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Tisztújítás előtt. 
Debreczen sz. kir. város tisztújító közgyűlését folyó hónap 17-én fogja megtartani a régi 

szervezeti szabályzat alapján. A választásokra a különböző pártok ugyan fegyverkeznek, mi azonban 
abban a hitbén vagyunk, hogy nagyobb változás nem lesz a tisztikarban. 

Ezen hitünket arra a megdönthetetlen igazságra alapítjuk, hogy a városi tanács és a választás 
alá kerülő tisztikar a lefolyt hat év alatt állását hiven: becsületesen, tudással és szorgalommal töltötte 
be. Nem akarjuk felsorolni a hat ev programmját és megvalósított törekvését, mert azokat nem 
régen elsoroltuk lapunkban részletesen. És mivel a tanács és tisztikar minden igyekezetét a város 
riérgy érdekeinek előmozdítására fordította és egy város jól felfogott érdeke azt kívánja, hogy az 
ügyekkel ismerős tanács és tisztikar vigye továbbra is előre a város ügyeit, nincs okunk kételkedni, 
hogy a jövőbe néző bizottsági tag urak támogatni fogják szavazatukkal a mostani tanácsot és tisztikart. 

Az üresedésben levő, vagy a választások folyama alatt üresedésbe jövő állásokra pedig bölcs 
körültekintéssel fogja megválogatni jelöltjeit. Mindenesetre nem hagyja figyelmen kívül az eltöltött 
szolgálati időt és érdemeket. Valódi értékére fogja leszállítani a beteges ambíciót, a mondvacsinált 
nagyságot, az önjelöltek törekvését és a küszöbről-küszöbre vándorlást, és megválasztja azokat, akik 
nemcsak tudnak, de akarnak is dolgozni és akik már eddig is megmutatták, hogy hivatalukat nem 
szinekurának tekintik, hanem a kötelességek mezejének. 

Mint minden tisztujitásnál, ugy nálunk is erősen folynak a korteskedések és a különböző 
pártárnyalatok szorgalmasan dolgoznak jelöltjeik érdekébeu. A sajtó is megmozdult és örömmel 
jelezzük, hogy orgánumának nagyrésze szintén a mostani tanács és tisztikar megválasztása mellett 
érvel, ami azt bizonyítja, hogy a debreczeni sajtó szintén meg van győződve, hogy amely tanács 
és tisztikar a múltban becsületesen, tudásának mélységével, szorgalmának erősségével fáradozott a 
város haladásának kiépítésén, a jövőben is azon lesz, hogy az északkeleti alföld ezen hatalmas 
metropolisa erősödjék, virágozzék és gyarapodjék a városi tanács és tisztikar együttes munkássága 
nyomán. 

És a jövőben még nagyobb szükség van. egy hivatala magaslatán álló tanácsra és tisztikarra. 
Nagy művek alapjait rakta le a mostani tanács és azok betetőzésre várnak, Azok, akik az alapokat 
lerakták, be is fogják végezni a nagy munkát. Miodenesetre figyelembe kell vennünk a polgárság 
érdekeit is és nem nélkülök, hanem velük együtt kell azon kérdéseke* megoldani, melyek egyrészt 
erósebb közgazdasági életet teremtenek és a város házipénztárának jövedelmét fokozzák anélkül, 
hogy ezáltal a jogszokások csorbulnának. Es ez az egyetértő munkásság nagy eredmények forrása 
lehet, főleg, ha a személyes harcokat abbahagyjuk és az országos politikát a város közigazgatásától 
— egymás politikai németének tiszteletben tartása mellett — kikapcsoljuk. 

A jövő programmja az legyen, hogy Debreczen, az ország legmagyarabb városa, az ország 
tndsödik fővárosa legyen. Ezt azonban nem építhetjük fel politikai versengések- és személyes tor
zsalkodásokkal, hanem csak egyetértő, egymás szándékát megértő, egymás eszméit megbecsülő 
munkával és azzal a nehéz kérdés megoldásával, hogy o modern eszmék ápolását kapcsoljuk össze 
a Város gerincét képező polgárság jogos érdekeivel. Az erre való törekvés aztán közelebb hozza 
egymáshoz a használható és dolgozni kivánó erőket és megteremtheti a nagy. jólétben gazdag, 
haladásban erősödő, tekintélyben erős Debreczeni. 

Ezeket akartuk elmondani a tisztújítás előtt és most abban a reményben tesszük le a tollat, 
hogy Debfe'Czen sz. kir. város intelligens törvényhatósága azokat választja meg, akik az ő szándékai 
megértve, tehetségükkel, megbízhatóságukkal és szorgalmukkal a város javát fogják szolgálni. 
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A katonai ügyosztály értesítései. 
A hadkötelesek Összeírása alkalmával megál-

lapittatott, hogy az alább felsorolt egyének mind
eddig nem jelentkeztek, tehát ezek mint teljesen 
ismeretlen hadkötelesek tartatnak nyilván, s felta
lálásuk esetén ha elmaradásukat igazolni nem 
tudják a védtörvény 35. §-a alapján szigorúan meg 
fognak büntettetni, esetleg tényleges katonai szol
gálati kötelezettségüknek meghosszabbítására is 
köteleztetnek. 

Ennélfogva felhívatnak a szülők és kereszt
szülők, továbbá a rokonok és a közönség, hogy ha 
ezen hadkötelesek hollétéről avagy elhalálozásuk
ról tudomással bírnak, azt a katonai és illetőségi 
ügyosztálynál (városház emelet, 19. sz) bejelenteni 
szíveskedjék. 

Ballá Zsigmond, apja Zsigmond, anyja Somo
gyi Karolin. Balogh József, anyja Balogh Erzsébet. 
Blayer Ferenc, apja Mihály, anyja Németi Sára. 
Balog János, anyja Balog Eszter. Burai József, apja 
János, anyja Nagy Mária. Csizmái' István, apja 
Mihály, anyja Sztancsik Anna. Cseri Pál szülei Pál 
és Bartha Jusztina. Erdei Sándor, szülei Sándor és 
Vasuh Mária. Fehér Sándor, szülei Sándor és Bódi 
Zsófia. Fodor István, szülei István, Tóth Juliánná. 
Farkas Kálmán, szülei Kálmán, Tóth Juliánná. 
Friedman Márton, szülei Bernát, Feldman Záli. 
Fried Sándor, szülei Móric, Schvarcz Mari.. Fried 
Jenő, szülei Károly és Fischer Ida. Grünvald Jó
zsef, szülei Móric, Grósz Amália. 

Haluska Antal • szülei András, Géczi Zsófia. 
Harlbulyák András, szülei János, Koharcsik Erzsé
bet. Kovács Sándor, anyja Mária. Kolek Gyula, 
szülei Gyula, Csobai Juliánná. Kolompár István, 
anyja Mária. Kanalas Mihály, anyja Mária. Krausz 
Mor, szülei Mór, Grósz Róza. Klem Henrik, szülei 
Ede, Herczeg Betti. Kalmár Andor, szülei Katz 
Henrik, Lusztig Lina. Katz György, szülei Lipót, 
Nagy Eszter. Kraszner Péter, szülei Dzina, Clen-
légen Eszter. Molnár Ferenc, szülei János, Váradi 
Zsuzsanna." Nagy József, anyja Juliánná. Nagy 
László, szülei Márton. Kiss Julianna. Némethi Jó
zsef, anyja Julfánna. Neuman Vincié, szülei Vin-
cze, Duabek Anna. Nagy István, anyja Mária. Papp 
Ferenc István, szülei Ferenc, Vikoí Róza. Ralaha 
Sándor, anyja Mária. Repánszki Ferenc, szülei 
Imre, Szabó Juliánná. Somogyi János, szülei Ist
ván, Némethi Mária. Sebestyén József, anyja Klára. 
Stern Samu, szülei Farkas, Weisz Róza. Szabó Jó-
zseff anyja Juliánná. Szentesi Mihály, szülei István, 
Balasló Juliánná. Szilágyi Gusztáv, anyja Mária. 
Szegény Mihály, szülei Sándor, Kovács Ágnes. Szabó 
Imre, "szülei András, Polonkai Mária. Szigeti 
Gábor, szülei Gábor, SzabóErzsébet. Szűcs Fe
renc, szülei Ferenc, Kis Mária. Tarjáni József, anvja 
Erzsébet. Tatár Béla, szülei Imre, Thephonki Te
réz. Tóth Ferenc, szülei Ferenc, Kálmánéi Zsó
fia. Tóth János, szülei András, Suba Juliánná. Tóth 
Sándor, szülei Bálint, Kapusi Juliánná. Tőzsér Gá
bor, szülei Bálint, Elek Rebeka; Tóth András, szülei 
Mihály, Somogyi Borbála. Vohaner Viktor János, 
szülei János, Pap Zsuzsanna. Veisz Imre, szülei.La
jos, Glück Janka. 

Az 1888. évben született debreczeni illetőségű 
hadköteles ifjak összeírása befejeztetvén, az össze-
irási lajstrom folyó év deczember hó 9-től 17-ig 
nyolcnapi közszemlére a katonai és illetőségi 
ügyosztálynál kitétetik; miről az érdekeltek a 
védtörvény utasítás I. rész 30. §. alapján azon 
hozzáadással értesíttetnek, hogy 

a) aki valamely kihagyást vagv'téves bej egy -
'zést vesz észre, vagy 

b) aki az illetőségi sorozójáráson kívül leendő 
állittatás megengedése, vagy szolgálati kötelezetség 

Á R O S SO SMU. 

teljesítése tekintetében megengedett valamely ked
vezmény iránti folyamodványok ellen kifogást 
akar teuni, — felhivatik, hogy azt a városi tanács 
katonai illetőségi ügyosztályánál (városház I. eme
let 19. szám) jelentse'be.-

Egyben értesíttetnek ezen korosztályba tartozó 
hadkötelesek, hogy a sorshúzás 1909. év január 
hó 13-án delelőt 9 órakor a városház nagytanács 
termében tartatik meg. 

A katonai éa illetőségi ügyosztálytól. 

Hírek. 
— Debreczen tanácsa Miskolczon. Mískolcz tör

vényhatósági joggal felruházott város december 
14-én tartja mint ez évi első közgyűlését mely 
alkalommal Kubik Gyula borsodvármegyei főis
pánt beiktatják Misjíolcz város főispáni székébe. 
Az uj törvényhatóság az ünnepi gyűlésre meg
hívta Debreczen sz. kir. várost is. A városi ta
nács a díszközgyűlésre Kovács József polgármes
tert és Korner Adolf tanácsnokot küldte ki. 

— Szabályrendeletek. A városi tanács meg
bízta Koncz Ákos tb. tanácsnokot, közig véltárost, 
hogy a város összes érvényben levő szabályren
deletét és szolgálati szabályzatát, utasításait ren
dezze sajtó #fá. A szabályrendelete^ h kötete és a 
szolgálati szabályzatok, füzete már a nyár folya
mán megjelent, a szabályrendeletek II. kötetét pe
dig most készíti sajtó alá a megbízott és ezzel az ' 
összes szabályrendeletek össze lesznek gyűjtve. 
Az eddig megjelent két kötet a városi ^nyomdában 
kapható. ' . 

1 Medgyaszay Dezső drTI Városunk tisztikarának 
egyik érdemes tagja, Medgyaszay Dezső dr. árvaszéki ül
nök, elnökhelyetes f. hó 6-án hajnalra, hosszabb beteges
kedés után elhunyt. Egész életében a munka embere volt, 
ki roskadozó testtel is' az utolsó napig feljárt hivatalában, 
nem azért, mintha nem hitt volna betegsége végzetes, nagy
ságában, hanem, mert a munkaszeretet, a kötelesség ót 
hivatalos asztala mellé vonzották. Élete, férfikora legszebb 
éveiben ragadta ki a halál közülünk azt a férfiút, ki kép
zettsége, tadása és lankadatlan szorgalma révén még sok 
érdemes munkát végezhetett volna. Egyenes lelkű, határo
zott jellem volt, a megtestesült becsületesség, jó és igaz 
barát, tisztviselő társait becsülő ember. Méltán könnyezünk 
ravatalánál és őszintén bánatos érzéssel kisértük az örökké
valóság küszöbére korán elhunyt tiszttársunkat és barátunkat. 

Medgyaszay Dezső dr. 1858 február 12-ikén született 
Debreczenben. Iskoláinak elvégzése után jogtudori oklevelet 
nyert és előbb Bihar, majd Hajdú vármegyénél közigazga
tási gyakornok, majd a város rendőrfókapitányságánál, fo
galmazó, aljegyző, végül 1890 szép. 4-ikén árvaszéki 
ülnök lett és mint ilyen később elnök helyettes. 

Halála — jóllehet már ez év legnagyobb részében 
beteg volt — mégis váratlanul jött és éppen azért mind
nyájunkat megdöbbentett. Az • elmúlt héten még résztvett 
az árvaszék ülésén. Onnan aztán hazamenvén, a betegség 
ágyba döntötte. És ma már ott pihen a kötelességek 
embere a tél hideg hótakarója alatt, mi pedig elgondol
kozva az emberi élet gyors elmúlásán, csöndes pihenést, 
zavartalan siri álmot kérünk a fáradt porhüvelyének a 
Mindenhatótól. '.. 

Temetése hagy részvét mellett ment végbe f. hónap 
9-ikén délelőtt. Dicsőfi József ief. lelkész a sziv igaz ér-



50. szám. A V A B O i 

késével áthatott beszédet mondott a boldogult ravatala 
felett. A temetésen ott láttuk Weszprémy Zoltán főispánt, 
Kovács József polgármester vezetése alatt a városi Taná
csot és az egész tisztikart, valamint társadalmunk minden 
osztályát. Kovács József polgármester a hétfői tanács
ülésben kegyeletes szavakban parentálta el érdemes tiszt
társunkat és a tanács az Özvegynek részvétét fejezte ki, 
a. tisztikar pedig az elhunyt haláláról gyászjelentést adott 
ki és ravatalára koszorút helyezett. Béke poraira! 

— Előfizetési felhívás. A karácsonyi könyv
piacra egy kötetet szándékozom kiadni „ÖS DEB-
RECZEN" cimen. Régi, elavult, porlepte írások
ból, rég nem bolygatott jegyzőkönyvekből vettem 
munkám tárgyát. A fővárosi sajtó állandóan közli 
ilyiiányu tárcacikkeimet és most, hogy ujakat is Ír
tam, kiadom azokal, jórészben azért, mert azok 
kiadására számos helyről kaptam felszólítást. 

A könyvem ára 3 korona lesz, díszes kiállí
tásban. Előfizetési pénzt nem fogadok el, csak a 
könyv megjelenése után. Hogy azonban a nyom
tatandó példányok száma felől tájékozódva legyek, 
kérem t. megrendelőimet, méltóztassanak előfize
tési szándékukat velem egy levelező-lapon tudatni 
(Városház, földszint 7. sz, ajtó.) 

A könyvet megjelenése után bérmentve 
küldöm meg és minden gyűjtőnek hét példány 
után egy tiszteletpéldánnyal szolgálok. 

Debreczen. 1908 december 1-én. 
Konczházai Koncz Ákos. 

— Axképtárlatból. A képkiállitáson f. hónap 
7-én tartották meg a képsorsolást. A sorsoláson 
a következők nyertek: Derekassy István dr. 300 kor., 
Dávidházy Kálmán 200, Szőilősi Ferenc 200, Özv. 
Luchs Albertné 100, Somogyi István 100, Jászi 
Viktor 50 és Szűcs Kálmánná 50 korona értékű 
képet. A sorsolás után 10 tag külön' sorsolást ren
dezett, melyen a 100 koronás képet Jászi Viktor dr. 
nyerte meg. 

— A délelőtti tanulás ellen. A presbitérium 
legközelebb tartott ülésén tárgyalta a délelőtti ta
nulás ügyét az elemi iskolákban. Beható eszme
csere után a presbitérium az eddigi rendet tar
tolta fenn és mellőzte a pusztán délelőtti előadási. 
Ugyanakkor elrendelte, nogy vasárnapokon a kis-
templomban délelőtt 11 órakor is tartassák isteni
tisztelet. Amily okos dolog volt az utóbbi hatá
rozat, amint kevésbé tartjuk szerencsésnek a pres
bitérium másik határozatát, mert pedagógiai és 
didaktikai nézőpontokból az egyhuzamban való 
tanulás ugy a gyermekeknek, mint a szülőknek 
sokkal megfelelőbb. 

— A debreczeni jótékony nőegylet közgyűlése. A 
debreczeni jótékony nőegylet december 6-án tar
totta meg rendes közgyűlését Veressné Szathmáry 
Teréz elnökletével. Az elnöki jelentés beszámolt 
az egylet múlt évi működéséről, majd Szűcs Kál
mán pénztáros olvasta fel jelentését, melyet az egy
let örvendetes haladását mutatja. A közgyűlés a fel
ügyelő bizottság jelentése alapján a pénztárosnak 
a felmentést megadta. Majd az egyleti ügyész Olch-
váry László dr. számolt be az egylet jogügyeinek 
állásáról, a közgyűlés végén pedig Koncz Ákos 
titkár vázolván az egylet munkásságát, köszöne
tet mondott első sorban a városi tanácsnak azért 
a megtisztelő figyelemért, anyagi és szellemi tá
mogatásért, melyben a nőegyletét az elmúlt év
ben részesítette. Tömör vonásokban rajzolta meg 
az elnök eredményes működését, az alelnökök fára
dozását, a tisztikar buzgó munkásságát, a választ

mány sokoldalú tevékenységét. A közgyűlés ezzel 
véget ért. 

3941—I90B. eln. szám. 

Hirdetmény. 
A városi törvényhatósági bizottság választott 

tagjai felerészének megbízatása — 1892. évi XXVI. 
t.-c. 1, §-a által újból hatályba helyezett 1870. évi 
XLII. t.-c. 28. §-a értelmében, - a folyó 1908. év-
december hó 31-ik napjával megszűnik. Az ily 
módon üresedésbe jövő 46 választott bizottsági 
tagsági helynek 6 évre; valamint a f. év folyamán 
elhalálozás miatt megüresedett 8 választott bizott
sági tagsági helynek 3 évre betöltése végett a 
törvényhatósági bizottság a választási eljárás meg
tartását folyó 1908. év november hó 20-ik. napján 
tartott rendes közgyűlésében 258-15,803—1908. 
bkgy. sz. határozatával a folyó 1908. év decem
ber hó 29-ik (kedd) napjára tűzte ki. 

A választás sorrendje a következő: 
1. Az I vagyis Csapó-utcai kerület választ 7 

bizottsági tagot 6 évre és egy bizottsági tagot 3 
évre. Választási elnök: Szilágyi Imre. Helyettesei: 
Pongó Lajos és Balázs Ödön. Választási helyiség: 
a városgazdái hivatal (Gr. Degenfeld-tér 6. sz.). 

2. A II vagyis Péterfia-utcai kerület választ 
7 bizottsági tagot 6 évre és 2 bizottsági tagot 3 
évre. Választási elnök: Szabó Lajos. Helyettesei: 
id. Kertész István és Ungvári József. Választási 
helyiség: a ref. egyház epületének tanácsterme. 
(Egyház-tér 17. sz.) 

3. A III. vagyis Hatvan-utcai kerület választ 
8 bizottsági tagotbévre. Választási elnök: dr. Bacsó 
Dezső. Helyettesei: Harangi Sándor és Török Pé
ter. Választási helyiség: a ref. egyház épületében 
levő „tanítók otthona". (Egyház-tér 17. szám há
tulsó keresztépület.) 

4. A IV. vagyis Piac utcai kerület választ 8 
bizottsági tagot 6 évre. Választási elnök: dr. Ke
mény Mór. Helyettesei: Muraközy László és Jám
bor János. Választási helyiség: a városháza köz
gyűlési terme. (Bejárat a főkaiiun.) 

5. Az V vagyis Vargautcai kerület választ 
8 bizottsági tagot 6 évre. Választási elnök: dr. Ko-
csár Gábor. — Helyettesei: Debreczeni Lajos és 
Szentesi János. Választási helyiség: a vármegye
ház közgyűlési terme. 

6. A VI. vagyis Kossuth-utczai kerület válaszí 
8 bizottsági tagot £> évre. Választási elnök: Rickl 
Antal. Helyettesei: Polgári Bálint és Kontsek Géza. 
Választási helyiség: a városháza kistanácsterme. 
(Bejárat a Kossuth-utcai kapun.) 

A választásra jogosítottak azok, kik az or
szággyűlési képviselőválasztás folyó évre érvényes 
névjegyzékeiben felvéve vannak, mely jegyzékek 
a választási elnököknek kiadatnak. 

Minden választónak a választás alkalmával 
személyesen előmutatandó igazoló-jegy kézbesil-
tetik s a szavazatlapok is ugyanakkor" fognak ki
osztatni, melyekre mindenik választó az általa 
megválasztani" kívánt egyének nevét feljegyzi. 

A választás, a szavazók nevének és lakhelyé
nek nyilvános feljegyzése mellett, személyesen be
adott szavazatlapok által történik; ha a szavazat
lap több nevet tartalmaz, az utóbb irt nevek 
számba nem vétetnek. 

A szavazatlapok a választás napján reggeli 
9 órától kezdve délután 4 Óráig a választási he
lyiségben adandók át. A kitűzött időn tul szava
zatok el nem fogadtatnak. 

Ha oly egyén választatik meg, ki mint leg
több adót fizető már tagja a törvényhatósági 
bizottságnak és a választást elfogadja, helye a 
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sorrendben következő legtöbb adót fizető által 
pótoltatik, 

Az, ki több kerületben választatott meg, azon 
kerületet fogja képviselni, melyet a polgármester
hez intézendő nyilatkozatában megjelölni fog. 

Az I. Csapó-utcai és a II., Péterfia-utcai ke
rületekben a legtöbb szavazatot kapott 7—7 egyén 
6 évre, az utánuk sorrend 'szerint legtöbb sza
vazatot nyert egy, illetve 2 egyén pedig három 
évre megválasztottnak fog tekinteni. 

Felhívatnak tehát a választók, hogy a válasz
tásra kitűzött időben és helyen igazoló-jegyeiket 
s szavazat-lapjaikat magukkal vivén, megjelenje
nek. 

A választási eljárásra vonatkozó panaszok, 
vagy a megválasztott tag valaszthatási képessége 
ellen tett észrevételek, a választástól számított 15 
nap alatt, az igazolóválasztmányhoz — melynek 
elnöke dr. Ujfaíussy ur — nyújtandók be. 

Debreczen, 1908 november 30. 
Kovács József, 

polgármester. 

Hajdú vármegye és Debreczen sr. kir. város főispánja. 

339—1908. vrs. 

Pályázati hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város törvényhatósági b'i-

- zottságának folyó 1908. évi december hó 17-ik 
napján tartandó tisztújító közgyűlésén a városi 
tisztikar azon tagjainak állásai, akiknek 6 évre 
terjedő megbízatása az 1886. XXI. t.-c. 79.- §-a 
rendelkezései szerint folyó év december hó 31-ik 
napján lejár, e naptól számítandó további hat 
éves időszakra, választás utján fognak betöltetni. 

Ezek a tisztviselői állások a. következők: 
1: Polgármester, fizetése 7000 kor., lakbére 

1000 kor., 1000 kor.'szem. pótlék. 
2. Főjegyző, fizetése 4400 K, lakbére 800 kor. 
3. I. Tanácsnok, mint árvaszéki elnök, fize

tése 4000 kor., lakbére 600 kor. 
4. II. Tanácsnok, fizetése 4000 kor., lakbére 

600 kor. 
5. III. Tanácsnok, fizetése 4000 kor., lakbére 

600 kor. 
6. IV. Tanácsnok, fizetése 4000 kor., lakbére 

600 kor. 
7. V. Tanácsnok, fizetése 4000 kor., lakbére 

600 kor. 
8. VI. Tanácsnok, fizetése 4000 kor., lakbére 

600 kor. 
9. VII. Tanácsnok, fizetése 4000 kor., lakbére 

600 kor. 
10. Főügyész, fizetése 4000 kor., lakbére 600 kor., 

1000 kor. irodai átalány. 
11. Alügyész fizetése ,2000 K, lakbére 400 K. 
12. I-ső aljegyző fizetése 2600 korona, %kbére 

400 korona. 
13. Il-od aljegvző, fizetése 240f> kor., lakbére 

400 kor. 
14. IH-ad aljegyző, fizetése 2200 kor., lakbére 

400 kor. 
, 15. IV-ed aljegyző, fizetése 2200 kor., lakbére 
400 kor. 

16. I. Árvaszéki ülnök, fizetése 2800 kor., lak-
bére 500 kor., 800 kor, működési pótlék. _____ 

17. II. Árvaszéki ülnök, fizetése 2800 kor., lak
bére 500 kor., 800 kor. működési pótlék. 

18. Közgyám, fizetése 2200 korona, lakbére 
400 kor. 

19. Mátai biztos, fizetése 1600 kor., természet
beli lakás és 600 kor. lótartási átalány. 

20. Házipénztárnok, fizetése 2800 kor,, lak
bére 500 kor. 

21. Gyámpénztárnoki fizetése 2200 kor., lak
bére 500 kor. 

22. Adópénztárnok, fizetése 2400 kor., lakbére 
500 kor. 

Hasonlókép választással lesznek ugyanakkor 
betöltendők a segéd- és kezelő-személyzet létsík-
mában választással életfogytiglan betöltve levő 
állások közül azok, amelyek a tisztújítás folya
mán más állásokra való megválasztás által esetleg 
megüresednek. 

Felhívom azokat, kik a felsorolt, vagy utóbb 
emiitett állásokra pályázni kívánnak, hogy éTflfé-
leti és gyakorlati képzettségüket igazoló okmá
nyokkal kellően" felszerelt pályázati kérvényeiket 
hozzám, mint a kijelölő választmány elnökéhez 
folyó évi december hó 12-ik napjának déhrfátai 
5 órájáig nyújtsák be. 

Egyúttal' figyelmeztetem a pályázókat a kö
vetkezőkre : 

1. A polgármesteri, fő- és aljegyzői állásokej 
pályázók az 1883. 1. t.-cz. 5. §-ának VI. pÖrrt|a 
szerint az eme törvénycikk 3. §-ában meghatá
rozott elméleti képzettséget, a tiszti fő- és alü'gyé-
szi, valamint az árvaszéki elnöki és ülnöki állá
sokra pályázók az idézett t.-c. 5. §-ának Vftl. 
pontjában megállapított képzettséget tartoznak kí- , 
mutatni. A házi gyám- és adópénzfóriióltokTa nézve 
az idézett t.-c. 18'. §-ában, az üresedésbe jöhető 
segéd- és kezelő személyzet létszámába sorozott 
állásokra vonatkozólag pedig szintén az idézett 
tÖrvénycikk|19. §-ában megszabott képzettség ki
mutatása kívántatik. 

Azokra nézve, kik a fentebb felsorolt minő
sítést kimutatni nem képesek, de az 1883. I. trc. 
hatályba léptekor már Szolgálatban voltak, eme 
t.-c. 34. §-ának rendelkezései az irányadók. 

A város szolgálatában levő és jelenlegi állá
sukra pályázók minősítésük igazolására nem kö- .* 
teleztetnek. J 

2. A pénztárnokok a város szerv. szab. 115., 
143. és 145. §§-ai szerint két évi fizetésüknek meg
felelő tiszti óvadékot tartoznak letenni. 

3. A jelenleg érvényben levő városi szerve
zeti szabályzatban, megállapított fizetéseket a tör
vényhatóság az uj szervezeti szabályzatban •— 
mely jelenleg a m. kir. belügyminisztérium felül-
birálása alatt áll — újból rendezte, azokat emelte, 
de a törvényhatóságnak ezen rendelkezése arég 
nem jogerős. 

Belügyminiszteri jóváhagyás esetén a meg
választott tisztviselők és alkalmazottak a jogerő 
sen megállapítandó uj fizetésekre tarthatnak 
igényt. 

Debreczen, 1908 nov. 26. napján, 
Weszprémy Zoltán, 

finapfa. 


