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Sárváry Gyula dr. 1 
18B1—1Q06. I Súlyos veszteség érte városunk tisztikarát, midőn valóra vált a szomorú hir, hogy Sárváry 

G-yula dr. tiszti főorvos kiszenvedett 
Egyik legértékesebb lánczszemünk tört ketté és mi azt a férfiút gyászoljuk, aki mindnyájunk 

tiszteletét, becsülését és szeretetét birta. 
Kötelességtudó hivatása gyakorlásában, nyájas és lebilincselő modorú a társas érintkezésben, 

mint barát páratlan, mint ember azon kevesek közül való, akiket mindenki szeret, mert egyéniségük 
értéke az első találkozásnál meghódít bennünket. 

Családi élete templom volt, mélyet beragyogott a szeretet napfénye. Az ő házának boldogsága 
a szív igaz érzésén épült fel. Családjának élt, az enyhe, puha fészekben simultak el gondjai és a tűzhely 
csöndes világában szövögette terveit gyermekei jövője'felől. 

Gazdag volt elméje a tudásban, szive talán a kelleténél is gazdagabb és nemesebb. Érzékeny 
lelkét a legkisebb bánat vagy aggodalom is fájón érintette. Éppen azért nem csodálom, hogy midőn 
ráborult a legnagyobb bánat, mikor női erényekben gazdag hitvesét, házának ékkövét néhány hónap-
pal ezelőtt váratlanul elvesztette, megtörött a lelke és a, bánat óceánjából nem tudott többé kievezni a 
vigasztalódás partjaira 

Leomlott az ő templomának oltára és a sors kíméletlen keze kioltotta az ő életének világosságát. 
Hiába vigasztalták szerető gyermekei, hasztalan volt a vele együtt érző hívek vigasztalása, az ő lelke 
nem tudott ama szomorú nap óta felderülni, melyen szivének felét kivitték a temetőbe. Sem hite, sem 
családjának megkettőztetett szeretete nem tudták többé összerakni lelkének rombadőlt nyugalmát. Küz-
dött ő maga is bánatával, igyekezett erős lenni, de végre is az erős férfi letört az érzésével vivőit 
harcban és kikívánkozott, a temetőbe elhalt szerelme mellé, hogy egyesülhessen vele örökre. 

Megrendülve állottunk koporsójánál, melyet a virágok özöne borított. A koszorúk minden 
egyes levelén ott ragyog a részvét könnye. Szem nem maradt szárazon és áldás kisérte utolsó útjára. 
Eltemettük, megsirattuk és emlékezni fogunk reá még soká,mert könnyeinket, emlékezetünket meg érdemli, 
mivel gondolkozásra és érzésre nézve egyike volt a legnemesebbeknek, kinek elmúlása, hirtelen kialvása 
súlyos veszteség. Munkában telt el egész élete. A hivalkodást nem ismerte és minden tettének rugója az 
általános emberszeretet volt. Hogy mennyi tisztelője volt, hogy mennyi lelket borítót gyászba halálával, 
temetésénél tapasztaltuk. Ott sírt az egész város és mindenki egy szívvel egy lélekkel tett vallomást ama 
hitéről, hogy ez a temetés a legnemesebb szivü ember sirbatétele volt. 

Minden nemes ügy érdekelte. Minden ember előmenetele, szerencséje egy-egy örömnapja volt 
életének. Családját imádta s örömtől ragyogott a szeme, midőn azokról beszélt, kiket a Gondviselés az 
ő boldogitására adott. Barátjait a szívérte vette, pályatársait megbecsülte, a gyöngéket felemelte biztató 
szavaival, tudományának hatalmával párosítva emberszeretetét, ezreknek adott gyógyulást, nem várva 
egyéb jutalmat, mint lelkének a jól végzett munka felett érzett boldogító öntudatát. Hü a reábízott dol-
gokban, kedves az emberekkel való érintkezésben, megáldva a Gondviselés kegyelmétől mindazzal, ami 
szeretetreméltóvá teszi az embert embertársai előtt. 

A munkás, becsületes kéz immár lehanyatlott, a kedves ember derűje elborult, nyilt férfias arcza 
elhalványult és a legnemesebb sziv, mely az egész világot be akarta fogadni, ma már künn porlik a 
temetőben... 

Végzete volt: szivének túláradó szeretete. Ez a szeretet ölte meg 61, ez a szeretet vonzotta a Nir-
vána útvesztőjébe, ez rabolta el tőlünk, szeretetteitől és az élettől. 



Mert mióta áldott lelkű hitvesének eltemetett porhüvelye felett feldomborult a sir, azóta az ó 
lelke mindig komor gondolatok közt bolyongott Kereste életének iránytűjét, de nem tudta megtalálni. 
Azt hitte, hogy az 6 életének e sir felett nem lehet több örömnapja. És hogy szerelmét eltemette, életének 
hü társát elvesztette, nem tudott megvigasztalódni. Árnyék gyanánt járt közöttünk, szüntelen keresve 
azt az elszakadt fonalat, mely kettészakadásával szivére mért halálos csapást. . 

Az erős tölgy ledőlt, a nemrégen még munkás, tetterős férfi pihenni vágyott s követte nemrég 
elhunyt szerelmét. . . hitvesét. . . 

Legyen az igaz ember siri álma csöndes és virrasszon emlékezete felett a kegyelet. Pályafutá-
sát elvégezte, hivatását betöltötte. Hisszük, hogy sirja nem lesz virág nélkül és emlékezetének zöldje üdén 
marad, Könyet és kegyeletet érdemel. A virág a szelid lelkű, nemes embert, a könyet a közélet buzgó 
munkását illetik, kinek elvesztése sokáig, nagyon sokáig fog fájni szivünknek 

Nyugodjék békében és sírját ragyogja be kegyeletes megemlékezésünk szelid és tartós fénye. 
Konca Ákos. 

Debreczen sz. kir. Táros 
köztörvényliatóságának a rendőrségről alkotott 

szervezeti szabályzatának javaslata 
A városi rendőrség feladata: működési területén a 

személy- és vagyonbiztonságot, megóvni a békét és 
közrendet fentartani, a büntető törvények, a rendeletek 
és szabályrendeletek megszegését, a véletlenségből, vagy 
bármely természeti mulasztásból eredhető veszélyeket és 
károkat lehetőleg megakadályozni, a megzavart rendet 
és békét helyreállítani, az ezek ellen vétőket kipuhatolni 
és megfenyités végett az illetékes bíróságnak vagy ha-
tóságnak bejelenteni, illetőleg átadni s általában a figyelő, 
megelőző és felfedező rendőrség feladatait a jeleu törvény 
keretén belől teljesíteni. 

A város egész belterülete közigazgatási rendőri tekin-
tetekből egy kerületet képez 

80 §. 
A rendőrség teendőit intézik : 
a) a réndőrfókapitányság ugy is mint iparügyosz-

tály és közigazgatási rendőri ügyosztály: 
b) bűnügyi és kihágási ügyosztály; 
c) bejelentési és központi kézbesítő hivatal; 
d) mezórendór kapitányság. 

81. §. 

A rendőrfőkapitány a központi vezetést viszi s az 
általános felügyeletet gyakorolja; a hatóságokkal való 
érintkezés kizárólag ő vele történik; az ügyosztályok, 
iktató, kiadó és irattári hivatalok közvetlen vezetése alatt 
állanak, rendőri és szolgálati ügyekben a rendőrség 
összes személyzete alá van rendelve, kirendeli a rendőr-
tisztviselőket, segéd- és kezelőszemélyzetet, rendőrlegény-
séget a város belterületén végzendő nappali és éjjeli 
felügyeletre, illetve őrjáratokba (színházi előadások, nyil-
vános helyen tartott tánczmulatságok, látványosságok, 
hangversenyek, politikai gyűlések, lóversenyek, ünnepé-
lyek, felvonulások). 

A városi tanács által kiadott szolgálati utasítás 
megtartását ellenőrzi; gondoskodik a rendőrlegénység 
folytonos iskoláztatásáról, a vezetése alatt álló ügyosztá-
lyok főnökeivel időközönként tanácskozást (kapitányszók) 
tart 8 azokkal együtt az általuk végrehajtandó ügyekben 
az egyöntetű eljárást megállapítja. 

Az ügyosztályok eljárását, ügykezelését, különös te-
kintettel a hivatal körében előforduló pénzbehajtásra, 
pénzkezelésre, félévenként megvizsgálja s erről a polgár-
mesternek Írásbeli jelentést tesz, gyakorolja a lovas- és 

gyalogrendőrök feletti felügyeletet, azokkal rendelkezik 
ós azokat szolgálatba beosztja. 

Hivatalos órák esetleges meghosszabbítását, ha arra 
szükség van, az összes ügyosztályokban belátása szerint 
elrendelheti. 

Gyakorolja a rendőrlegénység felett a fegyelmi fel-
ügyeletet, joga levén laktanyabüntetést és 10 koronáig 
terjedhető rendbüutetést alkalmazni, e&etleg az illetők-
nek elmozdítása iránt a polgármesterhez javaslatot tehet. 

A rendőrfőkapitánynak jogában áll a tisztán rendőri 
ügyek bármelyikét a felügyelete alá tartozó ügyosz-
tálytól bekivánni, saját hatáskörében elintézni, esetleg 
azt egy más ügyosztállyal — különösen ha érdekeltség 
forog fenn — elintéztetni. 

82. §. 
A rendőrfőkapitány minden hozzáutalt ügyben eljá-

rásra estenként' egyik vagy másik ügyosztály vezetőjét 
kiküldheti, ha pedig valamely ügyben érdekelve volna, 

j kiküldeni tartozik is. 

88 §. 
A rendőrfőkapitány távollétében vagy huzamosabb 

ideig tartó akadályoztatása esetén, azon rendőrkapitány 
I helyettesíti, akit a polgármester, a rendőrfőkapitány meg-
I hallgatásával, megbíz. 

8 4 * . 

A rendőrfőkapitány, valamint a többi ügyosztályok 
j saját hatáskörükben teljes felelősséggel önállóan járnak 

el, azonban az utóbbiak kötelesek rendőri tekintetben a 
1 rendőrfőkapitánynak fontos esetekben azonnal jelentést 

A rendőrfőkapitány intézkedései ós határozatai, 
I amennyiben a törvény egyes ügyekre vonatkozólag más-
! képpen nem rendelkezik, 15 nap alatt a tanácshoz feleb-
| bezhetók. 

Ügyosztályok. 

| I. Rendőrfőkapitányság úgyis mint iparügy-
\ osztály és közigazgatási rendőri ügyosztály. 

85. §. 

A rendőrfőkapitány hatáskörébe tartoznak az össze# 
rendőri ügyek, melyeket a törvény, miniszteri és városi 
szabályrendeletek hozzá utalnak és pedig a város egész 
bel- és külterületére vonatkozó, legkülönösebben a követ-
kező ügyek u. m : 

1. Színházra való rendőri felügyelet, az ide vonat-
kozó szabályrendelet értelmében. 
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2. Toloncz-ügy kezelése. 
3. A közigzgátásai letartóztatási helyiség és a köz-

igazgatásilag letartóztatottak feletti felügyelet. 
4. Nyilvános tánczestélyek, hangversenyek, mutat-

ványok, lovardai s egyéb előadások engedélyezése 
5. A polgármester felhivására a könyöradományok 

gyűjtése iránti intézkedés. 
6. Vendéglői, kávéházi és más nyilvános mulató-

helyek zár és zenélési óráik hoss/.abbitásának engedé-

7 Szegények, hajléktalanok, lelenczek elhelyezése, 
élelmeztetése, felruházása, gyógyíttatása. 

8. A rendórlegénysóg egyenruházatára, fegyverzetére 
ós felszerelésére felügyelet. 

9. Árulási engedélyek kiadása, valamint az áruló-
helyeknek a vásári rendtartás ós a vonatkozó tanácsi 
határozatok értelmében berendezése, napi, heti és orszá-
gos vásárok alkalmával 

10. Egyletek, társulatok nyilvántartása. 
11. Rendőri karhatalom kirendelése ós házkutatá-

sok iránti intézkedés. 
12. Gyógyszertárak vizsgálata 
13. Járványos betegségek alkalmával intézkedés a 

törvény és szabályrendeletek értelmében. Közegészség-
ügyre felügyelet. 

14. Bordélyházak nyitásának és áthelyezésének enge-
délyezése a tanács által kijelölt helyekre, azoknak bezára-
tása és általában prostituczióra való felügyelet. 

15. Köztisztaságra felügyelet. 
16. Városi vám- és jövedékkezelőkre felügyelet. 
17. Kórházi, katonai, rabtartási és adóügyekben, 

szegénységi, vagyontalansági bizonyítványok kiállítása. 
18. Bünfenyítő, katonai, ipar- és iskolai ügyekben 

erkölcsi bizonyítványok kiállítása. 
19. Telepedési, községi kötelékbe felvételi, polgáro-

sitási ügyekben véleményadás. 
20. Hivatalos és jogosított magán hirdetmények 

kifüggesztési helyeinek megjelölése. 
21. Hirdetések, köröztetések. 
22. Polgármesteri és tanácsi rendeletek végrehajtá 

eára vonatkozó intézkedés. 
23. Eljárás az italmérési ügyekben, a fennálló tör-

vények értelmében. 

13. Tandijnapló. 
14. Ipariskolai mulasztási napló. 
15. Pénzelszámolási napló. 
16. Letéti napló. 
17. Betüsoros a tanonczokról. 
18. Magániktató. 
19. Segédek ós gyárimunkások betűrendes nyilván-

tartása. 
20. Egyletek nyilvántartása. 
21. Közvetítő intézetek nyilvántartása. 
22. Kéményseprők nyilvántartása. 
23. Bérkocsi tulajdonosok nyilvántartása. 
24 Szállodák nyilvántartása. 
25. Italmérő jogosultak nyilvántartása. 
26. Tanonczváltozási kimutatás. 
27. Ipartársulatok kimutatása 
28. Czégjegyzékek ós változások kimutatása. 
Ezenkívül a számadásra kötelezett betegsegélyezés-

sel foglalkozó pénztárak ellenőrzése. 
Az ipartestületi békéltető-bizottság elnöki teendőit 

végzi. 
Az ipartestületi elöljáróság! gyűléseken hatósági biz-

tosként szerepel. 
Nyilvántartja a vendéglői ós szállodai női személyzetet . 
Bérharczban békéltetési tárgyalásokat folytat. 
Felügyel a kézi zálogkölcsön üzletekre, azok forgal-

máról ós a megtartott árverések eredményéről szerkesz-
tett kimutatásokat évnegyedenként a tanácshoz benyújtja. 

87. g. 

Közigazgatási rendőri ügyosztály. 

A közigazgatási rendőri ügyosztály hatáskörébe tar-
toznak a város belterületén a következő ügyük, u. m.: 

1. Intézi a gazda és cseléd között szolgálati viszony-
ból eredő vitás ügyeket (1876. XIII. t.-cz.) A kihágási 
esetek azonban a rendőrfőkapitányig bűnügyi és kihágási 
osztályához tartoznak. 

2. Gyakorolja az 1877. évi XXII t.-czikkben szabá-
lyozott községi bíráskodást a város belterületén lakó al-
peresek ellen 

3. Felügyel az utczák, terek, gyalogjárdák, sétányok, 
továbbá az udvarok tisztaságára s arra, hogy a járdák 
hótól, sártól megtisztíttassanak, sikoB időben behomokol-

Ezen ügyosztály hatásköréhez tartoznak az ipar-
ügyek általában ós pedig: mind az, amit az ipar vagy 
bármely más törvény vagy miniszteri rendelet ós városi 
szabályrendelet az elsőfokú iparhatóság hatáskörébe 

1. A) Képesítéshez kötött iparosokról. 
2. B) Engedélyhez kötött iparosokról. 
3. C) Gyárosokról. 
4. D) Kereskedőkről. 
5. E) Minden egyébről. 
6. F) Végkiárulásokról. 

7. Hordárokról. 
8. Gyártelepekről. 
9. Betüsoros az iparjogosultakról. 

10. Munkakönyvekről vezetett napló. 
11. Ideiglenes igazolványokról. 
12. Tanonczfelvételi lajstrom. 

4. Fentartja a rendet temetések alkalmával a rendőr-
főkapitány által rendelkezése alá bocsátott rendőri kiren-

5. Felügyel a közutak, közkutak, földalatti csator-
nák, kocsiutak ós gyalogjárdák kifogástalan használható-
sága és köztisztaságára s a hiányokról a rendőrfőkapitány-
nak jelentést tesz; közlekedési akadályok előfordulása 
esetén óvó-jelek felállításáról gondoskodik; intézkedik a 
gyalogjárdák ós tereknek engedély nélküli elfoglalása esetén. 

6. Felügyel az építkezésekre közrendészeti szem-
pontból, betiltja az engedólynélkiilieket s arról a rendőr-
főkapitánynak jelentést tesz. 

7. Felügyel a száraz- és gőzmalmokra; szabálytalan-
ság esetén jelestést ad. 

8. B'eliigyel a koldulási tilalom megtartására s az az 
ellen vétők ellen jelentést tesz 

9. Felügyel a vásár rendtartására és a rendőrfőkapi-
tány intézkedése szerint a napi, heti és országos vásárokon 
a piaczi.rendre, a hozzá kivezényelt rendőrök segítségével 
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10. Megvizsgálja a piaczokon, mészárszékekben, 
laczikonyhákban stb. a kerületi orvos és esetleg vegyész 
közbejöttével az élelmi czikkeket és az italokat 

11. A rendőrfőkapitány rendeletére a mértékhitele-
sítő hivatal közbejöttével vizsgálatot tart a mérték hite-
lessége tekintetében a husmérőknól, a vendéglőkben, ital-
mérési helyiségekben, kereskedésekben, gyógy tárakban 
stb. s a szabálytalanságot bejelenti. 

12. Felügyel a közfürdőkre, közkertekre, sétányokra 
és faültetvényekre. 

13. Felügyel a tűzrendészetre, a kémények tisztán-
tartására, a tűzrendészeti szabályrendeletek alapján; sza-
bálytalanság esetéi, a rendőrfőkapitánynak jelentést tesz. 

14. Tűzeseteknél a tűzoltó-testület eredményes műkö-
dését minden tekintetben biztosítja a kivezényelt rendőrök 
segítségével s a netaláui kihágásokat a rendőrfőkapitány-
nak bejei. nti. Elkészíti a tűz jelentést a fenálló szabályok 
szerint. 

15. Felvigyáz a lőszerek kőolaj s egyéb gyúlékony és 
robbanó szerek tartása, raktározása és árulása tárgyában 
kiadott szabályok betartására s a rendelet ellen vétőket a 
rendőrfőkapitánynak bejelenti. 

16. Felügyel járványos betegség idején arra, hogy 
a hatósági szabályok foganatosíttassanak s e tekintetben 
a házaknál vizsgálatot is tart s a szabályellenes állapo-
tokról jelentést ad. 

17. Felügyel a közegészségügyre s a kötelező himlő 
oltás foganatosítására s végrehajtja az ide vonatkozó sza-
bályokat, esetleg jelentését a rendőrfőkapitányhoz megteszi. 

18. Mészárszékek, huskímérési üzletek, pékmühelyek, 
fogadók, vendéglők, kávéházak és kávémérésokre rendé-
szeti, közerkölcsiségi, közegészség:, különösen pedig köz-
tisztasági szempontból felügyel; ezeket havonként meg-
vizsgálja s vizsgálata eredményéről az illetékes hatóságnak 
jelentést tesz 

19. A városban tartózkodó külföldieket és idegen 
illetőségű magyar honosokat nyilvántartja, azokkal szem-
ben az ide vonatkozó szabályrendelet határozmányait 
végrehajtja 

20. Statisztikai adatokat gyűjt. 
21. A városi vámjövedelmek kezelőinek, továbbá az 

állami italmérési ós fogyasztási adók beszedőinek felhívá-
sára, ezen jövedelmek kijátszásának megakadályozására 
segélyt nyújt. 

22. Intézkedik a hivatalod és jogosított magánhirdetó-
sekre szánt ós kijelölt helyekre kiragasztott nyomtatványok 
megóvása, kifüggesztett vagy elszórt tiltott hirdetmények-
nek, felhívásoknak stb. elkobzása iránt s arról a főkapi-
tánynak jelentést tesz. 

23. A polgármester vagy a városi tanács és a rendőr-
főkapitány rendeletére behajtja a közigazgatási uton besze-
dendő pénzeket, dijakat, bírságokat. 

24. Feldolgozza a rendőrfőkapitány által részére ki-
adott ügyeket s általában minden ügyet elintéz, mely a 
fennálló törvények, szabályrendeletek s gyakorlat szerint 
ügykörébe tartozik. 

Köteles továbbá a tudomására jutott bármiféle bűn-
ügyi kihágási eseteket a rendőrfőkapitánynak azonnal be-
jelenteni 

25. Nyilvántartja a közsegélyre szorultakat, javaslatot 
tesz segélyezésük ügyében. 

26. Szegény betegek, lelenczok, gyámoltalanok gyó-
gyíttatásáról, esetleg kórház a szállításáról gondoskodik. 

27. Felügyel a tanintézetekre, óvodákra és teljesíti 
azok közegészségi vizsgálatait. 

28. Ellenőrzi a köztisztasági vállalkozó működéseit. 
29. Gondoskodik a munka- és keresetképtelenek segé-

lyezéséről, felügyel a népkonyhákra és melegedő szobákra. 
30. Behajtja a kórházi ápolási költségeket. 
31. A bejelentett iskola mulasztókat megbünteti s a 

büntetéspénzeket a rendőrfőkapitány közbejöttével ren-
deltetése helyére juttatja. 

32. Behajtja az iskolatisztogatásí és tanítói nyugdíj-
járulékot. 

33. A közigazgatási rendőrkapitányság illetékessége 
a város szűkebbkörű belterületére vonatkozik ós így a 
szőlőskertek hatásköre alá nem tartoznak, ellenben a teme-
tők kivétel nélkül illetősége köréhez tartoznak. 

88. § 

II. Bűnügyi és kihágási ügyosztály. 

A bűnügyi és kihágási ügyosztály feladatát képezi: 
1. A bírói hatáskör alá tartozó összes bűntettek, 

vétségek és kihágások, illetve az 1896. évi XXXIII. t, czikk-
ben előirt előnyomozati teljesítések. 

2. Előfordult balesetek és szerencsétlenségek tárgyá-
ban nyomozatok tartása. 

3. A talált hullák ós eltűnt egyénekre vonatkozó 
nyomozatok. ezzel kapcsolatosan a hullaszemle és rendőri 
bonczolás. 

4. Bűnügyi nyilvántartás és pedig: 
a) Kóborló, gyanús egyének, munkakerülők, szeren-

csejátékosok, rovott életű, kiutasított, fogház-, börtön-, 
fegyházból elbocsátott, feltételes szabadságon levő egyének, 
azok összeköttetéseinek ós tartózkodási helyének nyilván-
tartása és ellenőrzése; 

b) kezelése alá jutott bűnjelek, rendőri fényképek, 
ékszer, egyéb ingóságok és elveszett tárgyak nyilván -

; tartása. 
5. Tiltott .szerencsejátékok üldözése. 
6. A közigazgatási hatáskör alá eső összes kihágások 

tónyálladékának megállapítása, azok feletti bíráskodás, 
kivételével a tanonezok iskolamulasztás és népoktatási, 

I továbbá a véderő-törvény által meghatározott kihágási 
| eseteknek; azonban a statisztikai kimutatást ezekről is 
! összegyűjteni köteles. 

A bűnügyi és kihágási ügyosztály hatásköre kiterjed 
a városnak ugy bel-, mint külterületére. 

III. Bejelentési és központi kézbesítő hivatal-
A bejelentési hivatal a rendőrfőkapitány közvetlen 

felügyelete s ellenőrzése alatt áll. 

Főnöke a rendőrfőkapitánynyal szemben ugyanazon 
viszonyban áll, mint a többi rendőrségi ügyosztályok. 

A hivatal a szoros értelemben vett bejelentési ügye-
ken kívül, a cseléd nyilvántartást is végzi és pedig mind-
kettőt az u. n. fiókrendszer szerint 

Teljesíti ugy a debreczeni, mint az idegen illetőségű 
egyének részére az 1876. évi XIII. t.-cz. értelmében s a 
községi illetőséget szabályozó országos törvény szoros 
figyelemben tartása mellett, a cselédkönyveknek kiadását. 
Kétes illetőség esetén ideiglenes igazolványnyal látja el 
a város területén szolgálatba lépni akarókat. 

Kiállítja az u. n. „Igazolási jegy "-eket és a kül-
földre szóló útleveleket. 
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18. Kiállítja a ló- és marhaleveleket, eszközli : A bejelentési hivatal kezelése a városi tanács által a 
rendőrfőkapitány javasláta alapján kiadott „Szolgálati j átírásokat ugy a heti, mint az országos vásárokon, 
utasítás" szerint történik. 

A kézbesítések a város bel és külterületére nézve 
a bejelentési hivatal által eszközöltetnek a hozzá beosz-
tott kézbesítők által. 

91. §• 

A mezőrendőrkapitány köteles a ló- és marhalevelek 
kiállításából és átírásokból befolyó, s általában minden 

hetivásárok alkalmá-S d . * , ezen ügyosztályhoz osztatik be ngyn. bevetőiről .mndennap, ors,ago8-
ve,olt dnboltatási pénzek nyilvántartás., beszedése s a 1 , 1 P"" '* " vásárbofojeztotol 48 ora alatt .•számolni, . 
rendőrfőkapitány közbejöttével illetékes helyre leendő | * b e 8 í ü l t pénzt rendes körülmények között hetenként a 
juttatása, minek folytán rendes pénznaplót vezetni köteles, házipénztárba beszolgáltatni. 
melynek al.kjá, és módozatait a rendőrfőkapitány készíti ! E k ü l ö n I«n^aplót vezet, melynek alakját 
és adja k i : általában mindenféle pénzek kezelését pénz- *» r 0 , " t a , t » «"ínivevö.éggel együtt állapítja meg. 
naplóba bevezet,,, köteles és a bevett pénzekről minden j Országos- , , hetivásárok tartama alatt szükséges, 
hó végén a főkapitány közbejöttével elszámolni . a pénst l'őtnapid'ja.ok felvételéről gondoskod,k. 
illető helyre juttatni köteles. 92. §. 

9 0 s A mátai biztos, ki a Hortobágyon a városnak köz-
igazgatási, közegószségi és közgazdasági teendőit látja el 
gazdasági ügyekben a gazdasági tanácsnok, rendőri ügyek-
ben a mezőrendőrkapitány utasítása szerint jár el. 

93. § 
Az ügyosztályok vezetőit akadályoztatás eseten a 

melléjök rendelt fogalmazó helyettesíti. 

94. §. 
A rendőrkapitánysági tisztviselőknek időközileg mi-

kénti beosztását, egyik ügyosztálytól a másikhoz, vagy a 
rendőrfókapítánysághoz és viszont áthelyezését, a rendőr-

IV. 
A mezórendőrkapitányság hatáskörébe utaltatnak az 

ötiszes külterületeken előforduló mindazon ügyek, melyek 
a város belterületén, a közigazgatási, ügyosztály hatás-
körébe tartoznak, különösebben pedig: 

1. ítélkezik a %%zda és cseléd közötti szolgálati vi-
szonyból eredő s közigazgatási hatóság elé tartozó vitás 
ügyekben (1876. XIII. tezikk), kivéve a cselédügyi kihá-
gásokat, büntetéseket, melyek a rendőrfőkapitányság 
bünügyi és kihágási ügyosztálya által biráltatnak el. 

2. Gyakorolja az 1877. évi XXII. tezikkben szabá- | főkapitány indokolt javaslatára, a polgármester eszközli, 
lyozott községi bíráskodást. 

3. Felügyel az állatvásárokra, foganatosítja az állat-
egészségi tilalmat, intézkedik a zárlat elrendelése, vagy 
feloldása iránt. Állategészségügyben eljár. 

4. Intézkedik a betegállatok gyógykezeltetése, illetve 
kiirtása iránt. 

5. Eszközli a fogyasztásra kerülő állatok levágásánál 
az egészégügyi ellenőrzést. 

6. Az állategészségügyi körzetek fentartására felügyel. 
7. A homokhordási területekre — homokbányák — 

közbiztonsági tekintetekből felügyel. 
8. Mezőgazdasági törvényeket végrehajtja. 
9. Felügyel a marhajáriatok törvényszerinti kiállítá-

sára. Eljár azon esetekben, amidőn a marhalevelek valódi-
sága, hitelessége iránt vizsgálat eszközlendő. 

10. Bitangságban levő, vagy elveszett jószágokat 
körözteti, általában a bitang jószágügyet kezeli. 

11. Végrehajtja a legeltetési szabályrendeletet. 
12. A közvágóhidra közegészségi, köztisztasági és 

állategészségügyi tekintetben felügyel. 
13. Gyepmesteri telepre felügyel. 
14. Katonai lőgyakorlatok alkalmával a szükséges és 

szokásos felügyeletet gyakorolja s a katonaság által oko-
zott károsítások ügyében eljár. 

15. összeírja és berendeli a had kötelezetteket. Ösz-
szeirja az iskola- s kisdedóvókötelezetteket. Eszközöl 
állategészségügyi s általában mindennemű statisztikai 
összeírásokat. 

16. Felügyel az utakra, hidakra, határdombokra, csa-
tornákra, faültetvényekre, gyárakra, középületekre, korcs-
mákra, vendéglőkre 

17. Eljár minden ügyben, mely a rendőrfőkapitány 
által hozzá utaltatik. 

95. § 
A rendőrkapitányokat és rendőrfogalmazókat a vá-

rosi közgyűlés életfogytig terjedő időre választja. Minő-
sítésük tekintetében az 1883. évi I. t.-cz. 3. §-a az 
irányadó. 

96. §. 

A rendőrfőkapitány pecsétje a következő felirattal 
látandó el: 

1. Debreczen szabad királyi város rendőrfőkapi-
tánysága, 

2. A bűnügyi osztályé: 
Debreczen sz. kir. város rendőrfő kapitányságának 

bűnügyi ügyosztálya. 
3. Rendőri bejelentési és központi kézbesítő hivatal: 
Debreczen sz. kir. város rendőrfókapitányságának 

bejelentési ügyosztálya. 
4 A közigazgatási rendőri ügyosztályé: 
Debreczen sz. kir. város rendőrfőkapitányságának 

I közigazgatási ügyosztálya. 
5. A mező-rendőrkapitányságé. 
Debreczen sz. kir. város rendőr-főkapitányságának 

| mezórendóri ügyosztálya 
6. Községi birÓSági ügyekben pedig: 
Községi bíróság Debreczenben. 
A pecsétek, czimer mellőzésével, két, esetleg három 

sorban foglalva, vízszintes, 4—5 czentiméter hosszúság-
ban készítendők. 

97. §. 

Rendőrség személyzete. 

I Rendőrfő Kapitányság, úgyis mint ipar- és 
közigazgatási ügyosztály. Rendőrfőkapitány l, rend-

Bejelenti a tudomására jutott bármiféle bűnügyi vagy órkapitány (rendőrfőkapitány helyettes) 1, rendőr fogai -
kihágási eseteket, sót ezen ügyeket bejelenteni köteles ' mazó 2, iktató 1, kiadó 1, kerületi orvos 3, rendőrfelügyelő, 
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rendőrbiztos 6, polgári biztos 4, fogházfelügy elő 1, kul-
csár 1, gyalogrendőr 132, lovasrendőr 14, napidíjas írnok 6. 

II. Bűnügyi és kihág. ügyoszt. Rendőrkapitány 
1, rendőrfogalmazó 4, közigazgatási gyakornok J, iktató 
és kiadó 1, napidíjas írnok 5, büntetéspénz behajtó 1. 

III. Rendőri bejelentési és központi kézbesítő 
hivatal. Rendőrkapitány 1. irodatiszt 2, napidíjas ír-
nok 4, kézbesitésvezető 1. 

IV. Mezörendöri ügyosztály. Rendőrkapitány 1, 
rendőrfogalmazó 1, napidíjas írnok 1. mezőbiztos 2, 
kerületi orvos 1, állatorvos 1. 

Hortobágy. Mátai biztos 1, napidíjas írnok 1, ál-
latorvos 2, lovas mezőrendőr 4. 

Hírek. 
— Minimax a városi hivatalokban. A városi 

tanács a Tóth Gyula czégtől a városi hivatalok részére 
több Minimax ot rendelt meg, mely elmés szerkezeté-
nél fogva nagyon alkalmas a hirtelen kitörő tüz elfoj-
tására és a nagyobb veszedelem meggátlására. A csinos 
kivitelű készülék már az egyes hivatalokban be van 

— Helyettesítés. Kovács József polgármester az 
elhunyt tiszti főorvosnak Sárváry Gyula dr.-nak helyet-
tesítésére Varga Emil dr. kerületi orvost nevezte ki. 

— Uj szolgálati rend a rendőrségen. A rendőr-
ségi uj szolgálati rend e hó 1-én életbe lépett. Ujat nem 
találunk a szolgálati rendben, melyet már régen életbe 
akart léptetni Végh Gyula, de szándékának akkor a 
körülmények nem kedveztek. 

A házipénztár 1905. évi zárszámadása nemsokára 
be lesz fejezve. A házipénztár 14,436 kor. 01 fillér pénz-
tári maradványt mutat ki, ami azt bizonyítja, hogy váro-
sunk háztartásának kezelése a legjobb kezekben van. 

— Dr. Sárváry Gyula temetése. Városuuk elhunyt 
tiszti főorvosát Sárváry Gyula drt a héten temettük 
el igaz részvéttel. Temetésén jelen volt a városi tanács, 
tisztikar és városunk nagy közönsége. A városi tisztikar 
díszes koszorút helyezett ravatalára. Áldás emlékezetére. 

— Türelmetlen gyógyszerész. Említettük lapunk-
ban, hogy Róth szentesi gyógyszerész gyógyszertárjogért 
folyamodott a belügyminiszterhez, ki a folyamodást véle-
ményadás végett megküldte a városi tanácsnak. A tanács 
a folyamodást viszont kiadta a tiszi főorvosi hivatalnak 
véleményezés végett. A gyógyszerész ur azonban ugy j 
látszik nagyon siet a jog elnyerésével, mert ügyvédje utján j 
egyenesen Boda Dezső kormánybiztoshoz fordult, meg- ! 

vádolván a tiszti főorvost, hogy késlelkedilc a vélemény 
beadásával. Erre nézve csak az a megjegyzésünk, hogy 
a miniszter nem régen küldte le a Róth kérvényét, de 
ha talán régebben heverne is itt az ügy, akkor is jogot 
formál a város ahhoz, hogy véleményét akkor terjeszti 
fel, mikor azt jónak látja. Nekünk nincs oly égető szük-

; ségünk a tizenegyedik gyógyszertárra, mint a kérvé-
nyezőnek, tehát nincs okunk, félretéve egyéb fontos 
dolgainkat, ezt intézni el első sorban. Egyébiránt azt 

i hisszük, hogy a városi tanács érdeme szerint fog felelni 
erre a zaklató és szokatlan sürgetésre. 

Fakompetenczia kiváltása. 
(A városi tanács értesítése.) 

Előterjesztetett, hogy a fakompetenczia kiváltásának 
határideje a f. évi január 31-ik napjával lejár s mint-
hogy még sokan vannak, kik illetőségüket kiváltani nem 
tudták, a határidő meghosszabbitandó volna. 

Ezen előterjesztés folytán a failletőség kiváltásának 
határideje a f. 1906. évi február hó 15-ik napjáig meg-
hosszabbittatik. 

Miről a város közönsége a hírlapok utján ós szám-
vevői és házipénztári hivatalok pedig jegyzőkönyvi 
kivonaton értesíttetnek. 

Kelt Debreczen sz. kir. város tanácsának 1906. évi 
január hó 31-én tartott üléséből. 

Dr. Varga, 

-grs Villám dk csengők, telefonok, villámhárítók 
"VJ berendezését minden teljedelemben, javi-

'i tását és évi gondozását legjutányosabban és 
j jótállás mellett eszközli FÖLDVÁRI L. 

debreczeni első elektrotechnikai vállalata 
Kossuth-utcza 1. sz. (az udvarban). Villa-
mos felszerelések, zseb-lámpák, kerékpárok 

és alkatrészek raktára. 
Képes árjegyzék ingyen. Telefon-szám 168 

Uri divat, kalap és fehérnemű üzlet Békés 
Lajos Debreczen, Piacz-u. 44. dr Ujfalussy-ház. 
Angol női bluzsokat, férfi fehérnemüeket és kelen-
gyéket mérték szerint a legszebb kivitelben készít. 

t e l e f o n o s . M E L 0 C C 0 P É T E R 
GYŐR. BUDAPEST. - v DEBRECZEN. 

Képviselet: Debreczen és Hajdumegye részére: L U K Á C S V I L M O S N Á L , Hatvan-utcza 5 . 
Szabadalmazott géppel gyár tot t Jrar-

mantyus és osöraöszölt Cze-
mentesövek, Csatornázás. 

Beton és Granitto Ferrazo burkoló 
munkák. 

Márványmozaiklap. 
Műkő- és Czemontárnyyá 
Beton ós vasbeton. 
Építési vállalat. 
Átereszek készítése. f Lakács Vilmosnál kaphatók rendkívül olcsó áron 

a JOHN-féle kéményto ldó, 
mely minden kémény huzatát megjavítja, füstzaklatást megszüntet. 


