-
nak. Vagyis nem egészen véletlen munkája volt az, hogy 
a bibliának Komáromi Cs. György debreceni tudós prédi-
kátor fordítása szerint való felette költséges kinyomatása 
(harmincezer forintnál többet költöttek reá a hitbuzgó 
debreceniek). Meg a Kistemplom építése ugyanazon időre 
esik a r. katholikus egyházak királyi akaratra történt res-
taurálásával Gróf Csáky Imre bíboros püspök s Bakó 

nagyprépost által bőkezű áldozatkészséggel s hódító szán-
dékkal felállított kath. kultusz ás kultur intézményekkel 
szemben védő erőségül emelték a vallásukhoz hajthatatla-
nul ragaszkodó debreceniek ezt az uj templomot és nyom-
tatták ki a bibliát. 

E templom építését különben az is siettette most már, 
hogy 1719 julius 17-én Cegléd- és Piac-utcák a város há-
zaival, nyomdájával, patikájával, a régi Kistemplommal 
együtt körül belől 400 ház porráégett. 

Még azon esztendőbeli szeptember elején megkezdték 
az építkezést. Ez nem ment akkor olyan lázas gyorsaság-
gal, mint szokott menni manapság. — 1720 tavaszán 
ugyan már tető alatt volt a templom, de csak 1721 tava-
szán boltozták be, ekkor csinálták a portikusokat is. A 
torony fundamentuma megásásáhoa 1722 ben fogtak. Ez 
évben vakolták be a templom falait. Noha 1725 december 
5-án feltették a 26 % pozsonyi vékánji nagyságú 462 font 
sulyu vörös réz gombot is a torony csúcsára s abba réz-
táblára vésett latin nyelvű iratot rejtettek: még 1726-ban 
is serényen dolgoztak a tornyon. Ez évben húzták fel a 
toronyba a két uj harangot és állították fel az órát 2985 
forint költséggel. 

Az uj templomban tartott legelső istenitisztelet idejét 
bizonyosan nem tudjuk. Do ugy látszik hogy 1721 szept 
15-en már hálát adott benne az istenfélő gyülekezet. 
Ugyanis az 1721. évi városi számadás szerint nevezett na-
pon 4 darab körmöci aranyat találtak az uj templom 

A templom körül belől teljesen a hivek önkéntes ado-
mányaiból és ingyen adott szekeres szolgálatával épült fel. 
A városi elöljáróság legfeljebb az építkezéssel járó bajlódás 
terheit hordozta csak. Bátori Szabó András vagyonos pol-
gár 1716 nov. 18-án kelt végrendeletével készpénzben 
hat ezer magyar forontot s a mai br. Podmaniczky ház he-
lyén állott házának Német-utca felől eső részét boltjaival 
együtt testálta e templom építésére, özv. Mészáros Anna 
külön 300 forintot hagyományozott, Komáromi György, 
Comáromi István, Diószegi Sámuel, Domokos Miklósné, 
Pósalaki Jánosné, Békési Péter ás neje, Dómján István, 
Tóth István 500 — 10Ü forint közt adakoztak. Számtalanon 
adtak kisebb összegeket. Ugy, hogy adományokból és ha-
gyományokból Báthori András hatezer forintján kívül 
1719 -1726 között 8000 frtnál több begyült. Az építési 
költségeket a regi városi számadásokból lehetetlen ponto-
san megállapítani. De aligha tulozunk, ha ezeket az ingye-
nes fuvarozáson felül. 15,100—15,200 magyar forintra be-
csüljük. Az uj templom kómives és ács munkáit leginkább 
idegenek végezték. A számadások legtöbbször Palczer 
kómivest emlegetik, mig a gombba betett réztábla vállal-
kozó mesterekül Buráiner Bőldisár kómivest, Kuncz Kris-
tóf ácsot és Daraveczki György felügyelót nevezi meg. 

Még teljesen meg sem száradt a friss vakólat az uj tor-
nyon, máris leégett. 1727 március 27-én irtóztató szélben 
Csapó-utcán a Jóna Mihály né vágó színje meggyuladván, 
„ 3 óra alatt az egész városnak színe és nagyobb része (hat-
száz háznál több) az uj templommal és torony nyal, ahonnan 
a harangok és az óra is lehullottanak, elhamvadott". 

A tanács 172? május 4 én elrendelte á kistemplomnak 
egyszerű fedéllel való beboritását s ezt a munkát Kuncz 
Kristóf egri ácsmesterre bízta 600 Rhénes írtért és 2 gönczi 
hordó borért. Á templom kőműves munkáját Weingartner 
János Leopold, a toronyét peflig 1729 május 27-én Baur 
vagy Paur János György vállalta fel. Utóbbi tartozott a 
torony falát három öllel 470 Rh. forintért a maga ételén, 
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italán feljebb vinni, de neki is, mint a többi mesternek, 
anyagot és napszámosokat a város adott. A munkabér jel-
lemzésére előhozunk néhány adatot: Makula Pál pallér,aki 
a torony körül az állást is csinálta, 60 78 dénár, a kőmű-
ves legények 60—66, a helybeli faragó molnárok 42, a 
napszámosok pedig 24 dénárt kaptak. Száz dénár tett egy 
magyar forintot, egy magyar forint pedig kevesebbet ért 
egy rajnai forintnál, amelyben 60 krajcárt számítottak. A 
torony elébbeni gombját helyreállították és. 1729 október 
12-én az 1725. évszámot és M. B. (Michael Bárányi, akkori 
főbíró) kezdő betűket viselő vörösréz vitorlával együtt is-
mét feltették s beléje a templom rövid történetét tartalmazó 
papir emléklapot helyeztek, amely a füst miatt idővel egé-
szen megsemmisült. Csupán e torony gombra 1729-ben 
749 frt 04 dénárt költöttek. A tornyot is zsindely helyett 
bádoggal borították. A restaurálás összes költségei 
1727 — 1730. években hozzávetőlegesen 4000—4500 frtra 
mentek, amelyből közel 800 frtot ismét önkéntes adakozás 
pótolt. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy 1729-ben a 
toronyóra mutató tábláit egy diákifju, Komáromi Dallos 
István festette, akinek ezt a munkáját 14 frt 40 dénárral 
honorálta a tanács. 

Azóta is többször szorult gyökeres javításra a kis-
templom és tornya. 1767-ben Osvald György tokaji ács uj 
fedelet csinált a templomra; 1788—89-ben is nagyobb iga-
zitások folytak rajta; 1792-ben a földrengést igen meg-
érezte a torony; 1804-ben Faggyas Gáspár javított a 
torony fedelén; 1824—27 között megint javításra szorult 
B már akkor újonnan való építését indítványozták; 1844 ben 
Brucknei- Erneszt ács és Müller Bálint bádogos reparálgat-
ták. 1861-ben megint szükségessé vált a templom javítása; 
1862-ben a presbitérium ugyancsak e helyen uj templom 
építését határozta el s e célra tekintélyes adomány gyűlt 
össze, amely azóta 370 ezer koronára szaporodott. Uj 
templom építésére jövedelmeznek a templom körül lévő 
boltok is. Mostani alakját az 1876-beli gyökeres átalakítás-
sal nyerte. 

Értesítés. 
A debreceni m. kir. pénzügy igazgatóság a következő 

átiratot intézte városunk polgármesteréhez: 

Nagyságos 
Kovács József polgármester urnák 

Helyben. 

A nagyméltóságú magyar kir. Pénzügyminisztérium 
38,757|907. P. sz. rendeletének hiteles másolata hivatalos 
tisztelettel s oly megkereséssel tétetik át, miszerint szíves-
kedjék soronkivül tudatni, hogy Debreczen szab. kir. város 
belépett é a m. kir. posta takarékpénztár cheque és clearing 
forgalmába, vagy az Osztrák-Magyar bank giró for-
galmába. 

És minthogy a szóbelileg szerzett értesülés szerint a 
város részére vállalkozók, kereskedők s iparűzők által tel-
jesített áruszállítások és munkálatokért érdembe hozott 
kijárandóságok kiutalását fel- és ellenjegyző számvevőségi 
ós pénztári tisztviselők nem tudják és nem tudhatják, hogy 
valamely kijárandó ság, a várossal kötött szerződés alapján 
avagy szerződési viszony nélkül csupán egyes esetekben 
tett megrendelések folytán teljesített áru- vagy anyagszál 
litás és munkálatok dijaképpen utaltatott- é ki és így azt 
sem állapithatják meg, hogy a kifizetendő összegből csupán 

a II-odfoku nyugta bélyegilleték, avagy az 1881. évi XXVI. 
t.-c. 10. §-a és a törvényhatósági joggal felruházott váro-
sokra vonatkozólag az 1902. évi pénzügyi közlöny 214-ik 
lapján megjelent 35,668| 1902. P. M. sz. körrendelet értelmé-
ben nemesik a nyugtatvány II odfoku, hanem azonkívül 
még a szerződés után a II-od, illetőleg III-ad fokozat sze-
rinti illeték levonása is követelendő e ? az e tekintetben 
felmerült kételyek és bizonytalanság eloszlatása céljából 
szíveskedjék sürgősen intézkedni, hogy jövőben már az 
utalványrendelet kiutaló végzésben határozott utasítás 
adassék a kifizető pénztárnak arra nézve, hogy a kiutalt 
összeg vétjogosultnak a II-odfoku nyugta a bélyeggel, avagy 
azonkívül még a szerződés utáni Ill-ad, esetleg II od foko-
zat szerint járó bélyeggel is ellátandó nyugtájára fizettessék 
és minden oly esetben, amidőn az érdembe hozott összeg 
cheque utján egyenlittetik ki, a fentebbiek értelmében járó 
nyugtatványi és esetleg a szerződési illeték lerovassék. 

Debreczen, 1907 junius hó 17-ón. 
Eisenmann, 

p. ü. igazgató h. 

Másolat. 
A m. kir. pénzügyminisztériumtól. 38,757. sz. A m. kir. 

pénzügyigazgatóságnak Debreczen. Arról értesültem, hogy 
a törvényEátósági joggal felruházott városok a m. kir. 
posta-takarékpénztár cheque és clearing forgalma s az 
Osztrák-Magyar Bank giró forgalma utján teljesített kifize-
téseik alkalmával nem gondoskodnak sem a nyugtatványi, 
sem az 1881: XXVI. t.-c. 10. §-a értelmében lerovandó 
szerződési bélyegilleték lerovásáról s hogy ilyen esetekben 
a bélyegilleték lerovása teljesen elmarad. Meghagyom az 
igazgatóságnak, állapítsa meg, hogy a kerületébe tartozó 
törvényhatósági joggal felruházott város belépett é a m. 
kir. posta-takarékpénztár cheque és clearing forgalmába, 
vagy az Osztrák-Magyar Bank giró forgalmába. Igenlő eset-
ben van-e és miként gondoskodva a jelzett forgalom utján 
kiegyenlített összegeknél a nyugtatványi és a szerződési 
bélyegilleték lerovásáról? Jelentését folyó évi julius hó 15-ig 
elvárom.— Budapest, 1907 április 30-án. A pénzügy-
minisztérium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök 
helyett: Kupecz s. k. államtitkár. 

A másolat hiteléül: 
Debreczen, 1907 junius hó 17-én. 

Lelkes, 
pénzügyi kiadó. 

A városi tanács ezen megkeresésre a következő vég-
zést hozta: 

A debreczeni m kir. pénzügyigazgatóság átirata, mely-
ben értesítést kór arról, hogy Debreczen sz. kir. vároB belé 
pett-e a m. kir. posta takarékpénztár cheque és clearing 
forgalmába, vagy az Osztrák-Magyár Bank giró forgal-
mába? 

Végzés. 
Ezen átiratban foglalt kérdés folytán a debreczeni m 

kir. pénzügyigazgatóság értesítendő, hogy Debreczen sz. 
kir. város sem a m. kir. posta takarékpénztár cheque ós 
clearing, sem az Osztrák-Magyar Bank giró forgalmába nem 
lépett be. 

Ami pedig az átiratnak a nyugtatványi és szerződési 
bélyegilleték lerovásáról szóló részét illeti, az abban foglal-
takat a városi tanács tudomásul veszi és egyben elrendeli, 
hogy az egész átirat a csatolmánynyal együtt a városi ta-
nács összes tagjai, a számvevőség és házipénztár által leendő 



tudomásvétel és szigorú alkalmazkodás végett, a város hi-
vatalos lapjában kitétessék. 

Miről a városi tanács összes tagjai, a számvevőség, a 
házipénztári hivatal, a debreczeni kir. pénzügyigazgatóság 
és a hivatalos lap szerkesztője jegyzőkönyvi kivonaton ér-
tesíttetnek. 

Kelt Debreczen sz. kir. város tanácsának 1907 junius 
24-én tartott üléséből. 

Illéssy, 

Debrecen város muzeumának 
gyarapodása. 

A városi muzeum május 27-től junius 22-ig felette 
örvendetes módon gyarapodottt. Ajándék tárgyakat kapott 
a következő úrasszonyoktól és uraktól: /. A könyv- és 
kézirattár részére: Gömörvármegyei muzeum-egylet év-
könyv; Hodossy Sámuel (Földes) 22 db. XVIII—XIX. 
századbeli ok- és kézirat; Kovács Márton (Hadház) nyom-
tatvány ; Nagy Kálmán postás régi keresztlevél; Tóth Lajos 
városi tisztv. 1836-beli debreceni színlap: Yigkedvü Mihály 
szomorujátéka. II. A régiséglár részére: Mélt. özv. gróf 
Degenfeld Gusztávné (Téglás) a Bárczay vagy bökönyi Bek 
család hordszéke; Horváth Miklós (Hadház) középkori vas-
balta; Karácsony Imre lelkész (Földes) 2 db bronzkori 
véső; Molnár György lámpamester: ágyúgolyó, s a deb-
receni régi szentmihály-utcai temető helyén talált koporsó-
szegek s egy rézgomb; özv. Szekeres Jánosnó hosszú 
köpüs lándzsa 1848-beli; özv. Szőllőssy Imréné (Földes) 
pusztaszentmiklósi birtokán talált nagy gyöngyök; Tóth 
Juliánná (Földes) 1848-beli nemzetőri lándzsa; Thurzó és 
Neudert főhadnagy urak : parlagi pusztán talált kőbalta, 
törőkövek, edénytöredékek és vasbalta él része. III. A pénz-
érem- és pecsételő gyűjtemény számára: Balassa Sándor, 
Dávidházy Kálmán.Dankó Béla (55 darab); Kaderász Gyula, 
Kovács Márton (Hadház), Molnár György (30 db), özv. Nagy 
Lőrincné, Nagy Lajos (Konyár), Osztrák-magyar Bank 
üzlet.vezetősége (Bécs) bankó gyűjtemény, Pásztor Sándor, 
Rácz Gábor (Poroszló puszta), özv. Szőllőssy Imréné (Földes) 
5 db, Tóth Juliánná (Földes) 4 db. IV. A néprajzi gyűj-
temény számára: Báránd községe rabláncokat, Bede 
Gergelynó (Hadház) juhász kampót, Dezső Antal (Saáp) 
virágos fafaragvány 1831-beli, Földes községe: almá-
riumot, kerepelőt, rabvasakat; Farkas Gábor (Hadház) 
rakottya guret; Hajduhadház városa rabvasat és békókat; 
Kiss Lászlóné (Földes) hájvarrótüt; Kenéz Sámuel (Földes) 
különös alakú patkót; sarkantyút; Kovács József (Földes) 
ólmos botot, Kovács István virágos régi tálat; özv. 
Kádár Istvánná régi falitükröt; Köti Jeremiás (Hadház) 
vízhordó lapos kötél szövőt; Mikó József bőrfodoritót, 
gyalupadjával és gyalukésével; özv. Molnár Józsefné zsák-
töltögetésnál használt u. n. perecet; özv. Nagyiday Ger-
Gergelyné (Földes) 2 cinntányért; Rácz Gábor (Poroszló-
puszta) 1 régi tálat és 2 tányért; Robicsek Ignác (Földes) 
mászáros rovásfa és rovásvágó kés; Saáp községe régi 
büntető eszközt; Sápy József (Földes) erszényt; Sápy 
Albert (Földes) szekercét; Szathmáry Sándor (Báránd) 
puskaportartót szaruból (1839), fentok családi ereklye 1836, 
régi lakatot, olló ós csiholó acélt; Szathmáry Gedeon 
(Báránd) véka csapófát 1771-beli, fazéktoló talicskát; 
Esküdt Szabó József (Földes) kereplő; özv. Szekeres Jánosnó 
Csonka Juliánná: 7 db mézes formát, 2 db tésztaverőfát, 

egy régi zománcos sótartót; özv. Szőllőssy Imréné (Földes) 
fazéktoló talicskát; Tóth Lajos bőríodoritófát és zug-
vasat. V. Képzőművészeti osztályunk számára: Fazekas 
Lajos színezett acélmetszetet; dr. K. Tóth Mihály K. Tóth 
Mihály hírneves debreceni lelkész olajbafestett arcképét; 
özv. Szenyecky Nagy Sándorné 1800-beli mühimzóst; 
özv. SesztinaLajosné 1 db cameot lávakőből. VI. Természet-
rajzi gyűjteményünk számára: özv. Sesztina Lajosné 
223 db csigát^ kövületet, kőzetet és tengeri növényt. A 
muzeum máj. 27-tól jun. 23-ig ajándékozás által 451, vétel 
utján 46, (nagyobb részt néprajziak), ásatásból pedig 
200-nál több darabbal gyarapodott. A muzeum vezetői 
különös gondot fordítottak a Hajdúság és Sárrét néprajzi 
emlékeinek gyűjtésére. A muzeum ugy helyben, mint 
vidéken több jellemző fénykép felvételt is eszközölt. 

Az idei termés. 
A vetések állapotáról a földmivelésügyi miniszterhez 

beérkezett jelentések kedvezőbb képet adnak az idei ter-
mésről, mint aminőt a legutóbbi jelentés remélni engedett. 
Az időjárás bár szeszélyes volt, gyakran verte a jég a 
vetést, a meleg se használt, még is javult a vetés állapota. 
A hivatalos jelentés julius első napjáig tapasztalt ered-
ményekről számol be. azóta több helyen a hóütés okozott 
károkat. Milyen mértékben szállította le a hóütés a termés 
eredményét, még nem lehet tudni. Eddig Békés megye 
gyomai és orosházai járásaiban, Pest megyében Félegyháza 
határában, Jásznagykunszolnok megye kisújszállási járásában, 
Baranya megye pécsi/ s Bihar megye sárréti járásában 
panaszkodnak hóütésről, ami a búzatermésre kedvezőtlen 
hatással van. 

Imitt-amott jég is ártott a vetésnek, az utóbbi napok-
ban Erdély több helyéről és Zala megyéből panaszkodnak 
jégverésről. 

A földmivelésügyi minisztérium hivatalos jelentése igy 
hangzik: 

Az időjárás változatlanul megtartotta jellegét, esős 
és száraz, sőt az utóbbi napokban tuhneleg, helyenkint 
rekkenő meleg volt. Az éjszakák azonban többnyire har-
mattal jártak és igy az eső hiánya egyes vidékeken, ahol 
kevesebb csapadék volt, részben pótolva lett. Jégeső meg-
lehetős sok helyen volt, főleg junius hó 23—24-én és 
julius 2-án itt-ott tetemes kárt okozott. A rozsda és üszög 
s helyenktot a rovarok is kárt okoznak, mindazonáltal ez 
utóbbiak kártétele nem mondható országos csapásnak. Az 
utóbbi napok hősége miatt egyes vármegyékben a kény-
szerérés nyomai mutatkoznak, de inkább csak a késői őszi 
gabonafélékben, amelyek, szemfejlödése, szemben a koraiak-
kal, körülbelól 8—10 nappal visszamaradt. A korai buza-, 
rozs- és árpavetéseket a hőség legfeljebb már csak egyes 
helyeken károsíthatja érzékenyen; az érkezett jelentések, 
amelyek száma aránylag kevés, leginkább a késői vetések 
károsodásáról szólanak, mert a koraiak többnyire már olyan 
stádiumban voltak, hogy azokban a nagy hőség alig is 
okozhatott számottevő bajt. Ez különben később, a cséplés 
alkalmával jobban ki fog tűnni, mint most, amikor még 
csak az aratás kezdetén állunk, amely országszerte zavar-
talanul folyik. És igy a legnagyobb fentartással is közöl-
hetők az alábbi adatok, amelyek a való tényállástól — 
bár a javulás kalászban és szemben az utóbbi időszakban 
szintén szembetűnik — még némileg el is térhetnek. A be-
érkezett adatok a korai buza, rozs és árpa javulására 
engednek következtetni, mig a zab, különösen a fellépett 
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rovarok miatt némi tekintetben romlott. A kapás-növények 
és a késői szalmás gabonafélék és általában az összes 
késői vetemények és ültetések, az esőt kívánják. 

A julius l-re vonatkozó beérkezett termésbecslések 
alapján, a várható termés körülbelól ez, feltételezve, hogy 
már nagyobb károsítások nem lesznek és a hőségokozta 
kár sem volt jelentékeny: 

Buza 33 12 millió q (31 73 millió q-val szemben), — 
a mult évben 53 73 millió q termett. 

Rozs 10 31 millió q (10 14 millió q-val szemben), — 
a mult évben 14 15 millió q termett. 

Árpa 1281 millió q (12 68 millió q-val szemben), — 
a mult évben 15 18 millió q termett. 

Zab 11 27 millió q (11*49 millió q-val szemben), — 
a mult évben 12*73 millió q termett. 

A kapásnövények közül a korai tengeri és burgonya, 
részben azonban a répa is jól áll, csakhogy az eső hiányát 
érzi már különösen a sik vidékeken; a késői kapások fej-
lődésükben elmaradtak. Kerti vetemények is kívánják az 
esőt, mindazokon a vidékeken, ahol az utóbbi hetekben 
kevés eső volt (Alföld és Dunántul). Kender és len meg-
lehetősen szép, komló jó, hasonló a dohány is. A takar-
mánynemüek helyenkint, főleg minőségileg, jól sikerültek; 
mennyiségileg a termés részben közép és jó közép, nagyobb 
részben azonban csak gyönge közepes volt- Sarj ura a ki-
látások egyedül ott kielégítők, ahol bőven volt eső. A 
legelők sok helyen kopárak már; eső hiánya meglátszik itt is. 

A szólók fejlődése — a peronoszpora fellépése miatt 
— több helyen megakadt, sót néhol visszaesett; ahol a 
peronoszpora nem okoz kárt, ott a kilátások meglehetősek, 
sót néhol jók. Itt is vannak azonban kivételek, mert a zord 
tél miatt sok tőke meddőn maradt. 

Gyümölcs általában kevés lesz, helyenkint ugyan ter-
mett meglehetősen meggy, cseresznye, barack és szilva is, 
sót talán még a dió is meg fog felelni a hozzáfüződó 
reményeknek; alma és körte azonban jóformán országszerte 
kevés van, mert a hernyók és cserebogarak a termés nagy-
részét tönkretették. 

Hírek. 
— Személyi hir. Ő Felsége Gáthy Bálint . nagy-

váradi alügyészt a debreczeni kir. ügyészséghez ügyésszé 
nevezte ki. 

— Hitelesítő közgyűlés. Julius hónap 1-én, délután 
négy órakor hitelesítő közgyűlés volt Weszprémy Zoltán 
főispán elnöklésével. 

— A hortobágyi sáskairtást bevégezték. A horto-
bágyi sáskairtást befejezték és Jablonovszky József, a rovar-
tani állomás vezetője a munkálatok után hazautazott. Eltá-
vozása előtt bucsulátogatásokat tett Kovács József polgár-
mesternél. 

— Gyógyszertár megnyitás. Van szerencsém érte-
síteni az érdeklődő közönséget, hogy Csokonai hoz címzett 
gyógyszertáramat Mester-utca 43. szám alatt megnyitottam. 
Kovács Nándor, gyógyszerész. 

— A Petőfi dalegylet évi rendes közgyűlését f. hó-
nap julius 14-én délelőtt 11 órakor tartja meg. 

— A z ipartestület jegyzője. Dr. Tóth Kálmán, az 
ipartestület jegyzője, ki az ipartestület érdekében több éven 
át fáradhatlanul dolgozott, állásáról leköszönt. 

— A próbakutak fúrása. A próbakutak fúrása szép 
eredményekkel halad előre és szakértők véleménye szerint 
nemcsak bőséges, hanem üditő, egészséges vizet fognak adni. 

— A közigazgatási bizottság ülése. A közigazga-
tási bizottság f. hó 5-én tartotta rendes havi ülését, Wesz-
prémy Zoltán főispán elnöklésével, melyen a szakelőadók 
teijesztették be jelentésüket. 

— Uj vállalat. A ref. egyházhoz egy ajánlat 
érkezett, melyben egy részvénytársaság hajlandó volna a 
mostani ref. püspöki lakás helyén és a körülötte levő 
telkeken egy modern szállót, vendéglőt és kávéházat épiteni, 
látszólag igen kedvező feltételek mellett Az ev. ref. egyház 
még nem határozott az ajánlat felett. Nézetünk szerint nem 
volna helyes a templom közvetlen közelébe engedélyezni a 
szálló, vendéglő és kávéház építtetését. 

— A holnapi tornaverseny. A holnapi tornaver-
senyre a rendezőség meghívta Apponyi Albert gróf vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minisztert. A miniszter, tekintettel 
elfoglaltságára, képviseletével Weszprémy Zoltánt, Hajdú 
vármegye és Debreczen sz. kir. város főispánját kérte fel. 

— Ember Lajos nyugdí jban. A város könyv-
nyomda vállalatának ügyvezetőjét Ember Lajost, meg-
rongált egészségi állapotára való tekintettel, saját kérel-
mére a junius 28-ikán tartott törvényhatósági bizott-
sági közgyűlés nyugdíjazta. Ember Lajos husz esz-
tendőt töltött a városi nyomda szolgálatában és ezen 
idő alatt a reá bízott dolgokat nagy lelkiismeretes-
séggel és szakértelemmel végezte, tudásaval és szorgalmá-
val emelve a városi nyomda tekintélyét, üzleti jó hirét és 
forgalmát. Most, hogy távozik a városi nyomdától, őszinte 
szívvel kívánjuk neki; hogy jól kiérdemelt pihenő napjait 
még sokáig élvezhesse. 

— Értesítő. A debreczeni kegyes tanitórendi róm. 
kath. főgimnázium 1906 — 1907. évről szóló értesítőjét 
vettük. Színes tollal van megírva az Értesítő első lapjain 
a főgimnáziumi ifjúság zászlószentelés! ünnepélye. A fő-
gimnázium történelmi adatai, a bevégzett tananyag elsoro-
lása, a tanulás előmenetele, jelentés az érettségi vizsgálat-
ról, a könyv- és szertárak gyarapodása, statisztikai ada-
tok, a jövő tanév megnyitásának ideje és a jövő évben 
használandó tankönyvek jegyzéke foglaltatnak az Értesítő-
ben. A hazafias kegyes tanitórend ezen főgimnáziumába 
az év elején 484 tanuló iratkozott be. Ugy a nevelés, 
mint a tanítás mintaszerű ezen intézetben. Vallásra nézve 
az I — VJÍ1I. osztályban volt rk. 223; gk. 17; ref. 52; ág. 
ev. 8; gkeleti 1 és izraelita 144. Debreczeni volt 319. Az 
intézetet Jászai Rezső dr. vezeti, ki nagy tudásával, lelki 
műveltségével igyekszik az iskola tekintélyének emelésén. 
Nevdőtanitó munkájában a kegyesrendi tanárok legkivá-
lóbbjai támogatják. 

— Pályázati idő hosszabbítás. A siketnémák hely-
beli intézetében megüresedett az élelmezői és szolgai állás. 
Ezen állásra való pályázati határidő julius 10 ikéig meg 
lett hosszabbítva. Ugyanez időig jelentkezhetnek azok is, 
aki a künnlakó siketnéma növendékek élelmezésére havi 
24 koronáért vállalkoznak. 

— Elhunyt hivatalnok. Szilágyi János, a város 
fogyasztási hivatalának hivatalnoka f. hónap 1-én hirtelen 
elhunyt 68 éves korában. 

— A Narten bioskop napról-napra a legnagyobb 
változatossággal mutatja be képeit. Az érdekes vállalatot 
ajanljnk olvasóink figyelmébe. 

— Tanitóválasztás. Az ev. ref. presbitérium vasár-
nap töltette be az üres tanítói állásokat. Szótöbbséggel 
megválasztattak: Mocsári László, Böszörményi Imre és 
Tömöri Jenőt. 



A V A R O S . 

A z önkéntes tűzoltótestület kérelme. Publik Ernó a 
debreceni önkéntes tűzoltótestület parancsnoka a követ-
kező beadványt intézte a városi tanácshoz: „Az életet és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető és fenyegető tűz, már 
mint leggyakoribb elemi csapás is mindig kényszeritőleg 
szükségessé tette az ellene való védekezést. Minthogy rend-
szeres és szakszerű tűzoltó berendezésnek egyik fő kelléke 
a gyors és helyes tűzjelzés, de városunkban a tűzjelzés 
kizárólagosan a közhasználat! állami telefon utján történik, 
amely tűzjelzés nem mindig gyors és megbízható. Teljes 
tisztelettel kérjük a tekintetes városi tanácsot, méltóztas-
sék a jelen alkalmat felhasználva, az ev. ref. egyház Kis-
templomtorony tetőzetének javítása alkalmával ezen te-
tőzetet a csatolt költségvetés keretében ugy építtetni, hogy 
a tüzőrség, illetőleg figyelő toronyőr céljainak teljesen 
megfelelő legyen". A városi tanács legközelebb határoz a 
kérelem dolgában. A figyelő toronyőr lakásának előállítása 
2065 kor. 30 fillérbe kerülne. 

— A z élelmiszerhamisitók ellen. A közigazgatási 
bizottság pénteken igen üdvös s valószínűleg beváló hatá-
rozatot hozott. A bizottság nevezetesen azon óhajtását fe-
jezte ki, hogy ha a rendőrség két ízben kobzottel valakitől 
hamisított; vagy egyébként ártalmas élelmicikkeket (főleg 
tejet), az e kihágásról szóló ítéletnek az elitélt nevével 
együtt leendő hirlapi közzétételét is rendelje el. Az ártal-
mas élelmicikkek árulóit igy nyilvános pellengérre állítja a 
hatóság 8 a közönségnek módjában lesz nyilván megismerni 
azokat, kik egészségtelen élelmiszerekkel kereskednek. 

— A kereskedelmi és i p a r k a m a r a értesítése. A 
bécsi tüzérség szállításai. Az osztrák-magyar tüzérség szük-
ségleteire a belügyminiszter pályázatot irt ki. Ez a hirdet-
mény a kereskedelmi miniszter értesítése szerint a Budapesti 
Közlöny julius hó 2-iki számában megjelent. Az érdekeltek 
tehát ott megtekinthetik. 

A Szilágy, Szatmár és Bihar vármegyék területén át-
vonuló 8 32,724 km. husszu tasnád — tasnádszántó—érend-
ród—piskolt—reszegei törvényhatósági közút 551,572 ko-
rona 98 fillérrel előirányzott kiépítésének vállalati uton 
leendő biztosítása céljából folyó évi julius hó 24-én déli 
12 órakor a kereskedelmi miniszter versenytárgyalást tart. 
Pályázók ajánlataikat e határnapig a minisztériumba 
küldjék. 

Az érdekeltek figyelmét a debreceni kereskedelmi és 
iparkamara ezennel felhívja temesvári 7-ik hadtestparancs-
nokság által közzétett árlejtésre. Verseny tárgyát képezi: 
a debreceni cs. és kir. ezredek szalma, széna, fa és kőszén 
szállítása. Az ajánlatok 1907. év julius hó 10-én délelőtti 
9 órájára benyújtandók. A bánatpénz összege: 5 százalék. 
Elhelyezendő: ajánlat kapcsán. Az ajánlatok a nagyváradi 
katonai élelmezési raktár címére küldendők. Bővebb fel-
világosítást az érdeklődők a kamaránál vagy az árlejtést 
kiíró hatóságnál nyerhetnek. 

— A fő fe lügye lőség és a városi muzeum. A 
Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége két 
rendben is szép elismerésben részesítette Debreczen város 
muzeumát. Szól pedig ez az elismerés nemcsak magának 
a muzeumnak és a gondviselésével megbízott tisztviselők-
nek, hanem a kultur-intézményt fentartó város törvényható-
ságának is. Egyik az, hogy a főfelügyelőség és a muze-
umok, könyvtárak országos tanácsa a muzeologia és a 
könyvtár tudomány szakszerű müvelése, valamint e fontos 
közművelődési ügy szolgálatában álló tényezőkkel való 
állandó érintkezés fentartása végett uj tudományos folyó-
iratot indítván meg, »Muzeumi és Könyvtári Értesítőt cím-
mel, — ennek legelső számába a szerkesztéssel megbízott 
Mihalik József előadó egész terjedelmében felvette a deb-
reczeni városi muzeum 1906, évi régészeti ásatásairól 

szóló leírást s azt 29 ábrával együtt Szalay Imre, Ferenczi 
Zoltán, Díváid Kornél, dr. Gulyás Pál és Mihalik József 
szakszerű értekezései között publikálta. A másik, még-
inkább kitüntető elismerés ugyancsak a főfelügyelőség 1906. 
évi működéséről a pécsi évi nagygyűlésnek bemutatott je-
lentésében foglaltatik. E nyomtatásban is kiadott jelentés 
77 oldalon ismerteti a főfelügyelőség hatáskörébe tartozó 
tudományos közgyűjtemények mult évi állapotát és tevéxeny-
ségét. Az alája rendelt hetven intézet közül a debreczeni 
muzeummal foglalkozik legbővebben; mert 16 és fél oldalon 
igen bő kivonatban ismerteti muzeumunk mult évi jelentését 
s ezt a következő sorokkal vezeti be: 

»A debreczeni városi muzeum működése a lefolyt 
évben is ama magaslaton állott, hová a kultuszintézmé-
nyeket egyedül csak vezetőik lelkes buzgalma és fárad-
hatatlan szorgalma állithatja. Teljes elismeréssel adózunk 
a debreczeni városi muzeum fentartó hatóságának és 
tisztviselőinek nemcsak azért, mert tevékenységük a kö-
telességszabta határokon messze túlterjedő munkában és 
eredményekben nyilatkozott meg, hanem legkivált azért, 
mert teljes tudatában lenni látszanak ama hivatás fon-
tosságának, mely a vidéki kulturális közgyűjtemények 
vezetőire a jelenben és jövőben várakozik*. 

Nagy különbség van e sorok s ama megrovások között, 
amelyekben a főfelügyelőség egyik-másik vidéki muzeum 
kötelesség-hanyagoló vezetőit részesítette. 

Szerkesztői üzenetek. 
T ö b b e k n e k . Néhány levelet kaptunk a napokban, melyek arra 

kértek bennünket, hogy a fizetésrendezés kérdésével foglalkozzunk 
ezentúl is. Az érdeklődést köszönjük, ez alkalommal azonban tekintve, 
hogy az junius hónap 28-ikán tartott közgyűlés akképpen intézkedett, 
hogy a fizetésrendezés a szeptemberi közgyűlésen tárgyaltassék, — 
megvárjuk a bizottság munkálatának elkészítését és csak azután 
tesszük meg rá észrevételeinket. Az ügy különben most egész j ó 
uton halad és mi azt hisszük, hogy a fizetésrendezés 1908 január 
1-én megvalósul. 

Sz. I. Megkaptam, de már nem tudtam beilleszteni a mai lap 
hasábjaira. Legközelebb szívesen. 

D. N. Méltóztassék Gácsér József úrhoz, a siketnémák iskola 
igazgatójához fordulni, aki szívesen ad a kérdezett ügyben felvilá-
gosítást. 
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Pályázat. 
Debreczen sz. kir. város törvényhatóságánál az 1907. 

év második felében előreláthatólag két gyaloghajdu, 2 lovas 
rendőri, 10 gyalogrendóri, 2 mezórendóri és 4 erdóóri 
állás fog megüresedni. 

A gyaloghajdu állás 480 kor. évi fizetéssel, 80 kor. 
lakbérrel, a lovasrendőri állás 900 kor. évi fizetéssel, 80 kor. 
lakbérrel, a gyalogrendőri állás 600 kor. évi fizetéssel, 
80 kor. lakbérrel, a mezórendóri állás 600 kor. évi fize-
téssel és 80 kor. lakbérrel és az erdóóri állás 500 korona 
évi fizetéssel van egybekötve. 

Azonkívül ezen állások viselői téli és nyári egyen-
ruhával is elláttatnak. 

A mezőrendőrök kötelesek egy lovat sajat költségü-
kön beszerezni és tartani. 

Az erdővédék szintén kötelesek egy lovat tartani, de 
fizetésükön felül még természetbeli lakást is élveznek és 
négy katasztrális földet is kapnak használatra. 

Ezen állások az 1873. évi II. t.-c. 4. §-ának rendel-
kezéséhez képest fele részben igény jogosultsággal biró 
kiszolgált altisztek részére vannak fenntartva. 

Felhívom és értesítem ennélfogva mindazokat, kik 
ezen állásokat elnyerni óhajtják, hogy kellően felszerelt 
pályázati kérvényeiket az 1907. évi december hó 31-ig a 
polgármesteri hivatalban és pedig a közszolgálatban állók 
felettes hatóságaik utján, mások pedig személyesen vagy 
postai uton beadhatják. 

Debrecen, 1907 junius 20. 
Kovács József, 

polg&mester. 


