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Városi közgyűlés. 
eti szabályzat és fizetés rendezés. — 

Debreczen sz. kir. város törvényhatósági bi-
zottsága f. hónap 24-ikén és folytatólag 25-ikén 
rendkívüli közgyűlést tartott Weszprémy Zoltán 
főispán elnöklésével. A julius 29-ikén tartott köz-
gyűlés ugyanis kimondotta, hogy a szervezeti 
szabályzatnak és a fizetésrendezésnek ügyével egy 
rendkívüli közgyűlésben kíván foglalkozni. A köz-
gyűlésnek ezen akarata valóban időszerű volt, 
mert a fizetésrendezés ügye már-már tengeri kí-
gyóvá nőtte ki magát. 

A közgyűlésen a bizottsági tagok szép szám-
ban jelentek meg. A főispán megnyitván a köz-
gyűlést, azon reményének adott kifejezést, hogy 
a bizottsági tagok ezen régen húzódó kérdést a 
tisztikar és alkalmazottak iránt való jóindulattal 
fogják tárgyalni. Röviden elmondta, hogy a meg-
élhetés napról-napra szaporodó gondjai, az álta-
lános drágaság, mindegy sürgetőleg kívánják a 
tisztviselők és alkalmazottak sorsának javítását. 
Nem hiszi, hogy a bizottság tagjai elzárkóznának 
a méltányos rendezés elől. Egyutlal higgadt és 
tárgyilagos tárgyalást kér az ügy fontosságára 
való tekintettel és melegen üdvözli a törvényha-
tósági bizottsági tagokat. 

A közgyűlés éljenzéssel honorálta a főispán 
magvas beszédét, mely után Vecsey Imre főjegyző 
bejelentette a szervezeti szabályzatot és fizetés-
rendezési javaslatot, kérve azok elfogadását, mi-
után azok a különböző bizottságok retortáin ke-
resztül menve, teljesen elkészítve jönnek a köz-
gyűlés elé. 

Elsőnek a tárgyhoz Márton Imre bizottsági tag szólt a 
következőkben: Nem kicsinyli azt a munkát, melyet a fő-
jegyző végzett, midőn a szervezeti szabályzat módosítását és 
fizetésrendezési javaslatot oly gyorsan sajtó alá rendezte, ki-
nyomatta, kikorrigálta ós a bizottsági tagoknak megküldte. 
Ámde ezeknek a vaskos munkáknak tanulmányozására, 
csak másfél napi idő maradt, mely nézete szerint nem 
volt elégséges a különböző táblázatok összehasonlítására 
ós a javaslat tanulmányozására, megértésére. De a gyors 
munka alatt tévedések is csuzhattak be a munkálatba, 
melyeknek kijavítása nem lehetséges a plenumba. Azt 
indítványozza tehát, hogy küldjön ki a közgyűlés a fő-
jegyző elnöklete alatt egy szöveghelyesbitő bizottságot, 
mely mindent összevetve ós a tévedéseket kiegészítve mun-
kálatát terjessze be egy augusztus 81-ikére összehívandó 
rendkívüli közgyűlés elé. Nem akar ezzel halasztani, végzi 
beszédét Márton Imre biz. tag, hanem egy tökéletes munka 
tárgyalása nézete szerint gyorsabban és eredményesebben 
lesz letárgyalható. 

Komlóssy Arthiir állott fel ezután és körülbelül a 
következő szavakkal kelt védelmére az azonnal történő 
tárgyalásnak: Megvallom őszintén, hogy mikor, ezen te-
rembe beléptem, abban a hitben voltam, hogy végre valahára 
elérjük sokat hangoztatott és sokat tárgyalt ügyünk végleges 
rendezését és hittem azt, hogy a városi tisztviselők és alkal-
mazottak fizetósrendezósének egyetlenegy ellenzőjével sem 
találkozunk. A jóakaratot, a készséges szándékot ezen fon-
tos ügy rendezésére hangoztatták bizottságokban, ülésekben, 
sajnos azonban, hogy az ellenkezőről kellett meggyőződnünk. 
A szervező és jog- és pénzügyi bizottság minden egyes tag ja 
hónapokon keresztül siettette ezen ügy végleges rendezését 
és íme most, midőn elérkezett a tizenkettedik óra, ismét egy 
halasztási indítvány születik meg a közgyűlés előtt. Nagy-
fontosságú ügy tárgyalása hozott össze benünket, itt van a 
tisztviselők csoportja, amely eddig tiszteletreméltó türelemmel 
várta ügyének törvényes faktora által történő megoldását. |A 
tisztviselőket és a város alkalmazottait ki kell szabadítani 
mostani helyzeteikből és éppen azért kívánatos, hogy az ügyet 
azonnal vegyük tárgyalás alá. (Általános tetszés ós éljenzés.) 

Juhász Ignác biz. tag. névszerint való szavazást kér, 
amit az elnöklő főispán el is rendelt oly módon, hogy akik 
Márton Imre indítványát, vagyis a szöveghelyesbitő bizott-
ság kiküldését kívánják igen-nel, akik pedig ezt nem fogad-
ják el nem-mel szavazzanak. A névsort Vecsey Imre főjegyző 
olvasta fel. A szavazás a következő eredménnyel végződött. 

A Márton Imre biz. tag indítványa mellett szavaztak a 
következő bizottsági tagok: 

Balogh István, Bányai Péter, Boldogh István, dr. Burger 
Péter, Ekli József, Faragó András, Gyarmathi István, Hajdú 
Gyula, Juhász Ignác, Kálmán András, Kecskés István, Kele-
men Gábor Kertész Imre, Kertész István, i f j . Kertész István, 
Kertész Mihály, Kiss Bálint, Kiss Mihály, Kopányi Dávid, 
Kovács Lajos, dr. Körösi Kálmán, Kulcsár Endre, Kulcsár 
Gábor, Márton Imre, Móricz Ferenc, Nagy Pál, B. Nagy 
Sándor, Németi László, Otrokocsi Vógh János, Pál fi Ferenc, 
Rochlitz Arthur, Pető István, Polgári Márton, Pongó Lajos, 
Salánki Ferenc, Sarkad i Ferenc, Somogyi Pál, Szentesi János, 
Szűcs István, Tóth János, Török Bálint, Ungvári József, 
dr. Varga Lajos, Varjasi Sándor. Összesen 44. 

Nemmel szavaztak: Aczél Géza, Áron Miksa, Aufricht 
József, dr. Bacsó Dezső, Balogh Ferenc, Bészler Károly, 
Csanak József, dr. Csikós Sándor, Csóka Sámuel, Dávid Mi-
hály, Debreczeni Jenő, dr. Dóczy Emil, Éricz Ernő, Falk 
Lajos, dr. Freund Jenő, Fried Emil, Frohner Géza, Fürst 
Ödön, Geiger Simon, Grósz Nagy Ferenc, Harsányi Gusztáv, 
Hauer Bertalan, Hochfelder Jakab, Hutflósz Kázmér, Jámbor 
János, Józsa Vince, dr. Kalmár Barna, Kardos László, 
dr. Kenézy Gyula, Király Gyula, Komáromy Antal, Komlóssy 
Arthur, Komlóssy Dezső, Kontsek Géza, Kondor Kálmán, 
Koncz Ákos, Kovács József, Kovács Kálmán, Körner Adolf, 
dr. Magoss György, Márk Endre, dr. Medgyaszay Dezső, 
Medgyaszay Miklós, Medgyesy Lajos, Muraközy László, 
T. Nagy János, Nagy Jakab, dr. Nagy Lajos, Sz. Nagy Lajos, 
Oláh Károly, Papp József, Pálfy Gábor, Poroszlay László, 
dr. Révi Nándor, Rickl Antal, Riesz Henrik, Roncsik Lajos, 
Rósenfeld Salamon, dr. Rottler Béla. Sámy Béla, i f j . Schwarcz 
Vilmos, Sinka Sándor, Sesztina Jenő, Szabó István, Szabó 
Kálmán orsz. képviselő, Szabó Kálmán, Szabó Lajos, Szilágyi 
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Tafler Ignác, Thieszen Arthur, dr. Tóth Emil, Tóth István, 
K önyv es Tóth Kálmán, dr. Tüdős Kálmán, Uhlarik Béla, 
V a r g h a Elemér dr., V a r g a Károly, V a s s Károly, Váczi János, 
Vecsey Imre, V é g h Gyula, Zelinger Ede, Zöld Mihály. 

í g y tehát a közgyűlés azonnal belement a tárgyalásba. 
Márton Imre biz. tag azt indítványozta, hogy a szerve-

zeti szabályzatot szakaszról-szakaszra t á r g y a l j a a közgyűlés, 
m í g ezzel szemben Komlóssy Ar thur biz. t a g amellett érvelt, 
hogy előbb a fizetésrendezés táblázata ál lapíttassák meg. 

A közgyűlés 79 szóval 39 ellenében Komlóssy Arthur 
biz. tag indítványát fogadta el. 

Vecsey Imre főjegyző i s előterjeszti a fizetésrendezési 
javaslatot, melyre nézve Márton Imre biz. tag megjegyzi , 
hogy általánosságban kíván ahhoz szólani, mert ha a tanácsi 
j avas la t szerint ál lapít ja m e g a közgyűlés a fizetéseket, ez 
esetben óriási teher nehezedik a városra. 

A közgyűlés, miután átalánosságban már elfogadta a 
javaslatot, elvetette a Márton Imre biz. tag indítványát és 
nyomban hozzáfogott a részletekhez. 

A z ellenzék most azt indítványozta, h o g y minden állás 
fizetésének meghatározására névszerint szavazzon a közgyűlés. 
Ily módon kezdődött m e g a szavazás, ami azonban csakis 
néhány állásnál történt meg, mert az indítványt tevők to-
v á b b nem kívánták a névszerint való szavazását. 

A tiszti fizetések most már a következőkben állapíttat-
tak m e g : 

Polgármester. Fizetés 12,000 kor., lakáspénz 2000 kor., 
működési pótlék 1000 kor. 

Főjegyző. Fizetés 6600 kor., lakáspénz 1200 kor., mű-
ködési pótiák 500 kor. 

Tanácsnokok. Fizetés 6600 kor., lakáspénz 1000 kor. ós 
a gazdasági tanácsnoknak napidi jál talány 800 kor. Ezen tétel-
nél Márton Imre biz. t a g feleslegesnek tar t ja a hatodik ta-
nácsnoki ál lás szervezését. Erre nézve Freund Jenő dr. biz. 
t a g megjegyzi , hogy ennek elbírálása nem tartozik most ide, 
hanem a szervezeti szabályzat tárgyalásához. A közgyűlés az 
indítvány felett napirendre tért. 

Árvaszéki elnök. Fizetés 5600 kor., lakáspénz 1000 kor. 
Főkapitány. Fizetés 6600 kor. ós 1200 kor. lakáspénz. 
Főügyész. 5600 kor. fizetés, lakáspénz 1000 kor., magán-

ügyködés megengedve. Ezen tételnél Márton Imre azt indít-
ványozta, h o g y a közgyűlés ezen fizetés mellett ne engedje 
m e g a magánügyködést , ha pedig megengedi, akkor adjon a 
főügyésznek 2000 korona fizetést lakáspénz illetmény nélkül. 

A közgyűlés ezen indítványt elvetette. 
Márton Imre ós Juhász Ignác biz. tagok most azt indít-

ványozták, hogy a közgyűlés egyszer megejtendő névszerint 
való szavazással döntsön az összes állások javadalmazása 
felett, ne pedig tótelről-tételre. Komlóssy Arthur biz. tag 
ellenzi ezen inditványi, mert a tanácsi j avas la t itt-ott eltér a 
szervező és jog- és pénzügyi bizottság javaslatától . 

Folytatólag ezután a következőkben állapította m e g a 
közgyűlés a javadalmazásokat : 

Főszámvevő. Fizetés 5600 kor. ős 1200 kor. lakáspénz. 
Főmérnök. Fizetés 5600 kor. 1000 lakáspénz ós 2000 kor. 

működési pótlék. 
I. al jegyző. Fizetés 4000 kor. ós 1000 kor. lakáspénz. 
A közgyűlés a tanács javas la tára a III. és IV. a l jegyző 

ál lást meghagyta . 
Ó. aljegyző fizetését 3500 kor. törzsfizetéssel és 800 kor. 

lakáspénzzel javadalmazta m e g a III. és IV. aljegyzőnek 
3000 kor. törzsfizetést és 600 kor. lakáspénzt szavazott meg. 

Árvaszéki ülnökök. Fizetés 4000 kor. és 1000 kor. la-
káspénz. A közgyűlés a harmadik árvaszéki ülnöki ál lás fel-
állítását leszavazta, valamint nem adta m e g az ülnököknek a 
j avaso l t 800—800 kor. működési pótlékot. 

Rendőrkapitányok. 
Bűnügyi osztály főnöke (főkapitány helyettes). Fizetés 

4000 kor. lakáspénz 1000 kor. ós 500 kor. működési pótlók. 
Mezőrendőrkupitány. Fizetés 4000 kor., 1000 kor. lakás-

pénz ós 2000 kor. ló tartási ós napidíj átalány. 
Két rendőrkapitány. Fizetés 3500 kor. ós 800 kor. 

lakáspénz. 

Számvevő (főszámvevő helyettes). Fizetés 3200 kor. és 
800 kor. lakáspénz. 

Két számvevő. Fizetés 2600 kor. és 600 kor. lakáspénz. 
A bizottsági közgyűlés elvetette a szervező bizottság azon j a -
vaslatát, h o g y az eddigi két számvevő I. oszt. számtiszt címet 
kapjon és töröltessenek a bizottsági tagok sorából. 

Építész. Fizetés 4000 kor., 1000kor. lakáspénz és 1000 kor. 
működési pótlék. 

Három mérnök. Fizetés 4000 kor., lakáspénz 1000 kor. 
ós a főmérnök helyettesének 500 kor. működési pótlók. 

Tiszti főorvos. Fizetés 4000 kor., lakáspénz 1000 kor. 
Erdőmester. Fizetés 4600 kor., 1400 kor. lótartási és 

napidijátalány, 15 hold föld használata, 6 tehén, 6 borjú, 4 ló, 
4 koca és 1 éven belőli szaporulatnak tartása és szabad lakás. 

Alügyész. Fizetés 3000 kor., 600 kor. lakáspénz. 
Házipénztárnok. Fizetés 3200 kor. ós 800 kor. lakáspénz. 
Gyámpénztárnok. Fizetés 2600 kor. és 600 kor. lakáspénz. 
Adópénztárnok. Fizetés 2800 kor. ós 600 kor. lakáspénz. 
Főlevéltárnok. Fizetés 3200 kor. és 800 kor. lakáspénz. 
Adófőtiszt. Fizetés 2400 kor. ós 600 kor. lakáspénz. 
Városgazda. Fizetés 2400 kor., 600 lakáspénz ós 500 kor. 

napidi játalány. 
Rendőrségi felügyelő. Fizetés 2400 kor., lakáspénz 

600 kor., 600 kor. lótartási átalány. 
Közgyám. Fizetés 2800 kor. ós 600 kor. lakáspénz. 
Kerületi orvosok. Fizetés 2600 kor., lakáspénz 600 kor., 

a külsőségi kerületi orvosnak 600 kor. lótartási átalány. 
Építőmester. Fizetés 2400 kor., 600 kor. lakáspénz. 
Négy I. oszt. rendőrfogalmazó 3000 kor. fizetős ós 
Négy II. oszt. rendőrfogalmazó. Fizetés 2400 kor. ós 

600 kor. lakáspénz. 
600 kor lakáspénz. 

Három főerdósz. Fizetés 3200 kor. szabad lakás, 10 h. 
föld használata, 5 tehén, 4 koca ós ezek egy éven való belül 
szaporulatának szabad tartása. 

Házipénztári ellenőr. Fizetés 2400 kor., lakáspénz 
600 kor. 

Oyámpénztári ellenőr. Fizetés 2200 kor. ós 600 kor. 
lakáspénz. 

Adópénztári ellenőr. Fisetés2200 kor. és 600 kor. lakáspénz. 
Mértékhitelesítő főnök. Fizetés 2200 kor. és 500 kor. 

lakáspénz. 
Illetéknyilvántartó. Fizetés 2200 kor. ós 600kor. lakáspénz. 
Birtoknyilvántartó. Fizetés 2200 kor. és 600 kor. lakáspénz. 
Tanácsi iktató és kiadó. Fizetés 2400 kor. és 600 kor. 

lakáspénz. 
Három számtiszt. Fizetés á 2200 kor. és 600 kor. lakáspénz. 
Muzeumőr. Fizetés 2600 kor. ós 600 kor. lakáspénz. 
S. levéltárnok. Fizetés 1800 kor. ós 500 kor. lakáspénz. 
Vágóhídi igazgató : 2800 kor. fizetés. 
Vágóhídi ellenőr: 2000 kor. fizetés. 
Vágóhídi gépész : 2000 kor. fizetés. 

Mindháromnak természetbeni lakás, fűtés világítás. 
Vámfelügyelő. Fizetés 2400 kor., lakáspénz. 600 kor. 
Mátai biztos. Fizetés 2000 kor., természetbeni lakás, 

600 kor. lótartás, 8 hold föld használata, 4 tehén, 4 koca és 
ezek egy éven belüli szeporulatának tartása. 

Külső állatorvosok, Fizetés 1800 kor., természetbeni la-
kás, 600 kor. lótartási átalány, 8 hold föld használata, 4 tehén 
ós koca és ezek egy éven belüli szaporulatának tartása. 

Közigazgatási gyakornokok. Fizetés 1600 kor., lakás-
pénz 400 kor. 

Számgyakornokok. Fizetés 1600 kor. ós 400 kor. 

Népfelekelési nyilvántartó, rendőrkapitányi iktató és 
kiadó házipénztári tisztek, adópénztári és irodatisztek. 
fizetés 1800 kor. és 500 kor. lakáspénz. 

Adókivetők. Fizetés 2000 kor. és 500 kor. lakáspénz. 
Segédadókivetök. Fizetés 1600 kor. és 400 kor. lakáspénz. 
Leltárbiztos. Fizetés 1800 kor. ós 500 kor. lakáspénz. 
Leltárbiztos helyettes. Fizetés 1600 kor. és 400 kor. 

lakáspénz. 
Mezőrendőrbiztosok. Fizetés 1800 kor. és 500 kor. lakás-

pénz, ruha és 600 kor. lótartási átalány.] 
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Rendőrbiztosok. Fizelős 1800 kor. és 500 kor. lakás-
pénz, ruha. 

Polgári biztosok. Fizetés 1800 kor. és 500 kor. lakáspénz. 
Szállásmester. Fizetés 1600 kor. ós 400 kor. lakáspénz. 
Bejelentési hivatali irodatisztek, Fizetés 1800 kor. ós 

500 kor. lakáspénz. 
Kórházi biztosok. I. Fizetés 1800 kor. és 500 kor. lakás-

pénz; II. 1600 kor. és 400 kor. lakáspénz. 
Katonaügyi iktató. Fizetés 1600 kor. lakáspénz 400 kor. 

^ Kézbesítést vezető. Fizetés 1600 kor. ós 400 kor. lacás-

Erdész gyakornok. Fizetés 1600 kor., egy szobás l a k á s 
az erdőmesternél. 

írnokok. Fizetés 1600 kor. és 400 kor. lakpőnz. 
Utmesterek. Fizetés 1600 kor. 400 kor. lakáspénz és a 

külsőknek 600 kor. lótartási átalány. 
Városgazda gyakornok. Fizetés 1600 kor. és 400 kor. 

Végrehajtók. Fizetés 1600 kor. 400 kor. lakáspénz; a 
külsőséginek 1000 kor. lótartási és napidij átalány. 

Büntetéspénz behajtó. Fizetés 1600 kor. és 400 kor. 
lakáspénz. 

Mérnöki rajzolók. Fizetés 2000 bor. és 600 kor. lakás-

Elnöki irodatiszt. Fizetés 1800 kor. és 500 kor. lakás-

Katonai nyilvántartó. Fizetés 1800 kor. és 500 kor. 
lakáspénz. 

Egyéb alkalmazottak. 

Erdőör, harminchét. Fizetés á 600 kor., természetbeni lakás, 
4 hold föld, 2 tehén s egy évi szaporulat, 2 koca és 16 
egy éven alóli malac, 2 ló legeltetés. 

Erdei vasúti gépész. Fizetés 2200 kor., természetbeni 

Muzeumszolga. Fizetés 800 kor., természetbeni lakás, ruha 
Utkaparó, tizenegy. Fizetés á 720 kor. 
Városi kertész. Fizetés 1200 kor., természetbeni lakás, 

2 tehén ós 2 koca egy évi szaporulással. 
Hatósági fertőtlenítő. Fizetés 720 kor., egyéb javadal-

mazás 1200 kor., természetbeni lakás, ruha, 1200 kor. fuvaro-
zási átalány. 

Színházi gépész. Fizetés 1400 kor., lakáspénz 300 kor. 
Színházi ruhatárnok. Fizetős 1200 kor. 
Színházi festő. Fizetés 1800 kor. 
Színházi tüzőr, kettő. Fizetés á 600 kor. 
Mértékhitelesítő szolga. Fizetés 660 kor., természetbeni 

Vegyész. Fizetés 600 kor. 
Erdei vasúti pályafelvigyázó. Fizetés 1800 kor. termé-

szetbeni lakás. 
Erdei vasúti pályaőr. Fizetés 1200 kor., természetbeni 

Epreskerti faraktárnok. Fizetés 1400 kor. 
Epreskerti csősz, kettő. Fizetés a 600 kor., természetbeni 

Téglagyári művezető. Fizetés 1400 kor., természetbeni 

Téglagyári felügyelő. 1200 kor., természetbeni lakás. 
Szeszadópótlék kezelő. Fizetés 2100 kor. 
Magánlevéltárnok. Fizetés 1600 kor. 
Szemlész, három. Fizetés a 1000 kor. 
Vámdijszedő, négy. Fizetős á 1200 kor. 
Vámellenőr. Fizetés 1000 kor. 
Vámellenör. Fizetés 600 kor., természetbeni lakás. 
Mázsamester,kettő.Fizetés 600kor. , természetbeni lakás. 
Mázsamester. Fizetés á 600 kor., lakáspénz 120 kor. 
Sorompós, tizenkettő. Fizetős & 750 kor., természetbeni 

Helypénzszedő, kettő. Fizetés & 600 kor. és 120 kor. 
lakáspénz. 

Állatmázsamester. Fizetés 450 kor. 
Lóvásártéri csősz. Fizetős 600 kor., természetbeni lakás. 
Utcaseprő-felügyelő. Fizetés 750 kor. 
Utcaseprő, harminchárom. Fizetés á 720 kor. 
Szülésznő, négy. Fizetés á 250 kor. 

Óvónő, négy. Fizetős á 1200 kor., természetbeni lakás. 
Segédóvónő. Fizetés 600 kor. 
Segédóvónő, három. Fizetős á 500 kor. 
Menházvezetőnő, kettő. Fizetés á 900 kor. 
Nyári menházvezetőnő, Fizetés 400 kor., természetbeni 

Nyári menházvezetőnő. Fizetős 340 kor., természetbeni 

Óvodai dajka, négy. Fizetés 450 kor., természetbeni lakás. 
Óvodai dajka, kettő. Fizetős & 360 kor. 
Hortobágyi szülésznő, kettő. Fizetés á 100 kor. 
Kutmester. Fizetős 1700 kor. 
Vágóhídi segédállatorvos. Fizetős 6 kor. napidij. 
Vágóhídi bárcavizsgáló. Fizetős 1350 kor. 
Csegei orvos jutaléka. Fizetős 600 kor. 
Hatósági állatorvos. Fizetése 1400 kor. Ebből kap Gerő 

800 kor., Leidl 300 kor., Steiner 300 kor, 
Huscsarnok-fel ügyelő, egyúttal sátorőr. Fizetős 800 kor. 
Trachoma-orvos, kettő. Fizetés á 1100 kor. 
Anyakönyvi szolga. Fizetés 660 kor. 
Felügyelő bizottsági tag, négy. Fizetés á 600 kor. 
Házmester a színháznál. Fizetős 500 kor., természetbeni 

lakás, ruha. 
Motor kezelő. Fizetés 120 kor. 
Városházi udvari szolga. Fizetés 720 kor . 
Ménesmester. Fizetős 1600 kor., természetbeni lakás, 

4 hold föld, 4 szarvasmarha tartás, 5 % a lovak eladási árából. 
Hintóskocsis. Fizetés 1000 kor. 
Igáskocsis. Fizetés á 800 K. á 700 K. á 600 K. ter-

mészetbeni lakás, ruha. 
Kocsis. Fizetős 600 kor., természetbeni lakás és ruha. 
Külsőségi csősz, kottő. Fizetős á 500 K. természetbeni 

lakás, 2 marha- ós sertéstartás. 
Betegjószágápoló. Fizetés á 400 kor., természetbeni la-

kás, 2 marha- és sertéstartás. 
Számadó a városi ménesben. Fizetés á 1020 K. 3 hold 

föld, télen 1, nyáron kőt tehéntartás, 2 lótartás, 70 liba. 
Béres. Fizetés a 550 kor., 3 hold föld, télen 1, nyáron 2 

tehéntartás, 2 lótartás, 70 liba. 
Vágóhídi szolga. Fizetés á 600 K. lakás, fűtés, vi lágítás. 
Barakfelügyelö. Fizetés 360 K. természetbeni lakás. 
2 rendőrőrmester. Fizetős 1320, 1260, 1200 kor., 300 

kor. lakpőnz. 
4 gyalogrend. tizedes, 1 lovasrendőr tizedes. Fizetős 

1140, 1080, 500 kor. lótartási átalány. Fogházfelügyeló. Fize-
tés 1020 kor., 240 kor. lakpőnz. 

I. osztályú rendőr. Fizetés 1020, 960, 900 kor. 180 kor. 
lakáspénz, 500 kor. lótartási átalány a lovasrendőröknek. 

II. osztályú rendőr. Fizetős 840, 780, 720 kor., 120 kor. 
lakpénz, 500 kor. lótartási átalány a lovasrendőröknek. 

Lovasrendőrök fizetésükön felül 500 korona lótartási áta-
lányt is kapnak és lovat állandóan kötelesek tartani. 

A rendőrlegénység 3 havi próbaidő kitöltése után a meg-
felelő vizsga sikeres letóte a lapján neveztetik ki a Polgármes-
ter által a IV. oszt. 3-ik fokozatába. 

A próba rendőr fizetőse havi 60 kor. ős ruházat. 
A kinevezett rendőr a IV. fizetési osztály egyik fokoza-

tából a másikba a III. osztály 3-ik fokozatába és ezen osztály 
egyik fokozatából a másikba 3 — 3 óv leteltével lép a rendőr-
ségi szabályzatban meghatározott feltételek mellett. 

A rendőrség létszáma: 
2 rendőr őrmester. 
4 gyalogrendőr tizedes. 
1 lovasrendőr tizedes. 
1 fogház felügyelő. 

15 lovasrendőr. 
4 lovasrendőr kézbesítő. 

126 gyalogrendőr. 

Hajduőrmester (Házfelügyelő) Fizetés 900, 840, 780 kor., 
lakás, ruha, fűtés, világítás. 

Vágóhídi kapus. Vágóhídi kapusnak term. lakás, fütős, 
világítás. Hivatalszolga, Kézbesítő, Tisztilegény, Őrségh. 
beoszt, hajdú. Fizetés 720, 660, 600 kor., 120 kor. lakpőnz. 



A V Á R O S . 

A szolga személyzet egyik fizetési fokozatból a másikba 
5 — 5 évi szolgálat után lép, — a szolgálati szabályzatban meg-
határozott feltételek mellett. 

A szolgaszemélyzet létszáma: 
1 hajduőrmester. 
1 vágóhídi kapus. 

21 hivatalszolga. 
13 kézbesítő. 

3 tisztilegény. 
6 őrséghez beosztott ha jdú. 

A hivatalszolgák számának megállapításánál Freund 
Jenő dr. bizottsági tag azt indítványoz: a, h o g y a tiszti le-
gények h a g y a s s a n a k meg és pedig a főispán, polgármester, 
főjegyző, tanácsnokok és főkapitány szolgálatára. A közgyűlés 
az indítványt szótöbbséggel elfogadta. 

Elnöklő főispán az idő előrehaladottságára tekintettel a 
közgyűlés folytatását másnapra, azaz augusztus 25. délutáni 
3 órára tűzte ki azzal, hogy másnap a szervezeti szabályzat 
tárgyalása lesz napirenden. A közgyűlés bezárása előtt kéri 
a bizottsági tagokat, hogy méltóztassanak holnap i s megjelenni 
és a tárgya lásban a maihoz hasonló buzgalommal résztvenni. 

Második nap. 
Weszprémy Zoltán főispán 3 órakor megnyitván a köz-

gyűlést , üdvözli szép szavakban a bizottsági tagokat. A j a -
v a s l a t tegnapi ellenzői alig néhányan jelentek meg a köz-
gyűlésben. A közgyűlés a megnyi tás után nyomban meg-
kezdte szakaszonként tárgyalni a szervezeti szabályzat módo-
sítását célzó javas latot . 

Az első szakaszokat a közgyűlés változatlanul elfogadta, 
a 14. §-nál azonban óképpen döntött, hogy a főispán 40 bizott-
sági tag kérelmére hivhat egybe reudkivüli közgyűlést . 

A városi adóhivatal szakaszánál Komlóssy Arthur biz. 
tag azt indítványozza, hogy a tisztviselők valamelyes jutalmat 
az adók beha j tá sa körül végzett munkákért sem az államtól 
sem egyesektől ne fogadhassanak el. A z indítványt a köz-
g y ű l é s elfogadta. 

Körösi Kálmán dr. biz. tag indítványt tett az adó be-
fizetési idő állandósítására, v a g y i s azt kívánja, hogy az adót 
egész éven át délután is lehessen fizetni. Csóka Sámuel 
adóügyi t .nácsnok felvi lágosítása után a közgyűlés az eredeti 
szöveget fogadta el. 

A mérnöki hivatal szervezeténél Komlóssy Arthur biz. 
tag, azt kívánja, h o g y a közgyűlés mondja ki határozottan, 
ki legyen a főmérnök helyettese. Nézete szerint ez a tiszt a 
a mérnöki hivatal szolgálatban legidősebb t a g j á t illeti meg. 
Ezzel ellenlétben Freund Jenő dr. azt indítványozza, hogy a 
főmérnök helyettese az építész legyen, mint aki l egmagasabb 
képesítéssel bir. Bacsó Dezső dr. biz. tag a Komlóssy Arthur 
biz. tag indítványát támogatja. A közgyűlés akképpen döntött, 
miután Komlóssy Arthur és Freund Jenő biz. tagok módo-
sították indítványukat, hogy a főmérnök helyettesét a polgár-

A közegészségi ügyosztálynál Márk Endre biz. tag azt 
j a v a s o l j a , hogy ezen osztály a rendőri osztály után helyez-
tessék. Elfogadtatott. 

Ugyancsak ezen tételnél Komlóssy Arthur biz. tag föl-
világosítást kór, hogy tulajdonképpen milyen állás a hatósági 
fertőtlenítő állása. Tüdős Kálmán tiszti főorvos a szükséges 
felvilágosításokat megadván, a szakaszt változatlanul el fogadta 
a közgyűlés. 

A különböző bizottságoknál, a felügyelő bizottságnál 
v i ta támadt. Márk Endre a bizottság tag ja inak számát három-
ban k í v á n j a megállapítani és nem kíván a t a g o k n a k fizetést 
adni. Ha azonban a közgyűlés mégis óha j t valami tisztelet-
di ja t adui, az a tervezett 600 korona helyett csak 400 koro-
nában állapit assék meg. 

I f j . Schwarz Vilmos biz. tag kéri a bizottsági közgyűlést, 
hogy ne hangoztassák némelyek a felügyelőbizottság tisztelet-
diját, mert bár ő a l egnagyobb készséggel á ' l minden renu-
meráció nélkül is a város szolgálatára, kénytelen kijelenteni, 
hogy a bizottság fárasztó és a város j a v á t célzó érdemes 
munkát végez. A nemes hangú beszéd hatása alatt Márk 

Endre biz. t a g visszavonta indítványát. A közgyűlés ezután 
háromban állapította m e g a felügyelőbizottság tag ja inak 
számát. 

A színházi bizottság szervezeténél Márk Endre azt ja-
vasol ja, hogy a tagok számát emeljék 12-ről 18-ra és abba a 
főorvost is v e g y e be. A közgyűlés a létszámemelést e l fogadja 
ós kimondja, hogy a színház szellemi ós anyagi ügyeinek 
vezetése is a bizottság hatáskörébe fog tartozni. 

Zellinger Ede biz. tag iparügyi bizottság szervezését 
indítványozza. A z indítványt Komlóssy Arthur és Körösi 
Kálmán dr- támogat ják, míg Kovács József polgármester 
hivatkozva arra, hogy az ipartörvény most készül és ott gon-
doskodva lesz az ipartanácsról — vár jon a közgyűlés ezen 
bizottság megalakításával. 

A közgyűlés a polgármester szavai után azt határozta, 
hogy egyenlőre az iparügyi bizottságot nem szervezi. 

A 203. §-nál, melyben a tisztviselői állások betöltéséről van 
szó, Magoss György dr. tiszti főügyész azt javasol ja , hogy 
a most életbelépett közegészségügyi törvény értelmében mondja 
ki a közgyűlés, ,hogy a kerületi orvosokat is a közgyűlés 
vá laszt ja a jövőben. A közgyűlés az indítványt elfogadta. 

A közgyűlés ezután kimondta, hogy a személyi pótlék a 
nyugdí jba nem számitható be. 

A 208. §-nál nagyobb vita keletkezett, amennnyiben 
Komlóssy Arthur biz. tag azt indítványozta, hogy a városi 
tisztviselők mellékmunkáikért külön dí jazásban ne részesül-
hessenek. Ezzel ellentétben Körösi Kálmán dr. é s ilárk Endre 
biz. tagok abban a nézetben vannak, hogy a tisztviselők meg-
érdemlik külön munkájukér t a tiszteletdijat. A közgyűlés a 
Komlóssy Arthur biz. tag indítványát elvetette. 

A tisztviselők minősítésénél Szentesi János biz. tag azt 
indítványozza, hogy a gazdasági tanácsnok az lehessen, aki 
gazdasági akadémiát végzett. A közgyűlés az indítványt el-
vetette. 

A szabályrendelet letárgyalása után Márk Endre azt 
indítványozza, hogy a közgyűlés mondja^ ki, hogy jelen 
szabályrendelet fizetésrendezési része 1909. évi j anuár 1-én 
lép életbe. 

A közgyűlés nem járul hozzá a határidő kimondásához. 
A letárgyalás után Körösi Kálmán dr. biz. tag azt ó h a j t j a 

tudni, hogy a fizetésrendezés folytán előállott terhekre nézve 
honnan lesz a fedezet. Utasítani k í v á n j a a tanácsot, hogy az 
idevonatkozó fedezetet egy legközelebbi közgyűlésen mutassa 
be, hogy a polgárság aggodalmai megszűnjenek. 

Révi Nándor dr. biz. tag meggyőző érvekkel bizonyítja, 
hogy Körösi Kálmán dr. biz. tag indítványát nem lehet tár-
gyalni, mert a mai közgyűlésnek egyetlen tárgyául a szervezeti 
szabályzat módosítása volt kitűzve. A Körösi Kálmán dr. aggo-
dalmára nézve kijelenti, hogy a város közönsége a felett 
aggodalmaskodott, hogy vá j jon végre is le lesz-e tárgyalva a 
szervezeti szabályzat és fizetésrendezés kérdése. A tények azt 
igazol ják és a két napi tárgyalás világosan bizonyítja, hogy 
a nagy többség nagy megnyugvássa l fogad ja az igaz ügy 
diadalát. 

Márk Endre biz. tag azt óha j t ja , hogy a fizetésrendezés 
költsége az 1909. évi költségvetésbe beillesztessék. 

A közgyűlés Márk Endre biz. tag indítványát elfogadta, 
ellenben a Körösi Kálmán biz. tag indítványát elvetette. 

A szervezeti szabályzat ekképpen letárgyal-
tatván, elnöklő főispán igaz örömének ad kifeje-
zést a munka bevégzése alkalmából. Köszönetet 
mond a bizottsági tagoknak az érdemes munkáért, 
szívesen ígérve, hogy annak jóváhagyását meg 
fogja sürgetni, ugy, hogy az év végén megejtendő 
tiszlujitás már az uj szervezeti szabályzat értel-
mében történjék. 

Kovács József polgármester állott fel ezután. 
Szívből jövő szavakkal mond köszönetet tiszttár-
sai nevében a tárgyalás bevégzése alkalmából, 
mire a közgyűlést a főispán bezárta, a hitelesítő 
közgyűlés idejét augusztus 27-ik napjának d. u. 
3 órájára tűzve ki. 



A bizottsági tagok lelkesen éljenezték a főis-
pánt. ki a közgyűlést két napon át bölcsen, igaz-
ságosan és egy pillanatra sem lankadó ügyszere-
tettel vezette. A tisztelet és elismerés ezen meg-
nyilatkozása méltán megilleti a főispánt, aki 
mindenkor igyekszik a polgárság, a város és a 
tisztikar szoros érdekeit összeegyeztetni. A nagy 
munkában oroszlánrész illeti meg a főispánt és 
amily öröme van abban, hogy ezen hosszan hú-
zódó ügy végre is dűlőre jutott, épp oly hálás 
tisztelettel köszönti Ő Méltóságát a tisztikar és az 
alkalmazottak egész lelkes serege, akiknek érde-
keit tekintélyével, igazságérzetével védelmezte. 

A fizetésrendezés és a szervezeti 
szabályzat módosítása. 

A szervezeti szabályzat módosításának és a 
fizetésrendezésnek ügye elintézést nyert a héten 
megtartott bizottsági közgyűlésben. A nagy munka 
be van végezve és az eredmény ugy a város 
nagyközönségének, mint a tisztviselőknek óhajtá-
sát kielégítette. Most már csak a belügyi kormány 
jóváhagyása szükséges, amely bizonyára nem fog 
késni, nem lévén semmi olyas ok, mely a köz-
gyűlési határozat megváltoztatását eredményez-

Körülbelül hat éve dolgozunk a szervezeti 
szabályzat módosításán és a fizetésrendezés ke-
resztülvitelén. Az ügy lassan haladt előre. Ennek 
belső és külső okai voltak, mi azonban ez alka-
lomból nem óhajtunk rekriminációkba bocsát-
kozni. Mert igaz, hogy sokszor sürgettük lapunk 
hasábjain az ügy gyorsabb letárgyalását, olykor-
olykor rá is mutattunk a folytonos halasztási in-
dítványok tarthatatlanságára, ez azonban nem 
volt egyéb, mint a törvényhatósági közgyűlés 
határozata végrehajtásának szorgalmazása. Elvégre 
is a bizottsági közgyűlés határozatait és megbízá-
sait csak akkor tartjuk tiszteletben és csak akkor 
van azoknak etikai értéke, ha azok végrehajtását 
szorgalmazzuk és a közgyűlés szándékának meg-
felelőleg végrehajtjuk. Semmi egyebet nem akar-
tunk, mint érvényt szerezni a törvényhatóság 
komolyan és meggondoltan hozott akaratának. 

Lassan készüli el a munka és még a legutolsó 
pillanatban is abban a veszedelemben forgott, 
hogy lekerül a napirendről. És visszagondolva az 
éveken át tartó fáradtságos munkálatokra, most 
is azt kérdezhetjük, hogy miért kellett ezt az 
ügyet oly sokáig huzni-halasztani. A kérdés meg-
érett, az összes illetékes bizottságok retortáin 
keresztülment és a közgyűlés azt óriási többség-
gel magéává tette. Voltak a javaslatnak a leg-
utolsó percekben is ellenzői, akiket túlzott aggo-
dalom rettentett vissza attól, hogy szavazatukkal 
támogassák a javaslatok keresztülvitelét. 

A nagy többség megelégelte a huzavonát és 
nem akarván veszélyeztetni az eddigi munkát, 
letárgyalta a javaslatokat. Az ellenzék nagyréske 
e miatt elhagyta a közgyűlési termet és a má-
sodik napon alig jelent meg valaki közülök a 
közgyűlésben. Mintha neheztelés szállotta volna 
meg a lelkeket, ami annál csodálatosabb, mivel 

a bizottságok ülésein folyton a jóakaratot han-
goztatták éppen azok az urak, akik az annyi va-
júdás után megszületett javastatot az utolsó pil-
lanatban is meg akarták egy ujabb halasztással 
buktatni. 

Mert az a folyton hangoztatott jóakarat nem 
adott volna puhább és jobb kenyeret a tisztvise-
lőknek és alkalmazottaknak, mint a mai. Alig-alig 
tett volna ki az emelkedés annyit, mint a mos-
tani drágasági pótlék, sőt itt-ott még csalódtak is 
volna némelyek. Ezt a szándékot nem lehet sem 
fizetésrendezésnek, annál kevésbé fizetésemelés-
nek minősíteni. Ez, közönségesen szólva, olyan 
„nesze semmi, fogd meg jól" lett volna, nem se-
gített volna a tisztviselőkön és nevetségessé tette 
volna a várost, mely hat évi fejtörés után ily 
módon oldotta volna meg a fizetésrendezés kér-
dését. 

A közgyűlés nagy többsége azonban végezni 
akart a dologgal. Ma már készen van az ügy, 
mely azt igazolja, hogy a nagy többség belátta, 
hogy a mostani áldatlan állapotokon segíteni kell. 
Tette ezt azért, mert meggyőződése az a tudat, hogy 
egy haladó nagy város ügyeit csakis egy anyagi 
gondoktól lehetőleg megszabadított, tisztességes 
javadalmazással ellátott tisztviselői kar vezetheti 
helyesen. 

A közgyűlés nagy többségének véleménye 
alapján kialakult határozathozatala alkalmából 
benső köszönetet mondunk. Kik fogják még élvezni 
ezen ujabb javadalmat, még nem tudhatjuk, annyit 
azonban már is mondhatunk, hogy a megválasz-
tandó tisztikar munkásságának értékével, lanka-
datlan buzgalmával fogja viszonozni a törvény-
hatóságnak irányában megnyilatkozott áldozat-
készségét. 

Mi az ügy diadalát megjósoltuk, mert meg 
voltunk győződve — ismerve városunk régi és 
ujabb történetét — hogy Debreczen sz. kir. város 
polgársága megérti a kor, a szükség és haladás 
szavát. Amiket pedig a fizetésrendezés dolgában 
irtunk, azt becsületes és tiszta szándékkal tettük 
papírra. Százak és százak érdekében irtunk és 
szólaltunk meg. Senkit nem sértettünk, de a vé-
lemények szabadságában nem engedtük magunkat 
korlátozni. A bekövetkezett események nekünk 
adtak igazat. A győzelem láttára nem tombolunk, 
de megvalljuk, azt kis részben írásaink eredmé-
nyének is tulajdonítjuk. És ez elég jutalom azzal 
a sok gánccsal és szeretetlen kritikával szemben, 
amit el kellett hallgatnunk ujabban az ügy érde-

Egyébre nem vágytunk! 
Béke velünk! 

Koncz Ákos. 

Tanügy. 
A ref. elemi iskolák beosztása. 

A debreczeni református egyház iskolaszéke 
minapi ülésében tette meg a nagyszámú debre-
czeni református elemi osztályainak elhelyezésére 



és tanítóinak beosztására nézve a kővetkező is-
kolai évre vonatkozó intézkedéseket. Az uj rend 
a következő: 

I. Leányiskolák: Csapó-utcai csoport. Tőmöry 
Jenő Csapó-kert I—II. o. Barna Róza Csonka-utca 
I. o. Szombathy Mária Csonka-u. II. o. Varsányi 
Imréné Csapó-u. III. o. Nagy Károly Csapó-u. IV. 
osztályt. 

Péterfiai csoport. Szemere Lajos Rákóczi-u. 
I. o. Kálmán Lajosné Rákóczi-u. II. o. Szemere 
Lajosné Rákóczi-u. III. o. Papp Gusztávné Rákóczi-
utca IV. o. Kalmár Ignác Ötvös-u. I. o. Kanizsay 
Endréné Ötvös-u. II. o. Szabó Vilma Egyház-tér 
V. o. Sáfár László Egyház-tér V. o. 

Hatvan-utcai csoport. Konrád Irén Bethen-u. 
I—II. o. Zong Júlia Mester-u. I. o. Lada Sándor 
Mester-utca IV. 0. Káposztás Imréné Csap-u. II. o. 
Kiss András Csap-u. III. o. 

Piac-utcai csoport. Govrik Miklósné Miklós-u. 
1—II- o. Zong János Miklós-u. III. o. 

Varga-utcai csoport. Eőry Mária Vigkedvü 
Mihály-u. I—II. o. Ormós Lajosné Vigkedvü Mihály-
utca III. o. Törő Imréné Vigkedvü Mihály-u. IV. o. 
Simon István Vigkedvü Mihály-utca V—VI. o. 

Kossulh-utcai csoport. Varga Bálintné Kossuth-
utca III. o. Szentjóby Kálmán Kossuth-u. V. o. 

Ispotályi csoport. Szatmáry Júlia Ispotály I . t . 
Telky Róza Ispotály II. o. N. N. Ispotály IV. o. 
Herczeg János Ispotály V—VI. o. Böszörményi 
Imre Homok-kert I—II. o. 

II. Fiúiskolák: Csapó-utcai csoport: Mocsári 
László Csapó-kert I—II. o. Kiss Lajos Csonka-u. 
I. o. Szabó István Csonka-utca II. o. Varga Béla 
Csonka-u. III. o. Veress Gyula Csonka-u. IV. o. 

Péterfia-utcai csoport. Szécsényi István Eöt-
vös-u. I. o. Mészáros József Eőtvös-u. II. o. Dávid 
Mihály Eötvös-u. III. o. Sz. Szabó László Eötvös-
utca IV. o. 

Hatvan-ntcai csoport. Kardos Ferenc Jókai-
utca I. o. Szőke János Jókai-utca II. o. Karsay 
János Jókai-u. III. o. Komlóssy Imre Csap-u. IV. o. 

Piac-utcai csoport. Alföldi Béla Egyház-tér 
I. o. Tóth Sándor Egyház-tér II. o. Varsányi Imre 
Egyház-tér III. o. Dávid Sándor Egyház-tér IV. o. 
Nagy Imre Egyház-tér V. o. Káposztás Imre Egy-
ház-tér VI. o. 

Varga-utcai csoport. Ökrös István Teleki-u. 
I. o. Herczeg Bálint Teleki-u. II. o. Varjas Bálint 
Teleki-u. III. o. Ormós Lajos Teleki-u. IV. o. 

Kossuth-utcai csoport. Szendi Imre Pacsirta-
utca I. o. Háló Sándor Pacsirta-u. II. o. Csurka 
István Pacsirta-u. III. o. Tassi Miklós Pacsirta-u. 
IV. o. Papp Ignác Pacsirta-u. V. o. Kovács Mihály 
Pacsirta-u. VI. o. 

Ispotályi csoport. Tőrös Károly Homok-kert 
I—II. o. Barcza Barna Ispotály I. o. Hatvani Jó-
zsef Ispotály II. o. Kerékgyártó József Ispotály 
III—IV. o. Horkay Lajos Ispotály V. o. 

A beiratkozások idejéül szept. hó 1., 2., 3., 
4., 5., 6., 7. és 8-ik napjai tűzettek ki. 

Az iskolai évet nyitó istentisztelet idejéül 
szept. hó 10. (csütörtök) d. e. 8 óra tűzetik ki. 
Ezen istenitiszteletre azon növendékek, kik a 
Nagytemplomban és a Kossuth-utcai templomban 

vizsgáztak: a Nagytemplomban, akik pedig a Kis-
templomban és Ispotály templomban vizsgáztak: 
a Kistemplomban kötelesek megjelenni. Tanitás 
kezdete szept. 11. délelőtt 8 óra. 

Beiratás a ref. felsőbb leányiskolába s a vele 
kapcsolatos tanítónőképző intézetbe és. elemi is-
kolába szept. hó 1—4. napján történik és pedig 
naponként d. e. 8—12 óráig. Beiratáskor az elemi 
iskolai növendékek 20 kor. 30 fillért, a felsőbb 
leányiskolái I—IV. osztályába lépők 37 koronát, 
az V—VI. oszt. 47 kor.-t fizetnek. 

Hirek. 
— Gondnoksági ülés. A tanyai állami elemi 

népiskola gondnoksága f. hónap 31-ikén, délután 
3 órakor a városház kis tanácstermében ülést tart. 

— Hitelesítő közgyűlés. Kovács József polgár-
mester elnöklésével hitelesítő közgyűlés volt f. 
hónap 27-én. Ez alkalommal az augusztus 24. és 
25-én tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvét 
hitelesítették. 

— A végrehajtási novella és a debreczeni keres-
kedők. Az Omke debreczeni elnöksége több oldalról inté-
zett óhajtás folytán a végrehajtási novella életbeléptetése 
alkalmából e hó 30-án, vasárnap délelőtt 10 és fél órakor 
a Kereskedő-Társulat termében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre a kartársakat, iparosokat és érdeklődőket ez uton 
hivja meg. A közgyűlés azon teendők megállapításával fog 
foglalkozni, melyek a novella életbeléptetése folytán szük-
ségesekké válnak, hogy a kereskedők jóhiszeműen szerzett 
jogai a novellának igen rövidre szabott életbeléptetési ha-
tárideje mellett lehetőleg megmentessenek; reméljük, hogy 
az elnökség ezen kezdeményezését a tagok tömeges meg-
jelenéssel és élénk érdeklődéssel fogják kisérni; a novella 
életbeléptetésének rendelete ugyanakkor a megjelenők közt 
ki fog osztatni. 

Szerkesztői üzenetek. 
Szatmár. Lapunk mai számában közöljük a fizetésrende-

zést. Az uj szervezeti szabályzatot jóváhagyás után elküldöm. 
S. I. urnák Zombor. A cikkelyt megkaptuk és legközelebb 

közölni fogjuk. A kéziratot kérjük legkésőbb csütörtökig be-
küldeni. 

Sz. D. urnák Helyben. Az eredmény nekünk adott iga-
zat. A becsületes törekvésnek jutalma — ha késik is — de 
bekövetkezik. 

Türelmetlen. Ne méltóztassék türelmetlenkedni, mert az 
üzem megkezdése csak azért késik, mivel elháríthatatlan aka 
dályok állották útját. De mondhatjuk, hogy világitásunk oly 
tökéletes lesz, hogy párját nem fogjuk találni az országban. 

K P. dr. Kapható a városi könyvnyomda-vállalatnál. A 
harmadik kötet az ősszel jelenik meg. 

Hirdetések. 

Pályázati hirdetés. 
A debreczeni m. kir. gazdasági akadémiánál 

Debreczen szab. kir. városnak két alapítványi in-
gyenes helye, az 1908—1909. tanévre üresedésbe 
jővén, felhivatnak azon debreczeni születésű és 
illetőségű ifjak, akik a debreczeni gazdasági aka-
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démiába hallgatóul felvéve vannak s akik ezen 
alapítványi helyek valamelyikét elnyerni óhajt-
ják, hogy kellő okmányokkal felszerelt kérvényei-
ket f. 1908. év szeptember hó 20-ig a Városi Ta-
nácshoz adják be. 

Debreczen, 1908. évi augusztus hó 26-án. 
A városi 

10,456—1908. sr. 

Árverési hirdetmény. 
A nyúlási barakoknál levő kantin helyiségek-

nek 1909. évi január hó 1-től kezdődő 3 (három) 
évi időtartamra leendő bérbeadása céljából f. évi 
szeptember hó 11-én délélőtt 9 órakor a városház 
nagy tanácstermében nyilvános szóbeli árlejtés 
tartatik. 

Kikiáltási ára a jelenlegi évi bér 1035 korona. 
Bánatpénz 55 korona, mely összeg az árlejtés 

megkezdése előtt Vecsey Imre főjegyző tárgyalási 
elnök kezéhez teendő le. 

A vonatkozó szerződési feltételek a városi 
számvevőségnél a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők. 

Debreczen, 1908. évi augusztus hó 6. napján. 
Városi Tanács. 

j a * * . 

HIRDETÉS. 
Kedvezmény a szőlősgazdák részére. 

Az 1892. évi XV. t.-c. 3. §-a értelmében nyílt 
községekben azok a szőlősgazdák, kik szeszes-
italok (kimérésével, vagy kismértékben [való el-
árusitásával (1888. XXXV. t.-c. 2. §.-a nem foglal-
koznak, abban a kedvezményben részesülnek, 
hogy saját termésű boraiktól a házi szükségletre 
szánt bormennyiség után italadó fejében ezen-
túl is csak a jelenleg fennálló fogyasztási adónak 
megfelelő részét fizetik és pedig: I-ső osztályú 
községekben hektoliterenként bor után 6 korona 
70 fillért, bormust és szőlőcefre után 5 korona 
04 fillért. 

A hivatolt törvény 26-ik §-a szerint a házi-
fogyasztás bejelentésére a következők rendeltet-
nek, úgymint: 

Azok a szőlősgazdák, akik az előbbi §-ban 
jelzett kedvezményre igényt tartanak, kötelesek 
szeptember hó 15-ig, legkésőbb azonban, ha előbb 
szüretelnének, a szüret megkezdéséig igénygket a 
községi elöljáróságnál bejelenteni. 

Az a kérdés, vájjon abban az esetben, ha a 
szüret szeptember hó 15-ike után kezdődik, a sző-
lősgazdák házi fogyasztására szánt saját termésű 
boraiknak a kedvezményes adótétel alá vonása 
iránt bejelentéseiket e határidő lejárta után is a 
későbbi szüret megkezdéséig jogérvényesen meg-
tekinthetik-e? már szabályozást nyerte a „Buda-
pesti Közlöny" 1892. évi 190. számában közzétett 
„Hirdetményiben, melynek 2. pontja szerint az 
1895. évi XV. t.-c. végrehajtása iránt 1892. évi 
51,015. számú „Utasítás 26. §-a értelmében a sző-
lősgazdák említett jogigényeinek bejelentésére 

szeptember hó 15-ike és ha a szüret előbb kez-
dődnék, a szüret megkezdése tüzetett ki végső ha-
táridőül. 

E szerint tehát a bejelentések, ha a szüret 
szeptember 15-ike utáni időben kezdődnék is, 
legkésőbb szeptember hó 15-ig okvetetlenül meg-
teendők. (1895. évi 13,450. sz. pénzügyminiszteri 
határozat.) 

Megjegyeztetik, hogy a belterületen a város-
ban állandóan lakók részéről a belvárosi rendőr-
kapitányságnál, a szőlőskertekben és a mezősé-
gekben kintlakók részéről pedig a mezőrendőr-
kapitányságnál történik leendő borterméseiknek 
bejelentése. 

E bejelentésbe foglalandó egyszersmind a be-
jelentő lakhelye, házszáma, a családtagok száma 
és a szőlőbirtok terjedelme holdakban s a házi 
fogyasztásra felhasznált bpr évi átlagos mennyi-
sége hektoliterekben. 

Ha a kedvezményes adózásra [igényt tartó 
szőlősgazda egész bortermését házi fogyasztásra 
akarja felhasználni, köteles abban az esetben, 
hogy ha termése öt hektolitert meg nem halad, 
az egész termés után a kedvezményes adót, vagy 
a szőlőcefrék, illetőleg mustnak a bor- és hús-
fogyasztás! adó iránti törvények és szabályok 17. 
§-a értelmében való kijelentése, vagy pedig a 
bortermés szokásos felvétele alkalmával a bor-
és húsfogyasztás) törvények és szabályok 48. és 
49. §-a szerint azonnal lefizetni. 

Debreczen, 1908 augusztus hó 17. 
A városi tanács. 

hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város 1908. évi október 

1-től 1911. évi [október l-ig terjedő {időre, tehát 
összesen 3 (három) évre való szénszükségletének 
biztosítására zárt, írásbeli versenytárgyalást hir-
det. 

Az évenkénti szénszükséglet mintegy 26,000 
(huszohatezer) métermázsa hazai aknaszén, mély-
ből azonban mintegy 6000 métermázsa helyett 
esetleg hazai por, vagyis daraszén lesz (szállítandó. 
Ajánlat teendő tehát ugy akna szénre, mint dara 
szénre is. 

A szén minőségére, az átvételre és általában 
az egész szállításra vonatkozó részletes feltételek 
Debreczen sz. kir. város mérnöki hivatalában (Si-
monffy-utca 2/b szám II. emelet) megtekinthetők. 

Ajánlattevők 1908. évi szeptember hó 15-ének 
délelőtti 11 órájáig 2000 (ketőezer) koronát kész-
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban Deb-
reczen sz. kir. város házipénztárában letétbe he-
lyezni kötelesek. Ezen összeg bánatpénzül szolgál 
s a letétijegy az ajánlathoz csatolandó. 

Az ajánlat elfogadása esetén a bánátpénz az 
egy évi vállalati összeg 10 6/o-a (tíz) erejéig ki-
egészítendő s az így kiegészített Összeg a szállí-
tási szerződés pontos megtartására óvadékul, biz-
tosítékul szolgál. 
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Az írásbeli zári ajánlatok f. 1908. évi szep-
tember hó 15 éhek délutáni 5 (őt) órájáig a pol-
gármesteri hivatalhoz nyújtandók be és szeptem-
ber hó 16-án délelőtt 10 órakor a városháza nagy-
termében nyilvánosan bontandók fel. 

Elkésve beadott, távirati, vagy utóajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak. 

Ajánlattevők ajánlataikkal a felbontástól szá-
mított 3 hóig kötelezettségben maradnak. 

A város fenntartja magának a jogot, hogy a 
beérkezett ajánlatok közt szabadon választhasson, 
vagy azok mellőzésével a szállítást más uton biz-
tosithassa. 

Debreczen, 1908. évi augusztus hó 17-én. 
A városi tanács. 

3420—1908. szám. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A hajdudorogi m. kir. dohánybeváltó hiva-

talnál munkás menhely fog létesíttetni, melyre 6628 
korona 50 fillér irányoztatott elő. 

A fentebb megjelölt építési munka verseny-
tárgyalására vállalkozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy egy koronás bélyeggel ellátót, és 
valamimely állami pénztárnál vagy adóhivatalnál 
letett 5°/0 óvadékról szóló nyugtával felszerelt 
írásbeli zárt ajánlatukat ezen építési mukálatokra 
folyó év szeptenber hó 26 ik napjának délelőtti 
10 óráig ezen m. kir. dohánybeváltó felügyelőség-
nél nyújtsák be; ahol a terv és költségvetés a hi-
vatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlatba kiteendő, hogy az általános és 
részletes építési feltételeket ismeri, azoknak ma-
gát aláveti. Szóbeli vagy elkésetten, valamint táv-
iratilag tett; továbbá oly ajánlat, melyhez kész-
pénz vagy értékpapír van csatolva, figyelembe 
vétetni nem fog. 

Debreczen, 1908 augusztus hó 25. 

Helyettesitőleg. 
^Olvashatatlan, aláírás.) 

Versenytárgyalási hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék és kir. járás-

bíróság, valamint a debreczeni kir. ügyészség és 
központi fogház, továbbá a derecskei, hajdubö-
szörménzi, hajdúnánási, hajdúszoboszlói és püs-
pökladányi kir. járásbíróság és fogház részére az 
1909. évre szükséges mintegy 1420 m 3 azaz egy-
ezernégyszázhusz köbméter száraz hasábos cser 
vagy bükk fa, továbbá mintegy 802 m. m. azaz 
nyolcszázkét métermázsa első minőségű darabos 
hazai pirszén beszerzése végett nyilvános Írás-
beli versenytárgyalást hirdetek. 

Felhívom ennélfogva mindazon magyar ho-
nos vállalkozókat, kik ezen tüzelő anyagok szál-
lítására vállalkozni hajlandók, hogy az egységi 
árakkal kitöltött, egy koronás bélyeggel ellátott 
ajánlataikat zárt borítékban lepecsételve a kö-
vetkezó felirássál „Ajánlat a debreczeni kir. tör-

vényszék, ügyészség, központi fogház, valamint a 
törvényszék területén levő járásbíróságok és já-
rásbíróság! fogházak 1909. évi tüzelő [anyagainak 
szállítására." A közszállitási szabályzat 18. §-a ér-
telmében kiállított ajánlati lapon folyó évi szep-
tember hó 14-ik napjának délután 5 órájáig a 
debreczeni kir. törvényszék elnöki irodájában 
adják be. 

Az egységi árak számokkal és betűkkel íran-
dók ki. 

A kitett egységárak ajánlattevőre feltétlenül 
kötelezők s azok utólagos módosítása vagy eltérő 
magyarázása meg nem engedtetik. 

Átalány összeggel vagy százalékos árenged-
ménnyel tett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Ajánlattevők tartoznak az ajánlati összeg 
5%-ának megfelelő bánatpénzt készpénzben vagy 
óvadék képes értékpapírokban a debreczeni kir. 
adóhivatalnál igazságügyi letétbe helyezni és a le-
téti nyugtát ajánlathoz csalolni. 

A versenytárgyalás 1908. évi szeptember hó 
15. napján délelőtt 10 órakor tarlatik meg a kir. 
törvényszéki elnök hivatalös helyiségében, me-
lyen az ajánlattevők vagy azok igazolt képviselői 
jelen lehetnek. 

A részletes szállítási feltételek a kir. törvény-
széki irodaigazgató hivatalos helyiségében (I. eme-
let 68. ajtó) a hivatalos órák alatt bármikor meg-
tekinthetők, ahol az ajánlati lapok is beszerez-
hetők. 

A vállalat odaítélésére vonatkozó végérvényes 
döntés határideje 30 nap, melynek leteltéig aján-
lattevőkre ajánlatuk feltétlenül kötelező. 

Az odaítélés kérdésében a felsőbb hatóság a 
benyújtott ajánlatok felett az ajánlati árakra való 
tekintet nélkül szabadon dönt. 

Azon pályázók, kik ajánlatok benyújtásakor 
a versenytárgyalást hirdető hivatallal üzleti ösz-
szeköttetésben még nem állottak, illetőleg előtte 
ismeretlenek, tartoznak szállítás képességüket 
és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és ipar-
kamara bizonyítványával igazolni, melyhez a vál-
lalatuk telepe szerint tartoznak. 

Debreczen, 1908 julius 21-én. 
Baróthy Béla, 

!! MEGJELENT !! 
• A VÁROSI TANÁCS KIADÁSÁBAN • 

DEBRECZEN SZAB. KIR. 
V Á R O S ÉRVÉNYBEN LÉVŐ 
SZABÁLYRENDELETEI-
NEK GYŰJTEMÉNYE. 
Az 564 oldal terjedelmű vaskos kötet ára 

2 KORONA. 
Kapható a városi könyvnyomda-vállalat iro-
dájában. Kossoth-otcza, városház-épület. 


