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Debreczen sz. kir. város polgármes-
terének jelentése az 1903-ik évről. 

Mérlékh itelesités. 

Az 1903-ik évben a mértékhitelesítő hivatalnál hitele-
sítési eljárás alá vétetett: 

590 darab folyadék mérték. 
3423 3 hordó. 
1118 > száraz tárgy mérték. 

125 » suly. 
85 » mérleg. 

Összesen: 5341 darab. 
Ezen mérő készülékek vizsgálatáért bevétetett összesen: 

2493 kor. 26 f. 

Adóügy. 

Egyenes adó czimen a városra, mint testületre, az 
állainvasutra és a lakosságra házbér, házosztály és álta-
lános jövedelmi pótadó kivételével 1.283,093 kor. 84 fillér 
íratott elő. 

Ezen összegből a várost mint erkölcsi testületet két 
tételben kell bemutatni, külön a várost, külön a vasutat 
terhelte : 

A lakosság által fizetendő adó 1.174,451 K 69 fill. 
1903. évi szaporodás 46,244 > 61 » 
1902. évi hátralék 681,136 » 59 > 
1903. évi apadás 113,290 » 74 » 
1902. évi túlfizetés 26,691 » 76 » 

39 
22 

17 

Végleges tartozás 1.761,850 = 

1903. évi befizetés t ... 737,674 = 

Év végén mutatkozik hátralék 1.024,176 i 

Erdészei. 
I. Erdő használat: A Guthon fenhagyott magfákból 

T. Eissler és Brúder czég kihasznált 5000 drbot. amelyeket 
vasúti talpfának és padló deszkának használt fel. A fűré-
szelés és favágás után fent maradt vastagabb minőségű 
forgácsot a czég a helyszínén csomóba rakatta s érté-
kesíttette. 

A ledöntés alkalmával összetöretett fiatalabb töréseket 
ölbe rakatta s a városnak vissza bocsátotta. 

Az árokpartokon termeltetett 587 csomó hosszú 
akáczfa, 156 '/2 m. öl I. oszt. botfa, 73 m. öl II. oszt. botfa. 
A hosszú akáczfák árverésen eladattak. Mellékhasználat-
képpen használtatott 51 boglya széna. 

A fancsikai 1902—3. évi rendes vágástéren vágatott 
7846 m. öl hasított tölgyfa, 272'/* m. öl nyárfa, 951 % 
m. öl I. oszt. galy, 1760% m.'öl II. oszt. galyfa, 991 drb 
3 méteres, 1364 drb 4 méteres, 726 drb 6 — 8 méteres. 
169 drb 8 méteren felüli hosszú fa, 160 csomó % öles 
hosszú akáczfa, 18,526 drb vasúti talpfa, 187 drb vasúti 

kocsifa, 30 drb sorompófa: 22,551 korona 73 fillér vágás 
bér mellett. 

A nagycserei újra inért kaszálókból kivágatott 51 %, 
m. öl hasított tölgyfa, 5 % m. öl I. osztályú galy, 7 '/2 m. 
öl II. oszt. galyfa: 167 korona 60 fillér vágás bér mellett. 

A paczi újra mért kaszálókból kivágatott 121 öl 
hasított tölgyfa, 15% öl I. oszt. galy, 31'/, öl II. oszt. 
ga ly fa : 376 K 20 fillér vágás bér mellett. 

A vekeri árokparton kivágatott 2 9 % öl gömbölyű 
nyárfa, 1% öl I. oszt. galy, 73'/, öl II. oszt. galy, 254 
drb hosszú akáczfa, 88 csomó % öles hosszú akáczfa: 
433 kor. 15 fillér vágás bér mellett. 

Összesen tehát vágatott 8018 \ öl hasított tölgyfa, 
302 % öl nyárfa, 9 7 4 % öl I. oszt. galy, 1873 '/4 öl II. 
oszt. galyfa. 991 drb 3 méteres, 1364 drb 4 méteres, 
726 drb 6 — 8 méteres, 423 drb 8 méteren felüli hosszú 
fa, 248 csomó '/4 öles hosszú akáczfa, 18,526 drb vasúti 
talpfa, 187 drb kocsi fa, 30 drb sorompó fa. 

Vágatásra kiadatott összesen ... 23,528 kor. 68 fii. 
Beraktározásra 18,817 » 58 » 
Előfordult aprólékos költségekre 445 » 48 » 

Együtt 42,761 kor. 74 fii. 
Kaszáló birtokosok részére kiadatott az 1902—903. 

évi vágatás térről 24 egyén részére 650 szálfa, 1672 kor. 
43 fillér értékben. 

Töremora eladatott, illetőleg az eladott töremorából 
bevétetett 1438 kor. 80 fillér. 

A nagycserei vágástéren a város részére dézsma 
gyanánt kihasználtatott összesen 72 boglya széna, melyből 
71 boglya 2145 koronáért árverésen eladatott. 

Az erdőnevelési munkálatok mellett termelt, s a város 
részére dézsma gyanánt jutott vetemények eladásából be-
vétetett 444 korona 36 fillér. 

Halápon és Bánkon a kaszálókból kivágatott és be-
raktároztatott hasított tölgyfa 814 V, m. öl, hasított nyárfa 
22 m. öl, 1. oszt. botfa 195 m. öl, II. oszt. botfa 162 
m. öl és 2 öl karám karó. A vágatás és raktározás került 
3040 kor. 40 fillérbe. Töremorából befolyt 116 korona. 

Polgári kaszálókba építkezéshez kiadatott 138,924 m. 
fa, melyért befolyt 1116 korona 40 fillér. 

Az 1903—904. ev tavaszán a halápi árok partjain 
kivágatott 198 % csomó akáczfa, 7 '|, öl II. oszt. botfa. 
Ezek kivágásáért kiadatott 406 korona. 

Ohaton vágatott és beraktároztatott hasított akácz 
36 m. öl, I. oszt. botfa 86 m. öl, II. botfa 61 m. öl. 

Az iparvasuton be lett szállítva nyers tölgyfa 4095 kocsi 
8205 és '|2 m. öl, száraz tölgyfa 349 kocsi 694 m. öl. 
hasított nyárfa 174 kocsi 358 % m. öl, I. oszt. botfa 553 
kocsi 1107 m. öl, II. oszt. botfa 971 kocsi 1841 m. öl. 
Tűzifa behozatott 6141 kocsival, összesen: 12,206 m. öl. 
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192,200 darab apró 

Épületi fa 163 kocsi 2591 drb, gömbölyű ászok fa 
33 kocsi 1500 drb, tölgyfa deszka 4 kocsi 291 drb, ka-
rám karó 1 kocsi \ öl. 

Erdőtenyésztés. 

A cserei járáson az 1903-ik év folytán erdőnevelésre 
kiadatott összesen 5157 kor. 38 fillér. Mely összegből a 
következő erdősítési munkálatok tétettek: 

1. Uj akáczerdő ültettetett 315 65 holdon = 444,123 
darab ákáczfával. 

2. Régi akácz erdő pótlására elültettetett 41,942 darab 
akáczfa. . 

3. Árokparti ültetvény pótlására elültettetett = 2800 
darab akáczfa. 

4. Uj kőris erdő ültettetett 6 88 holdon = 8319 darab 
kőrisfával. 

5. Régi kőris erdő pótlására elültettetett == 600 darab 
kőrisfa. 

6. Eliskoláztatott 3 76 holdba 
akáczfa. 

7. Eliskoláztatott a tavalyi akáczfa iskolák pótlására 
7 9 0 holdba 98,650 darab apró akáczfa. 

8. Uj akácz iskola vettetett 9 95 hold területen = 394 
liter akáczmaggal. 

9. Mindezek az év folyamán kellő gondozásban ré-
szesültek. 

10. Elvettetett fészkeléssel az ősz folyamán 40 hold 
területre 29 véka makk. 

Guthon akáczcsemetével telepítve lett 261 k. hold, 
melyhez hozzáadva, az 1901—1902. évi erdősítéseket, ezen 
három év alatt 870 kat. hold lett erdősitve. 

Akáczcsemete-kert készült. Külső-Guthon 20 kataszt. 
holdon. 

A Nagyerdőn a paizs tetű által megtámadott és levá-
gatott erdőrészek laposabb helyén tölgy makkal be lettek 
vetve és az őszi hiányos vetések és ültetések a Monostoron, 
Apafáján ki lettek pótolva. 

Ohaton az üzemtervben előirt területek tölgy makkal 
be lettek vetve. 

Erdőkárok. 

Emberek által okozott erdőkárositás, illetve erdei ki-
hágás 31 esetben jelentetett be büntetés végett a cserei 
erdész járáson. 

Állatok által okozott károsítás közül említést érde-
mel az 1903-ik év tavaszán fellépett nagy mennyiségű bu-

csus pohók által okozott, károsítás, mely a tölgyfa levelek 
nagymérvű levágásában nyilvánult. Ezen hernyók tojásának 
szedésére fordíttatott 443 kor. 35 fill. költség, melyből 
szedetett és elpusztíttatott 765 liter hernyó tojás. 

Elemi csapások közül a tűz okozott némi károkat és 
pedig az év folytán előfordult 7 esetben 12 hold 200 • öl 
területen erdőégés." 

Az erdőégés meggátlása végett kiállított tüzőrök fize-
tésére kiadatott összesen 450 korona 80 fillér. 

Az erdő határának biztosítása végett kiásatott összesen 
1150 f. öl árokpart 325 korona 68 fillér költséggel. 

Emberek által okozott erdókárositás, illetve erdei ki-
hágások a bűnügyi osztályhoz beterjesztettek. 

Az állatok által okozott károsítás közül a bucsus 
pohók elszaporodván, nagyobb területeken a tölgyfa lomb-
jait lerágta. Az összes erdőségen a pusztítására az intéz-
kedések megtétettek. Legnagyobb részben a peték kátrány-
nyal lettek bemázolva és mintegy 750 liter hernyó pete 
össze szedetett. 

Erdőégés több ízben fordult elő, de nagyobb károkat 
a tüz nem okozott legtöbbször a tűz a magyar államvas-
utak mozdony szikráitól és az országutakon járók gondat-
lanságából eredt. 

Az erdő határainak biztosítása szempontjából a határ-
dombok ki lettek javítva és a beomlott árkok kihá-
nyattak. 

Az erdőtiszti és erdőőri épületek hiányai ki lettek 
javítva. 

Gyámsági és gondnoksági ügyek. 
A gyámoltak és gondnokoltak 1903. "évi létszámát, 

vagyoni visszonyait stí>. a következő adatok mutatják: 

Fekvő vagyonnal bírt 855 
Készpénzzel bírt 717 
Készpénz- s fekvő vagyonnal bírt 425 
Ingó vagyonnal birt ... ... 177 
Vagyontalan volt 2255 

összesen: 4459 
vagyis 1376-tal kevesebb mint az előző évben. 

A 2255 vagyontalan árva közül egyház által 
segélyeztetett 487 

Közsegély nélkül szülőknél és magánjóltevőknél 1724 
Theresianum árvaházban neveltetett 26 
A 2255 árva közül iskolaköteles volt 730 
Részint betegség, részint "lakástávolság miatt 

iskolába nem járt 25 

Debreczen sz. kir. város gyámpénztára 1903. évi forgalmának kimutatása. 
• a) Gyámpénztári kezelés . 

Készpénz 
Pénzintézeti 

betét és érték- Adóslevél Drágaság értők Összesen 

korona korona korona au. 

Maradvány 1902 decz. 31-én 4144 61 639,893 57 940,906 65 3533 87 1.588,478 70 

1903. évi bevétel 549,992 31 248,562 27 46,921 25 335 — 845,810 83 

együtt 554,136 92 888,455 84 987,827 90 3868 87 2.434,289 53 

1903. évi kiadás 553.083 72 129,990 24 131,261 82 50 50 814,386 28 | 

maradvány 1903 decz. 31-én 1053 20 758,465 60 856,566 08 3818 37 1.619,903 25 
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b) Betét kezelés. 

Pénzinté eü 
Készpénz betét és érték- Adóslevél Drágasági érték Összesen 

Maradvány 1902 decz. 31-én 11,483 51 87,305 67 407,500 — 25 — 506,314 18 

1903. évi bevétel 404,752 15 733,190 89 — - 257 31 1.138,200 35 

együtt 416,235 66 820,496 56 407,500 - 282 31 1.644,514 53 

1903. évi kiadás 412,242 16 729,942 17 6000 - 41 — 1.148,225 33 

maradvány 1903 decz. 31-én 3993 50 90,554 39 401,500 - 241 31 496,289 20 

A városi gyámpénztárnak 1903. évi mérlege szerint 
a kiskorúak és gondnokoltak követelése összesen 2.078,694 K 
38 fillér, melynek fedezete (állandó tartalék-alappal együtt) 
2.127,501 K 02 fillér. 

A pénztár az év folyamán tizszer vizsgáltatott meg és 
rendben találtatott. 

Tanügyek és közművelődési intézetek, 

a) Népoktatási intézetek. 

Városunk területén az 1903. év folyamán következő 
elemi iskolák voltak: 

1. Községi iskolák. 
a) Az ondódi tanyai vegyes iskola. 
b) Ohattelekházi tanyai vegyes iskola. 
c) Belső-ohati tanyai vegyes iskola mind a hármat a 

város tartja fenn. 
d) Özv. Steinfeld Mihályné úrnő nagybirtokos által a 

kismacsi pusztán fentartott tanyai vegyes iskola. 

2. Evang. reform, felekezeti iskolák : 
a) Elemi íiu iskola 12 
b) Elemi leány iskola 8 

Összesen: 20 

3. R6m. kath. felekezeti iskolák. 
a) Elemi fiu iskola 1 
k) Elemi leány iskola 1 

összesen: 2 

4. Ágostani evang. felekezeti iskolák. 
a) Elemi fu iskola 1 
b) Elemi leány iskola 1 

5. Izraelita felekezeti iskolák. 
a) Elemi fiu iskola 
b) Elemi leány iskola 

Összesen 

b) Egyleti iskola-
A debreczeni jótékony nőegylet által fenntartott 

árvaházban szervezett elemi leány iskola 1 

Az elemi, polgári és ipar iskolák összes száma volt 28 
Ismétlő iskola volt 
Felső népiskola volt leányok számára a róm. 

kath. felekezetnél 1 
Az ev. ref. egyház által fentartott 6 osztályú első-

rendű felsőbb leány iskola 1 
Kisdedóvoda volt 5 
A Csapó-kertben állandó, a bq)ső és külső Ohaton 

pedig nyári menedékház tartatott fenn. 

A népoktatási intézetek statisztikai adatai. 

Tankötelesek: 6 — 1 2 éves mindennapi tanköteles: 

fiu 4117 
leány 4170 

Összesen 8287 
13—15 éves ismétlő tanköteles: 

fiu 
leány 

1678 
1494 

összesen 3172 
A tanitók, tanítónők és menház vezetőnők száma volt : 

képesített 125 
nem képesített | 

férfi 

117 
9 

66 
60 

Összesen 126 
Egyházkerületünk rendelkezése folytán a folyó iskolai 

évre megszűnt az elemi tanítás azon négy kollégiumi tan-
teremben, melyben évszázadok óta ev. ref. elemi iskolás-
gyermekek nyertek oktatást — E miatt kiszorult onnan 
300-nál több növendék. — 6 — 12 éves uj tankötelesek is 
szokatlan nagy számban jelentkeztek. 

A nmlgu fölmivelésügyi miniszter ur ugyan az 1903-ik 
évre is átengedett 13,125. sz. rendeletével az elemi isko-
láztatás czéljaira a volt gazdasági tanintézet volt helyisé-
geiben hat tantermet s azokban hat elemi fiu osztály el is 
helyeztetett; továbbá a város 1903. október havára fel-
épített és átadott a Kossuth-utczán két, a Pacsirta-utczán 
két, — deczember havára pedig a Homokkertben két. 
együtt hat uj tantermet s azokban a tanítás azonnal kez-
detét is vette; mégis a nagy számban jelentkezett elemi 
iskola kötelesek csak ugy voltak elhelyezhetők, hogy a 
Csonka- és Eötvös-utczán a tanítói lakások átalakításával 
két uj tanterem nyittatott, a Miklós-utczai iskolai épületben 
tanteremmé lett átalakítva egy erre kevésbé alkalmas szoba 
és a Barcsay háznál tanteremnek csak szükségből elfogad-
ható két helyiség a növendékek egy részének ideiglenes 
elhelyezésére felhasználtatott. 

Ezen rendkívüli helyzet tette halaszthatatlanná váro-
sunkban az elemi iskoláztatás rendezését. — E czélból a 
város és egyház közt tárgyalások folytak s azon tárgya-
lásokon történt megállapodások alapján a város és ref. 
egyház közt szerződés köttetett, mely szerződés azonban 
ez ideig a felsőbb hatóságok által megerősítve nincs. De 
reménységünk van, hogy e szerződés megerősíttetvén: 
népoktatásunk rendezése mielőbb be lesz fejezve. 
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Szakiskolák. 

Kir. gazdasági tanintézet. 

Az 1902—1903-ik tanévben az intézetnek összesen 
106 hallgatója volt. A három éves tanfolyamot 20 hallgató 
végezte el és kapott oklevelet. 

A hallgatóság zömét földbirtokos, bérlók- és gazda-
tisztek fiai képezték. 

Városi alapítványi helyet 3 debreczeni illetőségű hall-
gató nyert. 

A tanintézetet az 1903. év folyamán 260 gazda és 
érdeklődő kereste fel és az érdeklődők jelenlétében számos 
gép újdonság próbáltatott ki. 

A tanári testület az ország több vidékén gazdasági 
előadásokat tartott. 

A gazdasági tanintézettel több közhasznú intézmény 
van szoros kapcsolatban. 

1. A magyar királyi dohánytermelési kísérleti állo-
más, melynek működési köre egész Magyarországra kl-

2. A m. kir. vegykísérleti állomás, mely a mult évben 
9 3 hatósági, *121 magánosok részéről beérkezett mintát 
vizsgált meg. 

3. A in. kir. vetőmag vizsgálóállomás, melyet a mult 
évben igénybe vett 45 gazda, 18 kereskedő, 20 hatóság. 

4. A meteorológia állomás, mely észleléseit naponta 
háromszor küldi be a budapesti központnak. 

5. A gazda tanácsadó bizottság,%mely a mult évben 
22 szakvéleményt adott. 

6. A gazdasági tanintézettel kapcsolatosan áll fenn a 
két évi tanfolyamra berendezett földmives iskola is. 

Evang. ref. tanítóképezde. 

A kollégium kiegészítő alkatrészét képező tanító-
képezde négy évi tanfolyamból áll. A fokozódó érdeklődés, 
mely az utóbbi években a képezde iránt nyilvánult, 1903-ban 
sem maradt hátra, mert az intézetnek 252 rendes tanulója 
volt. Az iskolai munkásság, a szünnapok kivételével, fenn-
akadás nélkül folyt. 

A tanítóképezde 1903. évi fentartási költsége: 76.133 
korona volt. 

Felsőkereskedelmi iskola. 

A 44 év óta fennálló ezen tanintézetet a kereskedő 
társulat tartja fenn állami, városi és kereskedelmi ipar-
kamarai segélylyel. Debreczen város évi rendes segélye 
2000 korona. A tanulók száma volt az I-só évfolyamon 
47, H-ik évfolyamon 37, a III ik évfolyamon 32. Az iskola 
szervezete a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
urnák 1895. évi aug. hó 20. 44,001. számú rendeletével 
kiadott szabályzaton alapul. 

Városi iparos lanoncz iskola. 

Feutartja a város 2 % községi pótadóból, fentartása 
az 1903. évben 22,246 koronába került. A tanulók száma 
1096 yolt. 

i4 jótékony nőegylet által fentartott nőipariskol 

Az 1903. évi létszám emelkedés az előző évivel szem-
ben igen szembetűnő volt, beiratkozott 93 növendék, akik 
szakszerű kiképzést is nyertek. Az intézet fen tartásához 
a város 4000 korona segélylyel járult. 

Zenede. 

A zenede-egylet részint alapítványokból és tandíjakból, 
részint pedig a város által adott 4000 korona segélyből 
tartja fenn magát. 

A zenedében általános előkészítő, zongora, ének és 
hegedű iskola tanfolyam működött az 1903. év folyama 
alatt is. 

Középiskolák. 

1. Ev. ref. főgimnázium. 

Az ev. ref. főgimnáziumot a tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület tart ja fenn. Egyik alkotó részét képezi az >"> i 
kollégiumnak. A gimnázium fentartásához a város jelen-
tékeny mennyiségű tűzifával járul. A tanártestület 30 
tagból állott. 

A tanulók létszáma osztályonként a következőleg osz-
lott m e g : 

I. A) osztály 66 IV. A) osztály 61 
I. B) » 66 IV. B) » 59 

n. A) » 62 V. » 58 
II. B) » 61 VI. > 64 

III. A) » 58 VII. » 
III. B) » 58 VIII. 54 

Vallásra nézVe ev. ref. 647, ág. ev. 22, róm. kat. 0. 
gör. keleti 4, gör kath. 1. izraelita 24. Nyelvre nézve 
magyar 555. Tápintézetben volt 336 tanuló. 

2. Állami főreáliskola. 

Fentartja a város költségén emelt iskolai épületben 
állam, az évi kiadások fedezéséhez a város házi pénztára 
18.000 koronával járul. Ezen kívül kezeli az 1000 koronás 
Csanak- és a 204 kor. Pápay-alapitványt, melynek kamatai 
évente kiadatnak. 

Az 1903. évi vizsga alkalmával 317 tanuló vizsgázót , 
kik közül debreczeni volt 246. Megemlítendő, hogy a hely 
beli róm. kath. gimnázium teljes kiegészítése, valamint a 
helybeli kereskedelmi felsőbb tanintézettel kapcsolatban 
levő -polgári iskola megnyitása, a reáliskola alsóbb osztá-
lyaiból a növendékek egy részét elvonta. 

Róm. kath. főgimnázium. 

A róm. kath. főgimnázium ifjúságának nevelés-okta-
tásával az 1903. tanévben 20 tanár foglalkozott, kik 
közül 11 rendes tanár, 4 helyettes tanár és 5 rendes 
vallástanár volt. A tanulók száma 175 volt. Különösen 
népesek voltak az alsó .osztályok, ami arra mutat, hogy 
ezen iskola is az ország népesebb középiskolái közé sora-

Felső iskolák. 

A felsőbb oktatás számára két tanintézet áll fenn 
városunkban: az ev. ref. főiskola alkotó részét képező : 
hit- és bölcsészeti tudományi, továbbá a jog- és állam-
tudományi akadémia 4 — 4 évi tanfolyammal. 

A hallgatók száma volt : — 
a) Hittanhallgató: - -
b) Joghallgató: 
A város a kollégiumot 1903. évben 26,140 korona 

készpénzzel és 7848 korona értékű fával segélyezte. 

Emberbaráti intézmények. 

Városi szegényház. 

Szegényházunk iránt az első években a város sze-
gényei részéről tapasztalt közöny és idegenkedés teljesen 
megszűnt. A szegényház imatermében minden második 
vasárnap s ünnepeken tartott istentiszteleteket az intézeten 
kívül álló közönség közül is igen sokan látogatják. 

Az 1903. év folyamán a városi szegényháznak 113 
lakója volt, akiknek fentartása az alamizsna váltság ter-
hére 17,690 korona 98 fillérbe került. 
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Ev. ref. szegény menház. 
Ezen ősrégi jótékony intézetben az 1903. év folyamán 

156 munkaképtelen ev. ref. vallású szegény láttatott el 
hajlékkal, élelemmel, ruházattal stb. 

Az intézetre a felügyeletet a város és az egyház 
által választott ispotályi vegyes bizottság gyakorolja, 
melynek elnöke ez idő szerint K. Tóth Kálmán ev. ref. 
lelkész ur. 

A város az intézet fentartásához az 1903. év folyamán 
10,800 korona készpénzzel és 42 és fél m. öl fával jár-

rult hozzá. 
Róm. kath. szegényház. 

A város tulajdonát képező régi épületben fentartja a 
helybeli róm. kath. egyház. Fentartásához a város 800 kor. 
évi segéllyel járul és 7 kbm. tűzifával segélyezi. 

Róm. kath. árvaintézet — Thereziánum. 
A Thereziánumban az 1903. év folyamán neveltetett 28 

teljesen ingyenes debreczeni születésű alapitványos árva 20 
— havi 30 korona tartás dijat fizető növendék. 

Az intézet 1903. évi kiadása 14,138 korona 67 fil-
lér volt. 

Nőegyleti árvaház. 
A debreczeni jótékony nőegyleti árvaház a társadalom 

alapitványai és könyöradományaiból tartja fenn magát. Az 
1903. év folyamán bent lakó árváinak száma 20 volt. 

Ezefi kivül a segélyre szoruló szegények és betegek 
között 1903-ban 6725 koronát adott ki. 

Országos tanilói árvaház. 
Az 1903. év folyamán az árvaháznak 164 növendéke 

volt és pedig 92 fiu és 72 leány. 
Azt a kedvezményt, amelyet az árvaházban az épít-

kezésre adott segély ellenében nyugdij jogosultsággal biró 
városi tisztviselők árvái javára, a szabályszerű ellátási dijak 
mellett, a törvh. bizottsági közgyűlés kikötött, senki nem 
vette igénybe. 

Ezen intézet vezetését ellenőrző felügyelő bizottság 
tag jává a vallás- s közokt. min. urnák kelt — számú 
határozatával kinevezve lettem s attól fogva a bizottság, 
üléseken részt vettem s az árvaházat párszor megláto-
gattam. 

Ipar és kereskedelem. 

Az 1903. év folyamán városunkban létező kereskedelmi, 
ipari és pénzügyi vállalatok, az általános gazdasági viszo-
nyok hatása alatt gyenge eredménnyel zárták az üzleti évet. 

A kereskedelmi és iparkamara működési súlypontja 
Debreczen város ipari és kereskedelmi érdekeinek gondo-
zására esett. 

A debreczenben épülő ipari szakiskola ügyében sikeresen 
közreműködött s foglalkozott a debreczeni munkaközvetítő 
intézet felállításának kérdésével. 

Tárgyalta s javaslattal intézte el a debreczeni fővám-
hivatal épületének átalakítása, illetve újjáépítésének ügyét. 

Kieszközölt államsegélyeket debreczeni iparvállalatok 
részére, ezenkívül tanulmányi ösztöndijat nyújtott törekvő 
iparosokj részére. 

A mult éu eseményei. 
Halálozás. 

A városi tisztviselők és törvényhatósági biz. közgyű-
lés tagjai közül meghaltak: Mayer Emil gözmalmi igazgató, 
a malomipar lelkes munkása, ki a törvh. bizottságnak is 
hosszabb időn át tag ja volt febr. hó 10. Dragota Miklós 
földbirtokos, biz. t a g febr. 22. Knoll Rudolf háztulajdonos, 
biz. tag febr. 28. Kéki Sándor birtokos, biz. tag okt. 26. 

Kertész János birtokos, biz. tag nov. 13. Boczkó Sámuel 
r. fökapitany törvh. biz. tag decz. 16. Haranghy László 
számvevő. 

Elhaltak továbbá január hó 25-én Mitrovits Gyula ev. 
ref. lelkész, kiben a ref. egyház egyik oszlopos tag ját 
vesztette el. 

November hó 6-án Ciolta János Fiume volt polgár-
mestere, ki városunk díszpolgára is volt, meghalt; a küldött 
értesítés folytán a városi tanács koszorút helyezett ravata-
lára, azonban az idő rövidsége miatt magát a temetésen 
nem képviseltethette. 

Törvényhatósági és társadalmi életünkben még a kö-
vetkező fontosabb események fordultak elő: 

Február hó 11-én és 12-én tartotta meg a számon 
I kéröszéket főispán ur az 1902. évi julius hó 1-től deczetn-
I ber hó 31-ig beérkezett ügydarabokra vonatkozólag. 

Az iskolák segélyezése ügyében több napon keresztül 
! az egyházak kiküldötteivel tartattak tárgyalások. 

Á lótenyésztési területek beosztása tárgyában február 
| 26-án a vármegyeház nagytermében Losonczy Mihály 

földmivelésügyi miniszteri tanácsos elnökletével értekezlet 
I tartatott, melyre, mint polgármester, meghívást nyertem, a 

: város részéről még Király Gyula tanácsos volt jelen. 

Márczius 29-én a kőmives, ács, pék és szabó munká 
i sok munkaszüntetése kezdődött; azonban a polgármesternek 
i a rendőrséggel történt közreműködése folytán április 25-én 

megszűnt. 
Május 8-án Popovits István posta- és távirdafelügyelő 

kezdeményezésére a postai kézbesítések ügyében az összes 
kertgazdák értekezletre hivattak össze, melynek eredménye 
az lett, hogy a kézbesítéseket a kertségek részére most 
már a csőszök végzik, kik mindennap egy meghatározott 
helyen a küldemények átvétele végett jelentkeznek. 

Május 18-án a törvh. joggal felruházott városok pol-
gármesterei tartották városunkban értekezletüket, kiknek 
méltó fogadtatásáról a városi tanács és a polgármester 
gondoskodott. 

Május 22-én tartatott a Rákóczi-ünnepély a kuruez 
háború kezdetének 200 éves évfordulója alkalmából. 

Junius hó 11-én a kolozsmonostori gazdasági taninté-
zet hallgatói keresték fel a Hortobágyot tanulmányutjok 
alkalmából, ahol is szíves ellátásban részesültek. 

Szintén junius hóban tartattak meg a szokásos tavaszi 
lóversenyek, amely alkalommal a város a szokásos 100 db 
cs. és kir. aranyat kiszolgáltatta. 

Szeptember hó 30-án az önkéntes iskola adatott át a 
! használatnak. 

Október 12-én nyílt meg a siketnémákat gyámolító 
egyesület iskolája, ahol 26 gyermek talál oktatásra, kik • 

I közül 18-at az egyesület sa ját költségén tart. 
Deczember 3-án nyílt meg a műpártolóegyesület kép-

í kiállítása és nyitva volt deczember 16-ig. 

Debreczen sz. kir. v á r o s 

törvényhatósági bizottsága 
névjegyzéke az 1903-dik évben. 

Elnök: Bizáki P u k y G y u l a főispán 

Á b r a h á m L á s z l ó t. főügyész 
A c z é l Géza főmérnök 
Alföldi Gábor 
Áron Miksa 

b Áron Jenő 

Kossuth-u. 51. 
Dégenfeld-tér 7. 
Sz.-Anna-u. 33. 
S/..-Anna-u. 24. 
S?.échenyi-u. 22. 



dr. Bacsó Dezső 
Bácsi András 
dr. Bakonyi Samu 
Bakos János 

10 Balázs Ödön 
dr. Balkányi Miklós 
id. Balogh István 
Balogh István 
id Bányai István 

15 dr. Benedek János 
dr. Berger Andor 
Berger Jenő 
Bernáth Elemér 
Bészler Károly tan. árv. elnök 

20 Bihari István 

bilkei Kövesdi Imre 
Boczkó Sámuel r.-tőkapitány 
Bódogh István 
Böszörményi Mihály 

25 Böszörményi Pál 
dr. Bruckner Ernő 
dr. Burger Péter 

Csanak József 
dr. Csíkos Sándor 

30 Csóka Sámuel tanácsnok 
Czégély Ferencz 

Dávid Mihály 
Debreczeni Lajos 
Debreczeni Jenő 

35 dr. Derakassy István 
Dicsöli József 
Dobieczki Sándor 

Erdei Ferencz 
Eritz Ernő 

40 Falk Lajos 
Faragó András 
dr. Ferenczy Gyula 
dr. Fejér Ferencz 
Fleischmann Mór 

45 dr. Freund Jenő 
Fried Emil 
Fűrst Ödön 

Gara Alajos 
Gebauer Károly 

50 Géresi Kálmán 
dr. Gulyás István 
Gyarmati István 
Gyarmati János 
G y ö r f f y Aladár 

55 Győry Kálmán 

Hanke L a j o s gyámpénztáros 
Haranghy László számvevő 
Harangi Sándor 
Hauer Bertalan 

60 Hajdú Gyula 
Hegedűs Ferencz 
Herczeg János 
Hidvéger Mihály 
Hochfelder Jakab 

65 Horváth István 
i f j . Horváth Tamás 
Horváth János 
Hutflész Kázmér 

dr. Irinyi István 

70 Kálmán András 
dr. Kalmár Barna 
id. Kardos László 
Kaszanyitzky Endre 

József kir. h.-u. 12. 
Kolcsey-u. 5. 
Piacz-u. 87. 
Kigyó-u. 25. ' 
Burgundia-u. 
Kossuth-u. 32. 
Miklós-u. 45. 
Bethlen-u. 16. 
Bethlen-u. 30. 
Miklós-u. 19. 
Széchenyi-u. 21. 
Arany János-u. 2. 
Széchenyi-u. 9. 
Kossuth-u. 14. 
Csapó-u. 66. 
Sz.-Anna-u. 57. 
Mester-u. 33. 

Arany János-u. 12. 

Rákóczi-u. 9. 
Csapó-u. 19. 
Piacz-u. 55. 

Péterfia-u. 22. 
Barna-u. 2. 
Miklós-u. I 

Eötvös-u. 52. 
Verbőczy-u. 10. 
Gázgyár. 
Sz.-Anna-u. 22. 
Széchenyi-u. 4. 
Deák Ferencz-u. 19. 

Miklós-u. 37. 
Hunyadi u. 14. 

Miklós-u. 33. 
Rákóczi-u. 49. 
József kir. h.-u. 41. 
Piacz-u. 27. 
Kossuth-u. 13. 
Piacz-u. 70. 
Hatvan-u. 37. 
Széchenyi-u. 13. 

Homokkert 4. 
Arany J.-u. 4. 
Hajó-u. 6. 
Rákóczin. 11. 
Bethlen-u. 29. 
Hatvan-u. 2. 
Péterfia-u. 51. 

Arany-J.-u. 51. 
Sz.-Anna-u. 60. 
Hatvan-u. 42. 
Kossuth-u. 21. 
Csapó-u. 27. 

Ispotály. 
Arany J.-u. 28. 
Hatvan-u. 13. 
Kossuth-u. 48. 
Péterfia-u. 44. 
Csapó-u. 51. 

Arany J.-u. 4. 

Teleki-u. 20. 
Csapó u. 26. 
Kossuth-u. 9. 
Piacz-u. 57. 
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Kecskés István Barna-u. 16. 
75 id. Kéki Sándor Péterfia-u. 70. 

i f j . Kéki Sándor Csapó-u. 55. 
Kelemen Gábor Kigyó-u. 33. 
dr. Kemény Mór Piacz-u. 18. 
Kenyeres Károly Széchenyi-u. 53. 

80 dr. Kenézy Gyula Batthyány-u. 7. 
Kerekes Géza Hunyadi-u. 9. 
i f j . Kertész István Bethlen-u. 49. 
Kertész Mihály Mester-u. 31. 
Kertész János Bethlen-u. 51. 

85 Király Gyula tanácsnok Csapó-u. 25. 
Kiss Albert 
Kiss Aron * Hatvan-u. 1. 
Kiss Bálint Péterfia-u. 50. 
Kiss Mihály Bethlen-u. 66. 

90 K. Kiss József Rákóczi-u. 47. 
dr. Kocsár Gábor Sz.-Anna-u. 8. 
dr. Kola János Piacz-u. 6. 
Komlóssy Arthur Bethlen-u. 10. 
Komlóssy Dezső Bethlen-u. 4. 

95 Koncz Á k o s közlevéltárnok Arany J.-u. 28. 
Kondor Kálmán számvevő Péterfia-u. 12. 
Kopányi Dávid Miklós-u. 40. 
Koszorús Lajos Hatvan-u. 4. 
Kovács Lajos Timár-u. 25. 

100 Kovács Sándor számvevő Kandia u. 10. 
Kovács József polgármester Hatvan-u. 19. 
Körner Adolf tanácsnok Sz.-Anna u. 34. 
Kövendi Domokos Maes-puszta. • 
Kulcsár Endre Mester-u. 31. 

105 Kulcsár Gábor Kossuth-u. 47. 
Kuruc/. Miklós Hüvelyes-u. 6. 

Lengyel Imre Hatvan-u. 54. 
Lestyán Adorján 
Lőfkovics Arthur Sz.-Anna-u. 18. 

110 Lukács Ármin Széchenyi-u. 24. 

dr. Magoss György alügyész Vár-u. 10. 
Márk Endre Hatvan-u. 26. 
Márton Imre Szálkái u. 10. 
Máthé Miklós házipénztárnok Jókai-u. 6. 

115 dr. Medgyaszay Dezső árvaszéki 
Füvészkert-u. 13. 

Medgyaszay Miklós árvaszéki 
Rákóczi-u. 63. 

Medgyessy La jos közgyám Széchenyi-u 5. 
ifj. Mike Ferencz Mester-u. 35. 
Miskolczy Jenő Kossuth-u. 53. 

120 Móricz Ferencz Kossuth-u. 60. 
dr. Moskovitz Jenő Széchenyi-u. 39. 

1. Nagy Bálint Péterfia-u. 41. 
dr. Sz. Nagy Kálmán 
dr. Nagy Lajos Darabos-u. 1. 

125 Nagy Sándor Varga-u. 13. 
dr. Nagy Zsigmond Darabos-u. 59. 
Nagy Jakab József kir. h.-u. 31-
T. Nagy János Erzsébet-ut 34. 
Nemes Kálmán Batthyány-u. 9. 

130 Némethi Lászlp Méliusz-tér 15. 
Némethi Sándor Lorántffy-a. 46. 

Oláh Károly tanácsnok Hatvan-u. 12. 
Otrokocsi Végh János Csapó-u. 23. 
öry Mihály Hatvan-u. 68. 

135 Pálfi Ferencz Rákóczi-u. 62. 
Pálfi Gábor Attila-tér 1. 
i f j . Pájer József Egymalom-u. 6. 
dr. Peczkó Ernő Sz.-Anna-u. 13. 
Pethő István Teleki-u. 84. 

140 Polgári Bálint 
Polgári Sándor Csemete-u. 5-
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Pongó Lajos Rákóczi-u. 19. 
dr. Popper Alajos József kir. h.-u. 19. 

Reichmann Ármin Piacz-u. 64. 
145 Rickl Antal Kossuth-u. 16 

Rickl Géza Piacz-u. 39. 
Riesz Henrik Hatvan-u. 58. 
Rochlitz Arthur Burgundia-u. 17. 
Roncsik L a j o s főszámvező Péterfia-u. 44. 

150 Rósenfeld Salamon Piacz-u. 68. 
dr. Rothschnek V. Emil Kossuth-u. 15. 

Salánki Ferencz Bethlen-u. 24. 
Sarkadi Ferencz 
dr. Sárváry Gyula t. főorvos Kossuth-u. 35. 

155 Seres András Bethlen-u. 53. 
Serli Ede József kir. h.-u. 30.' 
Sesztina Lajos Piacz-u. 23. 
Simon István Vígkedvű Mihály-u. 60. 
Simonffy Imre Batthyány-u. 1. 

160 Somogyi Pál Bethlen-u. 43. 
ifj. Schwarz Vilmos Egyháztér 17. 
Szabó István adópénztáros Egymalom-u. 4. 
Szabó Kálmán tanácsnok Kossuth-u. 28. 
Szabó Kálmán keresk. Kossuth-u. 36. 

165 Szabó Lajos Péterfia-u. 81. 
Szabó József Rákóczi u. 39 
dr. Sz. Szabó József Kossuth-u. 29. 
Szántó Győző Piacz-u 49. 
dr. Szántó Sámuel Miklós-u. 23. 

170 Szathmári Ferencz Bethlen-u. 28. 
dr. Széli Kálmán József kir. h.-u. 35. 
Szentesi János Sz -Anna-u. 56. 
Szentkirályi Tivadar Burgundia-u. 22. 
Szép József Hatvan-u. 28. 

175 Szikszay Albert Teleky-u. 35. 
Szikszay Gyula Margit-fürdő 
Szikszay Lajos Péterfia-u. 43. 
Szilágyi Bálint Bethlen-u. 5. 
Szilágyi Imre Piacz-u. 10. 

180 Szinay Gyula Rákóczi-u. 15. 
Szűcs István Hatvan-u. 62. 

Tamássy Béla Szent-Anna u. 4. 
dr. Tóby Elek Széchenyi-u. 45. 
dr. Tóth Emil Kossuth-u. 35. 

185 Tóth István Péterfia-u. 16. 
K. Tóth Kálmán Ispotály. 
Tóth Kálmán ip. test. eln. Egyház-tér 17. 
K. Tóth Sámuel Péterfia-u. 1. 
Török Bálint Kétmalom-u. 11. 

190 dr. Tüdős János Péterfia-u. 3 l . 

dr. Ujfalussy József Piacz-u! 44. 
Ungvári József Péterfia-u. 29. 

Zádor Lajos Kossuth-u. 11. 
Zöld Mihály Bethlen-u- 41. 

195 Zöld János Mester-u. 26. 

Jámbor István Garai-u. 28. 
Jámbor János Miklós-u. 15. 
Jobbágy János Varga-u. 24. 
jóna Dániel Józsel kir. her-u. 16. 

200 Jóna István Kossuth-u. 54. 
Jóna János Kossuth-u. 63. 
Jósa Vincze Verbőczy-u. 3. 
Juhász Ignácz Kossuth-u 52. 

Váczi János Szent Anna-u. 11. 
205 dr. Varga Elemér aljegyző Sz.-Anna-u. 25. 

Varga Károly aljegyző tb. tan. Eötvös-u. 20. 
Varjas Sándor Búsi-u. 20. 
Varjas János Veres-u. 15. 
Várai János Meszena-u. 1. 

210 Vecsey Imre főjegyző Egyháztér 11. 
Vecsey Zoltán Piacz-u. 7. 

Vecsey Viktor Piacz-u. 11. 
Weichinger Károly Arany János-u. 2. 

dr. Wolaffka Nándor - Szent-Anna-u. 21. 
A nagyobb betűkkel szedett nevek városi tisztviselőké. A r 

des betűsök a választott bizottsági tagok és a dűlt betűvel s 
dettek a virilis bizottsági tagok nevei. 

A múltból. 
Debreczen sz. kir. város kebelében létező Nemesek 

összeírása 1847. febr. 26-ikáról. 

(Csapó-uteza.) Ari L a j o s , B á t s i László, Budaházi Jó-
zsef, id. Borsai Sándor, B o l d o g János, Bihari Bálint, Be 
tyei Dániel, i f j . B o g d á n Dániel, özv. B ú z á s Pálné, Bu jdosó 
G y ö r g y , Bihari László, Bihari Sándor, Balogh József , i f j . 
Bihari Ferencz, Borsi József , Szentimrei Csizmadia István, 
Csonka Sándor, Balogh G y ö r g y árvái, Császi János, Dal-
madi István, Dalmadi Miklós, Dalmi Mihály, Deák Mihály, 
Szikszay Mihály, Főris Ferencz, Fekete L a j o s , Fodor Bálint, 
Gyarmati András . Gyarmati T a r Károly, Huszka János, 
Hevesi János, Hevesi Gábor, i f j . Hevesi Gábor, Hevesi 
Mihály, Hevesi István, Hunyadi Sándorné, Jenei G y ö r g y , 
Jóna Bálint, Kálmán József , Kálmán István, Király József, 
K o v á c s L a j o s , K a j ó s Ferencz, Kozma Mihály, Kálmánchely 
La jos , K a j ó s Mária, Kémeri Mikó József, Kémeri Mikó 
L a j o s , K o v á c s József , Király Józse f ü g y v é d . Király István, 
Király Mihály, i f j . Király József, L e n g y e l Antal, Losontzi 
F a r k a s Károly, L o v á s z József , Matolcsy István, M e g y e i 
Gáborné, Marjai Károly, Mészáros Gábor, id. Molnár Sá-
muel, N a g y Mihály, Nyörte Gábor, Nyörte József, N a g y 
Balázs, Csókái Nagy Sándor, N a g y Gábor, Kis Orbán Dé-
nes, Oláh Péter, Péntek Ferencz, Péntek István, R á s ó La jos , 
Ritoóh József , Simonffy Ferencz, Szántai József , Szikszay 
Mihály né, Szegedi Sándor, T o l v a j Ferencz, T a r József , 
T o l v a j Bálint, id. T o l v a j János, U j v á r y Mihály, U j v á r y Jó-
zsef, id. V a r j a s András, i f j . V a r j a s András , V a r j a s József , 
V a r g a Pál, Sápi Sámuel, S á n t a István, i f j . V a r g a Mihály, 
V á r a d i Dániel, V e r e s A n d r á s ö r e g K o v á c s Ferencz, i f j . 
K o v á c s Ferenc, K o v á c s Péter , Ravasdi István. Holléri L a j o s 
Vincze La jos , Vincze Péter, T a k á c s Bálint, Oláh József. 
Percze József . 

Hírek. 
— P o s t a h i v a t a l e l n e v e z é s . Kereskedelemügyi m. 

kir. miniszter ur mult évi október hó 24-én kelt 7 0 , 9 8 7 . sz. 
rendelete alapján folyó évi f ebruár hó 16-tól az Óhatkócs 
p. u. postahivatal nevét Ohátpusz takócsra változtattat ik. 

— Lóosztályozások. A katonaság részére szükségelt és 
harczászatra alkalmas lovak osztályozását Hajduvármegye központi 
járásának községeiben raárczius hónapban a következő sorrendben és 
napokon tartatnak meg: 24-én Egyeken, 26-án Tisza Csegén, 27-en 
Balmazújvároson 29-én Mikepércsen és 30-án Vámospércsen. A ló-
osztályozások eszközlését — a szolgabiróságok közbejöttével — a 
katonaság márczius hónapban Hajduraegye összes községeire kiterjeszti. 

— Az éjjeli szolgálat pótdija. A rendőrtisztviselők, kapitányok, 
| fogalmazók és gyakornokok az éjjeli ügyeletesi szolgálatért 2 korona 

pótdijat kapnak. Hát bizony silányul csekély összeg ez a pótdij. 
! inkább borravaló számba vehető. A tanácshoz most tett előterjesztést 
I a főkapitányság, hogy a január hónapra eső 62 korona pótdijat 
! kiutalványozza. 

A Szamos folyó hajózhatása. Az Ecsedi láp lecsapol, 
i és szamosbalparti ármentesitő- és belvizszabályozó-társulat mozgalmat 
] indított a Szamos és a Kraszna folyók hajózhatása érdekében A tár-
; sulat előterjesztést tett a debreczeni kereskedelmi és iparkamarához, 

hogy ebben az ügyben a kereskedelmi kormánynál tegye meg a 
; kezdőlépéseket. A debreczeni kamara életre valónak találta az eszmét 
| és az ügy kivitelét kilátásba helyezte. Fontos és ki nem számitható 

nagy közgazdasági haszna volna ennek a vidéknek a Szamos hajóz-
I hatóvá tétele által. A folyó mindenütt óriási mederben folyik és a 
I czél könnyen kivihető lesz. 



— A csendőrség létszámának emelése. A honvédelmi ügy-
vivő a belügyi ügyvivővel egyetértőleg rendeletet bocsátott ki, amely 
Szerint a csendőrség létszámát nyolczszázhetven fővel emelik. A ren-
delet szerint négy uj szárnyparancsnokságot, tiz uj szakaszt és 
- /.áznegyvenöt uj őrsöt szerveznek. A létszámemelést április hó else-̂  
jóig végrehajtják és ugyanakkor felemelik a csendőrőrmesterek fize-
tését napi 15 fillérrel, őrsvezetőkét és csendőrökét napi 14 fillérrel. 
Kzzel szemben azonban beszüntetik az étkezési és elfogatási pótlékot. 

— P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . Debreczen sz. kir. város 
tanácsa a koronázási emlékünnep alkalmával létesített ala-
pítvány ipari czélra szánt 600 koronás ösztöndijára az 
1906—7. évre pályázatot hirdet. Felhivatnak tehát mind-
azon, elsősorban debreczeni illetőségű, szegényebb sorsú 
egyének, kik az ipar terén szerzett ismereteiket, tanul-
mányaikat közép vagy felsőbb ipariskolában tovább fejlesz-
teni óhajtják, hogy ezen ösztöndíj elnyerése iránti kérvé-
nyüket, okmányokkal kellőleg felszerelve a polgármesteri 
hivatalba f. évi juliufj hó 1-én délután 5 óráig, annyival 
inkább adják be, mert a később érkezendő kérvények tekin- ! 
tetbe vétetni nem fognak. Debreczen, 1906 február 8. A j 
városi tanács. 

— M a g y a r V é r t a n u k K ö n y v e . A közeledő októ- ; 
ber 6-ára szomorú aktualitásu könyv jelent meg Vass Jó- j 
zsef kiadásában. Az 1848 49-iki szabadságharcz miatt I 
kivégzett, legyilkolt, börtönben elhalt és egyébként elpusz- j 
tult, hosszabb börtönre elitélt hazafiak és honleányok bus 
történetét irta meg beható forrástanulmáuy alapján Kacziány 
Géza, szabadságharezunk régi búvára s könyvét tizenkét 
pompás szinnyonlattal s körülbelül hatvan feketenyomásu, 
egész oldalas képpel, fakszimilével és érdekes okmánymá-
solattal ékesité. Könyvében körülbelül 125 — 130 kivégzés-
ről számol be részletesen, oly vértanukról, kiknek eddig 
nevét sem ismertük, s kiket ó fedezett fel porlepte iratok- j 
ból és halálos ítéletekből. Számos kérdést tisztáz e müvé-
ben a vértanukra vonatkozólag, hiven adja elő az aradiak 
ki végeztetését, ez aktus teljes brutalitásában, fakszimilében 
közölve a hóhérnak adott bizonyítványt Damjauics meg-
öléséről, melynél a hóhér, Tichy őrnagy bizonyítványa sze-
rint, »a megkívántató jártasságot és ügyességet tanúsí-
totta* . Az erdélyi vérengzésekről, melyeknek csak Alsó-
Fejér megyében több mint 5000 ártatlan áldozata esett, i 
br. Kemény István főispán Fekete könyve alapján számol be, 
mely mű ma a legnagyobb könyvészeti ritkaság, a bácskai 
gyilkolások ötezer áldozatáról is körülményesen emlékezik 
meg, de legrészletesebben az egyes kivégzéseket s azok 
okait tárgyalja. Támogatják az élénk tollal megirt szöveget 1 

a pompás illusztrácziók, melyek egy részét Kovács Ernő | 
honvédórnagy, aradi várfogoly festett, más részük, mint pl. ! 
az olmützi magyar foglyok arczképe három lapon, Berzse-

nyi Lénárd ezredes festményéi alapján készült, mások ismét 
egyidejű képek hü másolatai. Három gyűjteményt látunk 
teljesen ez albumban: egyik a 144 olmützi arczkép, a má-
sik gr. Teleki Blanka albuma egész teljességében, tiz évi 
kufsteini fogsága alatt készített összes rajzaival, a harma-
dik Theresienstadt rab-élete tizenhét képben, egyik érde-
kesebb gyűjtemény a másiknál. A szines illusztrácziók Csány 
László s Jeszenák felakasztását, a 13 aradi vértanú kivég-
zését, Rázga Pál pozsonyi ev. lelkész utolsó útját, az aradi 
kazamátákat, Maderspachné megkorbácsoltatását, a pozsonyi 
kis diákok megvesszóztetését, Gasparics Kiüt megöletését, 
a hóhér eszközeinek szines rajzait stb. ábrázolják és min-
denik ilyen kép fedő boritéklappal van ellátva. Az összes 
képek gróf Kreit Béla ismert szabadságharczi muzeumának 
másolatai, a müvet szerző az ó gyermekkori barátjának 
gr. Kreit Bélánakis ajánlotta. E nagy mű méltó emléke ha-
zánk dicső vértanúinak s az irántuk érzett hazafias kegye-
let ébrentartására legalkalmasabb olvasmány. Az egész 
vászonba kötött, nagy negyediv alakú album ára 6 80 kor. 
Minden könyvesboltban kapható I Ezen mű tiszta jövedelme, 
az 1848—49-iki ereklyemuzeum fentartására fordittatik. 

Hirdetés. 
Móré András 1888. évi márczius 9-én a mező rendőrkapitány 

által az 1879, évi XXXI. törvény-Czikk 38-ik §-a értelmében 9. 
jegyzőkönyvi szám alatt erdőőrré lett felesketve. A jelentés szerint 
az erdőőri eskübizonyitvány elveszett. Az 1882. évi 38,701. sz. föid-
mivelési miniszteri rendelet értelmében az eskübizonyitvány elvesztése 
a város hivatalos lapjában közhírré tétetik azzzal a felhívással, hogy 
ezen eskübizonyitvány feltalálója azt a Debreczen város közigazgatási 
bizottságának 15 nap alatt szolgáltassa be. Debreczen, 1906 február 6. 
M. kir. erdőfelügyelőség. 

Villamos csengők, telefonok, villámhárítók 
berendezését minden terjedelemben, javí-
tását és évi gondozását legjutányosabban és 
jótállás mellett eszközli FÖLDVÁRI L. 
debreczeni első elektrotechnikai vállalata 
Kossuth-utcza 1. sz. (az udvarban). Villa-
mos felszerelések, zseb-lámpák, kerékpárok 

és alkatrészek raktára. 

Képes árjegyzék ingyen. Telefon-szám 168 

Uri divat, kalap és fehérnemű üzlet B é k é s 

L a j o s Debreczen, Piacz-u. 44. dr Ujfalussy-ház 

Angol női bluzsokat, f é r f i feliérnemüeket és kelen-

gyéket mérték szerint a legszebb kivitelben készit. 

T E L E F O N 308. M E L 0 C C 0 P É T E R 
GYŐR. BUDAPEST. DEBRECZEN. 

Képviselet: Debreczen és Hajdumegye részére: L U K Á C S V I L M O S N Á L , Hatvan-utcza 5 . 
M á r v á n y m o z a i k l a p . 
Műkő- és C z e m e n t á r u g y á i 
B e t o n és v a s b e t o n . 
Épí tés i v á l l a l a t . 
Á t e r e s z e k kész í tése . t S z a b a d a l m a z o t t g é p p e l g y á r t o t t Kar-

mantyus ós csömöszölt Öze-
m e n tosö v e k , Csatornázás . 

Beton és Granit to Ferrazo b u r k o l ó 
m u n k á k . 

Lukács Vilmosnál kaphatók rendkívül olcsó áron 
a JOHN-íéle kéménytoldó, 

m e l y m i n d e n k é m é n y huzatát m e g j a v í t j a , tus tzaklatás t megszünte t . 

•da-vftUalAtA 1906—101. 


