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A szervezeti szabályzatról . 
Debreczen sz. kir. város törvényhatósági bizott-

sági közgyűlése 18!>6-ban módosította a szervezeti szabály-
zatot és ezen módosítást a belügyminisztérium ugyanazon 
év november hó 21-ikén 104,620/111. sz. alatt leküldött 
rendeletével jóváhagyta. 

Tíz év mult el azóta, de már az első években arra a 
meggyőződésre juthatott minden elfogulatlan elme, hogy 
a szervezeti szabályzat módositasaarégi szervezeti szabály-
zaton al ig változtatott valamit, mig másrészt az ugyan-
akkor történt fizetésrendezés igazságtalan volt, amennyi-
ben a fizetések között semmiféle arányosságot nem látunk. 
Az 1896-iki szervezeti szabályzat újra való módosításán 
kezdtek tehát a vezető férfiak okoskodni és néhány év 
múlva a közgyűlés el is határozta ezen szerencsétlen órá-
ban fogantatott szabályzat módosítását és arra bizottságot 
küldött ki. 

A bizottság éveken át foglalkozott ezen szabályzat 
módosításával. Munkálatát el is készítette, azaz kevés, de 
nagyon kevés változtatással kinyomatta a régit. A fizeté-
seket azonban méltányosabb nézőpontok szerint állapította 
meg, ámde a bizottság a szabályzatot eltagadta, ellenben 
a tervezett fizetésemelést szótöbbséggel leszavazta. 

És azóta alszik ezen fontos ügy. 
Hogy eddig pihent, azon nem csodálkozunk, mert 

elvégre is a letűnt politikai korszak nem volt alkalmas 
az ilyen munkára. Most azonban itt volna az ideje erről a 
szervezeti szabályzatról is gondolkozni. Vagyis elő kellene 
venni a régi, illetve a most érvénybe levő szervezeti sza-
bályzatot és alaposan hozzálátni annak módosításához. 
Ami j ó van benne, az maradjon meg, de amit a tapasztalat 
— mint haszontalant tüntet fel, az töröltessék belőle. 

Volt alkalmunk néhány város szervezeti szabályzatát 
tanulmányozni és mondhatjuk, hogy például a pozsonyit, 
vagy más nagyobb városét nyugodtan elfogadhatjuk a tár-
gyalás alapjául. Ami ott és azon helyeken bevált, bizo-
nyára beválik nálunk is. Ne ragaszkodjunk a magunk mun-
kájához, hanem nézzünk tul s város határán is és ami jó t 
találunk, ne sajnáljuk javunkra alkalmazni. 

A szervezeti szabályzat átdolgozásával kapcsolatban 
és egyidejűleg rendezni kell a fizetéseket is, valamint 
emelni kell a lakáspénzt és behozni a korpótlékol, mely 
igazságos főleg ott, ahol egyes tisztviselő egész életén 
keresztül egy hivatalban szolgál. Ezen fizetésrendezést, 
jobb javadalmazást megérdemli a tisztikar és rá is van 
utalva a folyton emelkedő drágaság miatt. Drágasági pót-
lékok mit sem érnek, ezek valóságos koldus fillérek, 
melyek sehogy sem egyeztethetők össze Debreczen sz. kir. 
város méltóságával ós a tisztviselők tekintélyével. Ezen 
időről-időre adott segítség helyett vég re valahára rendezni 

kell a tiszti fizetést legalább is annyira, hogy a tisztviselők 
állásukhoz képest tisztességesen megélhessenek. Mert köz-
tapasztalás szerint, akit az anyagi gondok gyötörnek, annak 
lassan-lassan elernyed lelki rugékonysága, az élettel való 
küzdelem megbénítja munkaképességét, mig ellenben a 
tisztességesen javadalmazott tisztikar egész lelkét műkö-
dése körének szenteli ós derült kedélylyel végzi köteles-

És ha a fizetósrendezós kapcsolatban a szervezeti sza-
bályzat munkálatával a közgyűlés színe elé kerül, ne talál-
junk ott elfogult elméket, akik arra az álláspontra helyez-
kednek, hogy a mostani javadalmazás elégséges és a város 
pénzviszonyai nem engedik meg a tiszti fizetések rendezését 
és méltányos emelkedését Erre a czélra kell pénzt terem-
teni bárhonnan is ós nagyon csodálkoznánk, ha míg más 
kisebb, szegényebb, úgyszólván polgáraik közköltőjóre 
támaszkodó városok megtudták oldani ezen fontos kérdést, 
éppen Debreczen maradna szűkkeblű, az a Debreczen, 
mely elvégre is minden terhei mellett az ország egyik 
leggazdagabb városa. 

Kérve kér jük azért városunk főispánját, egyéb gondjai 
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vezeti szabályzatunknak és az ezzel kapcsolatosan meg-
oldandó fizetósrendezós ügyét is. Tekintse meg igazságos 
elméjével, jó szivével a tisztviselők helyzetét és tekinté-
lyének súlyával hasson oda, hogy ez a régen húzódó ügy 
ne kerüljön le a napirndról, hanem tétessék mielőbb 
komoly tanácskozás tárgyává. Kormányunk, mely napról-
napra jobban ós jobban beigazolja azt, hogy sokat törődik 
a tisztviselők helyzetének javításával és időről időre 
igyekszik a köz- és társadalom eme becses elemének hely-
zetén segíteni, bizonyára helyben fogja hagyni közgyűlé-
sünknek a fizetésrendezésére czélzó határozatát. 

A közköltő ezen fizetésrendezóssel valószínűleg emel-
kedni fog, ámde ez nem jöhet számításba akkor, midőn 
egy egész sereg tanult, munkás tisztviselő érdeke forog 
szőnyegen. 

A z ipar és a pályaválasztás. 
Nem lesz addig hatalmas állam Magyarországból, amig 

iparállammá nem lesz s nem lesz addig iparállammá, amig 
meg nem becsüli az iparost, amig azt nem látjuk, hogy a 
felsőbb ipariskolák zsúfolva vannak annyira, hogy a kor-
mány kénytelen lesz nem csak az eddigieket kibővíteni, 
hanem uj, hatalmas palotákat építtetni az iparos-pályára 
tóduló, uj szellemtől áthatott magyar i f júságnak. 

Vérünk, ez a becsületes, jó magyar vér elernyedt az 
évszázados politikában az örökös küzdelemben. Politikus 
nemzet lett belőlünk, örökös szavalásra kárhoztatva, csekély 
kilátásával annak, hogy valaha önállóságra tehessünk szert. 
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Hogy a régi rendszer volt e ebben a tekintetben a hibás, 
vagy pedig a fajunkban keresük-e a hibát, annak taglalásába 
most nem akarunk belebocsátkozni. Csak egyszerűen kon-
statáljuk a szomorú valóságot, hogy addig még nálunk vajmi 
kevés okos, helyes és fontos dolog történt arra, hogy gaz-
dasági 'életünket önállóan berendezhessük s ezen a réven 
önállódágra tévén szert, megvalósíthassuk legmesszebb menő 
álmainkat. 

Szeptemer eleje közeledik rohamosan, amikor újra 
körülbelül husz-huszonötezer magyar i f jú hagyja ott az al-
sóbbrendű iskolákat 8 iratkozik be a felsőbb tanintézetekbe, 
hogy ott jövendő életére táplálékot szerezzen magának. Apt 
a szomorú tapasztalatot szereztük már évtizedek óta, hogy 
ilyenkor, amikor a pályaválasztás kérdése előtt áll a jövendő 
nemzedék, mindig az egyéni érdekek lépnek előtérbe és 
nem a köznek, nem az államnak az érdeke. A magyar szülő, 
ha vagyonosabb s kibír négy öt esztendei iskoláztatást, 
jogásznak, orvosnövendéknek, bölcsésznek küldi a f iát ; ha 
pedig nem ju t magasabb iskolára, bedugja valami kis hiva-
talocskába s ezekből évről-évre ijesztő mórtékben szaporítja 
a szellemi proletárok számát. Emellett azonban nagyon 
csekély kvóta ju t a teknikai s a magasabb értelemben vett 
iparos pályáknak. 

Hja, mi még mindig a régi jó magyar világot é l jük ! 
Nálunk a mérnök még mindig íöldkóstoló s az iparos még 
mindig nem párbajképes, holott a legutolsó dijnokocskával 
is kiállunk lovagias mérkőzésre, ha véletlenül, vagy kész-
akarva a tyúkszemünkre lépett. Nálunk a becsületes keres-
kedősegód, avagy maga a kereskedő is még mindig megve-
tett pudlspinger, az iparos még mindig nem jön művelt 
ember számba, ha véletlenül tízezer annyit keres és szászor 
annyit használ is a hazának, mint az állami pénzen élős-
ködő kis hivatalnok, vagy a csirkepörökból tengődő, avagy 
a szövetkezetek révén uzsoráskodó prókátor. 

A szülők — sajnos — még mindig nincsenek tisztá-
ban az iparos pálya, de különösen a magasabb értelemben 
vett iparos pálya értékével. Mert ha tisztában volnának 
vele, nem áldoznának nehéz ezreseket arra, hogy gyerme-
kük — elvégezvén az egyetemet — 26 — 28 éves korában 
a legjobb esetben fogalmazó gyakornokságon kezdje a pá-
lyafutását valamenyik minisztériumban, vagy ösztöndíjas 
joggyakornoknak menjen a bírósághoz, holott félannyi költ-
séggel ebben a korban már nemcsak díszére válhatnék a 
magyar iparnak, vagy kereskedelemnek, hanem a legrosz-
szabb esetben is háromszor annyi jövedelemre tehetne szert, 
mint a hivatalnoki pályán. 

Igaz, hogy vannak egyesek, akik akár saját egyéni ér-
demek, akár pedig összeköttetéseik révén kiválnak az ál-
lagból és aránylag hamarosan felküzdik magukat ; de ha 
meggondoljuk azt, hogyha az összekötettésekkel bírók az 
úgynevezett iparos pályán érvényesítenék akár nagyobb 
tehetségüket, akár összeköttetéseiket — milyen pozicziót 
foglalhatnának el s mennyit szolgálhatnának a hazának; 
akkor igazán kétségbe kell esnünk ennek az országnak a 
sorsa felett. 

Nemrégiben — alig egypár hónapja csak — egy kis 
nemzeti felbuzdulás vett rajtunk erőt s valami szent áhítat-
ban, aminőt többet ismer a magyar történelem, megfogad-
tuk, hogy pártoljuk a magyar ipart és egyesegyedül a ma-
gyar ipart pártoljuk. E felbuzdulás óta — mint a statiszti-
kai adadok bizonyítják — körülbelől hetvenöt millió 
koronával több magyar pénz ment ki külföldre ipartermé-
kekért, mint az előző év hasonló időszakában. 

A rosszakaratú laikus mosolyog az ilyen magyar ipar 
pártolás föllött, a jóindulatu pedig megdöbben. Hát csak-
ugyan szalmaláng volt az egész akczió? 

Nem, nem volt az szalmaláng! Egyedül azt bizonyítja 
a külföldre vitt milliók szaporodása, hogy azt az egyre sza-
porodó szükségletet, amely az országban van, nem tudja 
ezidő szerint kielégiteni a magyar ipar; vagyis — beszéljünk 
magyarán — hiába ver jük mi a mellünket, nincs még ma-
gyar ipar ! 

Nincsenek még nálunk az összes szükségleti ágak ki-
elégítésére szolgáló források; azért vándorolnak ki a magyar 
milliók külföldi s főleg osztrák gyárosok zsebeibe. 

És nem is lesznek meg ezek a források addig, amig 
így szeptember közeledtével egy kissé nem kezdenek gon-
dolkozni a szülők, hogy gyermekeiket, iskolákat végzet 
f iakat a magasabb iparos pályák felé tfereljók! 

De ez is csak egyelőre segítene a bajon. 
Ugy kell ma már kezdettől fogva nevelni az i f jabb 

nemzedéket, hogy ne gyűlöletet érezzen azok iránt a pá-
lyák iránt, hanem lelkesedéssel, ambiczióval menjen neki 
annak az iparágnak, amelyhez legtöbb kedvet, legtöbb haj-
lamot érez. Meg kell értetni a szülőknek, a tánároknak az 
if júsággal, hogy a hazának tesznek szolgálatot, ha a legjobb 
tanulók, a legtehetségesebb i f jak iparosokká lesznek. 

Ha valamikor — maiaktól egészen elütő időkben — 
azzal a jelmondattal neveltük az ifjúságot, hogy édes és 
tisztes dolog a hazáért meghalni, neveljük ma azzal, hogy 
nagyobb s nemesebb dolog a hazáért élni. 

Mert csak ugy lehet boldog Magyarország s csak így 
rende/.kedhetik be az önálló vámterületre. 

A z illetőség. 
— Almády Géza székesfővárosi tanácsnok javaslata. — 

A közigazgatásnak legrendezettlenebb és a közönségre 
legzaklatóbb része az illetőségi ügy. Normális viszonyok 
mellett is hónapokig, sőt évekig tart egy polgár illetőségé-
nek a megállapítása. Ha azonban egy elaggott embernek 
az illetőségéről vau szó, a hatóságok csak arra törekednek 
hogy az illetőt a másik község nyakába varr ják, hogy így 
megszabaduljanak az el laggott szegény segítségétől. Ez az 
illetőségi eljárás gyakran a legnagyobb igazságtalanságok 
forrása. Konkrét eseteket tudunk, amikor az illetőségi kér-
dés megakadályozza a hatóságot abban, hogy segítsen azon 
a szegényen, aki igazán rászorult. 

Az egyik menedékházban sinlódik egy hetven éves 
öreg asszony, akinek a világon senkye sincsen. A szegény 
asszony a szegényházba akarta magát fölvétetni. Nem lehet, 
mert nincsen megállapítva az illetősége. Ötven éve van Bu-
dapesten, de az illetőségével nem törődött, amig a kenye-
ret kétkeze munkájával megkereste. Amikor munkakép-
telen lett 8 nem volt kenyere, jelentkezett a szegényekhá-
zában. Nem vették föl, mert nem tudta igazolni az illet ő-
ségét. Most már hat esztendeje lót-fut egyik hivatalból a 
másikba, de eredmény nélkül. Nem akad község, amely 
magáénak fogadja a segítésre szorult öreg asszonyt. 

Egy évekig Budapesten élt család föntartója Buda-
pesten meghalt. Felesége és leánya kereset nélkül maradt. 
Az asszony nagybeteg lett. Évekig feküdt tehetetlenül. A 
betegség elvitte mindenüket. Még a legszükségesebb fehér-
nemű is a zálogházba került. Csaknem minden hónapban 
kitették a lakásából a beteg asszonyt, mert nem tudott 
fizetni Boldogok voltak, ha egy falat kenyér került vala-
melyik szomszéd jóságából. A házbeliek fordultak az elöl-
járósághoz, amely adott is néhányszor néhány korona rög-
töni segítséget. De a családon segíteni nem tudott, mert a 
annak idején nem gondoskodott arról, hogy megszerezze a 
budapesti illetőségét. 

Az illetőségi kérdéssel a legtöbb ember nem törődik. 
Amig keresni tud, nincsen szüksége, azután pedig nem 
tudja megszerezni. Száz ós száz munkaképtelen szegény 
vergődik Budapesten, akin maguk a hatóságok is szívesen 
segítenének, de nem tudnak, mert az illető nem tudja iga-
zolni, hogy budapesti illetőségű. 

Az idén léptették életbe az uj szegényügyi szabályza-
tot, amely intenzivebben foglalkozik a szegények segítsé-
gével. Már a szabályzat tárgyalásakor fölvetették azt az 
eszmét, hogy külön szegényügyi illetőséget kellene megál-
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lapítani. Erről azonban lemondtak s a szabályrendelet vég-
rehajtása során napról-napra élesebben tűnik ki, hogy a 
szegényügy megoldásáról szó sem lehet, amig az illetőségi 
kérdést nem rendezik. 

Almády Géza tanácsos, a jótékonysági ügyosztály ve-
zetője, nagy tudással, buzgósággal és igazán érző szivvel 
fogott a szegényügy rendezéséhez. Az 6 munkásságát is 
azonban lépten-nyomon megköti az illetőségi kérdés. A 
minap dolgozott ki javaslatot, hogy a munkaképtelen sze-
gényeket a szomszédos községbe telepítsék. Most az illető-
ségi kérdést akarja rendezni. Az illetőségi ügyet törvény 
szabályozza s a törvény módosítására a közel jövőben nin-
csen kilátás. Almády tanácsos tehát a törvény keretén be-
lül keresett megoldást s azt a javaslatot tette, hogy a tör-
vényhatóság határozza el, hogy aki tíz évig állandóan 
Budapesten lakott, a fővárosban dolgozott, ha hatósági el-
látásra szorul, megkaphassa mindazt, amihez a budapesti 
illetőségűnek joga van. Az illetőségi ellátást csak az ille-
tőnek ellátása után foganatosítsák s ha nem sikerül az 
illetőség megállapítása, a főváros fogadja el budapesti ille-
tőségűnek. 

A javaslat megokolása szerint, aki tíz évig Budapesten 
dolgozott, az föltétlenül megszerezte az illetőségre való jo-
gát, ha nem is fizetett adót. Az adófizetés különben sem 
helyes megállapítása az illetőségnek. Mert adót, legalább 
közvetett adót. mindenki fizet, aki Budapesten él. A fo-
gyasztási adó jelentékenyen nagyobb, mint az egyenes adó, 
a cselédért, munkásért a gazdája egyenes adót is fizet, csak 
a munkaadó nevén számolják el. De az adózástól függetle-
nül is, az az ember, aki legalább tiz évig a fővárosban dol-
gozott, munkaerejét a fővárosban vesztette el, kétségtelen 
jogot támaszthat arra, hogy ha keresetképtelen lett, meg-
élhetéséről a főváros gondoskodjék Mindenesetre több jog-
gal várhat segítséget attól a várostól, amelynek munka-
erejét áldozta, mint attól, amelyben született, de amelynek 
falai között évtizedek óta meg nem fordult. 

Igaz, hogy Almády tanácsos javaslatának a megvalósí-
tása a fővárosnak pénzbe fog kerülni, de a szegényügy el-
látása nem pasziója, hanem elsőrendű kötelessége a község-
nek. Éppen ugy tartozik vele, mint az útépítéssel, a csator-
názással, a közvilágítással, az iskolaépítéssel, amelyek szintén 
nagy vagyont emésztenek meg. 

A nyugoti városokban, ahol a humánus és szocziális 
kérdések iránt nagyobb a fogékonyság, a szegényügyet már 
régebben a tartózkodás és nem a jogi ílletőséghelye szerint 
intézik. A német városok már kétévi tartózkodással is meg-
elégszenek, sót azt is le akarják szállítani. 

Amig az illetőségi kérdést nem rendezik, a sze-
gény ügy megoldásáról szó sem lehet. Hisz a szegények leg-
nagyobb része a munkásokból kerül ki, akik nem tudtak 
annyit gyűjteni, hogy munkaképtelenségük esetén abból 
megéljenek, adójukat pedig a munkaadójuk fizette. 

# A szegényügyi illetőség rendezése a legsürgősebb, de 
nyomon kell azt követnie a közigazgatási illetőség rende-
zésének is. Az azonban már kizárólaga törvényhozás föladata. 

Debreczen sz. k ir város múze-
u m á b ó l . 

Kossuth Lajos pipája és cqijéb ereklyék a 
városi muzeumban Örvendetes jelenség, hogy naponként 
több több ereklye, régiség kerül a virosi muzeumba. Az ele 
ink által használt tárgyakat, a mult idők beszédes emlékeit 
csak igy lehet az elkallódástól, idegen kézbe jutástól meg-

menteni magunk és az utánunk következő nemzedékek 
számára. Bármilyen magán kézben, gyűjteményben nincsen 
olyan jó, biztos helyük ez emlékeknek, mint a nyilvános 
muzeumban, amely közkinccsé teszi azt, ami annak előtte 
csak egyes ember birtokában volt. 

Muzeumunk augusztus 16-tól, a mai napig, augusztus 
27-ig megint több ajándékkal gyarapodott, de vétel utján 
is szereztünk néhány nekünk való néprajzi tárgyat. 

A városi tanács muzeumunkban rendelte őriztetni azt 
a szép magyaros ezüst kupak os tajték pipát, amelyből Kos-
suth Lajos kormányzó utoljára pipázott, mielőtt egyedül a 
szivar használatára tért át. Halhatatlan emlékű hazánkfia 
ezt a pipát borostyán szopókával s selyem bélésű bőrtok-
jával együtt 1890 nov. havában házi orvosának dr. Basso 
Arnoux, olasz kir. ezredorvosnak ajándékozta emez erede-
tileg olaszul írott sorok kíséretében : 

„Kegyeskedjék emlékül elfogadni ezen pipámat, 
utolsót, melyet eczélra használtam, elsőt, mely arra szo-
rít, hogy többé egyébbel, mint szivarral ne füstöljek. Tu-
rin, 1890 november havában. Kossuth Lajos". 

A derék orvos 1892-ben e pipát fölszerelésével és a 
kormányzó ajánló írásával együtt, szép franczia levél kísé-
retében Debreczen városának ajándékozta volt. 

Ugyanazon napon, melyen a muzeum őre az eddig 
a magán (titkos) levéltárban őrizett becses ereklyét átal-
vette, kaptunk hazánk másik nagy fiának, Deák Ferencznek 
nevét hirdető emléket i s : egy bőrből való pénzestárczát, 
mely a mi testvér muzeumunkból, a főiskola gyűjteményé-
ből került hozzánk, ahol Kaszás Ferencz, veszpémi főgim-
náziumi tanár helyezte el Kossuth Lajos arczképét ábrázoló 
jelvényekkel együtt, amelyet 1889-ben a nagy számüzöttet 
Turinban meglátogató 850 magyar viselt. Most ez a jelvény 
is a mienk. 

A várostól a közelebb mult napokban más régiségeket 
is kaptunk. Még pedig Király Gyula tanácsnok és Udvar-
helyi Géza tb. tanácsnok, városgazda urak egy korábbi ta-
nácsi végzés alapján átalengedték az 1880-as évek elején 
vagy talán a 1879-ben feloszlott ősrégi diák tüzoltóegylet-
nek a város 160 éves gránáriumában őrizett fejszéit és 
vasvilláit; továbbá az 1854. vagy 1857. évi császárlátoga-
tás, valamint az 1885. évi országos kiállítás alkalmára ké-
szült magyar stilu lószerszámok néhány darabját, továbbá 
egy öreg karos bór széket, amelyben egykor a város fóbi-
rái ültek, amikor halálos ítéleteket hirdettek ki. Ezeken 
kívül az utolsó 12 nap alatt egyesektől még a következő 
ajándékokat kaptuk: 

I. Könyveket, nyomtatványokat: dr. Kardos Samu 
gr. Zichy Ferencz, császári biztos 1849-beli hirdetményeit. 
Péter Gábor az Archaeologiai Értesítő 1894—1900. évi kö-
teteit. Szathmáry Gábor né több régi könyvet, köztük 1661-
beli sárospataki latin müvet, Szathmáry Gábor és Szent-
királyi Józsefné is régi magyar könny veket. Utóbbi Szikszay 
György keresztyén tanítások és imádságok czimü könyvet, 
amelyet a harácsoló oroszok elől a föld alá rejtettek volt. 
Ujváry Sándor három darab régi könyvet. 

II Tóth András, szürszabó 1809-ból való akó- és cse-
berméró vasrudat. 

III Megyery László és Szabó István régi pénzeket. 
IV. Néprajzi tárgyakat ajándékoztak: Bakóczi Ist-

ván 1775 beli emblemás mázas kancsót. Felki Mátyás, 
bórszinelő szűcs szerszámokat. Forgács Eszter k. a. 
2 drb. régi tányért. Halasy Bálint vésett virágokkal díszí-
tett tanyai evő asztalt (lyukas széket) bográccsal együtt. 
Ujváry Sándor régi nádudvari fekete cserép kerti locsolót. 

V. Természetrajzi gyűjteményünkbe Forgács Eszter k. a. 
tulipán alakú kucsmagombát. 

VI. Képtárunknak Gonda Bálint letétül Kálvin János 
rézmetszetü arczképét. Szathmáry Gábor a hét hun had-
vezér Pusztaszeren czimü kőrajzot. 

A szíves ajándékozóknak ezúton is köszönetet mond 
a muzeum őre Egyúttal tudatja a közönséggel, hogy szep-
tember 1-tól fogva okt. 1 ig a muzeum kezelését illető 
ügyekben Péter Gábor vásárfelügyelő, tb. muzeumőr fogja 
helyettesíteni. 



A V Á R ü í 

Miniszteri rendelet. 
Valamennyi vármegyei és városi törvényhalóságnak. 
03,259. M. kir. földmivelésiigyi miniszter. 

A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. 
évi XII. fc.-cz. végrehajtásánál észlelt tapasztalatok szüksé-
gessé teszik ezen törvény módosítását, aminek foganatosí-
tását programmomba felvettem s ennek eszközlésére szük-
séges előmunkálatokat megindítottam. 

Mivel pedig a törvény revizionális munkálatainál 
azokat a tapasztalatokat, melyeket a törvényhatóság a tör-
vénynek végrehajtása és a gyakorlati életben nyilvánuló 
hatása tekintetében észlelt, figyelembe venni kivánom, fel-
hívom a törvényhatóságot, hogy az alispán és főszolgabíró 
(illetve a tanács és kerületi elöljáróság) véleményének ki-
vétele alapján a törvény hiányaira vonatkozólag szerzett 
eddigi tapasztalatairól és általában minden törvény revízió-
jánál figyelembe veendő mozzanatairól részletesen előadandó 
és kellőképen megokolt jelentést, illetve javaslatot hat hó 
alatt terjessze elém. 

Budapest, 1906 augusztus 16-án. 
A miniszter helyett 

Mezőssy, 
államtitkár. 

Körrendelet. 
A magyar királyi honvédelmi miniszter 57,999—8/a. 

szám alatt a következő körrendeletet intézte városunk 

A folyó évi julius 18-ról 52,400 — 8-a. szám alatt 
kelt körrendeletem kapcsában, a vegyes felülvizsgáló 
bizottságoknak a folyó évre való szervezése tárgyában 
mult évi 10,000 —8-a. szám alatt kiadott körrendeletem-
től eltérőleg ezennel elrendelem, hogy a vegyes felül-
vizsgáló bizottságok a folyó évi szeptember havában 
is és pedig szeptember 27-én, október havában pedig 
október 16-iki működés mellőzése mellett október 29-én 
s illetőleg a szükséghez képest az ezen napokat követő 
napokon üljenek össze. 

A november és deczember hónapokra eredetileg 
meghatározott felülvizsgálati napokat továbbra is válto-
zatlanul fentartom. 

Ezen felülvizsgálatok alkalmával a pótlegény állitá-
sok előjegyzése körül már nem az előbb hivatkozott 
52,400 számú körrendeletemben elrendelt kivételes, ha-
nem az eddig is gyakorlatban volt rendes eljárás lesz 
követendő. 

Önként értetik, hogy az ezen felülvizsgálatok alkal-
mával elbocsátott egyének után előjegyzésbe vett köz-
legények az 1907. évi ujonczjutalék kivetése, illetve 
számba vétele alkalmával lesznek számításba veendők. 

Budapesten, 1906. óv augusztus 17-én. 

A miniszter helyett: 
Bolgár s. k., 

Hirek. 
— | N e m e s K á l m á n . | Egy munkás élet világa aludt 

ki, elhunyt Nemes Kálmán ügyvéd, a városi törvényhatósági 
bizottsági közgyűlés virilis tagja, a debreczeni első takarék-
pénztár volt aligazgatója, most igazgatósági tagja, az 

egyházközségi és a róm. katholikus főgimnázium igazgató-
tanácsának tag ja és a róm. katholikus iskolaszék örökös 
főgondnoka. A megboldogult 74 évet élt szakadatlan mun-
kában, önerejéből, szorgalmából és jeles lelki tulajdonaival 
szerezve vagyont és becsülést. A szabadságharcz napjaiban 
fegyverrel szolgálta a hazát, mig a béke idején hivatásának 
és a közügyeknek élt, tevékeny részt vivén a politika terén 
is. A Gondviselés éles elmével ós szép kedélylyel áldotta 
meg, mely utóbbi csak akkor vált borongóvá, midőn éle-
tének örömét, boldogságát nemeslelkü nejét a végzet el-
szólította mellőle Ez időtől kezdve betegeskedett és 
lassanként lemondott azon tisztségekről, melyekre a köz-
bizalom meghívta. Az utóbbi időkben egyetlen leányánál 
Irinyi Isfcvánné dr.-nénál ápolták a gyermeki szeretet ön-
feláldozásával, aggódó gonddal. Itt hunyt el folyó hó 
27-ikón, gyászba borítva családját, városát éa mindama 
intézményeket, melyeknek érdekében fáradt és dolgozott 
egy emberöltőn keresztül. Temetése szerdán reggel '/a 10 
órakor volt. A vasúti állomáson beszentelték ós a lelke-
üdvéért elmondott gyászmise utáu a Szentanna utczai rk. 
temetőken levő családi sírboltba temették. Temetésén ott 
láttuk városunk vezető férfiait, kik szebbnél-szebb koszo-
rúkkal halmozták el a megboldogult koporsóját. Legyen 
pihenése csöndes, munkája után találjon nyugalmat az örök 
hazában, emlékezete pedig virrasszon mindazok lelkében, 
kik meg tudják becsülni egy hosszú élet közhasznú mun-

— A p o l g á r m e s t e r e k k o n g r e s s z u s a . A polgármes-
terek a hét elején tartották meg évi kongresszusokat 
Pozsonyban. A kongresszuson igen érdekes tárgyakat 
vitattak meg a polgármesterek. Ennek daczára nekünk az 
a nézetünk, hogy ezek a kongresszusok még sem felelnek 
meg czéljuknak, mert folytonosan oly kérdések megoldá-
sával, illetve megvitatásával foglalkoznak, melyek általános 
érdeknek és uem szolgálják az egyes városok belső dolgait. 
Ugy tetszik nekünk, hogy ilyenforma értelme volt városunk 
polgármesterének Kovács Józsefnek a kongresszuson 
elhangzott szavainak is és mi jólesőleg vesszük tudomásul, 
hogy éppen városunk polgármestere mutatott rá ama 
meddőségre, mely a kongresszusok tanácskozásait kiséri. 
Mert bár, mint fentebb említettük, az ott elhangzott javas-
latok becsesek, mégis kívánatosabb volna, ha a polgár-
mesterek — hogy többet ne említsünk — a városi tiszt-
viselők helyzetének javításáról, a közigazgatásban tapasz-
talható hiányosságokról, a szolgálati pragmatikáról és több 
ehhez hasonló kérdésekről is tárgyalnának. A polgár-
mesterek kezébe futnak össze a városi közigazgatás minden 
szálai, ők tudják tapasztalatból, hogy hol van a baj és 
éppen azért ók tudnak legalaposabban rámutatni azon 
orvosszerekre, melyek ezen ba jokat meggyógyítani, vagy 
legalább enyhíteni képesek ée alkalmasak. Szó eshetnék 
ezen kongresszusokon a városi autonómiáról is, ezen sok 
üggyel-bajjal megszerzett j o g megerősítéséről ós azon mó-
dozatokról, melyeknek segélyével ezek megnyirbálása el-
kerülhető volna. Ezen sorainkkal kapcsolatban örömmel 
jegyezzük fel, hogy a jövő évben tartandó polgármesteri 
kongresszus elnökeivé a kongresszus városunk polgár-
mesterét : Kovács Józsefet és Nagyvárad törvényhatósági 
joggal felruházott város polgármesterét: Rimler Károlyt 
választotta meg. 

— J ó v á h a g y á s . A debreczeni sörkereskedők szövet-

ségének alapszabályait a kereskedelemügyi miniszter hely-

ben hagyta. 



A V Á R O S. 

— M e g h í v á s . Kolozsvár sz. kir. város villamos műveit 
szeptember 9-ikén avat ja fel. A villamos müveket a Ganz-
gyár készítette. Kincses Kolozsvár érdemes tanácsa ós a 
Ganz-gyár ezen felavatásra meghívta városunk tanácsát is. 

— A v á r o s i s z a b á l y r e n d e l e t g y ű j t e m é n y e . Váro-
sunk törvényhatósági közgyűlése évekkel ezelőtt elhatá-
rozta, hogy a városi szabályrendeleteket összegyűjteti és 
kinyomattatja. A munka meg is kezdődött, de később kü-
lönböző okoknál fogva abban maradt. Azóta is sok üdvös 
szabályrendelet készülvén, de meg a nagy közönség napról-
napra keresvén a szabályrendeletek egyikét-másikát, 
Kovács József polgármester újólag szorgalmazta az érvény-
ben levő szabályrendeletek összegyűjtését ós kinyomatta-
tását. A szabályrendeleteket Varga Károly tb. tanácsnok, 
első al jegyző és Koncz Ákos tb. tanácsnok, közlevéltáros 
gondosan összeszedték és jelentés kíséretében a városi 
tanács elé terjesztették. A tanács legközelebb foglalkozik 
•ezen ügygyei ós elrendeli az érvényben levő szabályren-
deletek kínyomattatását. 

— S z a b a d s á g o n . Oláli Károly kulturtanácsos e 
héten megkezdte szabadságidejét. 

— A v á s á r i s á t r a k helye. Vógh Gyula rendőrfőka-
pitány jelentést adott be a városi tanácshoz a nagyvásárok 
alkalmával a Széchenyi-utczán elhelyezett sátorok dol-
gában. A főkapitány azt javasolja, hogy ezen sátrakat 
helyeztesse ki a tanács a Széchenyi-utcza végére, mivel az 
utcza elején a forgalmat akadályozzák ós az utczát zajossá 
teszik. A tanács legközelebb határoz ezen ügyben. 

— A róm. ka th . f ő g i m n á z i u m . A javító, pótló és 
magánvizsgálatok augusztus 30. ós 31-én. Fölvételek és be-
iratások szeptember 1., 3. és 4-ón d. e. 9 —12 óráig ós d. u. 
3 — 5 óráig a következő sorrendben eszközöltetnek : Szép 
tember 1-én d. e. az I. A) és I. B), II. A) és II. B) osztályokba 
j á r ó helybeli katholikusok. Szeptember 1-én d. u. III , IV. 
és V. osztályba járó helybeli kath. vallású növendékek. Szep-
tember 3 áu d. e. VI., VII. és VIII. oszt. járó kath. vallású 
növendékek. Szeptember 3-án d. u. az I. A), I B), II. A), II. 
B) osztályokba járó helybeli más vallású vidéki tanulók. 
Szeptember 4 én d. e. III, IV. és osztályba járó helybeli 
más vallású ós vidéki tanulók. Szeptember 4-én d. u. VI., 
VII. ós VIII. osztályba járó helybeli más vallású és vidéki 
tanulók. A gimnázium 1. osztályába csak oly tanuló vétetik 
fel,aki 9. életévét betöltötte ós 12 évnél nem idősebb. Szük-
séges azért az I. osztályba iratkozó növendéknek magával 
vinni a népiskola IV-ik osztályáról szóló bizonyítványát, 
keresztlevelet ós himlőoltási bizonyítványát. Minden tanuló 
felvétele alkalmával tartozik fizetni 6 korona felvételi dijat, 
i f júsági könyvtárra 1 koronát, értesítőre 1 koronát, ének-
tanításért 2 koronát .If júsági tanulmányi kirándulási alapra" 
1 koronát, tehát összesen 11 koronát. A tanitásdij minden 
osztályban 60 korona, melynek befizetése 15 koronás ne-
gyedévi részletben is történhetik. Tandíjmentességért csak 
jó tanuló és szegénysorsu növendékek folyamondhatnak és 
kérvényeiket a főgimnáziumi bizottsághoz czimezve az in-
tézet igazgatójához nyújtsák be a tanév első felében szep-
tember 30-ig, a második felében jannár 31-ig. Első osztályú 
tanulók csak a második félévben folyamodhatnak tanitásdij 
elengedésért Szeptember 5-én délelőtt 8 órakor nyittatik 
meg a tanév a Szentlélek segítségül hívásával. 

— Iskolai beiratás . A debreczeni orth. izraelita hitk. 
hat osztályú el. iskolájába az 1906—7-iki tanévre való be-
íratások a f. hó 28-ától szeptember hó 3-ig eszközöltetnek 
e hitközségnek Pásti-utczai irodájában. Az I. osztályba be-
írandó gyermekeknél az elért tankötelességi kor és a foga-
natosított véd himlőoltás beigazolása megkívántatik. A be-
iratás alkalmával az előző évi tandijhátralékok, a szokásos 
beiratási díj ós fél, esetleg negyedévi tandíj lefizetendő. 
Debreczen, 1906 augusztus 27. Az iskolaszék. 

— A kir tábla elnöke. Porubszky Jenő szabadságáról haza i 
-érkezett és a kir. tábla vezetését átvette. 

— A gazdat iszt i képesítés. A birtokos és gazdatiszt 
között való jogviszony szabályozásáról szóló 1900. XXVII. 
t.-cz. 25. §-a értelmében a szakirodalom ós gyakorlat terén ki-
tűnt egyéneknek a földmivelósügyi miniszter a közigazgatási 
bizottság és a gazdasági egyesület véleményezése alapján a 
gazdatiszti alaki képesítés alól fölmentést adhat. A sáros-
megyei gazdasági egyesületet a napokban foglalkoztatta 
egy ily felmentésért való kórelem, amelyet de Grotte Alfréd 
báró, a Frigyes anhalt-dessani uralkodó herczeg hertneki 
uradalmának ujabban a Schaumburg-Lippe uralkodó her-
czege dárdai uradalmának az intózősóge nyújtott be. A gaz-
dasági egyesület egyhangú határozattal kimondta, hogy 
kérelmezőnek a gazdatiszti alaki képesítés alól való fel-
mentését nem javasolja. Az egyhangú határozat megoko-
lása az, hogy bár az illető nyolcz év óta kezeli önállóan ós 
kifogástalanul a rábízott uradalmat, ténykedése nem volt 
példaadó hatással, mert a gazdatársadalmi mozgalmaktól 
mindig távol tartotta magát. Ezenkívül nem tudja igazolni, 
hogy a gazdatiszti törvény életbe lépte előtt öt évig mű-
ködött, sőt a magyar szakirodalmat, a magyar nyelv isme-
retének hiányában egyáltalán nem is ismerheti. — Érdekes, 
hogy a gazdasági egyesület ugyanezen az ülésen minden 
nehézség nélkül javasolta a képesítés alól való felmentését, 

I Sárosmegye egyik kiváló gazdájának. 
— Á r v e r é s a l á k e r ü l ő n a g y b i r t o k . A Königsegg 

j grófi család rothenfeldi ágának Aradmegye Borosjenö, Tancz, 
| Nádas és Dund községnek határában fekvő birtokait ez óv 
I október 31-én önkétes árverés alá bocsátják. Az árverés 
i megtartásához a hitbizományi bíróság is hozzájárult. Az 
| összes birtokok kikiáltási ára az épületekkel és felszerelés-
' sel együtt 2,144.300 kor. 95 fillér. 

— M a g y a r ipark iá l l i tás N y í r e g y h á z á n . A Magyar 
| Védő-Egyesület pénztára javára szeptember hó 8-án a nyír 
| egyházi Sósfürdő-telepen, a hazai ipartermékek ismertetése 
! czéljából vásárral egybekötött kiállítást rendez, melynek 
I védnökeiül Kossuth Ferencz, Batthyány Lajos gróf, And-

rássy Gyula gróf ós Dessewffy Aurél gróf kérettek fel. A 
védő-egylet a kiállítással kapcsolatosan nagyszabású ünnep-
séget tart. A műsor pont ja i : A) 1. A kiállítás ünnepélyes 
megnyitása délelőtt 9 órakor. Gömb- ós czóllövő verseny. 
3. Úrhölgyek kocsi versenye. 4. Taligás-verseny. B) 1. Köz-
ebéd. Gazdasszonyok versenye. C) 1. Szőlő és gyümölcs-
kongresszus, rendezi a Szabolcsmegyei Gazdasági Egyesület. 
2. Gömb- és czóllövő-verseny folytatása. 3. Tűzoltó gyakor-
latok. 4. Úrhölgyek lovas vadászversenye. 5 Versenylovaglás 
urlovasok részére. 6. Mezőgazdák lóversenye. Este nyolcz 
órakor Fedák Sári, Zilahi Gyula színigazgató, több művész 
ós műkedvelő felléptével díszelőadás a városi színházban. A 
rendezés élén Vay Gábor gróf főispán és neje Szül. Zichy 
Mártha grófnő állanak. 

— R e n d ő r s é g ü n k figyelmébe. Boda Dezső dr. 
székesfővárosi rendőrfőkapitány, ki valóban rátermett ezen 
fontos állásra, egy rendelettel eltiltotta az utczákról az 
éjjeli lepkéket. Ezen rendelet onnan keletkezett, hogy a 
sétáló közönség uton-utfólen megbotránkozott a könnyelmű 
leányok magaviseletén és az idegenek székesfővárosunkat 
a legromlottabb városnak bélyegezték. Ezzel kapcsolatban 
megemlítjük, hogy néhány év előtt Debreczenben csak el-
vétve lehetett látni az esti órákban könnyelmű leányokat, 
ujabban azonban e tekintetben is nagy város lettünk. Igen 
helyesen tenné rendőrfőkapitányunk, ha Boda Dezső dr. 
budapesti főkapitány egyes üdvös rendeletét városunkra is 
alkalmazná, mert elvégre is nekünk csak egy korzónk van, 
melyen a nagy közönség szórakozni és üdülni akar, nem 
pedig botránkozni. 

— A Sável Kálmán öröke. A nagyváradi kir. tábla elnöki 
állása Sável Kálmán halálával megüresedett. Mint hiteles forrásból 
értesülünk, ezen díszes állás elnyerésére legtöbb kilátása van bessenyei 
Széli Farkasnak, a debreczeni kir. tábla tanácselnökének, országos 
nevű történettudósunknak. 



A VÁ R O S. 

— Ú j í t á s a n a g y e r d ő i f ü r d ő b e n Sok alkalommal 
szóltunk már dicséróleg a nagyerdői fürdőről, melyet Bal-
kánéi Ede dr. tb. főorvos, a fürdő bérlője a modern egész-
ségügyi követelések szerint rendezett be, felszerelvén azt 
hidegvizgyógyintézettel, melyről a betegek a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkoznak. Ujabban Balkányi Ede dr. száraz 
gőzkamrát rendezett be, nem kiméivé semmi áldozatot ezen 
nálunk még nem létezett berendezésre. Ajánl juk ezen fürdőt, 
hidegvizgyógyintézetet mindazok figyelmébe, akik rá 
vannak utalva idegeik erősítésére. Az intézetet maga a 
bérlő vezeti nagy tudásával és lelkiismeretes gondosságával. 

— A d a l n o k j u t a l m a . A „Figaró" i r j a : Három jó 
barát sétált Pária utczáin: 

— Nagyon szeretnék egyszer pompásan megreggelezni 
— szólt az egyik. 

— Én is szívesen reggeliznék, még ha nem is volna 
pompás a reggeli — szólt a másik. 

— És én — szólt a harmadik — bármilyen reggelivel 
szívesen megelégednék. 

Sajnos, egyiknek sem volt pénze, hogy kívánsága 
szerint reggelizhessék. Ekkor hirtelen egyiküknek pompás 
ötlete támadt. Elment társaival egy zeneműkiadóhoz és a 
következő ajánlatot tette neki : 

— Vegye meg egy dalunkat; ez az ur irta a szöveget, 
az a zenét, én pedig el fogom énekelni. 

— Énekelje e l ! — szólt a kiadó. 
A fiatal ember engedett a felszólításnak és ugy látszott, 

mintha a kiadó nagyon meg volna elégedve. Nyomban át 
is adott a három fiatal embernek 5 — 5 frankot és a jó-
barátok siettek reggelizni. A szöveg írója Musset Alfréd, a 
zeneszerző Moupor és az énekes Dupré volt. A 15 frankkal 
díjazott ének czime „Az andalúziai nő" és a zeneműki-
adónak 40 000 frankot jövedelmezett. 

— A fegyverviselés ellen. Lengyel Imre kir. táblai bíró, 
Hajdú vármegye bizottsági tagja indítványt adott be Hajdú vármegye 
alispánjához, melyben azt javasolja, hogy a katonák fegyverviselésének 
eltiltása érdekében irjon fel a megye a képviselőházhoz. 

— Vásárváltozás a szomszédban. Értesítjük mindazokat, 
akiket a vásárok érdekelnek," hogy Püspökladány község idei szep-
tember havi országos vásárát a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
engedélyéből nem szeptember 20-ikán, hanem szemtember 10-ikén 
fogja megtartani. 

— Csőd. Antal Vincze szabómester ellen a debreczeni kir. 
törvényszék csődöt rendelt. A törvényszék csődbiztosul Moskovitz 
Jenő drt, helyettesül Tarján Leó dr. ügyvédeket rendelte ki. 

— A tiszti f ő o r v o s k inevezése . A helyi lapokban 
mostanság nem egy czikkelyt olvastunk a városi tiszti fő-
orvos helye betöltésének szükségességéről. Magunk is 
abban a nézetben vagyunk, hogy ezen fontos állás betöltése 
közegészségi okokból felette kívánatos, ámde másrészt 
a tiszti főorvoshelyettes épp oly lelkiismeretességgel és 
tudással végzi ezen hivatal ügyeit, mintha ezen állás be 
volna töltve Egyébként az ezen ügyet folyton szorgalmazó 
cikkelyeknek feleletül annyit Írhatunk, hogy a pályázat a 
napokban már ki lesz írva, október l-só lejárattal. Egyéb-
iránt még annyit jelzünk meg, hogy a főispán nincs kötve 
a pályázat kihirdetésének idejéhez és bizonyára tiszteletre-
méltó okok késztették arra, hogy ez ideig nem irta ki a 
pályázatot. Hogy kit fogunk üdvözölni a tiszti főorvosi 
állásban, még nem tudjuk, annyit azonban előre is jelezhe-
tünk, hogy a főispán bizalma bizonynyal oly férGut állit ezen 
állásra, aki ugy tudásánál, mint/átermettségénél fogva hasz-
nára lesz közegészségügyünknek. 

— A házipénztár i á l l á s betöltése. Mint jó forrásból 
értesülünk, legközelebb betöltik a város házipénztárosi 
állását, mely Mái hé Miklós nyugalombavonulásával ürese-
dett meg. Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, hogy a főispán 
átírt városunk polgármesteréhez, hogy a helyettes minő-
ségben dolgozó tisztviselőnek a helyettesitett javadalmazá-
sával járó fizetést utal ja ki. 

— H a r c z s z e r ü czél lövés. A harmadik honvédgyalog-
ezred parancsnoksága átiratban értesítette városunk ta-
nácsát, hogy szeptember hónap 3, 5, 6. és 7-ikén a sámsoni 
határban harczszerü czéllővési gyakorlatot tart. Mivel ily 
alkalmakkor a közlekedés ezen határban veszedelmes, a 
tanács az átiratot megfelelő intézkedés végett kiadta a 
mezőrendőrkapitányságnak. 

— Kereskedő i f j a k m u l a t s á g a A kereskedő i f j ak 
társulatának dalosköre szept. hónap 1-én a nagyerdői Do-
bos pavi Ilonban hangversenyt rendez a következő műsorral: 
1. Nyitány. Magyari testvérek zenekarától. 2. Győzelmi dal. 
Hubertöl. 3. Népdalok, (uj) Fövényesy átirata. 4. A Bárd. 
Silchertől. 5. Népdalok. Szügyi Józseftől. 6. Rákóczi-induló. 
Magyari testvérek zenekarától. A hangverseny iránt nagy 
az érdeklődés. 

— A z ev. ref. f ő g i m n á z i u m b ó l . A debreczeni ref. 
főgimnáziumban a beiratások szept. 1 — 8. napján délelőtt 
9 — 1 2 óráig történnek. Szept. 1—4. napján csak a protes-
táns vallásúak, a többi napokon bármily vallású növendé-
kek jelentkezhetnek felvételre. 9 — 11. csak az I. osztályba, 
11 — 1 2 i g bármely osztályba lehet jelentkezni. A konvik-
tusban szept. 4-én kezdődik az étkezés. Az iskolai év meg-
nyitása szept. 10-én lesz a Nagytemplomban. A szeptemberi 
vizsgálatok a következő rendben tartatnak: szept. 1-én a 
VIII. osztály magán vizsgálata és a felvételi és különbözeti 
vizsgálatok. Szept. 3-án I—IV. osztály javító és pótvizsgá-
lata. Szept. 4-én az V—VII. osztály javító és pótló vizsgá-
lata. Szeptember 5-én az I—IV. osztály magán vizsgálata. 
Szeptember 6-án V—VII. osztály magán vizsgálata. 

— A c s a v a r g ó g y e r m e k e k m e g m e n t é s e . A gyer-
mekveszedelemnek fontos problémájának megoldásához 
nagyban hozzájárul az utóbbi rendelet, melyet Boda 
Dezső dr. székesfővárosi rendőrfőkapitány adott ki. A ren-
delet szórói-szóra így hangz ik : 

Elrendelem, ha egy tizenhatodik életéven aluli 
gyermek csavargás, vagy koldulás miatt a kerületi ka-
pitánysághoz kisértetik, a keresetvezető tanácsos hall-
gassa őt ki családi körülményei felől s mindenkor tegye 
szigorú vizsgálat tárgyává, hogy a gyermek serdületlen 
kora és észbeli tehetségének fejletlensége nem képez-e 
cselekménye beszámítását kizáró okot? Továbbá a gyer-
mek szüleinek, gyámjának, gondnokságának vagy fel-
ügyelőjének s esetleg a házbeli szomszédok s egyéb ta-
nuknak kihallgatása mellett kétséget kizáróan megálla-
pítsa : mi az oka a gyermek csavargásának ? ennek meg-
rögzöttsége és rossz hajlama-e, avagy a föntebb 
megnevezett hozzátartozók gondatlansága, vagy nem tö-
ródömsége, a felügyelet és házi rendszabályok hiánya, 
vagy esetleg a rossz bánásmód, melyben odahaza ré-
szesítették ? Szóval kbt. 64. szakasza alapján a szülék, 
vagy egyéb felfüggesztésre köteles hozzátartozók ellen a 
kihágási eljárást mindenkor a gyermek ellen megindí-
tott eljárással egyidejűleg és együttesen tegye folyamatba. 
Ha a humánusan lefolytatott eljárás során az tűnnék ki, 
hogy a gyermeknek serdületlen kora és itólő képessége 
volt a hiány, amiatt a cselekménye be nem tudható; 
vagy hogy a szülök és egyéb felügyeletre hivatottakat 
terheli mulasztásért a felelősség, a gyermek fölmentése 
mellett ezek ellen a kbt. 64 szakasz alapján járjon el s 
ez utóbbi esetben a gyermek megmentése érdekében az 
illetékes gyámhatóságot értesítse. Ha pedig rossz hajla-
mok, a gyermeknek javító intézetbe leendő elhelyezése 
iránt hozzám indokolt előterjesztést tegyen. 
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— A s z a t m á r i f ő i s p á n k ö r ú t j a Szatmárról jelentik, 
hogy Falussy Árpád, Szatmár megye u j főispánja megkezdte 
körútját a megyének ama városaiba, amelyekben kineve-
zése óta még nem volt. Nagybányán a városi tisztikar Gel-
lért Endre polgármesterrel az élén a pályaudvaron fogadta 
a főispánt, kinek tiszteletére a várost föllobogózták. A be-
vonulást társas ebéd követte. Este fáklyásmenet volt a fő-
ispán tiszteletére. 

— Ü n n e p e l t a l i spán. Brassóból jelentik, e hó 29-én 
délelőtt vármegyei közgyűlés volt, amelyen Jekel Frigyes 
dr. alispánnak átadták a díszoklevelet abból az alkalom-
ból, hogy a király királyi tanácsosi czimmel tüntette ki 
Székely György dr. főispán üdvözlő beszéde után a tör-
vényhatósági bizottsági tagok és a közgyűlés nagy ováczió-
ban részesítették a főispánt, aki meghatva válaszolt. 

— T h a l y K á l m á n k é s m á r k i d i s z p o l g á r s á g a . Kés-
márk város közgyűlése Thaly Kálmánt a Thököly hamvak 
Késmárkra való szállítása körül kifejtett munkásságáért 
díszpolgárává választotta. Az erről szóló oklevelet, mint 
Késmárkról jelentik, e héten adta át Thalynak Schvartz 
Károly dr. polgármester. Az átadás után bankett volt. 

— A v o n a t o k f ü s t j e . Eddigelé is rettenetesen sok 
kellemetlenséget szerzett az utasoknak a mozdonyokból 
kiáradó füst. A kocsik belseje piszkos lett, ugy, hogy le-
ülni is alig lehet s utazni meg képtelenség anélkül, hogy 
az ember tiszta is maradjon. Nyitott ablakokon kinézni se 
lehetett, mert az ember szemét televitte sokszor még égő 
füstanyagokkal. Mostanában uj rendszerű igen gyors járatú 
mozdonyokat építenek, amelyeknél a kazán magasan van 
s a kémény ennek következtében igen alacsony. Ezeknél 
épp ez okból még súlyosabbak a füstokozta kellemetlensé-
gek. A füs t mint valami hosszú cséve borul az egész vonatra, 
amelyet egész felhőbe takar. Szerencsére egy geniális talál-
mánnyal elhárították ezt a baj t is. A Great Northern Rail-
way Comp. próbálta ki először s pompásnak bizonyult. A 
kéményben helyezik el ezt az ügyes készüléket, amely 
azon alapul, hogy a mostanában levő vonattól okozott lég-
nyomás forgásba hozza s ez jókora magasságba hajt ja fel a 
füstöt. Más szóval a készülék ugy fungál, mintha a ké-
mény meghosszabbítása volna. Ennek még füstemósztő 
szerepe is van, amennyiben a füstben rejlő még égni képes 
anyagokat a magasabb légrégiókban bizonyosan elégnek 
8 igy semmi veszedelmet nem okoznak. 

— A k u g l i z á s n e m tiltott szerencse já ték . Ezt 
mondta legutóbb a királyi Kúria egy bünpör kapcsán, amely 
kuglizásból keletkezett. Az eset Turján történt a korcsmá-
ban. Ketten kugliztak meglehetősen nagy összegben. A já-
ték vége felé fogadtak, hogy aki 3 dobásra több babát üt 
el, 150 koronát kap a vesztestől. A pénzt mind a ketten de-
ponálták, de a vesztő fél a győztes kezéből kiragadta a 
pénzt és elvitte. A győztes lopás miatt feljelentette a part-
nerét 8 az újvidéki törvényszék el is ítélte lopásért egy hó-
napi fogházbüntetésre és egy évi hivatalvesztésre. A sze-
gedi kir. ítélőtábla helybenhagyta az első bíróság ítéletét, 
a kir. Kúria pedig a minap a benyújtott semmiségi panaszt 

a következő megokolással utasította e l : a tekózós nem te-
kinthető olyan játéknak, melynek kimenetele egyedül a vé-
letlentől vagy szerencsétől függ, tehát a nyert pénz sem 
tekinthető olyannak, mintha tiltott cselekmény utján jutott 
volna a sértett birtokába. 

— H ú s á r a k a v i d é k i p iaczokon. Az OMGE ár-
jegyző irodájának tudósítása szerint a vidéki piaczokon az 
•I. s II. osztályú hus ára kilogrammonként fillérekben kö-
vetkező : 

Baja 

Győr 
Kaposvár 

Losoncz 
Miskolcz 
Nagybecskerek 
Nagykanizsa 

144 136 200 160 160 130 120 
136 128 140 132 128 120 92 
132 120 180 160 128 — 112 
136 128 160 144 154 140 108 
160 144 176 156 160 140 104 
144 128 180 160 105 100 96 
190 152 160 150 160 150 120 
128 120 160 148 148 140 — 
144 136 160 152 144 136 104 
152 76 160 150 164 144 — 
128 120 160 150 162 144 112 
160 128 180 150 144 130 100 

Nagyszentmiklós 118 — 140 — 144 130 112 
Nagyszeben 150 120 170 130 130 112 110 
Nagyvárad 136 — 200 180 152 144 96 
Sátoraljaújhely 136 128 152 144 144 104 112 
Sopron 170 130 200 160 160 120 — 
Szatmár 144 136 160 152 136 152 — 
Szolnok 135 120 190 150 180 155 130 
Ujarad 130 120 140 136 120 112 92 
Újvidék 140 130 160 150 104 100 100 
Versecz 135 — 180 — 140 — 100 
Zalaegerszeg 156 128 156 148 136 128 — 
Zenta 136 130 160 156 140 138 140 

— A t i n t a Páris városa most szerezte be az elemi 
iskolái számára szükséges t intát : 70,000 litert, ami 
8000 frankba került. A mi pénzünk szerint körülbelül 
11 fillér esik egy literre. A litereknek ez a borzasztó meuy-
nyisége megdöbbentőnek látszik, pedig nem az, ha az 
ember tudja, hogy Páris 387 elemi iskolájában 160,000 
gyerek fog ebből a tintából írni. Mindegyikre évenként és 
fejenként körülbelül 44 czentiliter, tehát hetenkint 1 czen-
tiliter esik, körülbelől 5 fillér értékben. Ebből a mennyiség-
ből le kell vonni a tintának egy harmadrészét, amelyet el-
pocsékolnak, egy másik harmadrészét, amely elpárolog, 
ugy, hogy a valóságban a tintának csak egyharmadrészét 
használják föl komolyan. E szerint egy-egy tanulónak az 
átlagos tintafogyasztása egy évben 15 czentiliter, ami két 
fillérbe sem kerül ! Hiába, mégis csak szép dolog a statisztika. 

— A Bocskay-szobor leleplezés programmja. I. Szeptember 
29-én este Debreczenben a fővárosból érkező vendégek fogadása a 
főispán által. 2. 30-án reggel fél 8 órakor külön vonaton a vendégek 
Böszörménybe mennek, ahol a már egybegyűlt megyebizottsági tagok 
élén Koyács Gyula alispán fogadja a vendégeket. 3. Fél 9 órakor 
istentisztelet, melyen a bizottsági tagok a vendégekkel együtt meg-
jelennek. 4. 10 órakor a vármegye rendkívüli közgyűlése a városháza 
nagytermében, ahol a közgyűlés tárgyait az alispán terjeszti elő. 
5. Közgyűlés után a biz. kögyülés a vendégekkel együtt a szoborhoz 
vonul s az ott megjelent közönséget Weszprémy Zoltán főispán üd-
vözli s az ünnepélyt megnyitja. 6. Az egyesült dalárdák a Zichy 
Géza gróf Bocskayról irt dalát éneklik. 7. Ünnepi beszéd, tartja 
dr. Balthazár Dezső esperes. Beszéde folyamán a szoborról a lepel 
lehull. 8. Alkalmi óda. Irta és előadja: dr. Benedek János országgy. 
képviselő. 9. A dalárdák éneke. 10. Az alispán, mint a szoborbizottság 
elnöke a szobrot Hajdúböszörmény város közönségének átadja. 
11. Himnusz, énekli az egyesült dalárdák vezetése mellett az egész 
közönség. 12. A szoborra szánt koszorúk elhelyezése. Délben 1 órakor 
Hajdúböszörmény város által a vendégek tiszteletére rendezett díszebéd. 

— A nagyerdei gyógyfürdő. Hányan vannak városunkban is, 
akik elmennek hidegvíz kúrára meszsze idegenbe, tengerpénzt áldozva, 
holott a hidegvizgyógymódot ép ugy használhatnák a Nagyerdőn, hol 
a vizgyógymód minden modern eszköze, a fiirdőbérlő elismert szak-
tudománya, lelkiismeretes gyógykezelése rendelkezésükre áll. A für-
dőbérlő Balkányi Ede dr. főorvos a legnagyobb áldozatkészséggel tartja 
fenn a fürdőt, nagy költséggel felszerelte azt a modern hygienia minden 
eszközével oly és olcsó áron kúráltathatja magát mindenki, mint sehol a 
világon. A víz alkalmazása gyógyczélokra, hőmérsék-, alak- és időtartam 
tekintetében oly sok változatosságot enged, hogy azt a legkülönbözőbb 
betegségeknél eredménnyel alkalmazhatjuk. Általában a vizgyógymód ed-
zőleg, éltetőleg és erősitőleg hat. Az anyagcsere fokozódása, az ideg 
rendszernek kedvező befolyásoltatása által a beteg szerveknek meg-
változott működésűk idéztetik elő. Sem fiatalja, sem öregje nem 
zárandó ki a hidegvizgyógymód alól. A fiatal szervezet erőteljesebben 
fejlődik és gyarapszik mellette, mig a magasabb korban a hanyatló 
erőket felélénkíti és a lassan működő szerveket felfrissíti. Eredmény-
nyel alkalmazható tehát a vizgyógymód és annak különféle alakja: 



A V Á R O S . 

1. Súlyos betegségek utáni elgyengüléseknél. 2. Erösödési és edzési 
szempontból, a légzőszerveknek huruto állapotra való hajlamánál. 3. 
Táplálkozási zavaroknál, u. m. vérszegénység-, sápkór-, kövérség-, 
köszvény1, görvélykór- és czukorvizelésnél. 4. Gyomor-, bél- és máj. 
betegségeknél. 5. Vérkeringési zavaroknál, vértolulás- és aranyeres 
bántalmaknál. 6. Rheuma- és idegbántalmaknál. 7. Az idegrendszer 
megbetegedéseinél, a neurasthenánál, ennek sokoldalú jelenségeinél, a 
mint: fejgörcs, szédülés, fejnyomás, levertség, szellemi és testi kime-
rültség, álmatlanság, asthma, ideges szivbántalmak, a gyomor-, bél-
és nemi szervek neurastheniájánál, hysteriánál, Basedow-féle beteg-
ségnél, görcsös és hüdéses állapotoknál. — A nagyerdői hidegviz-
gyógyintézet modern és czélszerü berendezése, fekvése és kitűnő puha 
vize fölötte alkalmas tényezők a vizkurának sikeres használatára. Fő-
városi szakértői személyzet végzi a teendőket, az árak mérsékeltek. 
Orvosi felügyelet. Az intézet egész nap nyitva férfiaknak: d. e. 9 
óráig és d. u: 5 - 8 óráig; nőknek: d. e. 9 órától d. u. 5 óráig. 
Kiki keresse meg elvesztett egészségét a nagyerdői hidegvizgyógy-
intézetben 

Szerkesztői üzenetek. 
Polgár. Helyben. A haladásnak egyik legnagyobb ellensége a 

szük látókör. Ez nyilatkozik meg abban a czikkelyben is, melyet hoz-
zánk küldött. Szíveskedjék megjegyezni továbbá, hogy mi nem va-
gyunk elfogultak és egyes kérdésekben véleményünket teljes szabad-
sággal és függetlenséggel mondjuk ki. Nem utasítás szerint írjuk la-

Eunkát, hanem meggyőződésből. Népszerűségre nem vágyunk, mert 
a ez volna életünk és munkánk czélja, tessék elhinni, hogy nem baj-

lódnánk kényes dolgok szellőztetésével. 
Demokrata. Nézeteit mindenben valljuk, de még a kérdés 

nem érett meg annyira, hogy arról lapunk hasábjain szólhatnánk. 
Lehet, hogy pár hét múlva akuttá válik e kérdés és mi nem fogunk 
ennek tárgyalásával késni. 

Sz. G. Brassó. Szíves érésitését köszönjük. A lapot megindítot-
tuk a czenki emlék alá. 

Iparvédő. Teljesen igaza van és már mi is akartunk a dolog-
ról irni és csakis azért mondtunk le az írásról, mert a hallgatás-1 
a nyári időnek tulajdonítottuk. Várunk tehát s ha az ősz beálltával 
is csönd lesz, felébresztjük az érdeklődést néhány erős és hangos szóval. 

Szerencsétlen apa. Kérésével szíveskedjék a siketnéma-iskola 
érdemes igazgatójához: Gácsér József úrhoz fordulni, ki a legnagyobb 
előzékenységgel adja meg a kérdésére vonatkozó utasításokat, illetve 
felvilágosításokat. 

Borsodi. Miután üresedésben levő állás nincs, kérését pártoló-
lag nem is terjesztettük a polgármester ur elé. De különben is egy-
egy üresedésben levő állásra annyi helybeli jelentkező van, hogy 
idegen egyáltalában nem is remélheti az Ön által említett állás el-
nyerését. 

K. S. Helyben. Ha a vízvezetéki és csatornázási munkálatok 
bevégződnek, az említett bajok megszűnnek. Nem volna érdemes a 
nagy mű előtt részleges munkát végezni nemcsak azért, mivel ez 
haszontalanul kidobott költség volna, másrészt az uj mű úgyis meg-
semmisítené ezeket a részleges apró javításokat. Második kérdésére 
csak annyit felelünk, hogy teljesen megnyugodhatik abban a bizonyos 
szakvéleményben. 

B — S. Magán dolgokba nem avatkozunk és ha panasza van, 
méltóztassék a rendőrség bűnügyi osztályához fordulni. 

Tisztviselő. Ha lapunk mult számát figyelemmel kisérte volna, 
mostani kérdésére megtalálta volna a feleletet. 

Hirdetés. 
Kedvezmény a szőlősgazdák részére. 

Az 1892. évi XV. t.-cz. 3. §-a értelmében. Nyílt közsé-
gekben azok a szőlősgazdák, k ik szeszesitalok kimérésével 
vagy kismértékben való elárusitásával (1888. XXXV. t.-cz. 
2. §-a) nem foglalkoznak, abban a kedvezményben része-
sülnék, hogy saját termésű boraiktól a házi szükségletre 
szánt bormennyiség után italadó fejében ezentúl is csak a 
jelenleg fennálló borfogyasztási adónak megfelelő részét 
fizetik é s p e d i g : I-ső osztályú községekben h kt'oliteren-
ként bor után 6 korona 70 fillér, bormust és szólőczefre 
után 5 korona 04 fillér. 

A hivatolt törvény 26. szakasza szerint a házifogyasz-
tás bejelentésére következők rendeltetnek, úgymint : 

Azok a szőlősgazdák, kik az előbbi szakaszban jelzett 
kedvezményre igényt tartanak, kötelesek szeptember hó 
15-ig, legkésőbb azonban, ha előbb szüretelnének, a szüret 
megkezdéséig ebbeli igényöket a községi elöljáróságnál 
bejelenteni. 

Az a kérdés, vájjon abban az esetben, ha a szüret 
szeptember hó 15-ike után kezdődik, a szőlősgazdák házi-
fogyasztásra szánt saját termésű boraiknak a kedvezmé-
nyes adótétel alá vonása iránt bejelentéseiket e határidő 
lejárata után is a későbbi szüret megkezdéséig jogérvénye-
sen megtehetik-e? Már szabályozást Nyert a „Budapesti 
Közlöny" 1892.évi 190. számában közzétett „Hirdetmény"-
ben, melynek 2 pontja szerint az 1895. XV. t.-cz. végre-
hajtása iránti 1892. évi 51,015. számú „Utasítás" 26. § a 
érelmében a szőlősgazdák említett jogigényeinek bejelenté-
sére szeptember hó 15-ike és ha a szüret előbb kezdődnék, 
a szüret megkezdése tüzetett ki végső határidőül. 

E szerint tehát a bejelentések, ha a szüret szeptember 
15-ike után kezdődnék is, legkésőbb szeptember hó 15-ig 
okvetlenül megteendők. (1895. évi 13,450. sz. pénzügy-
miniszteri határozat.) 

Megjegyeztetik, hogy a belterületen a városban állan-
dóan lakók részéről a bejelentések a belvárosi rendőrkapi-
tányságnál, a szőlős kertekben és a mezőségekben kint-
lakók részéről pedig a mezórendórkapítányságnál történik 
leendő bortermeléseiknek bejelentése. 

E bejelentésbe foglalandó egyszersmind a bejelentő 
lakása, házszáma, a családtagok száma és a szőlőbirtok 
terjedelme holdakban s a házi fogyasztásra felhasznált bor 
évi átlagos mennyisége hektoliterekben. 

Ha a kedvezményes adózásra igényt tartó szőlősgazda 
egész bortermését házifogya'sztásra akar ja felhasználni,, 
köteles abban az esetben, hogy ha termése öt hektolitert 
meg nem halad, az egész tgrmés után a kedvezményes adót, 
vagy a szőlőczefrék, i l jetoleg mustnak a bor- és húsfogyasz-
tás! adó iránti törvények és szabályok 17-ik sxakasza ér-
telmében való kijelentése, vagy pedig a bortermelés szoká-
sos felvétele alkalmával a bor- ós husfogyasztási törvények 
és szabályok 48. és 49-ik szakasza szerint azonnal lefizetnie 

Debreczen, 1906 augusztus hó 21. 

A városi tanács. 

Hirdetmény. 
Debreczen sz. kir város tanácsa közhírré teszi, hogy 

a város házipénztárának és általa kezelt alappénztáraknak 
1907. évre egybeállított költségelőirányzata a város szám-
vevői hivatalában a mai naptól kezdődő 15 napi közszem-
lére kitétetett. 

Ezen körüményről a város adózó közönsége oly fel-
hívással értesíttetik, hogy ezen előirányzati munkálat a 
számvevői hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthető 
és az ellene irányuló esetleges észrevételek írásban a köz-
gyűlést megelőző öt nappal a városi tanácshoz beadhatók. 

Debreczen, 1906 augusztus 21. 
A városi tanács. 

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


