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összesen 75,006 lélek 
az 1904. évi népszámlálás szerint. 

Munkasziintetések városunkban az 7.906'. évben. 

Az életviszonyok drágulása, másrészt azonban 
a világban tapasztalható elégedetlenség munka-
szüntetéseket eredményezett nálunk is nem egy-
szer az 1906. év folyamán. Nagy eredményeket 
ugyan nem értek el a munkaszüntetők és bár a 
munkamegszakitás nem hosszú időn át tartott, 
mégis bénitó hatással volt iparunk különböző 
ágainak fejlődésére. 

Nem akarom e helyen vitatni azt, hogy né-
mely esetben jogos-e a munkaszüntetés, annyi 
azonban bizonyos, hogy ennek az oka javarészben 
a munkások tulkövetelésében és kisebb részben 
munkaadók merevségében keresendő. Hatalmi 
kérdések tolulnak ily munkaszüntetéseknél elő-
térbe és igen sokszor egyeseknek müfelháboro-
dása ezer és ezer munkáskezet szőrit tétlenségre, 

nem is emlitve azt, hogy iparunk pangása köz-
gazdaságunkra is káros hatással van. 

Örömmel jegyzem meg, hogy a munkaszün-
tetések és az ezzel kapcsolatos tüntető felvonu-
lásoknál rendzavarás nem történt. Rendőrségünk 
tapintatos magatartásával és a munkaszüntetést 
vezetők mérsékletével sikerült az ily alkalmakkor 
rakoncátlanságra nagyon is hajlandó csőcseléket 
féken tartani. A munkaszüntetések egyébiránt 
rövid ideig tartottak és az egymással harcban 
álló munkaadók és munkások egymást megértve, 
amazok a bért emelve és a különböző kívánsá-
gokat részben vagy egészben teljesítve," majd a 
munkások is mérsékelve követeléseiket — végét 
vetették az áldatlan küzdelemnek. 

Ennek dacára a munkaszüntetések sok kárt 
okoztak a munkaadóknak, vállalkozóknak és mun-
kásoknak egy iránt. Mert míg amazok sokszor 
kénytelenül, kelletlenül teljesítették, csakhogy 
iparuk üzeme fenn ne.akadjon, — a követelése-
ket. addig a munkások egyrésze kirekedvén a 
munkából, kenyér nélkül maradt és talán esze-
ágában sem volt családját megrövidíteni, de úszni 
kellett neki az árral, akarata ellenére. 

Munkaadók és munkaszüntetők egyaránt meg-
győződhettek már a lefolyt rövid életű munka-
szüntetések tartama alatt arról, hogy kimerülve 
tértek vissza a harcból és győztes egyikük sem 
lett, mert a munkaadó és a munkás egyaránt 
anyagi veszteséget szenvedett, másrészt megszűnt 
a munkaadó és munkás között fennállott régi jó 
viszony, végül a munkás a munkaadó előtt vesz-
tett megbízhatóságából, nem is emlitve azt, hogy 
az ilyen áldatlan erőmérkőzés a közérdekre is 
igen hátrányos. 

Ki kell azonban emelnem azt, hogy a deb-
reczeni iparos világ munkaadói a munkaszünte-
tések alkalmából, lemondva önhasznukról, rend-
kívül előzékenységet tanúsítottak elégedetlen mun-
kásaikkal szemben és bár tudták, hogy engedé-
kenységük az ő vagyoni helyzetüket is ingado-
zásba hozza, a nagyobb érdekek okából teljesítették 
legnagyobb részben a megélhetés gondjai között 
sokszor meg nem gondolt követelésekkel lellépő 
munkásaik kívánságait. 

A munkaszüntetésre leginkább a központi 
vezetőség kiküldöttei izgatták a munkásokat, ami 
abból is kitűnik, hogy ezeknek eltávozása után 
csakhamar bekövetkezett a béke és kibontakozás. 
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Befejezés. 
Ezekben van szerencsém előadni a Tekinte-

tes Törvényhatósági Bizottságnak városunk 1906. 
evi haladását. Mindent összevetve és nem feledve, 
hogy az 1906. év első hónapjaiban a szerencsét-
len politikai viszonyok következtében az alkotá-
sok terén nem mehettünk előre, mégis azt mond-
hatjuk, hogy ez évi közigazgatási életünk nem 
volt meddő, mert a j o b b és békésebb idők be-
álltával igyekeztünk a nem a mi hibánkból eredő 
hiányokat és mulasztásokat pótolni. lA városi 
tanács mindig és mindenben szemelőt t 'ár tot ta a 
város és nagyközönség érdekeit, odaadással vé-
delmezve a város autonom jogait. A nemzeti 
ellenállás idejében hazafias szellem hatotta át a 
tisztikart és midőn a leigázási törekvéseknek 
ellenállott, bölcs mérséklettel állott őrt a nemzet 
jogai fölött. Óvakodtunk a túlzásoktól, de nem 
adtunk fel semmit azon pontokból, melyekét a 
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság elénk sza-
bott követendő zsinórmértékül. 

Közigazgatásunk életében, a darabont idősza-
kot kivéve, nem történt semmi elszomorító ese-
mény. A közgyűlés, a városi tanács és a szak-
bizottságok mind megannyian fáradoztak a város 
erkölcsi és anyagi előmenetelén és a vezetésem 
alatt álló tisztikar tudásával, szorgalmával, becsü-
letességével c. reábízott munka eredményes elvég-
zésével emelni igyekezett városunk jó hírnevét, 
fejlődését és emelkedését. 

Debreczen. 1907 szeptember 28-án. 
Kovács József. 

polgármester. 

A tüdővészesek szanatóriumi és 
házi gyógyítása. 

Irta és a magyar orvosok és természetvizsgálók pozsonyi vándorgyűlésén 
felolvasta: dr. Tüdős Kálmán, Debreczen sz. kir. város tiszti főorvosa. 

(Folyt, és vége.) 

Hogy az ilyen arányú gyógyítás miben álljon, az minden 
esetben a beteg egyéniségétől függ. E szerint csak általános-
ságban lehet irányelveket felállítani. Én a magam részéről 
legcélravezetőbbnek találtam a legteljesebb, leplezetlen nyílt-
s á g o t Mindenáron meg kell értetni a beteggel, hogy veszedel-
mes betegségben van, melyből kivergődnie csak nagy munkával 
lehet és e munka java részét neki magának kell elvégezni. A 
legnehezebb feladatok egyike meggyőzni a beteget a fenyegető 
veszedelemről, de egyúttal megóvni őt a kétségbeeséstől. — 
Ahány egyén, annyiféle el járást igényel. Igen sok közülök, 
mikor az ezután folytatandó életmód korlátait megismeri, azt 
mondja, hogy „igy nem érdemes élni". Meg kell vele értetni 
tudni, hogy igenis érdemes és ha eddigi élvezetei, vagy szokásai 
neki ezután ártalmára lennének, találni kell azok helyett szá-
mára másokat, hogy életének legyen.valami tartalma. Ilyeneket 
felfedezni nem éppen nehéz. Meg kell vele szükség esetén 
értetni a lemondás gyönyörűségét is, szóval mindent el kell 
követni, hogy a beteg ideges izgékonyságát derült életbölcses-
séggé változtassuk át. Ha ez sikerül, többet tettünk a gümőkór 
ellen, mint amennyire a gyógyszertár és serumtherapia összes 
arcanumai képesek. 

Az el járást illetőleg részletes szabályok természetesen nem 
adhatók. Egy pár esetben jó s ikerrel használtam a következő 
hasonlatot: Tudjuk, hogy ha féreg rág ja a gyenge csemete 
gyökerét, az igen könnyen elpusztul, de ha a fa megerősödött, 
dacára annak, hogy a fé reg azután is tovább rágja, évtizedeken 



keresztül virul és terem, csak jó talajban álljon és elegendő 
táplálékot (trágyát és vizet) kapjon". A hasonlat tudományos 
szempotból sántíthat, de a beteg megérti belőle, hogy a gümő-
kórosan fertőzött szervezet is lehet erős és végezhet érdem-
leges munkát. Felhozok még egy példát. Fiatal 18 éves ember, 
ki már 2 év óta volt kezelésem alatt s megfelelő életmód-
szabályozás mellett szépen javult és erősödött, a mult tanévben 
az érettségi vizsga előtt állott. A tél folyamán elkezdett lázas 
és étvágytalan lenni. Rájöttem, hogy a vizsga eredménye iz-
gatja, ami annyival is indokoltabb volt, mert rendeletemre nem 
volt szabad annyit tanulnia, mint osztálytársainak. Miután más 
módon megnyugtatni nem tudtam, felkerestem a tanárait, érint-
kezésbe léptem a kormánybiztossal s igy végül sikerült meg-
győznöm a fiatal embert hogy gyenge felelet esetére is át-
bocsátják. Ettől kezdve láza megszűnt, étvágya visszatért, ereje 
megjött, a vizsgát jó eredménnyel letette s a most folyó évet 
teljesen egészsége helyreállítására fordíthatja, ami meggyőző-
désem szerint be is fog következni. 

Ezt a pár példát csak annak az illusztrálására hozom fel, 
hogy a beteg egyénisége és a körülmények a legkülönbözőbb 
utakat jelölhetik meg, amelyeken célt érhetünk. Sokszor jó, 
ha a beteg előbb 2—3 hónapot intézetben tölt. így áll a dolog 
különösen fiatalabb egyéneknél, ha környezetük akár elfogult-
ság, akár közönyösség, vagy értelmetlenség folytán nem hozzá-
férhető az okos szónak. Nem egyszer minden más feltétel 
meg volna a célszerű házi kezelés lebonyolításához, csak egy 
hiányzik. Nincs módunkban a beteg derültségét, életkedvét 
fentartani éppen a környezet hibája miatt. Amint a viszonyo-
kat ilyenekül felismertük, ne késlekedjünk az intézetbe adással, 
mert a beteg lelki egyensúlyát, az „aequam mentem rebus in 
arduis" mindenáron biztositanunk kell. Ha belátjuk, hogy ez 
otthon nem megy, még mindig sikerülhet az intézetben. 

Az individualizásnak egy másik, mondhatnám, materiali-
sabb szüksége áll elő, ha a beteg nem tud enni. Intézetekben 
és házi kezelésnél is rendesen abból áll az orvosi tanács, hogy 
bármily nehezen, de a beteg mindenesetre fogyassza el a ki-
szabott ételmennyiséget. Nagyon sokszor nem megy ez igy ) 

még a legjobb akaratú betegnél sem. Vagy ha megy is, az 
undorral fogyasztott étel nem sokat használ. Megint igaz, hogy 
az intézetben a példa sokat érhet. Ha az étvágytalan beteget 
olyan mellé ültetjük, aki élvezettel tud enni, gyakran megjön 
az ő étvágya is. Ez általánosságban igy van. De nagy baj, 
hogy az intézeteknek nem igen áll módjukban tekintettel lenni 
az egyéni, megszokott Ízlésre. Mondtam már, hogy a tüdő-
vészes beteg ideges, ami magában is válogatóssá teszi őt. 
Azonkívül, mikor az intézetbe kerül, már valamely localis koszt-
hoz hozzá szokott. Nem egyszer tapasztaltam, hogy a beteg nem 
eszi, vagy hamar megunja a tejet, tojást, sülteket. A zsíros dol-
goktól a legtöbb tüdőbeteg undorodik, pedig éppen ezek vál-
nának hasznára. Még több az olyan, akinek az idegen izü koszt 
nem izük. Mindezeket az egyéni különösségeket az intézet alig 
veheti figyelembe, vagy ha igen, akkor nagyon megdrágul az 
ellátás. Emlékszem egy debreczeni diákra, aki cavemája mellett 
az alföldi, zsírtól csepegő kosztot tűrhető átvággyal fogyasz-
totta Mikor szanatóriumba került, pár nap múlva már nekem 
levélben panaszkodott, hogy nem tudja enni az ottani kosztot. 
Nem is javult, haza kellett bocsátani, a tavaszszal meg is halt. 
Azt gondolom, hogy a tüdőbetegnél legelső dolog, hogy egyék 
és pedig jóízűen. Szükség esetén előbbre helyezem még a kö-
zönséges burgonyalevest is a legfinomabb és legtáplálóbb sül-
teknél, ha amazt a beteg elfogyasztja, emeszt pedig otthagyja. 
Sokszor tapasztaltam, hogy a tüdőbeteg a húsneműt nem akarja 
enni még többször, hogy csak a sültet nem eszi. Az alföldi 
ember sokkal jobban szereti a főttet, mint a sültet. Eféle ese-
tekben nem riadok vissza még a tisztán növényi diétától sem. 
A mult télen kezeltem egy debreczeni uri asszonyt, akinek jobb 
csucsbeli cavemája mellett jókora baloldali mellhártyaizzad-
mánya volt Az egész lefolyás alatt nem evett sem hust, sem 
tojást, de megette a túrós gombóezot, tepertős kását, lencsét, 
babot, szárdiniát és sajtot És izzadmánya felszívódott, test-
súlya növekedett 3 hónap alatt 15 kilogramnial, februárban már 
hóban, sárban künn sétált és most megeszi a pecsenyét is. 
Azt hiszem, hibát követtem volna el, ha a sablonos tej-,tojás-, 

sült-dietát erőszakoltam volna nála. Sok példát hozhatnék fel, 
de ugy gondolom, igy is világos a dolog. A megfelelő jó táp-
lálás tekintetében a házi kezelés fölötte áll az intézetinek. 

Van még az intézeti kezelésnek egy árnyoldala, ami szin-
tén nem csekély jelentőségű. Az intézetben mindenféle hydro-
pathikus eljárások és más nemű fizikális gyógyeljárások napi-
renden vannak. Igen könnyen megesik, hogy a beteg ezeket 
tekinti lényegeseknek, minek folytán különben is hiányos morális 
ereje csökken, idegessége pedig fokozódik. Különösen akkor 
látszik ez meg, mikor rövidebb-hosszab idő múlva az intézet-
ből javultan kikerül. Mert hiszen teljes gyógyulással nem ke-
rülhet ki soha. A teljes gyógyulás még sok hosszú év kitartó 
munkájától függ. A beteg, kilépve az életbe, ismét rosszabbodik. 
A rosszabbodást a gyógyeljárások hiányának tudja be s talán 
egy év mulya ismét felkeresi az intézetet. De már ekkor beteg-
sége előbbre haladt, az eredmény sem lesz olyan, mint előbb, 
a beteg elveszti bizalmát és minden rationalis eljárást negli-
gálva, a kuruzslók kezébe kerül. Ezek aztán befejezik a gümő-
bacillus megkezdett munkáját. 

Világos, hogy ezen veszedelmek ellen ugy tehet az intézet 
valamit, ha jobban számot vet az élet követelményeivel. Kétség-
telen, hogy a legtöbb esetben házilag nem tudjuk a betegnek 
megszerezni a gyógyulásához szükséges feltételeket s kényte-
lenek vagyunk őt intézetbe adatni. De akkor aztán az intézet 
legyen olyan, hogy a belőle kikerülő javult beteget tényleg 
felfegyverezze az élet további folytatására. Ehez véleményem 
szerint két dolog szükséges. Az egyik az, hogy az ország leg-
különbözőbb éghajlatú helyein állíttassanak fel szanatóriumok, 
melyek az ottani életviszonyokhoz képest rendeztessenek be. 
Mert megoldott kérdés, hogy a tüdőbeteg minden klima alatt 
meggyógyulhat, de gyógyulása csak akkor lesz állandó, ha azt 
olyan viszonyok közt szerezte, amilyenek közt továbbra is 
élnie kell. És ne legyenek ezen intézetek tudományos, behatóbb 
laboratóriumi buvárlásokra berendezve, ami csak a költségét 
fokozza, ne alkalmazzanak azokban különleges reklámizü eljá-
rásokat, hanem csak olyanokat, amelyeket a beteg később 
rendes foglalkozása mellett is folytathat. 

A másik dolog pedig az, hogy az intézetek kereiében 
legyen elég alkalom a beteg munkaszerü foglalkoztatására. 
Mikor a beteg láztalan lett, köhögése megszűnt, étvágya meg-
jött és testsúlya gyarapodott, még ezzel egyáltalában nincs 
biztosítva későbbi veszedelmek ellen. De ha az intézet be van 
rendezve gazdasági és olyan ipari punkákra, melyek bizonyos 
óvatosság mellett a tüdőbetegnek nem ártanak meg, ezzel meg 
van a mód adva arra is, hogy a javultak a későbbi élet foly-
tatásába tényleg beleneveltessenek. 

Ez a bevezetés a munkába felfogásom szerint nagyon 
fontos. És pedig ismét két okból. Először is lényeges, hogy a 
beteg szervezetnek ne csak zsírtartalma szaporodjék, hanem 
hogy izmai is erősödjenek Tudva azt, hogy az izommunka a 
gümőkórosak testhőmérsékét fokozhatja, könnyen megérthető, 
miszerint a javuló beteget tervszerűen kell belevezetni bizonyos 
izomtevékenységgel járó foglalkozásokba és be kell őt gya-
korolni abba, hogy miképen ellenőrizze önmagát munkaközben. 
Önként értendő, hogy ilyen begyakorlásokra nem kell szorítani 
azokat, hogy Kuthy is ilyenformán érti azt, hogy a munka-
végzést az intézeti betegeknél az illetőkre bízza. De határozot-
tan helytelennek tartom éppen a felhozottak alapján Penzoldt 
és Besold felfogását, kik a tüdőbetegeknek minden fizikai 
munkát megtiltanak. Viszont Dietz-cel sem érthetek teljesen 
egyet, aki megint kivétel nélkül mindenkit dolgoztatni akar. 
A szellemi munkára is áll azonban a fokozatos begyakorlás 
elve Minden idegizgalom fokozhatja a beteg hőmérsékét, tehát 
a szellemi munka is. Éppen ugy szükséges itt az ellenőrzés, 
mint a fizikai munkánál. És talán még nagyobb óvatossággal. 
Különböző nemű szellemi munka különböző sulyu hatást fejt 
ki. Számításba kell venni sok mellékkörülményt is. Például a 
plébánosnak hamarabb megengedhetem hivatása folytatását, 
mint a táblai bírónak, ennek is hamarabb, mint a vizsgáló-
bírónak, vagy tanárnak, tanítónak, ezeknek megint hamarabb, 
mint az orvosnak, ügyvédnek, vagy pláne színésznek és hírlap-
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A másik szempont az, hogy ilyen eljárás mellett meg-
tanul a beteg egy igen fontos dolgot. Azt t i., hogy ő beteg- , 
sége dacára sem elveszett tagja az emberi társadalomnak. Meg-
szokja, hogy bizonyos korlátok közt is lehet tevékeny és 
élvezetekkel járó életet folytatni. Megszokja az okos óvatos-
ságot, anélkül, hogy a mindentől rettegő gyötrelmes aggódás 
állapotába esnék. 

Az intézeteknek ilyen irányú kibővítése múlhatatlanul 
szükséges, ha nem akarunk csupán látszólagos eredményekkel 
megelégedni; az intézetekbe fektetett tőke csak ilyen módon 
hozza meg a kamatját. 

Nem hagyhatok megemlítés nélkül még egy körülményt. 
Nevezetesen orvosaink legnagyobb része alig lesz abban a hely-
zetben, hogy a házi kezelés sok időbe és gondos utánnézésbe 
kerülő keresztülvitelét pontosan vezethesse. Annyival kevésbbé, 
mert közönségünk éppen az enemü orvosi szolgálatokat hono- | 
rálja legfösvényebben. Rendesen még az erkölcsi elismeréssel 
is adós marad, az anyagival még inkább. Azt hiszi, hogy az 
orvosnak kellemes szórakozás az a beszélgetés, amit a beteg- ! 
gel folytat, nem is gondolva arra, hogy éppen ez a beszélgetés 
igényli a legnagyobb szellemi erőmegfeszitést. Az is igaz 
különben, hogy legtöbbször módjában sincs a megfelelő elis-
merést megadni. 

Az elmondottak alapján nézetemet az intézeti és házi ke-
zelést illetőleg röviden következőleg formuláznám. 

„A tüdővészesek ezidőszerint okszerűen és eredményesen I 
csupán a diétás-fizikális eljárással gyógyíthatók. A cél bizto-
sabban elérhető a beteg otthonában, ha az ahhoz szükséges 
feltételek megvannak. Ilyenek hiányában jobb az intézeti keze- I 
lés. De az intézetek ugy legyenek vezetve, hogy a beteget j 
életének későbbi célszerű folytatására kellően előkészítsék". 

Debreczen sz. kir. város törvény-
hatósági bizottsági közgyűlése 

1907. évi november hó 14-én. 

Népes közgyűlést tartott folyó hónap 14-én 
törvényhatóságunk. Ezen érdeklődést az okozta, 
hogy választások is voltak napirendre tűzve. A 
közgyűlés mindvégig csöndes mederben folyt le 
és örömmel konstatáljuk, hogy a tanácskozás 
szintje kifogástalan volt. 

A közgyűlést Weszpémv Zoltán főispán 3 óra-
kor megnyitván, szíves szavakban üdvözölte a 
közgyűlés tagjait, rámutatva a tárgysorozat fon-
tosabb pontjaira. 

A polgármesteri havi jelentés felolvasása és 
elfogadása után Vecsey Imre előadó felolvassa a 
belügyminiszter leiratát az 1 százalékos pótadó-
nak ily címen való megszüntetése és ennek a 
községi pótadóhoz való számítására vonatkozólag. 
A tanácsnak ez ügyben az a véleménye, hogy 
az 1 százalékos járdaadó címének megszüntetése 
és a községi pótadónak 1 százalékkal való fel-
emelése nem felelne meg a célszerűségnek, mivel 
a háztulajdonosok kőzött ez az adónem már a 
köztudatba ment át. Ezért kérni fogják a mi-
nisztert, hogy ezt az adót továbbra is a régi cí-
mén kezelhessék. A tanács javaslatát a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. 

Ezután felolvasák a belügyminiszter leiratát 
a világítási-vállalat üzleti szabályzatára vonatko-
zólag, továbbá a honvédelmi miniszter leiratát, 
mely a lovassági laktanyában épített remonda 
istálló évi bérlete 262 korona 80 fillér. A közgyű-
lés a leiratot tudomásul vette. 

Vecsey Imre előadó felolvasta a legtöbb adó-
fizető bizottsági tagok 1908. évi névjegyzését. 

Előadó jelentette továbbá, hogy • a Péterfia-
és Varga-utcában egy-egy bizottsági tagsági hely 
jött üresedésbe. A megürült helyekre uj bizott-
sági tagokat választanak s a választást november 
hó 30-ára tűzte ki a tanács. 

A Péterfia-utcai szavazatszedő bizottság el-
nökévé Szabó Lajost, a Varga-utcai szavazatszedő 
bizottság elnökévé Kocsár Gábort ajánlja a tanács. 

A közgyűlés egyhangúlag hozzájárult a ta-
nács javaslatához. 

A városi pénzek elhelyezése. 
Vecsey Imre előadó jelenti, hogy a városi 

házipénztárban levő, nem gyümölcsöztetés végett 
való elhelyezése céljából felszólított a városi ta-
nács hét pénzintézetet, hogy legyenek ajánlatot, 
milyen kamatokat adnának a városi pénzekre. 

Előadó azután felolvassa a hét pénzintézet-
nek már lapunkban is közölt ajánlatait, majd a 
jog- és pénzügyi bizottság és a tanács javaslatait, 
melyeket már szintén ismertettünk lapunkban. 

Kik szavazhatnak? 

A városi pénzek elhelyezése körül hosszú 
vita indult meg, amely előtt Weszprémy Zoltán 
főispán azt a kérdést tette fel, hogy az érdekel-
tek résztvehetnek-e a szavazásban. Többek hozzá-
szólása után a közgyűlés nagytöbbsége elhatá-
rozta, hogy az érdekeltek is szavazhatnak. 

Az érdemi tárgyalást Márk Endre nyitja meg. 
Márk Endre kijelenti, hogy bár egy pénzin-

tézetnél érdekelve van, objektív szempontból szól 
a kérdéshez. Előadja, hogy a közgyűlés legutóbb 
kimondta, miszerint csak olyan pénzintézetnél 
helyeznek el pénzt, amely legalább 3 éves műkö-
déssel bír. A gombamódra szaporodó pénzinté-
zetek miatt nagy veszedelemnek tartaná, ha a 
pénzintézetek múltját nem vennék tekintetbe. A 
hét pénzintézet közül csak ötnél látja azt, hogy 
ki tudnak mutatni 3 éves mérleget, ezért javasol ja, 
hogy az eddigi szokás alapján csak olyan intéze-
teknél helyezzék el a város pénzeit, amelyik leg-
alább három éves múlttal bírnak. 

Freund Jenő a városi tanács javaslatát fogadja 
el, már azért is. mivel a városi tanács mind a 
hét pénzintézetet felszólította volt ajánlattételre. 
Ne dezavuálják a tanácsot azzal, hogy intézkedé-
sét mellőzik, mivel a tanács tekintetbe vette a 
körülményeket, amikor mind a hét pénzintézetet 
felszólította ajánlattételre. A tanács indítványa 
mellett van. 

Stégmüller Árpád csak a régi öt pénzintéze-
tet részesítené abban az előnyben, hogy a város 
felesleges pénzét ott helyezzék el. 

Bihari István előadja, hogy a sok bank miatt, 
amelyek Debreczenben felszaporodtak, nagy a 
veszedelem. 

Komlóssy Arthur a közgyűlés figyelmét arra 
hívja fel, hogy a jog- és pénzügyi bizottság az 
illető pénzintézetek bonitását is bírálat alá vette 
és a leghelyesebb mértéket megtalálta, mikor 
határozatát meghozta. 
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Vecsey Imre a tanács álláspontját védi. Kije-
lenti, hogy a bonitást a részvénytőke és a tartalék-
alap szerint birálta meg a tanács. Ajánlja a tanácsi 
javaslat elfogadását. 

Zádor Lajos kijelenti, hogy a köztehervise-
lésben a legnagyobb része az Első Takarékpénz-
tárnak van s kéri a közgyűlést, hogy erre tekin-
tettel legyenek. 

Elnök névszerinti szavazásra teszi fel a kér-
dést s a közgyűlés 81 szavazattal 31 ellenében el-
fogadja a tanács javaslatát. 

Ezután névszerinti szavazás következett három 
telekvételi ügyben. A közgyűlés hozzájárult a 
vételekhez. 

Négy állás betöltése. 

Elnök bejelenti azután, hogy a megüresedett 
3-ik aljegyzői állás betöltése következik. A kije-
lölő-bizottság tagjaiul megválazztották Márton 
Imrét, Dicsőfi Józsefet, Szabó Kálmánt, Tüdős 
Jánost és Rickl Antalt. 

A kijelölő-bizottság első helyen jelölte dr. Tóth 
Emil III. aljegyzőt, második helyen dr. Vargha 
Elemér IV. aljegyzőt, harmadik helyen Balogh 
Sándor közigazgatási gyakornokot és negyedik 
helyen K. Kiss József közig, gyakornokot. 

Elnök ezután szavazást rendelt el a jelöltekre. 
Beadtak összesen 141 szavazatot. Dr. Tóth Emilre 
esett 77, dr. Vargha Elemérre 55 szavazat. Esze-
rint a II. al jegyző állásra dr. Tóth Emilt válasz-
tották meg Í1 szavazattöbséggel. 

Ezután a III. aljegyzői állás betöltésére került 
a sor. Elnöklő főispán felolvasta a kijelölő-bizott-
ság jelölését, mely szerint első helyen dr. Vargha 
Elemért, második helyen Balogh Sándort, a har-
madikon K. Kiss Józsefet s a negyedik helyen 
dr. Vargha László ügyvédjelöltet ajánlják. 

A közgyűlés egyhangú felkiáltással dr. Vargha 
Elemért választotta meg a IH-ik ajegyzői állásra. 

A dr. Vargha Elemér megválasztásával meg-
üresedett IV-ik aljegyzői állás betöltése követ-
kezett ezután. A kijelölő bizottság a következő 
sorrendben tetté meg a jelölést. I. helyen Kovács 
Kálmánt, II helyen ifj. Ozory István, III. helyen 
Hegedűs Istvánt, IV. helyen Barna Lászlót és V. 
helyen Sámy Lászlót ajánlotta. 

Elnök névszerinti szavazást rendelt el, mely-
nek eredménye a kővetkező volt: Beadtak össze-
sen 136 szavazatot, amelyből Kovács Kálmán 64 
szavazatot, ifj. Ozory István 39, Hegedűs István 27 
és Sámy László 6 szavazatot kapott. Igy tehát a 
IV. aljegyzői állásra Kovács Kálmán rendórfogal-
mazót választották meg. 

Ezzel azonban megüresedett egy rendőrfogal-
mazói állás, melyre a kijelölő bizottság I. helyen 
Balogh Sándort, II. ifj. Ozory Istvánt, III. Sámy 
Lászlót jelölte. 

A közgyűlés egyhangú felkiáltással Ifj. Ozory 
Istvánt választotta meg rendőrfogalmazónak. 

Egyéb ügyek. 
A tanfelügyelő megkereste a várost, hogy a 

tanyai iskolák részére megalakítandó állami iskolai 

gondnokságba a város részéről 8 tagot válasz-
szanak. 

A közgyűlés a gondnokságba beválasztotta: 
Oláh Károlyt, Varga Károlyt, Koncz Ákost, Aczél 
Gézát. Roncsik Lajost, Dávid Mihályt, Somogyi 
Pált és Török Pétert hat évre. 

Ezután megválasztotta a közgyűlés a vagyon-
leltározó bizottságot. 

A nagyerdei kertészet költségeire 5000 kor. 
és az elemi iskolai és óvodai épületek jókarban 
tartására 12 ezer korona póthitelt szavazott meg 
a közgyűlés. 

Vita az iparpártolás körül. 
A debreczeni gyufagyár részvénytársaság a 

gyártelep céljaira 4 hold területet kért és adó-
elengedési előnyt. 

A kérelemre vonatkozólag a jog- és pénzügyi 
bizottság és a tanács azt javasolja, hogy három 
hold területet adjanak, még pedig busz évi adó-
kedvezménnyel, ugy, hogy tiz év teljes, tiz évi 
féladómentességben részesítsék a gyárat. 

Szentesi János hivatkozik arra, hogy annak 
idején a sertéshizlaló számára kért területet meg-
tagadták, tagadják meg tehát most a gyufagyár 
kérelmét is. 

Stégmüller Árpád kevésnek tartja a kedvez-

Freund Jenő dr. elfogadja a tanács javaslatát. 
Aczél Géza felhozza, hogy minden városban 

pártolják az ipari vállalkozásokat. Szentesi felszó-
lalására vonatkozólag kijelenti, hogy a sertés-
hizlaló társaság kérelmét azért nem teljesítette a 
közgyűlés, mivel a társaság a területet, tulajdon-
joggal kérte, mig a gyufagyár részvénytársaság 
csak használatra kéri. 

Komlóssy Arthur a kért területet megadja, 
de holdanként 100 koroija használati bért kiván 
a részvénytársaságtól. 

A közgyűlés szavazás utján elhatározta, hogy 
a tanács javaslatát fogadja el. 

Kisebb ügyek. 
A pincér szakiskola 600 korona évi segélyt 

kért. A közgyűlés a kérelmet teljesítette. 
Szalay Józsefné bánki kaszálójának elcserélé-

sét kérte a város tulajdonát képező téglavetői 
területtel. A közgyűlés, hosszas vita után, amely-
ben részt vettek Márton Imre, Szentesi János, 
Polgári József, Király Gyula, Nagy Jakab, Ungváry 
József, Márk Endre, kimondta, hogy a kaszálót 
elcseréli és e névszerinti szavazást a decemberi 
közgyűlés napirendjére tűzi. 

Bakóczi János a Tamássy-féle 163 holdas guti 
kaszáló bérbeadása ellen felebbezett és utóaján-
latot is tett. A közgyűlés elutasította. 

P. Nagy Jenő gyámpénztári ellenőrnek a sza-
badságol megadták. Fülöp Juliánná szülésznő 
fizetésének felét felfüggesztésének tartamára meg-
adta a közgyűlés. 

Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítését szombat 
délután 4 órára tűzte ki. A közgyűlés 8 órakor 
ért véget. 
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öszi tárlat Debreczenben, 
• A debreczeni műpártoló egyesület választ-

mánya dr. Csikós Sándor elnöklete alatt e héten 
népes választmányi ülést tartott, amelyen jelen 
voltak : Sárvári Lőrinc, Márk Endre, Tüdős János, 
dr. Tüdős Kálmán, dr. Jászy Viktör. Roncsik 
Lajos, Várady Géza. Komlóssy Arthur, Sesztina 
Jenő, dr. Löfkovics Márton, Koncz Dezső. Wolafka 
Antal, Bosznay István, Bakos Tibor, Pálffy József, 
Gyöngyössy Viktor, Lesczinszky Kornél, Mihalo-
vics Jenő és dr. Dóczy Emil stb. Ezen a választ-
mányi ülésen a Műpártoló Egyesület elhatározta, 
hogy az idén kivételesen a Nemzeti Szalon által 
az Egyesület rendelkezésére bocsátott anyaggal 
fényes kiállítást rendez. A tárlat a városháza i 
nagytermében november hó 24-től deczember 
10-ig fog nyitva állani. A Nemzeti Szalon meg- ! 

bízásából Déry Béla és Rubovics Márk már ! 
november 20-án el fogja kezdeni a kiállítás anya- i 
gának rendezését. A Nemzeti Szalon több mint I 
300 műtárgyat bocsátott a Műpártoló egyesület 
rendelkezésére, amihez még a Debreczenben élő 
művészek fognak több festményt szolgáltatni, 
amelyekkel együtt ez a tárlat annyira nagysza- j 
básu lesz, amilyen eddig nem volt Debreczenben, | 
mert eddig 200-nál több kép és szobor sohasem j 
volt kiállítva, az idén pedig a kiállított tárgyak 
száma a 300-at is meg fogja haladni. 

A tárlaton bemutatásra kerülő műtárgyak 
mind ismert művészek alkotásai. Részt vesznek a 
tárlaton a többek kőzött a következő művészek: 
Bachmann Károly, Boemm Ritta, Berkes Antal 
Büttner Helén, Bakoss Tibor, Bosznay István, 
Déry Béla, Demcczkyné Wolf Irma, Edvi Illés 
Aladár, Endrey Sándor, Eder Gyula, Gergely 
Imre, Glatz Oszkár, Gulácsy Lajos, Hegedűs László, 
Jendrassik Jenő, Katona Nándor, Keményffy Ödön, 
Kézdi Kovács László, Koszkol Jenő, Knopp Imre, 
Kacziány Ödön, Linek Lajos, Lesczinszky Kornél, 
Markó Ernő, Mérő István, Margitay Tihamér, 
Nádler Róbert, Nyilassy Sándor, Olgyay Viktor, 
Peske Géza, Pálffy József, Rubóvics Márk, Sándor 
Béla, Szenes Fülöp, Szlányi Lajos, Tull Ödön, 
Tolnay Ákos, Teles Ede, T'ury Gyula, Tölgyessy 
Arthur, Újházi Ferenc, Vajda Zsigmond, Vaszary 
János, Zádor István. Ez a névsor maga elég biz-
tosíték arra nézve, hogy a kiállítás fényesen fog 
sikerülni s méltóan fog sorakozni a Műpártoló i 
Egyesület által eddig rendezett kiállítások soro- j 
zatához. 

A Műpártoló Egyesület eddigi munkálko- j 
dásával bebizonyította, hogy a támogatásra 
minden tekintetben érdemes. Mégis oly kevés 
tagja van, ami valóban csodálatos, ha Debreczen 
nagy intelligenciáját tekintjük. Nem 250, hanem 
legalább is négyszer annyi tagjának kellene lenni. 
Miért is városunk társadalmának érdeklődését 
ez uton is felhívjuk arra, hogy az egyesületbe 
tagokul minél tömegesebb belépések történjenek, 
mert az évi 5 korona csekély tagsági dij ellené-
ben a tagok nemcsak ingyen látogathatják a ki-
állításokat, hanem részt vesznek az egyesület által 
rendezett képsorsolásokban is és pedig minden 
külön ráfizetés nélkül. 

Az utolsó választmányi ülés elhatározta, hogy 
ebben az évben a tagok közti kisorsolás céljára 
6 képet fog megvásárolni, illetve 6 kép megvá-
sárlására jogosító utalványt fog a tagok közt 
kisorsolni. 

A kiállítás tartama alatt és a kiállítás helyi-
ségeiben Déry Béla és Bosznay István művész-
tanárok, továbbá dr. Jászy Viktor, az egyesület 
buzgó választmányi tagja, előadásokat fognak 
tartani, részben magáról a kiállítás anyagáról, 
részben pedig a művészetekben felmerült u jabb 
irányzatokat és iskolákat fogják ismertetni. 

A kert-társaságok rendszere. 
Szántó Győző gyáros, bizottsági tag és kiváló 

emberbarát, a következő kérelemmel fordul a 
városi tanácshoz: 

Tekintetes Városi Tanács! 
Tisztelettel alulírott áthatva azon tudattól, 

hogy a népnek a földhöz és annak műveléséhez 
való szeretete azon gyökérszál, mely a hazai ta-
lajhoz erősiti, a következő kérelemmel bátorko-
dom a tekintetes Tanácshoz fordulni. 

Több közhasznú, áldásos hatású intézményt 
láttam, melyek többé-kevésbé a társadalom és 
hatóságok istápolására támaszkodtak, de legin-
kább megragadta figyelmemet egy németországi 
népjóléti intézmény, mely nemcsak hogy nagy 
horderejéhez mért, aránylag számba nem vehető 
áldozatot kíván, hanem határozott szolgálatot tesz 
ugy erkölcsi, mint egészségügyi és népláplálko-
zási szempontokból azon városoknak, melyek 
ezen intézményt meghonosították, sőt szociál-
politikai hivatásuk teljes betöltésére képesiti őket. 

Ez az intézmény a munkás-, illetve kert-
társaságok rendszere. 

Lipcse, Magdeburg, Halle s még egy nagy 
sorozata a német városoknak, valósággal fel van-
nak ékesítve ezen kertekkel. Konyhakertészet, 
gyümölcs- és virág-kultura, a nép gondos keze 
által müveive, díszes keretet alkotnak a város 
szürke, egyhangú képéhez. 

Ez a rendszer abban áll, hogy erkölcsi társu-
latok, de sok helyt maga a város, a város mellett 
arra alkalmas földeken, hova könnyű közlekedés 
van, kerti telepeket létesít és egyes kis jövedelmi 
(rendszerint munkásoknak), egyéneknek apró, 
100—120 Oöles táblákban néhány korona évi 
bérért bérbe adja, kik a területeken gyümölcsöst, 
konyhakertet, virágos kertet stb. csinálnak és 
ápolnak maguknak. 

Ezzel több irányú célt érnek el e városok, 
melyeket röviden a következőkben jelzem: 

1. A népességnek szivet-lelket gyönyörködtető 
foglalkozást biztosítanak. 

2. A legszegényebbek olcsón maguk termel-
hetik élelmi cikkeik egy részét. 

3. A munkás gyermekek testi és szellemi ne-
velése egészségesebb alapra helyezkedik. 

4. A dologtalanság és korcsmázás nagy mér-
tékben csökken. 



5. Némi mellékkeresetet jelent a munkásnak 
az, ha gyermekei és nőnemű családtagjai pro-
duktív kerti munkával- foglalatoskodható. 

(5. Ezen intézmények népnevelő és nemesen 
szórakoztató hatását mindenütt érzik és értékelik. 

Nem kétlem, hogy Debreczen nemes városa 
szép feladatai között első rangú helyre sorozza 
80 ezernyi lakosságának fizikai, anyagi és erkölcsi 
jólétének gyarapítását, kiváló példaadó lesz ez 
esetben is oly intézménynek létesítésével, melyek 
anyagilag a nemes várost nem terhelik tul, de 
erkölcsileg annál szebbek és nemesek. 

Hogy kellő müvelés mellett a konyhakerté-
szet mit tud produkálni, azt a „Kertészeti Lapok" 
kimutatása legjobban jellemzi. 

A Budapest vidékén gazdálkodó bolgár 
konyhakertészek két millió korona tiszta jövedel-
met visznek ki évenként a hazából és Kecskemét 
városa már mozgalmat is indított meg, hogy az 
eddig is eredményesen müveit kertészetet a nép-
pel még jobban megkedvelteti. 

Tudomásom van arról, hogy Debreczen vá-
rosának a szegényház átellenében 44 hold olyan 
területe van, mely talaj vizbőségénél és konstel-
lációjánál fogva ily kertségek telepítésére alkalr 
mas volna, mint #hogy a Tócós-kert háta mögött 
elterülő földrészek is alkalmasak. 

Tudom azt is. hogy ezen 44 holdra nézve 
árlejtéses bérbeadás most van folyamatban, de 
még módjában van a tek. Tanársnak az árlejtést 
módosítani. 

Tiszteletteljes kérelmem a következő: 
Méltóztassék a város tekintetes Tanácsának 

e 44 holdas területből 10 14 holdjára rendelke-
zési jogot fentartani, vagy esetleg ott közel egy 
más területet átengedni. 

Én gondoskodni óhajtok, hogy a gyáriparo-
sok szövetsége támogatásával, avagy a kézügye-
sitő egylet, vagy más e célra alakítandó érdekelt-
ség e területet gondjába veszi, ellátja utakkal 
és kúttal, hogy a jelzett célra felhasználja. 
Méltóztassék esetleg fontolóra venni, váj jon nem-e 
maga a város házikezelésben létesíthetné ez in-
tézményt. Ha nem, én szívesen vállalkozom az 
intézmény létesítésére és kérem a fentnevezett 
egyletekkel a tárgyalásokat felvenni. 

Nem kétlem, hogy a nemes Tanács teljes 
mértékben méltányolja ezen kérelmemet és vagyok 
a tekintetes Tanácsnak 

legkiválóbb tisztelője: 
Szántó Győző. 

Védekezés a fa- és széndrága-
ság ellen. 

— Állítsunk gázkályhákat. 

A városban egyebről sem beszélnek most, 
csak a drágaságról. És valóban, szomorúan ak-
tuális lett ez a téma, mert maholnap a megél-
hetés valóban művészet lesz. Nemcsak a kötött 
jövedelmű ember él nehéz gondok között, hanem 
a módosabbak is feljajdulnak a nagy drágaság 
láttára. Az élelmi szerek tiz év alatt 63"<u-kal 
emelkedtek, de magasra nőttek az élvezeti cikkek 

is, valamint mindaz, ami a kereskedelemben és 
iparban előfordul. 

Az emberek védekezni próbálnak a drágaság 
ellen. Keresve kutatják a megélhetés könnyebb 
módját. Amott szövetkezeteket alapítanak, emitt 
közös konyhát építenek, sőt egyes városok, mint 
Budapest, Kecskemét, Temesvár, Selmeczbánya, 
minden lehetőt elkövetnek, hogy lakosaiknak va-
lamelyes kedvezményt nyújtsanak. 

A jelenlegi állapotok annál leverőbbek, mert 
jön a tél. Azok a tudósok, akik a csillagokból 
olvassák ki a jövőt, azzal biztatnak ugyan, hogy 
a ránk jövő tél nem lesz olyan szigorú, mint a 
tavalyi, ez azonban oly vigasztalás, amelynek 
nyomában csalódás is jöhet. De bárnfily tél kö-
vetkezik is reánk, annyi bizonyos, hogy fűtő-
anyagra szűkségünk lesz. Ezen szükségletünket 
azonban az idén drága pénzen fogjuk beszerezni. 
A fa ára emelkedőben van és biztosra vehetjük, 
hogy egy ölfa a behozatallal és felvágással leg-
alább is 44—46 koronába fog kerülni. Csak öt 
ölet véve fel egy közepes háztartáshoz, a tüzelő-
anyag a legtöbb ember zsebéből ki fog venni 
220—230 koronát, melyet ha felosztunk hat hóra 
a késő ősz, tél és kora tavasz tartamára, havon-
ként 36—38 koronába fog kerülni a fűtés, pedig 
öt öl fa a mi bérelt lakásaink mesésen rossz 
kályhaszerkezete és kéményrendszere szerint, ma-
gyarosan szólva, meg se kottyan. 

De nemcsak a fa, hanem a szén ára is emel-
kedik, de meg szénnel csakis az erre berendezett 
kályhákban lehet fűteni; nem is szólva arról, 
hogy néha napokon át sem lehet szenet kapni, 
mint az tavaly is megesett, a fafuvaroztatás és 
favágás pedig oly sok költséggel és bosszuság-
dal jár, hogy egy csöppet sem csodálkozunk, ha 
sokan nagy aggodalommal néznek a tél elé. 

Legokosabban cselekszünk akkor, ha gáz-
kályhákkal szereljük fel lakásunkat. Ez esetben 
nem kell bajlódnunk a fa és szén beszerzésével, 
nem bosszantanak bennünket a favágók horribilis 
követeléseikkel, nem piszkoljuk el lakásunkat szén-
porral és egyenletes melegségben tarthatjuk szo-
báinkat. És mindezen előnnyel szemben egy fil-
lérrel se kerül többe a gázfűtés és nem is vesze-
delmes, mert ha esetleg gázömlés történnék, a 
kémény a mérges gázt kihúzza. 

Debreczen sz. kir. város világítási vállalata 
teljesen be van rendezve gázkályhákra és azok 
beállítására. Olcsó árban elvégez minden mun-
kát és az általa szállított gázkályhák nemcsak 
célszerűek, hanem csinosak és ékesítik a szobát. 
Kiki beszerezhet magának olcsóbb, vagy drágább 
gázkályhákat, a legolcsóbb éppen ugy melegít, 
mint a legdrágább. Esténként vagy alkonyatkor 
bevilágítja diszkrét fényével az egész szobát és 
vissza viszi gondolatunkat a régi időbe, mikor 
nagyapáink házánál kandallóban robogott az 
akkor olcsó hasáb fa. Igy tehát a célszerűséghez 
még egy kevés poézis is járul, emlékezés a múltra, 
mikor olcsóbb és jobb világot éltünk. 

Nem ajánlhatjuk eléggé olvasóink figyelmébe 
a gázkályhák beszerzését, sok bosszúságtól lesz 
az megkímélve, aki szakit az előítéletekkel és a 
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fűtés eme modern eszközét viszi házába. Emellett 
egy fillérrel sem fog fűtésre többet költeni, mintha 
drágán veszi a fát és a szobát, falakat pusztító, 
a tüdőre pedig ártalmes szenet. Mérsékelheti a 
szoba levegőjét tetszése szerint, nem kell órákig 
várnia, míg a kályha és szoba felmelegszik, ha-
nem pár perc múlva barátságos meleget vará-
zsolhat lakásába és csak akkor gyújtja fel a 
lángokat, mikor azokra éppen szüksége van. 

A gázkályhák beállítása szintén egyik véde-
kezési mód lévén a drága fa- és szénárak ellen, 
melegen ajánljuk olvasóinknak és a város kö-
zönségének ezen célszerű és olcsó fűtési eszköz 

Debreczen sz. kir. város világítási vál-
lalata a hozzá érkező megkereséseket és meg-
rendeléseket készséggel elintézi, illetve teljesiti 
olcsón és szakszerűen. K.. _Á. 

78,269|IV—1907. az. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 

Körrendelet. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter rendelete 
a zománcozott vas- és bádogból készült kanna 
alakú folyadék mértékek hitelesítése tárgyában. 

A kanna alakú folyadék mértékek hitelesítése 
tárgyában 1875. évben 28,424. sz. alatt kelt volt 
földmiyelési-, ipar- és kereskedelemügyi rendelet 
kiegészítéséül ezennel elrendelem, hogy az idézett 
rendeletben felsorolt kanna alakú folyadék mér-
tékek a jövőben az esetben is hitelesíthetők, ha 
azok zománcozott bádogból, vagy zománcozott 
vaslemezből készültek. 

A fent hivatkozott rendeletnek folyadék mér-
tékekre vonatkozó egyéb rendelkezései a jelen 
rendeletemben felsorolt kanna alakú folyadék 
mértékekre kiterjesztetnek. 

Jelen rendeletem kihirdetése után azonnal 
hatályba lép. 

Budapest, 1907 október hó 3-án. 
A miniszter helyett : 

Szterényi, 
államtitkár. 

Hirek. 
— Szabályrendeletek gyűjteménye. Debreczen 

sz. kir. város érvényben levő szabályrendeleteit 
a városi tanács összegyűjtette és azok már nem-
csak sajtó alá vannak rendezve, hanem nyom-
dába is adattak. Hogy a vaskos munka mielőbb 
közkézre kerüljön, kívánatos dolog és eddig is 
csak az akadályozta, hogy a szervezeti szabály-
zat átdolgozására kiküldött bizottság még mindig 
nem készült el a szervezeti szabályzattal. Éppen 
azért kérve kér jük a bizottságot, hogy fejezze be 
munkáját, hogy a szabályrendeletek közkézrebo-
csájlása mielőbb megtörténhessék. A gyűjtemény 
körülbelől 70 szabályrendeletet foglal magában 
és két vaskos kötetben fog megjelenni időleges 
sorreneben egybeállítva. A sajtó alá rendezés 
munkáját a városi tanács megbízásából Varga 
Károly első aljegyző tb. tanácsnok és Koncz Ákos 
tb. tanácsnok végzik. 

— Tüdős Kálmán dr. felolvasása. Tüdős Kál-
mán dr. tiszti főorvos f. hónap 20-án d. u. 5 óra-
kor a városház nagytermében felolvasást tart „a 
tisztátalan és hamisított tej ártalmairól és azok 
elhárításáról". A felolvasás célja egyrészt előké-

sziteni azt a közigazgatási akciót, mely arra tö-
rekszik, hogy városunkban rövid időn belül min-
denki egészséges és tiszta tejhez juthasson, más-
részt az előadásból biztos ismereteket szerezhessen 
a jó és hamisítatlan tej megbirálására. Már most 
felhívjuk városunk közönségét ezen tanulságos és 
érdekes felolvasás meghallgatására és különösen 
a háztartást vezető hölgyek szíveskedjenek minél 
nagyobb számban megjelenni. 

— Hitelesítő közgyűlés. Ma délután 4 órakor 
hitelesítő közgyűlés volt a városháza nagytermé-
ben Weszprémy Zoltán főispán elnöklésével, 
melyen a f. hónap 14-én tartott közgyűlésen le-
tárgyalt ügyek kerültek hitelesítésre. 

— A városi levéltár selejtezése. Koncz Ákos 
közlevéltáros, tb. tanácsnok javaslatot dolgozott 
ki a városi közlevéltár selejtezési munkáinak 
keresztülvitelére. A városi tanács a javaslatot 
egész terjedelmében elfogadta, egyben megbízta 
a javaslattevőt, hogy tanulmányozza a fő- és 
székváros, esetleg más nagyobb" városok levél-
tárának berendezését és az ott végrehajtott selej-
tezési munkálatokat. Koncz Ákos tb. tanácsnok 
tanulmányútját november 20-án kezdi meg. 

— Uj város i bizottsági tag. Széli Farkas nyug. Ítélőtáblai 
tanácselnök, városi bizottsági tagságáról lemondván, helyébe 
Ménes Istvánt hivták be a bizottságba. 

— A vasút i igazolványok érvényének meghosszabbí tása . 
Debreczen sz. kir. város polgármestere közhírré teszi, hogy a 
magyar királyi államvasutak, valamint a cs. és kir. k a s s a — 
oderbergi vasutakra az arcképes vasúti igazolványok a j ö v ő 
évre érvényesítés céljából folyó évi november hó 30-ig ter-
jesztendők be a polgármesteri hivatalba. Az igazolvány érvé-
nyének meghosszabbításáért 1 korona kezelési illeték fizetendő, 
k ivéve azon esetet, amidőn az u j igazolvány-könyvecskére van 
szükség, amikor is uj arckép és 2 korona díj szolgáltatandó be. 

— Előmunkálati engedély. A kereskedelemügyi miniszter 
a nyiregyházavidéki kisvasutak részvénytársaságnak a társaság 
tulajdonát képező Nyíregyháza—dombrádi vasútvonal Nagy-
halász, esetleg Telektanya állomásából kiágazólag a m. kir. 
államvasutak Kemecse állomásáig, valamint a fenti vasútvonal 
Nyíregyháza átrakó állomásból k iágazólag a nyíregyházi tanyák 
érintésével és Hajdúnánás község belterületén át a debreczen— 
hajdúnánási h. é. vasút Hajdúnánás állomásáig vezetendő 0 76 
méteres keskeny nyomtávú motoros üzemü h. é. vasútvonalra 
kiadott előmunkálati engedély érvényét egy év tartamára meg-
újította. 

— A fővárosi t isztviselőinek. A fővárosi tisztviselők a 
hitelszövetkezeteknél rendkívül el vannak adósodva. A hely-
zetük ideiglenes javítására a tanács azt proponálta a közgyű-
lésnek, hogy adjon a fővárosi alkalmazottak segélyalapjának 
százezer korona hitelt, amelyből aztán a sürgős természetű 
tartozásokat rendezhetik. A közgyűlés ezt az indítványt egy-
hangúlag elfogadta. 

16,438-1907. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. v á r o s t a n á c s a a Debreczen-puszta-

elep 2 2 . sz. t jkvben A + 16 s 194ja hrsz. a lat t f o g l a l t 
P ipagödrök elnevezésű 13 hold 1 2 1 5 • i ö l területű s Deb-
reczen sz. kir. v á r o s tu la jdonát képező ingat lannak e ladása 
cél jából a t ö r v é n y h a t ó s á g i b izot t ság i közgyűlésnek 2 7 9 — 
1 5 , 8 9 4 | 1 9 0 6 . sz. a la t t hozott s a r a . kir. be lügyminisz terur 
által 3518|III. b. 1 9 0 7 . sz. a la t t j ó v á h a g y o t t h a t á r o z a t a 
a lapján nyilvános á r v e r é s t rendelt el. A z á r v e r é s f. évi 
november hó 19. nap ján d. e. 9 ó r a k o r a városház n a g y -
termében f o g m e g t a r t a t n i . A z á r v e r é s i feltételek a hivatalos 
ó r á k a la t t a s z á m v e v ő s é g n é l megtekinthetők. 

Debreczen, 1 9 0 7 november 7 . 

A városi tanács. 


