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A jog- és pénzügyi bizottság ülése. 
A jog- és pénzügyi bizottság f. hónap 19-én délután, 

Vecsey Imre főjegyző elnöklete mellett népes ülést tartott. 
Az ülésen Vecsey Imre elnöklete mellett jelen voltak: 

Márton Imre, Oláh Károly, Juhász Ignác, if j . Scwarcz 
Vilmos, dr. Tüdős János, Komlóssy Artliur, dr. Magoss 
György, Kaszanyitzky Endre, beregi Nagy Sándor, 
dr. Fejér Ferenc, dr. Bacsó Dezső, V a r g a Károly és Aczél 
Géza. 

Vecsey Imre főjegyző 3 óra után pár perccel nyitotta 
meg az ülést, melynek első tárgya a városnyomdai sza-
bályrendelet módosítás dolgában beterjesztett javaslat volt. 

Márton Imre azt ajánlja, hogy a tárgyalásra kész 
ügyek nagy sokaságára való tekintettel, ez ügyet vegyék 
le egyelőre a napirendről. Márton ez indítványát Juhász 
Ignác is pártolja. A bizottság a Márton-indítványt egyhan-

Ezután áttértek a Dalmy Kálmán-féle postakerti föld 
megvételére vonatkozó jelentés'tárgyalására. V a r g a Károly 
referálása után Komlóssy Arthur kérésére Magoss György 
ujabb felvilágosításokat ad. 

Vecsey Imre fölemlíti, hogy a tanács az értékes telket 
már a Berger-féle ingatlan megvásárlása kapcsán megvé-
telre ajánlotta. Megbízására a főügyész tárgyalásokat is 
folytatott Dalmyval, ki 10 koronájával hajlandó eladni tel-
kének négyszögöleit. 

Magoss György azért is kívánatosnak tartja a telek 
megvételét, mert a létesítendő fémipari szakiskola céljaira 
ez volna a legcélszerűbb telek. 

Juhász Ignác közbeszól: Igen, ha nem kerülne vagy 
160 ezer koronába. 

Ifj- Schwarcz Vilmos megvételre ajánlja a telket, mert 
olcsó és jó fekvésű. Ugyanezen véleményen van Komlóssy 
Arthur is. 

Juhász Ignác: Nem bánom, ha megveszi a város a 
telket. De ha nincs pénz rá, nem kell földvételekbe bele-
menni. Minden további érvelést feleslegesnek tart s kije-
lenti, hogy nem járul hozzá a vételhez. Van a városnak 
úgyis elég sok kiadása. 

Tüdős János ellenvetése után Aczél Géza fejtegeti a 
külső terjeszkedés szükségességét. A fémipari iskolára kell 
majd e telek, mely később biztosan drágább lesz. A telek 
ma olcsó s megvétele esetén a nánási vasút sínpárjáig 
terjeszkedhetik a város. 

Komlóssy Arthur megváltoztatja véleményét s kijelenti, 
hogy a telket megveendőnek tartja. 

Márton Imre minden továbbiak előtt azt óhajtja tudni, 
hogy honnan veszi a város a pénzt? Vecsey Imre azt 
feleli erre, hogy az ingatlanszerzési alapból. 

Nagy Sándor a döntést felfüggesztendőnek tartja a 

Berger-telek megvételéig. Dr. Tüdős János ugyané véle-
ményen van, azon elvi hozzáadással, hogy a bizottság a 
telket megveendőnek tartja, ha a Berger-telek jogérvénye-
sen megvétetett. 

A bizottság dr. Tüdős indítványát szavazattöbbséggel 
elfogadta. 

A bihari h. é. vasutak igazgatósága 150,000 korona 
hozzájárulást kér a székelyhíd—nagylétai vasút létesítésé-
hez. V a r g a Károly felolvassa a kérelmet, melynek állítása 
szerint a vasút nagyon sokat használna Debrecen kereske-
delmének. 

A bizottság ez ügyet, a kellő előkészítés hiánya miatt, 
levette a napirendről. 

Farkas József földbirtokos 720,000 koronáért megvé-
telre ajánlja a városnak 1498 kat. hold nagyságú földjét. 
Magoss György dr. ugy véli, hogy ennyit nem adhat a 
város. E vélemény alapján a bizottság kimondta, hogy a 
töldvételt nem ajánlja a közgyűlésnek. 

A füvészkerti emlékmű felállítása céljaira a Csokonai-
kor 25Ó0 korona segélyt kér a várostól. 

Oláh Károly emlékeztet arra, hogy a bizottság egy 
régebbi ülésén elvben már hozzájárult a segély megadásá-
hoz. Ez ülés márczius 19-én volt. 

Beregi Nagy Sándor megadandónak tart ja a segélyt, 
mert Diószegi és Fazekas Debrecen nagy fiai voltak s 
mert a mai idősebb generáció egyedül e két tudós müvei-
ből merítette botanikai ismereteit. 

Fejér Ferenc dr. szerint a beérkezett minták felett 
döntés előtt ki kellett volna kérni a város véleményét is. 
Szerinte az immár nyertesnek kimondott pályamű nem 
olyan, mely művészi igényeket kielégíthetne. 

Tüdős János dr. Nagy Sándornak mond elsőbben kö-
szönetet, majd kijelenti, hogy e dologgal sietni kell, mert 
a füvészkönyv megjelenésének idei századik évfordulóján 
állania kell a szobornak. Hozzáteszi, hogy a Karap-család 
e célra ezer koronás alapítványt adott. A leleplezést ismert 
okok miatt kellett májusról az őszre halasztani. E késedel-
mek miatt nem vettek részt a város képviselői a zsűriben. 

Juhász Ignác azt mondja, hogy a szobormű nem mű-
vészi kivitelű. 

De ha már készítik, nem lehet megtagadni a hozzájá-
rulást. Bár a szobor nem elégíti ki a művészi ízlést, meg 
kell adni a segedelmet. Aczél Géza állítása szerint a szobor 
elég ízléses. 

Ezután a bizottság kimondta, hogy a 2500 korona 
hozzájárulást megadásra javasolja a közgyűlésnek. 

Harmincötezer korona terheli a várost a sáskairtási 
költségekből. A h. főszámvevő javaslata szerint ez összeg 
a hortobágyi legeltetési alapból volna fedezendő. 

Fejér Ferenc feliratitag kérné a minisztert, hogy a 
85,000 korona költségből a városra eső részt ne követelje 
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tőlünk. A sáskairtás nem helyi cél, hanem országos érdek. 
Komlóssy Arthur az irtásról szóló legújabb törvényt óhaj-
taná ismerni. A kért felvilágosításokkal Magoss György dr. 
nyomban szolgál, amelyek dacára Fejér dr. megjegyzi, 
hogy e kérdésben most nem lehet határozni. 

Megemlékeztünk már arról, hogy a nyírbátori vasút 
engedményesei, illetőleg a debrecen—sámsoni vasút igazgató-
sága, a guti megállóhely kiépítésére vonatkozott feltétel 
kikötését mellőzni kérte, egyben kijelentette, hogy az 1908-ig 
való kiépítés s igazgatósági székhely helyére (Debrecen) 
vonatkozó feltételeknek tehetsége szerint eleget f o g tenni. 

A kereskedelemügyi kormány ismeretes leiratának felol-
vasása után a bizottság elhatározta, hogy a debreceni 
székhelyhez ragaszkodik, a kiépítés határidejének meghosz-
szabbitásába belemegy, a guti vonalrész kiépítését pedig 
a fővonal kiépítése után feltétlenül megvalósitandónak ki-

A terv megszemlélése közben Komlóssy Arthur azon 
kívánságát fejezte ki, hogy a nyiradonyi vasútállomás 
okvetlenül a község déli oldalán legyen felépítendő. Fontos 
községi érdekek szólnak e kikötés mellett. 

Tüdős János dr. szerint az állomás helyének megjelö-
lése elejtendő. 

Aczél Géza pláne felemlíti, hogy Károlyi gróf azon 
feltétellel adott 80,000 koronát a vasút céljaira, hogy a 
nyiradonyi állomás a község északi részén legyen. Ha már a 
Gutot nem érinti a vasút, az a fő, hogy létesüljön. 

Márton Imre sem tartja a kívánságot helyesnek. Érvekkel 
bizonyítja, hogy a feltétel elejtendő, mert semmi szempont 
nem szól kikötése mellett. 

Aczél Géza a feltétel kikötését a közigazgatási bejárás 
megtartásáig felfüggesztendőnek véli. 

Szavazásra kerülvén a sor, a bizottság szótöbbséggel 
elfogadta a vasutigazgatóság módosításait. 

Az ülés, hat óra lévén, ekkor véget ért. 

Folyó hó 20-án Kovács József polgármester 3 óra után 
pár perccel nyitotta meg az ülést. Napirend előtt Varga Ká-
roly kéri, hogy elsősorban a villamos telep szerelési szabály-
zatát tárgyal ja a bizottság. 

Juhász Ignác hivatkozik a tegnapi határozatra, mely 
levette napirendről ez ügyet. 

Komlóssy Arthur felvilágosításai után a bizottság nagy 
többsége egész hosszú vita után, melyben Nagy Sándor, be-
regi Nagy Sándor, Fejér Ferenc vettek részt, elhatározta, 
hogy a szabályrendelet tervezetét ma tárgyal ja. 

Varga Károly jegyző felolvassa a tervezet pontjait. A 
szabályrendelet tervezete a gázvilágitásra érvényes általá-
nos rendelkezéseket fentartjá a bevezetendő villamos vilá-
gításra is. 

Az igazgató havi jelentéseinek tételénél Márton Imre 
stiláris módosítást tesz, melyet egyhangúlag elfogadnak. 

A telep igazgatója 4000 korona fizetést huz, természet-
beni lakással, fűtéssel, világítással, a tiszta jövedelem 1 és 
fél százalékának megfelelő jutalékkal. A fógépész 2400 ko-
rona fizetést huz. Az igazgató-mérnök állandó műszaki 
helyettese lesz Debreczeni Jenőnek, ki természetesen igaz-
gatója lesz a világítási vállalat mindkét üzemének. 

A fógépész jutalékára vonatkozólag Juhász Ignác azon 
javaslattal áll elő, hogy azt tanácsi ajánlatra a közgyűlés s 
ne maga a tanács állapítsa meg. 

Tüdős János dr. nem pártolja e javaslatot, inkább a ju-
talék maximumát óhajt ja meghatározni magában a szabály-
zatban. 

Debreczeni Jenő később tartaná megállapitandónak 
ezt a jutalékot. 

Kovács József polgármester egyáltalán nem kötné e 
tételt a zárszámadáshoz, mert ily módon könnyen elhuzód-
hatik a jutalék kifizetése. 

Márton Imre ezt az aggodalmat feleslegesnek látja, 
mert a gázvilágitási ágazatnál is ez a rendszer s a két üzem-
nél e dolognak egységes elintézést kell nyernie. 

Végre ugy határoztak, hogy a jutalékot a zárszáma-
dás során állapítják meg, a törvényhatósági bizottsági köz-
gyűlésen. 

A szabályzat technikai részénél lényeges módosítás az 
volt, hogy a nappali fogyasztásra is induljon meg az üzem 
elegendő erővel. Az áram tehát éjjel-nappal fog működni. 

A felelősség kérdésénél Fejér Ferenc több garanciát kí-
vánna. Debreczeni Jenő igazgató utal a villamos berendez-
kedések első éveiben való ingatag szuperálására s azt 
mondja, hogy lehetetlenség kitenni a várost minden apró 
akadály esetén panasznak. 

Márton Imre ezt az alkalmat is megragadja, hogy a 
gáz árát szállítsa le a város. Ezzel több lesz a fogyasztó s 
amit elveszt a város a vámon, megnyeri a réven. 

A felelősség kérdése dolgában Fejér Ferenc azt mondja, 
hogy ő közbiztonsági szempontból arra nézve kivánja a fe-
lelősség kimondását, hogy az áram utlerős, tehát veszedel-
mes ne lehessen. 

Idevonatkozólag a bizottság átvette a pozsonyi sza-
bályzat következő pont ját : 

— Azon esetre, ha az áramszolgáltatás átmenetileg 
megszakad, vagy a forrasztó nem kap elég erős áramot, a 
villamos vállalat ellen kárpótlási igényt nem emelhet. Kö-
teles azonban a vállalat az akadály elhárításáról mennél 
gyorsabban gondoskodni. 

A szabályzat 5—11. szakaszait változtatás nélkül el-
fogadják. Fejér Ferenc azon megjegyzésére, hogy a dijak 
igen drágák. Debreczeni Jenő hajlandó a 3 filléres egység-
árnak 2 5 fillérre való leszállítására. A bizottság végül az 
egész javaslatot elfogadta. 

Több törvényhatóság felirt a Házhoz, hogy a kiván-
dorlást az útlevelek kiadásának megnehezítésével igyekez-
zék csökkenteni. A bizottság ugy ezt, mint Szabolcs vár-
megyének a kiegyezésre vonatkozó, Bory Béla debreceni 
lakos által benyújtott s lapunkban már ismertetett hazafias 
indítványát, hasonló szellemű felirattal javasol ja pártolni. 

A Szedlák és Vámos cég, melynek tavalyra s ez évre 
megadott drágasági pótlékát a miniszter nem hagyta jóvá, 
most azt kéri, hogy a rendőrlegénység ruhájáért a jövő 
évtől kezdve 15 százalékkal többet fizessenek a szerződéses 
árnál. 

Megjegyzi a cég, hogy arra az esetre, ha e pótlékot 
nem kapná meg, 1908 január 1-től kezdve a szerződés fel-
bontását kellene kérnie. 

A bizottság Márton Imre indítványára 10 százalék 
pótlékot javasolt megadni. ^ 

A kölcsönös segélyző szövetkezet a Vecsey-ház hátsó 
telekrészét felajánlotta a városnak, négyszögölenként 450 
koronájával, hogy a Bikát ezzel bővítse ki. 

Komlóssy Arthur szerint az itt az első kérdés, hogy 
meg akarja-e tartani a Bikát a város ? 

Fejér Ferenc ugyanezen a véleményen van. 
Komlóssy Arthur azt mondja, hogy a fölajánlott telek-

részt okvetlenül megvételre kell ajánlani, de egyúttal uta-
sítani kell a tanácsot, hogy a Bikát értékesítse, igyekezzék 
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eladni. Mégis tarthatatlan állapot, hogy ez ingatlan mind-
össze két és fél százalékot jövedelmezzen. 

A bizottság ebben az értelemben határozott. A Késes-
utca 70-ik számú házra vonatkozólag, [melyet tulajdonosa 
8000 koronáért hajlandó eladni a városnak, becslő véle-
ményt kérnek be a mérnöki hivataltól. 

Az ülés ezzel véget ért. 

A József-szanatórium. 
A társadalom áldozatkészségét dicséri az a nagysza-

bású gyógyintézet, amely a gyulai Lugoserdőben most 
nyilott meg s amelyet a József főherceg Szanatórium-
Egyesület védőjéről, József főhercegről J ózsef- Szanatórium-
nak nevezett el. A Berlin mellett sikságon épült szanató-
riumokkal elért gyógyeredmények már régen megcáfolják 
azt a különben igen elteijedt téves véleményt, hogy csak a 
hegyvidékek lennének alkalmasak tüdőbetegeket gyógyító 
házakra, mert a sikságon épült szanatóriumok gyógyered-
ményei semmivel sem kedvezőtlenebb, mint a hegyvidéken 
épülteké. Az uj szanatórium egy kilométerre van az ország-
úttól, északról, keletről és nyugatról hatalmas, lombos 
erdővel övezve. A növényzetet pompásan működő öntöző-
müvek tartják frissen. Az intézet több épületcsoportból áll, 
mely egészben impozáns és elragadó. A főépület bádog-
kupolája messze ellátszik, vizgyógyintézete, laboratóriuma, 
betegszobái, déli fekvőfolyosói a modern higiénia minden 
követelésének megfelelően készültek. A főépület és beteg-
pavillonok előtt hatalmas szabad tér van, mely zöldelő 
pázsitjával, dus növényzetével, fenyőgruppjaival kész gyö-
nyörűség. A telep északi része erdő, melyen kavicsozott, 
gondozott utak vezetnek végig. Egyébként a harminc hol-
don kies fenyőfa-csoportok gazdagítják, a telepnek amúgy 
is gazdag flóráját. Az intézet területén ártézi kut, villany-
világítás és csatornázás van. Van az intézetben posta, tele-
ion (interurbán), könyvtár, zongora stb. Az intézet igazgató-
őorvosa Geszti József dr., aki az Erzsébet-Szanatórium 

alorvosa volt évekig és aki itt szerzett érdemeket uj 
állására. Az intézetben állandóan 50 férfi és 50 nőbeteget 
ápolnak. Már eddig 50 beteg vétetett föl. Az ingyenes 
helyeket az egyesület bizottságai töltik be. A fizető betegek 
naponként 4 koronát fizetnek. Van ezen felül néhány 6 és 
8 koronás hely is. Az uj intézményt ünnepélyesen őszszel 
avatják föl, kapcsolatban az egyesület évi rendes közgyű-
lésével, amely Gyulán lesz. A szanatóriumba való fölvételre 
vonatkozó mindennemű tájékozást, ha egyszerű levelező-
lapon nyilvánított óhajra is, készséggel nyújt az egyesület 
Budapest, IX., Lónyai-utca 47. szám. 

Az egyesület igazgató-tanácsának ülésén tudomásul 
vették, hogy az egyesület tagjainak száma immár a tízezret 
meghaladja s az egyesületnek 628 ezer korona vagyona 
van. Az intézet 5-én nyilott meg, de ünnepélyes fölavatása 
őszszel lesz, amikor az egyesület reméli, hogy a megnyitá-
son részt vesznek József királyi herceg és Auguszta királyi 
hercegnő is. A József-Szanatóriumnak ujabban Rothschnek 
V. Emiiné egy belélegző kamarát, Thék Endre zongorát, 
Sternberg és Fia gramofont, a Málnási forrásvíz tulajdonosa 
évenként 1000 üveg ásványvizet, több budapesti napilap 
kiadóhivatala hírlapokat ajánlottak föl. Az ajándékokért az 
igazgató-tanács köszönetet mondott. Hálásan fogadta az 
igazgató-tanács Jászai Mari urnó azon elhatározását, hogy 
az egyesület javára néhány vidéki városban az alkoholizmus 
veszedelméről előadást tart. Nagy örömmel értesült arról 
is, hogy Caruso az egyesület emberbaráti céljaira október 
hó első felében az Operában föllép. 

A hortobágyi sáskairtás. 
Jablonovszky József, a rovartani állomás vezetője, 

teijedelmes jelentésben számol be a földmivelésügyi minisz-
ternek a négy hét óta tartó sáskairtás eredményéről. 

A jelentésből kiemeljük a következőket: Az irtás 
negyedik hetében meg lehet állapítani, hogy mennyi az ez 
évi irtás eredménye. A munkálat kiterjedése 120 kilométer, 
vagyis oly távolság, amennyi Budapesttől Érsekújvárig van: 
területe pedig 900 négyszögöl kilométer. A sáska főfészke 
a Hortobágy, melyen az irtás 22-ik napján a terület 29—30 
hányada vagy egészen tiszta, vagy az utótakaritás után 
annyira megtisztult, hogy innen a szomszédos határakat 
nem fenyegeti, sót a rovartani állomás főnöke azt hiszi, 
hogy a hortobágyi sáskajárásnak általában jövőre is 
vége van. 

Az elepi földeken s debreceni határban még végzik az 
irtást, ötvennégy géppel szorgos munka folyik és a munka 
befejezése a hét végén várható. — Junius hó 22-én csak 
annak a sáskának feltakaritása van hátra, amelyek zsom-
békba, vasúti töltésre, vizboritotta laposokba menekültek. 
A Hortobágy tói északnyugatra négy nagy pusztán, a sza-
bolcsmegyei Margitta pusztán, Hajdúböszörmény egy részén, 
amennyire az irtást ez évben munkába vették, már három hét 
előtt megtörtént. Most az utóirtást végzik. Nagy becskere-
ken az irtás igen nehéz, mert a sáska egyenetlenül távoli 
foltokban kelt. Itt azonban a sáskát sikerült elpusztítani, 
mielőtt szárnyra kelt volna. Ha az utótakaritás ilyen sike-
res lesz, akkor ez a vidék sem lesz jövőben fertőzve. 

Balmazújváros egész határában folytatták az irtást, 
egy-egy pusztán a sáska későn kelt. Baj volt, hogy egy-két 
gazda a sáskakelést eltitkolta, amiért 30—40 hold vetést 
tönkre kellett tenni, de itt nagyobb kár lehetősége ki van 
zárva. Emberfeletti munka folyik Nádudvaron. Sok apró 
parcellában van sáska, ezenfelül a Hortobágy folyón a köz-
lekedés sok időveszteséggel jár. Az eső feláztatta a talajt, 
hogy az irtást négy hét alatt sem tudták befejezni. Mégis 
a megerősített irtók munkájával elérték, hogy az a rész, 
mely tavaly legtöbbet szenvedett, ma tiszta. Az egész irtási 
munkálat, minden utótakaritással, folyó hó 29-én befejez-
hető. Az emberi munkának önkéntes segélycsapata is van: 
a bókák, gólyák, vízi szárnyasok s jelentkezik a seregély, 
mely utóbbi az utóbbi időben nagy rajokban szálldogál a 
dus csemegére. Ez az önkéntes csapat elveszi azt, ami az 
utótakaritás után még megmarad. 

A jövő évi munkának úgyis megmaradt a Hajdúnánás, 
Böszörmény és Tiszapolgár távoli fertőzése, ahol ez évben 
az időjárás és lekötött munkaerők kellő számban és időben 
való ki nem rendelhetése miatt a teljes sáskairtás munkáját 
nem fejezték be oly éberséggel, hogy e helyeken a sáska 
petéit le ne rakta volna; igy e helyeken a veszedelem jövő 
évre megujul. 

A nyugdíj ellenőrző bizottsági ülés. 
A városi nyugdijellenórző bizottság f. hónap 21-én 

ülést tartott. Az ülésen Vecsey Imre főjegyző elnökölt. 
Jelen voltak Juhász Ignác, dr. Freund Jenő, dr. Magoss 

György, dr. Bacsó Dezső, dr. Tóth Emil, Kondor Kálmán és 
dr. Boldizsár Kálmán. 

Ember Lajos városnyomdai művezető megrongált 
egészsége miatt nyugdíjaztatását kérte. A tiszti főorvos 
jelentése szerint Ember Lajos fizikailag kimerült. A bizott-
ság, mivel a nyugdíjazandó betegsége nincs a főorvosi véle-
ményben megjelölve, nem ajánlja a nyugdíjazást, hanem 
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véleményadásra javasolja felhívni a főorvost, hogy hosszabb, 
esetleg félévi szabadságidő multán nem nyerhetné-e vissza 
munkaképességét Ember Lajos? Ugyanilyen indokolással 
utasították vissza Nagy Lajos rendőr kérvényét is. Nagy 
Lajos 38 éves, de a szolgálat teljesen megtörte. 

A színháznál alkalmazott tűzoltókat, szolgákat és 
szabókat a nyugdíjintézetbe fölvenni javasolja a bizottság, 
mert a színház városi intézmény. 

Éppen ellenkező intézkedést óhajt alkalmazni a bizott-
ság a zenedei tanárok hasonirányu kérelme dolgában. A 
zenede tanárai két íves beadványban, rengeteg statisztikai 
s méltányossági indokkal azt kérik, hogy a város által 
meghatározandó közelebbi időponttól kezdve hadd lehes-
senek tagjai a városi nyugdijegyesületnek. 

Boldizsár Kálmán ellene van a kérelem teljesítésének. 
A ma érvényben levő nyugdíjszabályzat szerint, mivel a 
zenedei tanárok nem városi alkalmazottak, a kérelem tel-
jesítése kizárt dolog, nincs jogalapja. 

Magoss György dr. szerint is a kérdés mai alakjában 
nem is tartozik a nyugdíjellenőrző bizottsághoz, hanem a 
törvényhatósághoz; de ettől eltekintve, pártolja s teljesi-
tendőnek tartja. Minél több tagja van a pénztárnak, annál 
kevesebb a teher. Áldozatot tehát aligha hozna a város. A 
kérdés részleteinek megoldására nézve munkálat volna ki-
dolgozandó. 

Juhász Ignác azt mondja, hogy az érvényben levő sza-
bályzat kötelez, tehát a kérelem ma nem teljesíthető. A 
bizottság annyit mondhat ki határozatul, egyebet semmit. 
Nem bánja, tegyék városivá a zenedét s ebben az esetben 
jogalapja lévén, föltétlenül teljesítendő lesz a tanárkar ké-
relme. Kél felé kell tehát választani a kérdést s ha a zenede 
városivá tétele befejezetté lett, újra fölvehető a nyugdíjazási 
tárgyalások fonala. 

Freund Jenő igen éles disztinkcióval kimutatja, hogy 
ez a kérdés tulajdonképpen nem is tartozik a bizottság elé. 
Még nem érett meg annyira, hogy ide tartozzék. A zenede 
tanárai nem lévén városi tisztviselők, nyugdíjigényük semmi-
féle része nem tartozhatik a városi nyugdijellenőrzó bizott-
ság elé. 

A bizottság nem állapítja meg a hatáskör hiányát, 
viszont kimondja, hogy a nyugdijszabályzat rendelkezései 
kötelezők s ezért a kérelem nem teljesíthető. 

Javaslatát a közgyűléshez e szellemben terjeszti be. 
Az ülés e határozat kimondásával déli 1 órakor vé-

get ért. 

Hírek. 
— Közgyűlés. Debreczen sz. kir. város törvény-

hatóéági bizottsága a jövő hét elején közgyűlést tart. 
— A városházáról. Kovács József polgármester az 

állásáról lemondott Dezső László rendőrfőkapitánysági ik-
tató helyére,, ideiglenesen Nagy Lajos napidíjas írnokot ne-
vezte ki. Nagy Lajos helyére ugyancsak a polgármester 
Tóth Imre árvaszéki dijnckot rendelte be. 

— A város szabályozási terve közszemlére van ki-
téve a városházán. A tervek iránt nem igen mutatkozik 
nagyobb érdeklődés, pedig kívánatos volna, ha a polgárság 
óhajtását és nézetét kifejtené. 

— Az erdei v a s ú t meghosszabbítása. Az erdei va-
sút meghosszabbításának közigazgatási bejárása f. hónap 
18-án ment végbe. A kereskedelmi kormányt Garády mi-
niszteri titkár képviselte, míg a város képviseletében Ve-
csey Imre főjegyző, Magoss György dr. tiszti főügyész, Aczél 

Géza főmérnök, Király Gyula tanácsnok, Török Gábor er-
dőmester, Haty Kálmán mérnök és Balogh Sándor erdész 
vettek részt. Ugyancsak e napon volt az ohati állomás ki-
bővítése ügyében is a helyszíni szemle. 

— A s iketnémák vizsgálata. A siketnémák deb-
receni intézetének évzáró vizsgálata f. hó 23-án (vasárnap) 
délelőtt fél 11 órakor a városháza közgyűlési termében 

— A debreceni Jótékony Nőegylet junius 23-án, 
azaz vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza kis tanács-
termében évi rendes közgyűlést tart a következő tárgyso-
rozattal: 1. Elnöki jelentós az elmúlt egyleti évről. 2. Pénz-
tári jelentés a pénztár állapotáról és a mérleg bemutatása. 
3. A számvizsgáló bizottság jelentése. — Ezen közgyűlésre 
az egylet összes tagjait azon megjegyzéssel van szerencsém 
meghívni, hogy ezen másodszor összehívott közgyűlés az 
előző közgyűlésre kitűzött tárgyak felett a megjelenő tagok 
számára való tekintet nélkül fog végérvényesen határozni. 
Debrecen, 1907 junius hó 18-án. Veressné Szathmáry Teréz, 
nőegyleti elnök. 

— Pályázati hirdetmény. Gróf Reichenbach—Les-
sonit Vilmos által rokkant tengerészek segélyezésére léte-
sített alapítványra. A trieszti cs. ós kir. tengerész kerületi 
Parancsnokság pályázatot hirdet a fentnevezett alapítvány 
jövedelméből 1907. év január hó 1-től számitandólag ado-
mányozandó egy évi 100 kor. segélydij élvezőiével járó 
alapítványi helyre. Ezen alapítványra első sorban az 1864.. 
évi május hó 9-iki helgolandi tengeri ütközetben rokkantá 
váltak, valamint az ugyanezen alkalommal elesettek öz-
vegyei és árvái — ilyenek hiányában valamely későbbi 
tengeri ütközetben rokkanttá váltak, illetőleg elesettek 
özvegyei és árvái bírnak igénnyel. Felhivatnak tehát az 
igényjogosultak, hogy a szükséges igazoló okmányokkal 
felszerelt pályázati folyamodványaikat folyó évi julius hó 
31-ig a trieszti cs. és kir. tengerész kerületi Parancsnok-
ságnál nyújtsák be. A folyamodó szegénységi, vagy hely-
hatósági bizonyítvánnyal tartozik igazolni, hogy vagyon-
talan szegény és segélyre szorul. A fenti határidőn tul, el-
késve beérkező folyamodványok nem vétetnek figyelembe. 

— A n a g y k á l l ó — é r m i h á l y f a l v a i vasút. A hiva-
talos lap mai száma jelenti, hogy a kereskedelemügyi mi-
niszter a Nagykáliótól, Nyiradony és több más község érin-
tésével, Érmihályfalváig vezetendő helyiérdekű vasútnak 
egy év tartamára előmunkálati engedélyt adott. 

— A debreceni önkéntes tűzoltó egyesület junius 
hó 30-án vasárnap délután 3 órakor a tűzoltó őrtanyán 
tartja 30-ik évi rendes közgyűlését. Tárgysorozat; 1 A pa-
rancsnokság évi jelentése. 2. A számvizsgálók évi jelentése. 
3. Az évi költségvetés megállapítása. 4. Inditványok tár-
gyalása. 5. Három rendes és három póttagból álló számvizs-
gáló bizottság egy évi idő tartamra való megválasztása. 6. 
A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnök há-
rom jelen lévő tagot nevez ki. Kivonat az alapszabályzatból. 
A közgyűlés határozatképes, ha azon működő tagok lét-
számának a fele jelen van. Inditványok a közgyűlés előtt 
nyolc nappal írásban a parancsnoksághoz nyújtandók be. 
Debrecen, 1907 junius 15. Szikszay Gyula, s. k. parancsnok. 
Berkó János, segédtiszt. 

— A közigazgatási t a n f o l y a m vizsgái. A debre-
ceni községi közigazgatási tanfolyamon a záró vizsgálatokat 
e hó 21—27. napjain tartják meg. A képesítő vizsgák írás-
beli része julius 2-án,'szóbeli része julius 4—6. napjain lesz. 
Egy napon 12—12 jelölt vizsgázik. Hetedikén már ki is 
hirdetik a képesített jegyzők névsorát. 


