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A fizetésrendezési javaslat. 
Debreczen sz. kir. város törvényhatósági bizottsági köz-

gyűlése még augusztus hóban megszavazta a szervezeti sza-
bályzat átdolgozott javaslatát, kapcsolatban a fizetésrendezéssel. 
Letelvén az esetleges felebbezésekre kitűzött határidő, a köz-
gyűlési határozat a felebbezésekkel együtt a belügyminiszterhez 
küldetett. 

Most a belügyminiszter a közgyűlés határozatának sor-
sáról a következőkben értesiti a város közönségét: 

Az 1908. évi október hó 4-én 3236. eln. szám 
alatt kelt polgármesteri jelentés kapcsán értesítem a 
város közönségét, hogy törvényhatósági szervezetéről 
újonnan alkotott szabályrendeletét tárgyalás alá vet-
tem, melynek eredményét annak idején közölni fogom. 

A fentebb idézett jelentésben foglalt azon kérel-
met, hogy a szervezési szabályrendeletnek a fizetések 
megállapítására vonatkozó részét oly időben hagynám 
jóvá, hogy a jövő hó folyamán megtartandó általános 
tisztújításra vonatkozó pályázati hirdetmény már az 
uj szervezési szabályrendelet alapján legyen kibocsát-
ható, teljesíthetőnek nem találtam, mert habár elvileg 
nincs kifogásom a városi alkalmazottak illetmé-
nyeinek a város vagyoni vissonyaihos mért fel-
emelése ellen és a törvényhatóság, binottságnak 
erre irányuló törekvését helyeslem, ugy még is 
tekintettel egyrészt arra, hogy több uj állás szerve-
zése, viszont pedig több állás beszüntetése is elhatá-
roztatott, mely kérdések csakis az egész szabály-
rendelet felülvizsgálata során bírálhatók el, másrészt 
pedig a fizetésemeléshez csak akkor járulhatok hozzá, 
ha az rendszeresen és a város közérdekeit minden 
tekintetben kielégítő módon eszközöltetett, már pedig 
mindezen . kérdések a rendelkezésre álló rövid idő 
alatt teljes megnyugvással megoldhatók nem voltak. 

Ezekre való tekintettel tehát az általános tiszt-
újítás a jelenleg érvényben levő szervezési szabály-
rendelet alapján lesz megtartandó, - megjegyezvén 
egyúttal, hogy nincs kifogásom az ellen, hogy a be-
szüntetendő állások betöltése függőben tartassák, az 
újonnan szervezett állások pedig csakis az erre vo-
natkozó jóváhagyó leiratom vétele után töltessenek be. 

Budapest, 1908. évi november hó 27-én. 
Andrássy, s . k. 

A virilizmus reformja. 
Irta: Lukács Ödön Nagyvárad t. J. f. város tanácsosa. 

(Vége.) 
Az 1886. évi XXI. törvénycikkel legutóbb sza-

bályozott törvényhatósági önkormányzat kifeje-
zését találja a végrehajtó közegeknek, vagyis a 

törvényhatósági hivataloknak a betöltésében, to-
vábbá azon érdekképviseletben, mely egyenlő 
részben helyi választásokban is nyilvánul és végre 
az annak alapjára fektetett közigazgatási juriszdik-
ció gyakorlatában. 

Az autonomikus közigazgatás ezen mindhá-
rom irányú megnyilvánulása, de különösen az ér-
dekképviselet és a közigazgatási jurisdikció a jelen 
viszonyok és jogszabályaink mellett a virilizmus 
fentartását szükséglik. 

A törvényhatósági önkormányzatban meg-
nyilvánuló érdekképviselet nem hagyható figyel-
men kivül, sem a rendelkező és foganatosító köz-
igazgatásban, sem az aktív vagy konzultatív köz-
igazgatásban, sem a felek ügyeit és közérdekű 
ügyeket érintő, sem a regulaliv, sem a jogügyleti 
közigazgatásban, de különösen nem a közigazga-
tási jogalkotás terén. 

Ezen mindenféle irányban megnyilvánuló 
közigazgatás, amely hol mint végrehajtási intéz-
kedés, hol mint törvényeken alapuló rendelkezés, 
hol mint az egyesek jog- és érdekkörét érintő 
ténykedés, pl, iparüzlet engedélyezése, adok egyéni 
kivetése stb., hol mint közérdekű ügyek intézése, 
pl. szegényügy kezelése, közegészségügyi, építke-
zési, közlekedési, ipar- és gyárügyi, iskolaügyi 
adminisztráció stb., hol mint a vagyonjog képes-
ség érvényesítése jelentkezik, a vagyon képvise-
letet véleményünk szerint teljesen nem nélkülöz-
heti, de az egyéni jogbiztonság és joguralom szem-
pontjából nem nálkülözheti a közigazgatási juris-
dikcionál sem, miután törvényhatósági önkor-
mányzatunk keretében a közigazgatási jurisdik-
ciót kontradiktorius törvénykezési eljárás bizto-
sitéka nem is övedzi. 

Miután tehát a jelenlegi szervezet és hatás-
kör mellett a vagyonnak és ezzel rendesen járó 
nagyobb szellemi képzettségnek és a vele mindig 
összekötött nagyobb közteherviselésnek épen ugy, 
mint a közbizalom korlátlan szabad nyilvánulá-
sának az önkormányzatban való egyenlő jogo-
sultsága elismerendő, miután igazságos és méltá-
nyos, hogy azok a vagyonosok, akiknek a köz-
ügyek rendes és törvényszerű kezelése leginkább 
áll érdekűkben, a közügyek intézésébe való be-
folyásoknak jogosultságát más tényezők hozzájá-
rulása nélkül találják fel, ennélfogva a törvény-
hatóságok mostani jogai és kötelmeire figyelem-
mel az érdekképviseletből e vagyonképviseletet 
teljesen kizárhatónak nem tartom, annyival is in-
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kább nem, mert ha az oly elemek és érdekek^ 
amelyek a közigazgatási joghatóság ténykedései 
által a legsűrűbben és legnagyobb mértékben 
érintetnek és igy hivatvák arra, hogy ezen intéz-
ményben felvétessenek, ugy mint az értelmiség, 
a vagyon, az ipar ignoráltatnának, s ezek befo-
lyása a felelősség nélküli s érdekeiben alig érin-
tett tömeg által paralizáltatnék, ugy a legfonto-
sabb érdekek sérelmével a törvényhatósági insti-
túciók rendeltetésével jönnénk ellentétbe. 

De nem helyeselhető a virilizmus eltörlése 
azon követelményeknél fogva sem, amelyet ha-
zai alkotmányunk a törvényhatósági szervezettel 
szemben joggal felállít. 

Nemzeti törekvésünkkel s az ezt védő hazai 
alkotmányunk szellemével csak oly helyhatósági 
institúciók egyeztethetők össze, amelyek a ma-
gyar állameszme kifejezésére, a magyar nemzeti 
supremacia érvényre juttatására alkalmasak. 

Már pedig a felerészben virilisekből össze-
állított törvényhatósági szervezet erre nemcsak 
hogy alkalmas, de sőt lehet mondani, hogy a 
virilizmus eltörlésével törvényhatóságaink, külö-
nösen a nemzetiségi vidékeken, a magyar nem-
zeti érdekeket nem szolgálhatnák -azzal az ener-
giával, amely tőlük joggal várható. 

Nemzetiségi vidékeken ugyanis a vagyon je-
lentékeny része a magyar elem kezében lévén, 
ez nekik a helyi önkormányzatban befolyást, jo-
got biztosit. A virilizmus eltörlésével azonban a 
helyi képviseletből kiszorittatnának s igy ezáltal 
lerombolnók azt a védbástyát, amelyet elődeink 
a magyar nemzeti eszme védelmére oly gondosan 
felállítottak. 

Dé a virilizmus teljes eltörlésével veszélyez-
tetnénk államigazgatásunkban a józan értelemben 
vett fentartás és állagdóság elvét is, amelyet pe-
dig semmi állami rend nem nélkülözhet anélkül, 
hogy a megcsontosultság és visszalépéshez közel 
állana. Erre nézve legyen szabad a XIV. század 
egyik legünnepeltebb állam férfiának, Peel Róbert-
nek tekintélyére hivatkoznunk, aki az angol par-
lamenti reform kérdésében ^egykor a következő-
leg nyilatkozott,: „a hazai intézmények változtar 
tása körüli folytonos kísérletek megfosztják a 
kormányt legerősebb támaszától s kiszárítják a 
törvényes hatalom legtisztább forrását, lerontva 
a fentálló rend iránti tiszteletet és ragaszkodást". 
De nem tartjuk eltörölhetőnek a virilizmust a 
törvényhatósági bizottságok függetlenségének meg-
óvása szempontjából sem. 

A legutóbbi szomorú idők tapasztalatai rá-
vezettek bennünket, hogy alkotmányunk védel-
mében mily fontos szerepe van a törvényható-
sági bizottságnak a kormánytól váló független-

Miathogy pedig a virilis intézmény által a 
bizottságok minden irányban függetlenebb testü-
letekké válnak és pedig függetlenebbé lesznek 
azért, mert az, akinek anyagi gondja nincsen, 
egyénileg is függetlenebbnek tekinthető, sem kor-
mány, sem párt reá befolyást nehezen gyakorol-
hat, ennélfogva a virilis intézményt, mint az al-
kotmány védelem egyik garanciáját kell tekinte-

nünk s ebből a szempontból bizonyos fokig to-
vábbra is fentartanunk kell. 

A törvényhatd#g gyűlésterme! kell, hogy 
helyek legyenek, ahol a megsértett törvény és \ 
alkotmány melletti felszólalás nyomatékkal bírjon, 
ahol bárki, akinek szabadsága, vagy joga sérte-
tett, oltalmat találhasson, hol mindenkinek kebe-
lében azon meggyőződés verjen gyökeret, mely 
szerint a haza iránti kötelességeknek teljesítése 
mindenkire, főleg azokra nézve, kiket a sors szel-
lemi és vagyoni képességgel megáldott, becsület-
belileg kötelező. (Wenkheim Béla báró képviselő-
házi beszéde 1870. évi julius hó 30-án.) 

Ha még hozzávesszük mindezekhez, hogy a 
virilis intézmény által egyik igen fontos liberális 
kormányzati elv, a minoritásnak a jogalkotás, az 
érdekképviselet terén való biztosítása is érvénye-
sül, akkor alig hisszük, hogy hazánk jelenlegi 
kulturfejlettsége, speciális viszonyai mellett, figye-
lemmel a törvényhatósági hatáskörre és tekin-
tetbe véve a közigazgatási eljárást, bárki is a 
virilizmus teljes eltörlése mellett foglalhatna állást. 

Minthogy azonban a haladó kor követelmé-
nyeivel szemben negatív álláspontra egyetlen egy 
fejlődésre hivatott nemzet sem helyezkedhetik, 
minthogy érezzük általánosságban, hogy sem az 
autonomia, sem a közigazgatási rend kívánalmait 
a mai törvényhatóság, kellőkép ki nem elégítheti, 
ennélfogva az általános választói jog behozatalá-
val járó aktualitás folytán gondoskodnunk kell 
oly megoldásról, amely, egyrészről az állami ma-
gasabb szempontokat is megóvja, az alkotmányos 
életnek minden zökkenés nélküli folytonosságát, 
nemzeti jellegét is a jövőre nézve biztosítja, de 
másrészről a haladó kor .követelményeit is, a nép , 
közigazgatási közreműködésének gyarapításával 
kielégítse. 

Ilyen megoldásnak találom én azt, ha az 1886. 
évi XVI. t.-c. 21. és 22. §-ait oly értelmű törvé-
nyes intézkedéssel helyettesítjük, amely szerint a 
választóképesek a törvényhatósági bizottsági tagok 
egyik felét a törvényhatóságonként maximális 
számban meghatározott legtöbb egyenesadóí fize-
tők sorából, a másik felét pedig, mint eddig is, 
az összes választók sorából választanák. Ebben 
látom én azon középutat, amelyen haladva, a de-
mokratikus elvek érvényre jutásának is bizonyos 
fokig tért nyitnánk, de másfelőí a jogfolytonosság 
elvét sem sértenénk, alkotmányos életünkben sem 
idéznénk elő zökkenést. 

A városi muzeum gyarapodása. 
Vásárlások, ásatások, ajándékok. 

A városi Muzeum október és november havában élénk 
tevékenységet fejtett ki a muzeális anyagok gyűjtése körül. 
Vásárlások és ásatások által közel kétszáz darab régiséggel és 
néprajzi tárggyal növekedett a muzeum eme két iára, Sikeres 
volt Egyeken november közepén végzett ásatások, ahol havas, 
fagyos föld alól számos bronzkori halotti urnát és ételtartó 
edényt, köztük egy ritka szép talpas, szarvas tálat emelt ki a 
muzeum őre. A halottal együtt elégetett, eredeti alakjokat épen 
e miatt elveszített bronzékszerek is kerültek elő részint az 
urnákból, részint ezek mellől. 

Nem szűntek meg az ajándékozások sem. Arról már hirt 
adtunk, hogy gróf Károlyi Nagykárolyból egy vaslemez páncélt 
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egy sisakot, két sodrony inget és egy vaskeztyiit engedett át 
muzeumunknak. Ezen kivül ujabban a követkzőktől kaptunk 
ajándék tárgyakat: 

Könyv és kézirattár számára: Berkeszi István dr. (Temes-
vár. i Divald Kornél (Budapest.) Sárospataki vár cz. tanulmányát. 
Bibarderecske községe 49-diki kéziratokat. Muzeumok és könyv-
tárak országos Felügyelősége és Tanácsa többrendbeli füzetét. 
Pécsbaranyamegye Muzeum-Egyesület Szólősy Dániel és bajtár-
sai : a bjsnyákhadjárát emlékünnepét rendező bizottság arcz-
képcsoportját Városi könyvnyomda: saját nyomtatványaiból 
43 darab könyvet és füzetet. 

A régiségtár részére: Bruckner Ernő dr. 1843 emlékére 
faragott fapipát néhai Szabó Soma hagyatékából. Hajduhadbázi 
ref. egyháztól a régi templom elbontásánál talált hajadonleány 
sírjából kiemelt tárgyakat Sz. Czeglédy Károly (Szoboszló) 
48 iki pisztolyokat. Fibik István (Hajdubagos) empire ízlésű 
rézosengegyüt. Kerékgyártó László (Tépe) 48-iki rézdobot. 
Mórász Sándor vasbaltát és réz órakulcsot. U. Szabó Lajosné 
(Böszörmény) 48-iki pisztolytartót és kovács karabélyt. Szabó 
József (B Újváros) népvándorláskori bögrét. Tepe községe nép-
vándorláskori edényeket. Soller Gyula és Tóih Dezső (Egyek) 
bronzkori edényeket. Vadas Mózes kőfejszét. Wciszhaus Samu 
középköri vaskést. 

Pénzeket, érmeket, pecsételőket: Baranya Béniámin (Nád-
udvar), Csikes Ferenc, Hadházi ref. egyház, Molnár György, 
Kerékgyártó László (Tépe), Rácz Ferenc, Stahler Dániel (Szo-
boszló), Vitárius Sándor. 

Néprajzi tárgyakat: Baranya Béniarain (Nádudvar) XVIII. 
századbeli gyalukat, szarunyelü kést. Sz. Czeglédi Károly (Szo-
boszló) vas villát. Fábián Sándor (Tépe) kacor és lóbékót. Ke-
rékgyártó László (Tépe) régi vizipuskát, fából. Kiss Sándor (áá-
ránd) isztikét. Komlóssy Miklós mézes formát. Somogyi Károly 
(Szoboszló) világító szolgafát, lámpást és botokat. Varga Antal 
(Újváros) különféléket. Vas András (Sáránd)'gyertyamártó edényt. 
Weiszhaus Soma kancsót. Letétül kaptunk: Hódy Zoltántól emlék-
érmeket a díszes hüvelyü tisztikardot. Somogyi Károlytól (Szo-
boszló) szablyát, nagy kulacsot és Bach-korszakbeli csendőr 
tölténytáskát, kulacsot. Soller Gyulától (Egyek) bronzkori edénye-
ket és 48 diki nyomtatványt. Lóránt József pedig egy kisebb 
fényképező gépet ajándékozott muzeumunknak. Az ajándékozók-
nak ezúton is hálás köszönetet mond az igazgatóság. 

Hírek. 
— Tisztújító közgyűlés. Debreczen sz. kir. város 

tisztújító közgyűlését 1908 december 17-ikén, délután 3 
órakor tartja meg Weszprémy Zoltán főispán elnökié-

— Borús Dániel halála. A városi kiadóhivatalnak 
egyik szoigalmas napidíjas írnoka hunyt el hirtelen, novem-
ber 30-ikán, életének 50-ik évében. Temetése december 
1-én volt Tiszalökön, hova a családi sírboltba való elhe-
lyezés végett szállították. Béke poraira. 

— Rákosi Viktor és a debreczeni egyetem. Rá-
kosi Viktor országgyűlési képviselő a vallás- és közoktatás-
ügyi költségvetés tárgyalásánál fel fog szólalni a debre-
czeni egyetem ügyében. A napokban városunkban is meg-
fordult és összeszedte mindazon adatokat, melyek sürgetósen 
követelik a Debreczenben felállítandó egyetemet. Városunk 
közönsége bizonyára figyelemmel fogja kisérni Rákosi Vik-
tor alapos felszólalását, amely városunk javát és nagysá-
gát célozza. 

— Gondnoksági ülés. November 30-án ülést tar-
tott Oláh Károly h. elnök elnöklésével a tanyai állami 
elemi népiskola gondnoksága. Tudomásul vette a gondnok-
ság, hogy az állam a tanyai iskolákat az elmúlt héten az 
államnak átadta és csupán az elepi iskola vár még átadásra. 
Az átadásnál jelenvoltak Hajnal Bernát segédtanfelügyeló, 
Aczél Géza főmérnök, az államépitészeti hivatal egy mér-

nöke, a gondnokság részéről pedig Dávid Mihály gondnok 
és Koncz Ákos tb. tanácsnok, gondnoksági jegyző. Az 
iskolákon észlelt kisebb hiányokat a vállalkozók pótolják. 
Az előadások az iskolákban december 1-én megkezdődtek. 
Előadó bejelentette, hogy a kir. tanfelügyelő a bánki isko-
lába Szenes János halápi tanítót helyezte át. Bejelentetett 
továbbá, hogy az iskolák bebútorozása a héten megtörténik, 
mivel a vállalkozó Blaskovits cég azokat elkészítette. Még 
több apró folyó ügyet intézett el az ülés, melyen az elnökön 
kivül jelen voltak: Horváth János, Fried Emil, Rickl Géza, 
Kenyeres Károly, Aczél Géza, Dávid Mihály, Szilágyi Bálint, 
Roncsik Lajos, Varga Károly gondnoksági tagok és Koncz 
Ákos gondnoksági jegyző, mint előadó. 

— A debreczeni szabadiskola kedden kezdte meg 
működését. Az előadásokat az ipartestület dísztermében, 
tartják meg. 

— A képkiállítás megnyitása. A műpártoló-egylet 
ált.d rendezett kiállítást a hét elején nyitotta meg Wesz-
prémy Zoltán főispán, az egyesület elnöke. Ez alkalomra 
a városház nagytermében díszes közönség gyűlt egybe. A 
kiállítást azóta igen sokan látogatták, amin nem is cso-
dálkozhatunk, mert a kiállítás valóban művészi értékű ké-
pekben gazdag. ^ 

— A városi népkonyha. A városi népkonyha, me-
lyet az idén is a debreczeni jótékony nőegylet fog vezetni, 
december 20-án nyilik meg a Bethlen-utcán. 

— Nőegyleti közgyűlés. A debreczeni jótékony nő-
egylet ez évi rendes közgyűlését december 6 án, vasárnap 
délelőtt 11 órakor tartja meg a nóipariskola termében, 
melyre ezúton is meghívja az egylet összes tagjait. 

— Városi árvák a nőegyleti árvaházbán. A deb-
reczeni jótékony nőegylet azon kéréssel fordult a városi 
tanácshoz, hogy a közellátásra szoruló 7 éven felüli városi 
árva leány gyermekeket helyezze el a nőegylet árvaházá-
ban. A városi tanács, tekintettel arra, miszerint az árvák a 
nőegylet gondos szeretete alatt valóban jobb helyen van-
nak, mintha egyeseknek kiadatnak, a nőegylet ajánlatát 
elfogadta, vele a gyermekek gondozására szerződést kö-
tött oly formán, hogy a nőegylet az árvaházba beutalt 
árvák ellatása, ruházása, taníttatása és nevelése fejében 
egy gyermek után évenként 186 kor. 66 fillért fizet. A 
szerződés 1909 január 1-én lép érvénybe. 

— Dr. Láng szanatóriuma megnyílt. Dr. Láng 
Sándor, a kitűnő operatőr szanatóriumot rende-
zett be Kossuth-utca 39. szám alatt levő házában 
s azt dec. 1-én a sajtó meghívott képviselői s az 
orvosi kar több szamottevő tagja jelenlétében 
megnyitotta. Nekünk tufajdonképen csak annak 
a ténynek fontosságát kellene kiemelnünk, hogy 
Debreczen közegészségügyének emelésére milyen 
nagyhatású s jelentős ez a gyógyintézet s hogy si-
ralmas kórházi állapotaink "mennyire megfognak 
enyhülni e szanaritórium működése révén. De 
nem lehet elhallgatnunk azt sem, hogy a most 
megnyílt szanatórium a legotthonosabbak, legpa-
zarabbul berendezettek s a modern higiénia kö-
vetelményeinek legmegfelelőbbek egyike az egész 
országban. A szanatórium, tizenkét helyiségével, 
legmodernebbül fölszerelt mütőtermével, az egész 
berendezés egységes fehér színével szinte-szinte 
nem is gyógyintézetnek, hanem egy végtelenül 
kedves, barátságos otthonnak tűnik fel. Bárkit 
aki meg óhajtja Debreczen a legújabb intézetét, 
tekinteni, szívesen lát és kalauzol az előzékeny 



orvostanár. Csak annyit még röviden, hogy a sza-
natórium, fertőzőbetegek kivételével, mindeu be-
teget befogad, akár közős termeibe, akár pazarul 
berendezett magányszobáiba, s hogy benne a sza-
natórium tulajdonosa nemcsak saját, de orvoskol-
légái betegeit is készséggel elhelyezi. A gyógyinté-
zetről mindenben tájékoztató prospektust pár hé-
ten belül szétküldi Láng dr., kinek Debreezen 
város közönsége mindenesetre hálával tartozik e 
szanatórium létesítéséért. 

Szerkesztői üzenetek. 
R. V. Budapest A kívánt adatokat elküldtem és felhasz-

nálásánhoz sok szerencsét kívánok. 
Kíváncsi A tisztújítás december 17-én lesz. Pályázhat 

mindenki, ha a törvényben megkívánt minősítéssel rendelkezik. 

Hirdetés. 

Ha]du vármegye és Debreczen sz. kir. város főispánja. 

Pályázati hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város törvényhatósági bi-

zottságának folyó 1908. évi december hó 17-ik 
napján tartandó tisztújító közgyűlésén a városi 
tisztikar azon tagjainak állásai, akiknek 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 kon, lakbére 

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

600 kor., 
9. VII. Tanácsnok, fizetése 4̂ 000 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, lakbére 

400 korona. > 
13. Il-od aljegyző, fizetése 2400 kor., lakbére 

400 kor. 
14. Ill-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, lakbéré 
400 kor. 

19. Mátai biztos, fizetése 1600 k$>r., természet-
beli lakás és 600 kor. lótartási átalány. 

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

21. Gyámpénztárnok, 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 létszá-
mában választássál életfogytiglan betöltve levő 
állások közül azok, amelyek a tisztújítás folya-
mán más állásokra való megválasztás állal esetleg 
megüresednek. 

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

Egyúttal figyelmeztetem a pályázókat a kö-
vetkezőkre: 

1. A polgármesteri, fő- és aljegyzői állásokej 
pályázók az 1883. I. t.-cz. 5. §-ának VI. pontja 
szerint az eme törvénycikk 3. §-ában meghatá-
rozott elméleti képzettséget, a tiszti fő- és aIügyé-
szi, valamint az árvaszéki elnöki és ülnöki állá-
sokra pályázók az idézett t.-c. 5. §-ának VIII. 
pontjában megállapított képzettséget tartoznak ki-' 
mutatni. A házi gyám- és adópénztárnokokra 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. t-c. 
hatályba léptekor már szolgálatban volták, eme 
t.-c. 34 §-ának rendelkezései az irányadók. 

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

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-
bírálása alatt áll — újból rendezte, azokat emelte, 
de a törvényhatóságnak ezen rendelkezése még 
nem jogerős. 

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

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


