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A szinházbizottság ülése. 
A színházi bizottság f. hó 18-ikán ülést tartott. 

Az ülésen Vecsey Imre főjegyző elnökölt. Jelen vol-
tak Oláh Károly szinházfelügyelő tanácsnok, Kern-
hoffer József, Komlóssy Arthur, Szilágyi Imre, Zádor 
Lajos, Márk Endre, Aczél Géza, Fülöp János dr., Kom-
lóssy Dezső, Tóth István, Zilahy Gyula és Tóth Emil dr. 
aljegyző. 

Az ülés megnyitása után Vecsei Imre főjegyző 
előterjesztette, hogy az ülés legfontosabb tárgya a 
szinház átalakításának kérdése, A bizottság egy albi-
zottságod küldött volt ki, mely beterjeszti javaslatát 
s egyszersmind Bobula János fővárosi műépítész aján-
latát is a szinház átalakítására vonatkozólag. 

Bobula János ajánlatot tett, hogy a városi szin-
ház hosszú időre való bérbeadása esetén saját költ-
ségén átalakítja a nézőteret és a színpadot. Az albi-
zottság, mely tárgyalta az ajánlatot, javasolja, hogy 
Bobula ajánlatát fogadja el a bizottság, mivel a 
szinház átalakítása a városra két millió költséget ró 
és a szinház újjáalakítása igen sürgős. 

Oláh Károly ismerteti az ügyet. A szinház átala-
kítása igen sürgős, ugy a színpadé, mint a nézőtéré. 
A kisbizottság foglalkozott azzal az eszmével is, hogy 
uj színházat épitsen-e a város. De ez legalább két 
millió koronába kerül s ennyi pénze erre a célra most 
nincs a városnak. Tehát ettől a tervtől elállottak. A 
szinház átalakítását tartották a célszerűbbnek. Ez mint-
egy fél millió koronájába kerülne a városnak, amely 
összeget amortizációs kölcsön utján fedeznék. Közben 
ajánlatot tett Bobula, hogy ő a saját költségére haj-
landó a színházat felépíteni. De kívánja, hogy 18—20 
évre bérbe adják neki a színházat. Kívánja továbbá, 
hogy 20—25 százalékkal emelhessék a helyárakat. De 
azt is kiköti, hogy a szinház ügyeibe más, mint a 
városi tanács, bele ne szólhasson, tehát a színházi 
bizottság sem. Kész a szükséges összeget készpénz-
ben deponálni. A dolognak technikai akadálya nincs 
és jövő ősszel már meg is nyithatják az uj színházat. 
Előadó tanácsnok véleménye az hogy Bobula János 
ajánlatát fogadja el a bizottság. 

Márk Endre: A kisbizottság nem ülésezett. Pe-
dig ettől a bizottságtól várta volna a javaslatot. Az 
előadő tanácsnok előterjesztését magánvéleménynek 
tartja így hirtelenében nem lehet dönteni az előter-
jesztés felett. Alapos nyilatkozatok kellenek, hogy 
melyik mód a legcélszerűbb a szinház átalakítására 
vagy uj szinház építésére, a város, vagy pedig ma-
gánvállalkozó utján való felépítés. 

Zádor Lajos: Semmiféle privát vállalkozónak 
nem adná ki a színházat. A város maga felépíttetheti 
a színházat s a felépítésre szükséges összeget amorti-
zációs kölcsön utján vegye fel. Az a felfogása, hogy 
a színigazgatóval kötött szerződés értelmében hátra-
levő két évet várják meg, addig ne csináljanak sem-
mit, csak a szükséges átalakításokat. Ez idő alatt ké-
szítsenek alapos terveket a szinház teljes újjáalakítására, 
mert az a véleménye, hogy a jelengi helyén kell hagyni 
a színházat. 

Szilágyi Imre: Ugy a Bobula javaslatát, mint 
egyéb terveket most kell elbírálni a bizottságnak. 
Ajánlja, szólítsák fel Bobulát, hogy készítse el rész-
letes terveit, amelyért semmit sem kíván Bobula és 
terjessze be feltételeit és adják ki az ügyet az albi-
zottságnak véleményadás végett. 

Zádor Lajos meggyőzően fejtegeti, hogy az 
ügyet semmivel sem mozdítják elő azzal, hogy Bo-
bulával részletesen kidolgoztatják a terveit. 

Aczél Géza: Ezen az uton Debreczen modern 
színházát megoldani nem lehet. Először ugyanis azzal 
kell tisztában lenni, hogy uj színházat építsenek, vagy 
a mostanit renoválják. Költségvetést kell készíteni, 
hogy mennyibe kerül egy uj szinház felépítése és 
a mai átalakítása. Kijelenti, nem tartja helyes dolog-
nak a szinház építését magán vállalkozók alapján 
eldönteni, hanem nyilvános pályázatot kell hirdetni. 
Javasolja, bízzák meg a szükebbkörü bizottságot, hogy 
készítsen terveket és terjesszen be véleményt arra 
vonatkozólag, hogy uj színházat javasol-e építtetni, 
vagy a régit renováltatni. Ingyen munkát egy magán-
vállalkozótól nem fogadhat el a város. 

Tüdős János dr. osztja Aczél felfogását. Szak-
szerű és megfelelő előmunkálatot kell készíteni. Ezzel 
pedig a városi tanácsot bízzák meg. Javasolja, mondja 
ki a bizottság, hogy a mai szerződés lejártával már 
vagy az uj, vagy az átalakítóit színházat adja ki az 
uj színigazgatónak. A tanácsot pedig bízzák meg, 
hogy készíttessen alternatív terveket és költségvetése-
ket a szinház átalakítására és uj szinház építésére, 
konbinációba véve azt is, hogy vállalkozónak adják ki 
a színházat. 

Komlóssy Dezső elegendőnek tartja a szinház 
átalakítását. 

Kernhoffer József szimpatikusnak tartja azt a 
tervet, hogy magánvállalkozó — nem éppen Bobula, 
lehet más vállalkozó is, — saját költségén alakítsa át 
a színházat. 



A V Á R O S 

Komlóssy Arthur felszólása után a bizottság el-
fogadta Tüdős János dr. javaslatát azzal, hogy a ta-
nács 1909 december 3l-re elkészítse a terveket és költ-
ségvetéseket. 

Munkája nyomán kétségkívül reá fog szállni a 
munka legnagyobb mesterének: Istennek áldása és 
fáradozásának legszebb jutalma lesz a becsületes em-
berek elismerése, mely önzetlen fáradozását kiséri. 

Koncz Ákos. 

A munkáskertekről. 
Sok dicséretet olvasunk előkelő fővárosi lapok-

ban a debreczeni munkáskertekről. És ez a dicséret 
nekünk nagyon jól esik, mert ritkán hallunk alko-
tásainkról elismerő szavakat. A dicséret első sorban 
ugyan Szántó Győzőt illeti, de az ő révén Debreczen 
városára is esik egy sugár az elismerés melegségéből. 

Szántó Győző kétségkívül nagy érdemeket szer-
zett a munkáskertek megalapítása körül. Szóval és a 
sajtóban lelkesen agitált azok megvalósítása érdeké-
ben. Fáradozását siker koronázta és már igen sokan 
vannak, akik szeretettel ápolják azt a kis földet, 
melyet nekik az emberszeretet juttatott. 

Talán azért is volt oly gyors sikere a Szántó 
Győző vállalkozásának, mert ő egyike azon nagyon 
is összeszámlálható actouistáknak, akik a munkás és 
szegényebb néposztály érdekeit szivükön viselik. Az 
ő emberszeretete ismeretes azok előtt, akik virágzó 
gyártelepén dolgoznak és ismeretes mindazok előtt, 
akik az érdemeket méltányolni tudják. Együtt érez 
alkalmazottaival, résztvesz bánatukban és ott látjuk 
őt derülten, ahol az ő emberei nehéz munkájuk után 
örülnek és szórakoznak. Az emberszeretet jegyében 
vezeti szép vállalatát, megbecsüli a munkás kezeket, 
nem használja ki a munkaerőt a maga és részvény-
társasága fölös hasznára, hanam ellenértékét, a meg-
élhetés biztosságát adja azoknak, kik a szép vállalatot 
nevessé tették becsületes munkájukkal a külföld 
előtt is 

Mily kellemes érzés fogja el a munkást, midőn 
munkája befejeztével elmehet a szabad természetbe, 
az ő kis kertjébe. Könnyen és csaladja által is végez-
hető munkája nyomán szórakozást és hasznot talál 
abban a kis területben, melynek minden fűszála az 
ő szorgalmának gyümölcse. És midőn látja az a 
munkás, hogy erejét nem használják ki az ő anyagi 
kárára és a tőke szertelen növelésére, hanem módot 
és alkalmat fognak neki nyújtani arra, hogy a gyár, 
munkából fenmaradt idejét egészséges szabad levegőn 
tölthesse, nem fog a maszlag után nyúlni, amelylyel 
a népbolonditók, a nemzetközi dologtalanok kecseg-
tetik. Hálás lesz azok iránt, akik benne a munkaerőt, 
a becsületes szorgalmat és józanságot szeretik és 
ezeket tehetségük szerint nemcsak tisztes munka-
bérért jutalmazzák, hanem módot adni nekik arra is, 
hogy megtanulják, miszerint a munkaadó és munkás 
közt megerősödött jó viszony és bizalmas együttérzés 
nagyobb hasznára van mindkét tényezőnek, mint az 
a lelketlen izgatás, mely nem a munkások jólétére, 
hanem az izgatók zsebére dolgozik. 

Jól mondja a Szántó Győző-féle munkáskertek 
egyik ismertetője, hogy „a jövő szociális politikája 
korbács helyett napfényt és földet fog adni a mun-
kásoknak". Itt az ideje az emberszeretet munkájának 
és ezt az időt megértette Szántó Győző, ez az igazi 
ember. 

Irodalom. 
..Remény". A hollandus irodalom egyik legnagyobb író-

jának, Heyermans Hermannak „Remény" című halászdrámája, 
mely most került színre a nemzeti színházban, megjelent a 
Magyar Könyvtárban is, mint e kitűnő vállalat 560—561. száma. 
A darab nagy költői erővel festi a hollandiai halászfalvak la-
kóinak végtelen nyomorát; hatalmas vádirat a hajósgazdák go-
nosz kapzsisága ellen, mellyel e szerencsétleneket nemcsak 
kizsákmányolják, hanem életöket is kockára teszik, rozoga 
hajókon küldve ki őket a tengerre, hogy aztán ők maguk a 
hajóbiztositó-társaságok pénzén gazdagodjanak. A szociális harc-
ban, mely munkások és munkaadók közt valágszerte folyik, 
alig hangzott el a Heyermansénél, megrendítőbb szózat. — A 
dráma, melyet Hevesi Sándor igen szépen fordított le, 60 fil-
lérért kapható minden könyvkereskedésben vagy a kiadócég-
nél : Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R. T., Budapest, 
Andrássy-ut 21. 

Hírek. 
— Személyi hir. Mr. Middleton, az angol földműve-

lési minisztérium egyik államtitkára, a kiváló német gazdász 
a héten Desewffy Aurél gróf, főrendiházi elnökkel megszem-
lélte a pallagi gazdasági tanintézetet, majd másnap a Horto-
bágyot. A magas vendégeket Kerpely Kálmán lovag aka-
démiai igazgató kalauzolta. 

— Jóváhagyás. A belügyminiszter jóváhagyta Deb-
reczen sz. kir. város törvényhatósági bizottsági közgyűlésé-
nek ama határozatát, melylyel a debreczeni statusquó izr. 
hitközség iskolája részére az 1909. évi renkivüli költség-
vetés terhére 2000 koronát és 16 öl bükkfát adomá-
nyozott. 

— Antal Gábor püspök köszönete. Antal Gábor 
dunántuli ref. püspököt Debreczen sz. kir. város 
Tanácsa meleghangú levélben üdvözölte jubileuma 
alkalmából. Az ünnepelt a következő levélben 
köszönte meg az üdvözletet: „Hálás köszönetet 
mondok azon jóakaratú figyelemért, amelytől 
indíttatva negyvenéves tanári és lelkészi műkö-
désem évfordulójának megünneplése alkalmából 
szíves jókivánatait és üdvözletét kifejezni méltóz-
tatott. Köszönetem nyilvánítása mellett az üdvöz-
letet és jókivánatot szivemből viszonozva, Isten 
szent áldásának kérésével maradok Komáromban, 
1909 junius 10-ikén. Igaz tisztelettel: A n t a l Gá-
b o r , dunántuli ref. püspök. 

— Lemondás. Lősch István állami anyakönyvvezető 
helyettes lemondott állásáról és visszament a hadsereg köte-

— A főiskola nj vezetősége. A debreczeni főiskolán az 
1909—1910. tanévre akadémiai igazgatónak megválasztották 
Erdős József dr. theológiai tanárt, jogi dékánnak Kovács Sán-
dor dr. jogtanár,t theológiai dékánnak Csiky Lajos theológiai 
tanárt, bölcsészeti dékánnak Pápay József bölcsészeti akadémiai 

— Siketnémák vizsgálata. A siketnémák helybeli 
intézetének évzáró vizsgálatát f. hónap 20-án délelőtt 11 óra-
kor tartják meg a városháza nagy termében. Az intézet veze-
tősége szívesen látja az emberbarátokat ezen vizsgálaton. 
Ez alkalommal a kézimunka kiállítás is megtekinthetők. 



— A kórházi bizottság ülése. Junius 16-án ülést 
tartott a kórházi bizottság Köner Adolf tanácsnok el-
nöklésével. A bizottság tárgyalta a kórházi orvosok fizetés-
emelési kérelmét és az ügyet megfelelő javaslattétel végett 
egy szükebbkörü bizottságnak adta ki. Csikós Sándor dr. se-
bészeti főorvos ezután reflektált a sajtó ama megjegyzésére, 
hogy a kórházból helyszűke miatt gyógyulatlan betegeket 
bocsájtanak ki. A bizottság megnyugvással vette tudomásul 
a főorvos nyilatkozatát, mely szerint az elbocsátott betegek 
teljes javult állapotban hagyták el a kórházat, mig mások 
szintén javultan övéik gondozásába mentek. Szóba került a 
sebészeti osztály kibővítése is és a bizottság megbízta Uj-
falussy József dr. kir. tanácsos, igazgató főorvost, hogy sa-
ját hatáskörében segítsen a bajokon. 

— Elégedetlen művészek. Mint a „Pesti Hirlap" irtja, a 
debreczeni Kossuth-szobor pályázatban részt vett művészek köré-
ben mozgalom indult meg, amely a szoborpályázat biráló-bizott-
ságának döntése ellen irányul. A művészek ugyanis ugy vélik, 
hogy a jury nem járt el kellő pártatlansággal, amikor a szak-
értők szerint is művészi színvonalon álló pályamunkák közül 
a kivitelre egyet sem talált alkalmasnak, holott szerintük a 
pályamunkák között több is volt olyan, amelyik méltán meg-
érdemelte volna az első dijat s az azzal járó megbízatást is. 
Ez a döntés a pályázaton résztvett művészeket arra birta, 
hogy egyrészt a nagy közönség tájékoztatására, másrészt a 
pályázaton résztvett művészek önérzetének megnyugtatása vé-
gett néhány hazai és egy-két külföldi művészből álló, pártatla-
nul ítélő juryt állítsanak össze s ezekkel biráltassák meg a jel-
zett pályázatra beküldött müveket. E jury összeállítása céljá-
ból mintegy tizenöt szobrászművész, köztük Holló Barnabás, 
Tóth István, Lukácsi Lajos, Istók János, Jankovich Gyula, Damkó 
József, Vass Viktor, Philip István, Szeszák Ferenc stb. elhatá-
rozták, hogy rövid időn belül összehívják a budapesti szobrász-
művészeket és itt megválasztják a jurybe fölkérendő hazai 
és külföldi szobrászművészeket, akiknek véleményét alkalmas 
módon a nagyközönség tudomására juttatják. 

— A lövő egylet közgyűlése. A polgári lövő-egylet 
f. hó 20-án délután 5 órakor tartja közgyűlését az egylet 
helyiségében. A közgyűlés estéjén 8 órakor társas vacsora 
lesz, mfclyre 19-ikéig lehet jelentkezni. 

H I R D E T É S E K 
7550/1909. sz. 

/Írlíjtési hiríetmény. 
Debreczen sz. kir. város közönsége a guti 

birtokon építendő cselédlakás következő munká-
latainak biztosítására zárt ajánlati versenyt hirdet: 

föld-, kőműves- és elhelyező-, ács-, asztalos-, 
lakatos-, mázoló-, üveges munkákra. 

Ajánlat tehető minden munkára egyettesen, 
munkanemenként külön-külön, de csakis a Deb-
reczen sz. kir. város által kiadott ajánlati és költ-
ségvetési űrlapokon, mely a városi mérnöki hiva-
talban — Simonffy-utca 2/b. — munkanemenként 
20 fillérért megszerezhetők. 

Ugyancsak a mérnöki hivatalban a terv álta-
lános és részletes feltételek naponta 8 - 1 óráig 
megtekinthetők. 

Az ajánlatok lepecsételt borítékban „Ajánlat 
a gúti cseléd-lakás munkájára" felírással ellátva 
Debreczen sz. kir, város polgármesteri hivatalban 
1909. évi julius hó 2-ik napjának d. e. 10 óráig 
adhatók be s ugyanazon nap délelőtt V ?ll órakor 
nyilvánosan bontatnak fel. 

Később érkezett, vagy a feltételeknek és ezen 
hirdetménynek meg nem felelő — távirati- és 
utóajánlatok — figyelembe nem vétetnek. 

Az ajánlat beadása előtt tartoznak ajánlatte-
vők az ajánlati összeg 5. §-ának megfelelő bánat-
pénzt a város házipánztárába letenni s az erről 
szóló elismervényt az ajánlathoz csatolni. 

Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig 
maradnak kötelezettségben. 

A város fentartja magának azon jogot, hogy 
az ajánlatok közül szabadon választasson, vagy 
azok mellőzésével a munkálatokat más uton biz-
tosithassa. 

Kelt Debreczen sz. kir. város Tanácsának 
1909 junius hó 11-ik napján tartott ülésében. 

Városi Tanács. 

Árverési hirdetmény. 
A Kövesdy János-féle, árvagyermekek felruhá-

zására tett és a város kezelése alatt álló alapít-
vány tulajdonát képező és a Puszta-Elep, Kö-
sülyszeg, álom zugi 65. sz. tjkvben, 89. hrsz. 
alatt foglalt púszta-elepi 354 kat. hold és 154 
négyszög-öl területű tanyabirtok a folyó 1909. 
évi junius hó 25-ik napján délelőtt 9 órakor a 
városház nagytermében tartandó nyilvános árve-
résen az 1909. év október hó 1-től kezdődő hat 
évre haszonbérbe fog adatni. 

Kikiáltási ár: 5200 korona. 
Az árverési feltételek a város számvevői hiva-

talánál (Városház I. emelet) a hivatalos órák alatt 
(délelőtt 8—1 óráig) megtekenthetők. 

Árverelni szándékozók kötelesek a kikiáltási 
ár 10%-át az árverés megkezdése előtt bánat-
pénzül készpénzben az árverelő bizottságnál le-

Debreczen sz. kir. város tanácsának 1909 junius 
hó 7-én tartott üléséből. 

Városi tanács. 

Árverési hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város tulajdonát képező 

Simonffy-u. 2. számú bérházban lévő 9. számú 
bolthelyiség a f. évi augusztus hó 1-től — 1912. 
évi április hó 30-ig terjedő két és évre a f. évi 
junius hó 29. napján délelőtt 9 órakor a város-
háza nagytermében tartandó nyilvános árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek bérbe adatnifog. 

Kikiáltási ár: 800 korona, 
Árverelni szándékozók [kötelesek a kiki áltási 

ár 10%-átaz árverelő bizottságnál bánatpénzül 
letenni. 

Az árverési feltételek a városi számvevői 
hivatalnál a hivatalos órák alatt (8—1 óráig) meg-
tekinthetők. 

Debreczen sz. kir. város tanácsának 1909 junius 
hó 14-én tartott üléséből. 

Városi tanács. 



A V Á R O S . 

folyó évi áptrilís havában megnyílt. 
Intézeti és fürdő-orvos Dr. S z á s z Adolf, ( lakik Piac-utca 59. sz.) 

A vizgyógyintézet látogatói a vizg/ógyintézet orvosa, vagy 
más o r v o s rendelménye alapján vehetik az intézetet igénybe s 
a rendelvény a fürdőszolgának átadandó. 

A vizgyógyintézet délelőtt 5 - Vs 9-ig, délután Vaö-től '/28-ig 
férfiak, délelőtt '/«9—12-ig és délután 1—'/:5-ig nők által 
haszálható. Ugyanott reggel 5 órától este 7-ig kádfürdő, hétfőn, 
szerdán és pénteken nők, egyéb napokon férf iak által használ-
ható gőzfürdő áll rendelkezésre. 

A fürdő felügyelőség. 

Arlejtési hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város közönsége az épí-

tendő ménesmesteri és lovász-lak munkálatainak 
biztosítására zárt ajánlati versenyt hirdet: 

Föld kőműves és elhelyező, — burkolati kő-
faragó, vas, ács, tetőfedő, bádogos, asztalos, laka-
tos, mázoló, üveges, szobafestő éskályhásmunkákra. 

Ajánlat tehető minden munkára együttesen, 
vagy munkanemenként külön-külön, de csakis 
a Debreczen sz. kir. város által kiadott ajánlati és 
költségvetési űrlapokon, melyek a városi mérnöki 
hivatalban — Simonffy utca 2/b. — munkanemen-
ként 20 fillérért megszerezhetők. 

Ugyancsak a mérnöki hivatalban a terv ál-
talános és részletes feltételek naponta 8—1 óráig 
megtekinthetők. 

Az ajánlatok lepecsételt borítékban „Ajánlat 
a ménesmesteri és lovász-lak munkájára" felírás-
sal ellátva Debreczen sz. kir. város polgármesteri 
hivatalában 1909. évi julius hó 2-ik napjának dél-

előtti 10 órájáig adhatók be s ugyanezen nap 
délelőtt 11 órakor nyilvánosan bontatnak fel. 

Később érkezett, vagy a feltételeknek és exen 
hirdetménynek meg nem felelő távirati- és utó-
ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Az ajánlat beadása előtt tartoznak ajánlat-
tevők az ajánlati összeg 5%-ának megfelelő bá-
natpénzt a város házipénztárába letenni s az er-
ről szóló elismervényt az ajánlathoz csatolni. 

Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges dönté-
sig maradnak kötelezettségben. 

A város fentartja magának azon jogot, hogy 
az ajánlatok közül szabadon választhasson, vagy 
azok mellőzésével a munkálatokat más uton biz-
tosithassa. 

Kelt Debreczen sz. kir. város Tanácsának 1909. 
évi junius hó 11-ik napján tartott ülésében. 

Városi Tanács. 

!! MEGJELENT !! 
• A V Á R O S I T A N Á C S K I A D Á S Á B A N • 

DEBRECZEN SZAB. KIR. 
V Á R O S É R V É N Y B E N L É V Ő 

SZABÁLYRENDELETEI-
NEK G Y Ű J T E M É N Y E . 
Az 564 oldal terjedelmű vaskos kötet ára 

2 K O R O N A . 
Kapható a városi könyvnyomda-vállalat iro-
dájában. Kossoth-atcza, városház-épület. 

A l a p í t t a t o t t 1 5 6 1 . 

« DEBRECZEN SZAB. KIR. V A R O S »» 

KÖNTVNTOnM-VAMLATd. 
(VAROSMÁZÉPÜLET, K O S S U T H - U T O L ) 

nriodern technika legújabb 
v ívmányaiva l fe l szere lve , ké-
sz í t mindenféle nyomtatva-
nyoKat a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, jutányos ár 
mellett. I 

JrleghivóK, e l j e g y z é s i kár-
tyáK, üzleti nyorntatványoK, 
Körlevele^ a legizlésesebben 
állíttatnak ki. — Yidéki m e g ' 
rendelésedet g y o r s a n és pon-
tosan eszközöl . ü D g g ) 

Tartós betüéreből készült tömöntvényekkel helybeli és vidéki nyom-
dáknak, könyvkötőknek Jutányos á f é f t föv id idő alatt szolgálunk. 

Olbmm ix. kir. Tini könymyomdn-villalaU. 1909—1922. 



Melléklet a „Város" 25-iki számához. 

A helyi vasút részvénytársasággal a villamos 
átalakítása tárgyában kötendő szerződés tervezete. 

Területhasználati szerződés, 

(tervezet) 
amelyet egyrészről Debreczen sz. kir. város közönsége, másrészről a Deb-

reczeni Helyi Vasút Részvénytársaság debreczeni bejegyzett czég a debreczeni 
helyi vasútnak villamos üzemre leendő átalakítása és berendezése, valamint ujabb 
kiegészítő vonalak épitése és mindezek üzemben tartása czéljaira szükségelt városi 
közterületek használata tárgyában egymással a következőkben kötöttek: 

A szerződés szövegében Debreczen sz. kir. város közönsége „a város", a 
Debreczeni Helyi Vasút Részvénytársaság czég pedig „a társaság" elnevezéssel 
jelöltetnek. 

A szerződés t á r g y a : vasút i vonalak, ép í tés i határ idő. 

1. §. A város a társaságnak jelen szerződés tartamára kizárólagos jogot ad 
arra, hogy Debreczen városának útjait, utczáit, tereit és hidjait az alább felsorolt 
irányokban vezetendő vonalokból álló városi vasút építésére és üzemben tartására 
díjtalanul használja. 

Az átalakítandó, illetve építendő városi vasút vonalai a következők: 
a) A m. kir. államvasutak debreczeni pályaudvarától kiindulva a Hunyadi-

utcza és illetve Deák Ferencz-utcza, Nagy-Piacz-utcza, Péterfia-utcza és Simonyi-
uton át a Nagyerdőn levő fürdőházig vezetendő kettős vágányu vonal; 

b) a fenti a) alatt emiitett vonalból kiágazólag a Kossuth Lajos-, Nap- és 
Szent-Anna-utczákon a magy. kir. államvasutak debreczen - szerencsi vonaláig 
vezetendő vonal. A város a saját tulajdonát képező közvágóhidi vonalat ezennel 
átengedi a társaság tulajdonába és a társaság a fent mondott vonalat a magy. kir. 
államvasutak által épitendő felüljárón át összeköti a közvágóhidi vonallal. 

Ezek szerint tehát a folytatólagos vonal lesz a mondott felüljárón át a 
közvágóhidra, illetőleg a magy. kir. dohánybeváltó hivatal telepére vezetendő vonal; 

c) az ugyancsak az a) alatti vonalból kiagazólag a Hatvan-utczán át a Deb-
reczen-hajdúnánási h. é. vasút Debreczen-Vásártér állomásig és onnan folytatólag 
a külső Baromvásártérig vezetendő vonal; 

d) az ugyancsak az a) alatt emiitett vonalból kiágazólag a Csapó-utczán, 
Árpád-téren és Hajduhadházi-uton át a laktanyák kapujáig vezetendő vonal; 

e) az ugyancsak az a) alatti vonalból kiágazólag a Homokkert-utczán át a 
b) alatti vonalban való beágazással vezetendő vonal. 

Ezen Homokkert-utczai vonal kiépítését és megnyitását a társaság 1915 
deczember 31-ig halaszthatja. 

/) A fenti vonalaknak a központi forgalmi teleppel való összeköttetés czél-
jaira szolgáló vonal. 

Forgalmi települ első sorban a helyi vasút jelenlegi forgalmi telepe szolgál 
és itt lévő kocsi színben történik a város által szolgáltatott villamos áram átvé-
tele is az áram s szolgáltatási szerződés 5-ik szakasza szerint. Az e helyen el 
nem helyezhető létesítmények czéljaira a város a társaság rendelkezésére bocsátja 
forgalmi telep czéljaira jelen szerződés tartamára az Ispotály-laposon azon területet, 
mely a Hajdusámson - nyírbátori vasút részére volt állomás czéljaira kilátásba 
helyezve. 

A villamos vasút e helyen fogja ujabb kocsi telepét és egyéb építményeit 
létesíteni, sőt amennyiben a város a jelenleg ott levő fatelepi részvénytársaság 
bérszerződésének lejárta után, vagy időközi megszűnése esetén a mondott rész-
vénytársaság által most elfoglalt területből a vasút mostani, Petőfi-téri telepének 
megfelelő nagyságú területet fog a társaságnak a Petőfi-téri telep helyett rendel-
kezésére bocsátani, akkor köteles lesz a társaság a Petőfi-téri létesítményeit is 
saját költségén oda átvinni — mely esetben az áram átvétel az ottani kocsi színben 
történik — és a Petőfi-téri területeket a városnak visszaadni. 

Minthogy az Ispotály-laposi állomás nemcsak a városi vasút, hanem a 
Debreczen—sámsoni, esetleg nyírbátori vasút czéljaira is fel fog használtatni az 
utóbbi h. é. vasút engedélyének egész tartama alatt, felek megegyeznek abban, 
hogy a helyiérdekű vasút a városnak a forgalmi telep közös használatáért hasz-
nálati dijat fog fizetni olyképen, hogy az Ispotály-telek értékének 5%-os kama-
taihoz a h. é. vasút tengelyforgalmának a városi vasút tengelyforgalmához való 
arányában hozzá fog járulni. 



A városi vasút ugy a személy-, mint a teherforgalom lebonyolítására szolgál, 
a b) alatti vonalból a dohánybeváltó hivatal telepére vezető vonalrészen és az e) 
alatti vonalon egyelőre csak teherforgalom fog lebonyolittatni. 

- A vasútépítés czéljaira netalán szükséges kisajátításokat a Homokkert-utczai 
vonal kivételével a társaság sajátjából fedezi, a Homokkert-utczai vonalhoz esetleg 
szükséges kisajátításokat a város fogja végezni a saját terhére. 

A társaság köteles a fent elősorolt összes vonalakat az „e" pont alatti kivé-
telével, a kereskedelmi m. kir. miniszter által a részletes építési tervek jóváhagyása 
alapján kiadandó építési engedély kézbesítésétől számított (12) tizenkettő hónap 
alatt — kivéve november, deczember, január és február hónapokat — kiépíteni és 
a vonalakat és minden tartozékukat üzemképes állapotba helyezve, felülvizsgálatra 
készen előállítani. 

2. §. A személyforgalmat villamos hajtóerővel kell lebonyolítani, a teher-
forgalmat gőzerővel is lehet folytatni. 

3. §. Az 1. §-ban megjelölt utvonalakra, illetőleg útirányokra a város a jelen 
szerződés fennállása alatt semminemű vasútra, vagy más közforgalmi közlekedési 
eszköz járatására területhasználati jogot és engedélyt másnak nem adhat, sem 
azokon vasutat maga sem építhet, illetőleg más közforgalmú közlekedési eszközt 
nem járathat. 

Kivétetnek e kizárólagosság alól a terek, melyekre másnak is adhat a város 
területhasználati engedélyt. 

A társaság jogosult az 1. §-ban megjelölt vonalakon kívül más vonalakat 
is az ebben a szerződésben foglalt feltételek mellett megépíteni és üzemben tartani 
és a város már most megadja neki erre a területhasználati jogot, ha a társaság 
megkapja a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ideiglenes vagy végleges engedélyét. 

Ha pedig más vonalakon a város kívánná, vagy harmadik személy ajánlaná 
valamely közlekedési eszköz létesítését, a város a tervezett vonalra nézve előjogot 
biztosit a társaságnak, mihez képest ily vasút v§gy más közlekedési eszköz léte-
sítésére első sorban a társaságot kell felszólítani. És csak ha a társaság nem lenne 
hajlandó a tervbe vett vasúti vonalat, illetőleg közlekedési eszközt sem a jelen 
szerződésben meghatározott feltételek mellett, sem a harmadik által kötelező módon 
megajánlott feltételek mellett létesíteni, szabad a városnak az illető vasúti vonal, 
illetőleg közlekedési eszköz létesítésére engedélyt kérni, vagy harmadik személy-
nek területhasználati jogot adni. 

Ha a város közönsége, vagy a harmadik személy nem villamos hajtó erőre 
tervezné a közlekedési eszközt, ugy a társaság előjogánál fogva vagy ugyanazt 
a hajtóerőt használhatja, vagy helyette villamos erőt alkalmazhat. 

A társaság tartozik a vele közölt tervezet és ennek feltételei el-, vagy el nem 
fogadásáról az értesítés vételétől számított 3 hónap alatt nyilatkozni és elfogadás 
esetén ugyanazon idő alatt és ezen szerződés feltételei mellett megépíteni. 

Harmadik személy a területhasználati jogot nem kaphatja meg kedvezőbb 
feltételek mellett, mint aminők mellett azzal a társaság megkínáltatok. 

4. §. Mihelyt a tiszta nyereség három egymásután következő évben a hat-
százalékot elérte, köteles a társaság a város kívánságára és azzal egyetértve meg-
állapítandó, a város területén levő vonalrészeken három kilométerig terjedő, de 
egyenként legalább 800 méter hosszú meghosszabbítást vagy kiágazást az első 
szakasz utolsó bekezdésében meghatározott időponttól számított 12 hónap alatt 
létesíteni. Az uj vonalakra a vállalat az építési engedélyt a felszólítás után azonnal 
megkérni s ha ezt nem teszi, vagy az 1-ső szakasz utolsó bekezdésében megha-
tározott időben az építést nem eszközölné, joga van a vámosnak a vállalat kárára 
és veszélyére az építést végrehajtani. 

Ezen kötelezettsége megujul, valahányszor a meghosszabbítás vagy uj 
kiágazás létesítése után a fentebb megjelölt tiszta nyereség egymásután következő 
ujabb (3) három éven át a (6) hat százalékot újra elérte. Megszűnik azonban ezen 
kötelezettsége, mihelyt a villamos vágányhálózat (30) hármincz kilométernyi össz-
hosszuságot elér a város belterületén. Az ezen kötelezettségek szerint létesítendő 
vonalak hosszába az előző szakasz értelmében a társaság által saját kezdeménye-
zéséből netalán épített vonalak hosszát be kell tudni. Kettős vágányu vonalak 
közül csak a MAv. állomástól a Nagyerdőig terjedő fővonal hossza tudatik be 
kétszeresen. 

A hat százalékos tiszta nyereség elérése előtt is köteles a társaság kiépíteni 
és nem rendszeres, hanem csak szükséghez mért forgalommal ellátni a létesítendő 
uj köztemető felé vezető vonalat legfeljebb egy és fél kilométer hosszban. 

A szerződés időtartamának utolsó (5) öt évében azonban a társaság vonal-
meghosszabbítást vagy kiágazást létesíteni többé nem tartozik. 

Vi l lamos áram. Építés i szabályok. 

5. §. A villamos áramot a társaságnak a város villamos műve szolgáltatja, 
amire nézve a felek egymással külön szerződést kötnek. 

6. §. A villamos áram vezetésére szolgáló vezeték a föld felett is elhelyezhető. 
A város tulajdonát képező épületek falaira való felerősítéshez a város az 

engedélyt már most megadja, a magán tulajdonosok házainak falaira valóesetle-

fes felerősítéshez az engedélyt a társaságnak az illető tulajdonosoktól kell 
ieszközölnie 



7. §. Az összes vonalak részben egy, részben kettős vágányúak lesznek, 
az egyvágányuakat a rendes forgalom akadálytalan lebonyolítására szükséges 
kitérőkkel kell ellátni. Ha később egyes vonalrészeken, vagy az egész vasútháló-
zaton a forgalom igényei a második vágány lefektetését vagy uj kitérők létesítését 
szükségessé fogják tenni, a város a második vágány lefektetésére és a kitérők 
beépítésére ezennel feljogosítja a társaságot, feltéve, hogy a kereskedelemügyi 
magyar királyi miniszter az engedélyt megadja. 

A vágányok a szabványok 1 435 m. nyomtávolsággal bírjanak. 
8. §. A vasút építéséhez, illetőleg annak villamos üzemre való átépítéséhez 

szükséges városi közterületek azon állapotban és azon helyszíni magasságban 
bocsáttatnak a társaság rendelkezésére, amint vannak. A társaság köteles az 
építéshez szükséges egyengető munkálatokat, feltöltéseket, leásásokat a pálya 
egész szélességében saját költségén végezni. 

A társaság köteles a vaspálya építése, illetőleg átépítése idejében burkolat-
tal nem bíró pályarészeken az ut- vagy utczakeresztezéseket, útátjárókat, a meg-
állóhelyhez vezetőket is ideértve, az illetékes hatóságok utasításai értelmében 
saját költségén burkoltatni, a hozzávaló burkolási anyagokat azonban a város 
ingyen adja át a helyszínen a társaságnak. 

Ott, ahol már kész a kövezet vagy más burkolat van, a sínek közti terület 
és ezektől jobbra és balra 0 30 - 0 30 méternyi szalag a városi hatóság ellenőrző 
utasítása szerint burkolandó, esetleg más burkolatanyaggal látandó el ós a vasú t 
építése, illetve átépítése folytán szükségessé válandó ezen burkolási munkálatokat 
a társaság köteles régi jó burkolási anyag felhasználásával saját költségén foga-
natosítani, a burkoláshoz szükséges uj anyagot azonban a város szolgáltatja és 
szállítja a muunka helyére. 

Műszaki tekintetekből beleegyezik a város, hogy a pályatest ós annak mel-
lékletei asphalttal burkolt vagy burkolandó utczákban nem asphalttal, hanem a 
város által ingyen szolgáltatandó koczkakővel burkoltassanak a társaság által. 

Köteles a társaság a pályát ugy építeni, hogy a síneknek az áram vissza-
vezetésére való felhasználása mellett úgynevezett kóborló áramok, — melyek a 
földbe fektetett gáz- ós vizvezető csöveket megtámadhatnák, — ne keletkezhes-
senek ; felelős lévén e mulasztásból keletkező károkért. 

Megállapodnak a felek, hogy a fővonal mindkét ágán a MAY. állomástól 
a kórházig minden utcza keresztezésnél és utczába való bekanyarodásnál Phőnix 
rendszerű sínek alkalmaztassanak. Ezen vonal többi részén, valamint a Kossuth-
utczán a templomon tulig, a Csapó-utczán a Veres-utozáig, a Hatvan-utczán a 
Reáliskoláig szinszékes rendszer, a többi vonalokon, illetőleg vonalrészeken pedig 
közönséges Vignol sínek alkalmaztatnak. 

Általában kiköttetik, hogy a szekerek és égyéb jármüvek közlekedése a 
pályatesten semmi akadályba ne ütközzék; ha ez mégis előfordulna, a társaság 
ezen akadályt hatósági felhívásra haladéktalanul eltávolítani köteles. 

A vezető sínek köze megfelelő módon kitöltendő. 
Későbbi építkezések a vonal természetéhez képest foganato sitandók. 
9. §. A társaság köteles továbbá azon munkák költségeit is viselni, amelyek 

a pályatest építése folytán a közforgalom biztosítása ós a vizek akadálytalan leve-
zetése végett szükségesek. 

10. §. A város a vasút építésének biztosítása érdekében intézkedni fog, hogy 
az építés ideje alatt a szükséghez képest egyes utczákban, utakon, tereken és hida-
kon a közlekedés korlátoztassék, esetleg egészen felfüggesztessék. 

Viszont azonban a társaság köteles a pályatest építését lehető gyorsan befe-
jezni, hogy a közforgalom a szükségen tul ne korlátoztassék. 

11. §. A járműveket a társaság állandóan jó karban és tisztán tartani köteles. 
Minden egyes vasúti kocsi korszerű fékező készülékkel látandó el. 

A város a személykocsik (25) huszonöt százalékkal való szaporítását köve-
telheti, ha az összes ülő és álló helyeknek legalább (70) hetven százaléka egy 
egész éven át állandóan el van foglalva. Amennyiben ezen kikötésekre vonatko-
zólag a város és társaság között nézeteltérés merülne fel, végérvényesen a keres-
kedelemügyi magyar kir. miniszter dönt; 

13. §. A társaság köteles az előállítandó épületek terveit a helyhatósági épí-
tési szabályrendelet értelmében, a vasútvonal fekvését feltüntető helyszínrajzok 
és hoszszelvényt 1: 1000 (vagy 1: 720) léptekben elkészítve, nemkülönben a vasút 
többi alkatrészeinek és felszereléseinek (sínek, váltók, kitérők, műtárgyak, forgalmi 
és berendezési eszközök stb.) részletes rajzait és leírását is, a város tanácsának 
(3—3) három-három példányban bemutatni, amelv azokat helybenhagyás végett a 
kereskedelemügyi magyar királyi miniszterhez (Í5) tizenöt nap alatt felterjeszti. 

13. §. A társaság tartozik a közutakon foganatosítandó minden építkezést a 
város tanácsával olyvégből bejelenteni, hogy a város a megfelelő rendészeti intéz-
kedéseket megtehesse. Á varos tartozik a bejelentés tudomásul vételéről és a netán 
szükségesnek talált rendészeti intézkedésekről a társaságot azonnal értesíteni, hogy 
a munka késedelmet ne szenvedjen. Az értesítés helyhatósági épitési engedélyül 
szolgál. Sürgős munkákat, ha azokra a társaság a miniszteri építési engegélyt 
megkapta, elegendő a városi mérnöki hivatalban bejelenteni és azokat ezen beje-
lentés után ós a mérnöki hivataltól nyert utasítás betartásával azonnal is szabad 
foganatosítani. 



Az építkezésnél a vonatkozó hatósági szabályrendeleteket és intézkedéseket 
pontosan be kell tartani. 

14. §. A vasút és annak összes tartozékai folytonosan jó- és üzemképes 
állapotban tartandók fent és a szerződés lejártakor ily állapotban adandók át a 
városnak. 

A z u tak használatára, azok fentar tására és átép í tésére v o n a t k o z ó r e n d e l -
kezések, köz- és m a g á n é p i t k e z é s e k a lka lmával k ö v e t e n d ő szabályok. 

15. §. A társaság tartozik a pályatestet, vagyis a sinek közötti részt és a 
sinszálaktól jobbra és balra (30) harmincz cm. széles sávot a saját költségén jókar-
ban tartani, de burkolt utczákban az ehez való burkolási anyagot a város szol-
gáltatja ingyen a helyszínére szállítva. 

A társaság tartozik a pályatesttől a forgalmi akadályokat — harmadik személy 
által okozott rendkivüli forgalmi akadályok kivételével — eltávolítani s azt min-
dig tisztán tartani. A társaság alkalmazottjai harmadik szemólyekül nem tekintetnek. 

16. §. A város a vasútnak és tartozékainak, valamint a vasút forgalmának 
a szerződés tartama alatt a közúti forgalommal szemben leendő megvédése végett, 
ezen szerződés kormányhatósági jóváhagyásától számított (3) három hónapon belül 
szabályrendéletet fog alkotni s azt kormányhatósági jóváhagyás végett felterjeszteni. 

17. §. Azon esetben, ha a vasút létesítése utáni időben ulczák, utak, terek 
vagy hidak szabályozása vagy csatornázása, avagy légszesz- vagy vízvezetéki 
csövek javítása vagy lefektetése folytán akár a pályatesten, akár annak tartozékain 
módosítások volnának eszközlendők, vagy fontos közérdek miatt a pályatestnek 
ós tartozékainak az illető ut, utcza vagy tér más részére való ideiglenes vagy 
végleges eltolása válnék szükségessé: köteles társaság a szükséges módosítások, 
eltolások s illetve visszahelyezésak munkálatait kártérítési igény nélkül teljesíteni; 
de viszont tartozik a város a társaságnak felmerülő saját költségeit a vonatkozó 
számla benyújtásától számított (30) harmincz nap alatt megtéríteni. A költség-
számlába nem számitható be azonban a felhasznált felépítményi anyag értéke. 

Ily módosítási és visszahelyezés! munkákat szükségessé tevő csatorna-, 
légszesz- vagy vízvezeték fektetési munkák, vagy egyéb közérdekű létesítések-meg-
kezdését a város legaláub (3) három héttel korábban fogja a társaságnak tudo-
mására juttatni, hogy az utóbbi ellenőrzési jogát gyakorolhassa. Halaszthatatlan 
ilynemű munkálatok azonban a városi mérnöki hivatal utasítása és a társaság 
ellenőrzése mellett nyomban is eszközölhetők. 

18. §. Ha a város a vasút létesítése utáni időben a vasút mentén valamely 
utczában, uton vagy téren másnemű burkolatot alkalmazni, vagy addig burko-
latlan utat, utczát vagy teret burkoltatni kívánna, akkor azt a vasútnak a pálya-
testén is a saját költségén fogja a város eszközöltetni. Az újonnan kövezendő 
utczákon a Yignol sinek sinszékes vagv Phőnix rendszerüekkel cserélendők ki. 

De a fenntartásra nézve a 15. §. határozmányai mérvadók. 
19. §. A városi vasút üzeme csak közcsatornák építése, légszesz- vagy 

bármely közvilágítási berendezés, vagy vízvezetéki csövek lefektetése, avagy más 
városi- vagy állami érdekekben foganatosítandó munkálatok, építések, továbbá 
tömeges kivonulások, diszmenetek, ünnepélyes fogadtatások és hasonló gyüleke-
zések alkalmából és tartamára szakitható meg, de csakis azokon a helyeken, ahol 
az akadályok mutatkoznak; ily esetekből kifolyólag azonban a vasút forgalmának 
megszakításáért a társaság kártérítési igényt nem tarthat. 

A vasút üzemét magánépitkezésokkel akadályozni nem szabad. Ha ennek 
daczára a vasút forgalmát magán munkák miatt beszüntetni, vagy átszállással 
fenntartani volna szükséges, az illető magánmunkák létesítője a társaságnak kár-
térítéssel tartozik. 

Ha (2) kettő napnál — előreláthatólag — tovább tart a szünetelés, jogosítva 
lesz a társaság a pályát, amennyiben az utte»t átalakítása nélkül lehetséges, ideig-
lenesen áthelyezni. Ugy ezen áthelyezésnek, valamint a visszahelyezésnek költ-
ségeit, nemkülönben a társaságnak teljes kártalanítását is, a pálya áthelyezését 
szükségessé tevő munka létesítője tartozik megfizetni. 

Ilyen munkák elrendelése, vagy engedélyezése előtt azonban a társaságot 
mindenkor meg kell hallgatni és az ő kérelmére azt, kinek érdekében a munkák 
elrendeltetnek vagy engedélyeztetnek, megfelelő óvadék előzetes letételére kö-
telezni. 

A város köteles hatósági intézkedésekkel is intézkedni az iránt, hogy a 
vasút forgalmát magánmunkáíatok ne akadályozzák, illetőleg, hogy elkerülhetetlen 
esetekben a forgalom akadálya a lehető legkisebb mértékre és időre szoríttassák 
és gondoskodni fog arról, hogy eziránt hatósági intézkedéseinek a legszigorúbb 
foganat szereztessék. 

20. §. A vonalak mentén álló fák nyesését a város teljesiti: ezeknek elmu-
lasztása esetében jogosítva van a társaság a fákat nyesetni. 

Szállítási d i jak . 
21. §. A személyszállítás díjtételei az 1. §-ban foglalt vonalakra akként 

állapittatnak meg, hogy egy-egy vonalszakasz maximális díjtétele (10) tíz fillér 
lesz s egy menetért, bármely útirány végéig terjedjen is az, (24) huszonnégy fii-



léméi magasabb díj nem szedhető. Tiz éven alóli gyermekek a rendes díj felét 
fizetik, (4) négy éven alóli ölben tartott gyermekek után.külön dij n e m j á r . Más-
részt a legkisebb menetdíj fejenként (10) tiz fillér. 

Hogy azonban a vasút használatára állandóan ráutalt közönség, különösen 
a munkások és tanulók érdekei figyelemben részesüljenek, mindennemű jegyből 
füzetek adatnak ki (25) huszonöt százalék engedménynyel és- havi bérletek (30) 
harmincz százaikos engedmény alapján. 

A személykocsikon csak egy osztály lesz. 
A vasutvonalak szakaszokra osztását a város és a társaság közös megálla-

podással fogják végezni. 
22. §. Az utasok csakis olyan podgyászt vihetnek magukkal a kocsikban, 

amelyet saját ülőhelyük terjedelmén belől, vagy azon ülőhely alatt, a többi utasok 
kényelmének zavarása nélkül elhelyezhetnek. Ezen ily módon elhelyezett kózi-
pod'gyászért külön dij nem jár. 

Egyéb utipodgyász, mint például nagyobb bőröndöket, ládákat, kosarakat 
és ahhoz hasonlókat a személyszállító kocsikon csak akkor lehet szállítani, ha az 
utasok kényelmének zavarása nélkül a kocsik előterein (perron), vagy esetleg 
azok teteján elhelyezhetők ós darabonként (25) huszonöt kilogrammnál nem ne-
hezebbek. Ezekért darabon kint ugyanolyan dij fizetendő, minta megfelelő útvonalon 
egy felnőtt személyért. Ha a társaság a személyi kiséret nélkül podgyászok és 
darabáruk szállítására külön kocsikat indít, mire azonban nem kötelezhető, akkor 
(50) ötven kilogrammig darabon kint (20) husz fillér és minden további (10) tiz 
kilogrammért (2) kettő fillér viteldijat szedhet be. 

23. §. A teherszállításra nézve legmagasabb szállítási díjul a leghosszabb 
vonalra waggon rakományok után a magyar államvasút! díjszabás szerint, kezelési 
és mellékilletékeken és a kincstári adón kívül (100) egyszáz kilogrammonként 
(16) tizenhat fillér állapittatik meg. 

A fenti maximális dijtétel határain belől a vállalkozó jogosítva lesz a szál-
lítási dijakat az egyes felekkel közvetlenül megállapítani. 

Oly illetékek és járandóságok, melyeket a társaság az államkincstár, a város 
közönsége, az államvasutak vagy más jogosultak részére beszedni, á.tszolgáltatni, 
illetve fizetni tartozik, mint pl.: a terhek utáni kövezetvámok, városi ill.etékek, a 
fenti díjtételekben nem foglaltatnak s ezeken felül fizetendők. A fel- és leraká-
sért és mérlegelésért járó díjtételek a magy. kir. államvasutakénál nagyobbak nem 
lehetnek. 

A város számlájára történő szállításoknál a fuvardíjakból 10% engedmény 
biztosíttatik. 

24. §. A társaság jogosítva lesz a személy- és teherszállításokra megállapí-
tott díjtételeket leszállítani, kedvezményeket engedélyezni és ezeket ismét meg-
szüntetni. 

25. §. Amennyiben a város kövezet-, ut- vagy hídvám beszedését rendelné 
el, azt a társaság a saját részére megállapított díjtételeken felül a közönségtől a 
már eddig is folytatott gyakorlat szerint beszedni s a városi pénztárba beszállí-
tani tartozik. Ezért a teljesítményért a város a társaságnak ugyanazt a jutalékot 
fogja fizetni és esetleg egyébb kedvezményeket nyújtani, amelyeket a magy. kir. 
államvasutaknak fizet, illetve nyújt. A város azonban sem ut-, híd- vagy köve-
zetvám cizmén, sem pedig más czimen nincsen jogosítva a vasúttól o l jan dij fize-
tését követelni, melyet a gyalog vagy kocsin közlekedő közönségtol is hasonló 
czimen nem szed. 

26. §., Ugy a személy-, mint az árudijszabás érvényességéhez a kereskede-
lemügyi m. kir. miniszter jóváhagyása szükséges, aki a város és a társaság közt 
a díjszabások, nemkülönben a vonalszakaszok ós menetrend megállapításánál netán 
felmerülő vitás kérdések tekintetében végérvényesen dönt. 

Üzemszabályok és m e n e t r e n d . 
27. §. A társaság köteles a kereskedelemügyi magy. kir.'miniszter által jóvá-

hagyandó üzemszabályzat határozmányait mindenben pontosan megtartani. 
28. §. A megálló és átszálló helyek számát és helyét, a város közönsége 

kívánságának figyelembe vételével, a mütanrendőri bejárás alkalmával, a bizott-
ság állapítja meg. Ha későb ujabb megállóhelyek létesítése, vagy a régiek áthe-
lyezése válnék szükségessé, az csak a város egyetértésével és a m. kir. vasúti és 
hajózási főfelügyelőséghez való bejelentés mellett történhetik. 

A társaság a maga vasúti menetrendjét a várossal egyetértőleg fogja esetről-
esetre megállapítani és a kereskedelemügyi magyar királyi miniszterhez jóváha-
gyás végett felterjeszteni. 

29. §. A személyszállító kocsikat a társaság április 16-ától október 15-éig 
reggel 6 órától este 10 óráig, október 16-ától április 15-éig pedig reggel 7 órától 
este 9 óráig forgalomban tartani köteles; ezen közlekedési időt azonban a tár-
saság ki is terjesztheti és a város tanácsának engedélyével meg is rövidítheti. 

A nyári időszakban a Máv. állomás és a Nagyerdő közötti fővonalon este 
10-től 11-ig 20 perczes időközben vonatok indíthatók. Úgyszintén vonatok indi-
tandók a színháztól előadás végével a szükséghez képest. 



A vasúti pályaudvarokba a fent meghatározott üzemidőn belül érkező és 
induló vonatokhoz a csatlakozások még a m. kir. államvasutak vonatainak késése 
esetén is lehetőleg biztositandók. 

30. §. A személyszállító kocsikat a Máv. pályaudvar és a Bika szálloda 
közti vonalszakaszokon legfeljebb öt percznyi időközben kell jövet-menet indítani. 
A többi vonalrészeken pedig jövet-menet 10 perczenkint. Nyári időszakban azon-
ban a személyszállító kocsikat a Máv. pályaudvar és a Nagyerdő közti fővonalon 
végig legfeljebb 5 percznyi időközben kell jövet-menet indítani. 

Jogosítva van a társaság a kocsikat rövidebb időközökben is indítani, vala-
mint jogosítva van a közönség által kevésbé igénybe vett vonalokon ós napsza-
kokban, a városi tanács előzetes engedélyével, az üzemet korlátolni vagy be is 
szüntetni. Viszont köteles a tanács felhívására ily szakaszokon az üzemet ismét 
helyreállítani. 

A menetrendre vonatkozó eme határozmányok a város és társaság által 
revidiálandók az első tiz év után abban a tekintetben, hogy azokon a vonalokon, 
ahol a személyszállításból származó bruttó évi bevétel kilométerenkin (30,000) 
harminczezer koronát meghalad, 5 perczes közlekedés követelhető. 

31. §. A közbiztonság, köztisztaság és közegészség érdekében az illetékes 
hatóságok által kibocsátott rendeleteket a forgalomban és pályafentartásban 
pontosan meg kell tartani. 

32. §. A kalauzok és kocsivezetők szolgálatközben tisztességes egyenruhát 
és szembeötlő számot tartoznak viselni. 

33. §. Rongyos és piszkos ruházatu, részeg vagy garázda viselkedésű, undo-
ritóan vagy ragályosan beteg egyéneket a kocsikban szállítani tilos. Bűzös s az 
egészségre ártalmas, a biztonságot vagy tisztaságot veszélyeztető vagy undort 
keltő tárgyakat, továbbá kutyákat vagy más állatokat a személyszállító kocsikon 
szállítani tilos. 

A város r é s z t v é t e l e a vállalatban. 
34. §. Hogy a város a maga részéről is elősegítse a még 32 évig tartó 

jelenlegi vasúti engedély lejárta előtt is a modern közlekedés megvalósítását ós 
figyelemmel arra is, hogy a most fennálló területhasználati szerződésben meg-
állapított beváltási kötelezettség helyébe a villamos vasúti engedély lejártával az 
ingyenes háramlás lép, továbbá arra, hogy a város részére a korábbi beváltási 
jog ós a vállalat hasznában való részesedés is biztosíttatik, a város az engedély 
első 10 évére a vasútnak üzemi szubvedcziót ad és ehez képest a város a társu-
latnak a villamos vasút üzembehelyezését követő naptári félévvel kezdődőleg tiz 
éven át 40,000- 40,000 (Negyven—Negyvenezer) koronát fizet előzetes félévi rész-
letekben és erről feltétlen fizetési kötelezettséget tartalmazó és leszámítolásra 
alkalmas külön kötelezvényt vagy részkötelezvényt fog kiállítani. Viszont a város 
a társaság mindenkori mérlege szerint kimutatott tiszta nyereségnek 5%>-ot meg-
haladó részében következőkép részesül: 

a) a tiszta nyereségnek (5) öt °/o-ot meghaladó, de (6) hat %-ot meg nem 
haladó részéből (10) tiz %-ot, 

b) a tiszta nyereségnek (6) hat %-ot meghaladó, de (8) nyolcz %-ot meg 
nem haladó részéből (25) huszonöt %-ot, 

c) a (8) nyolcz %-ot meghaladó, de a (10) tiz % ot meg nem haladó részéből 
(30) harmincz %-ot, 

d) a (10) tiz %-ot meghaladó részéből pedig (40) negyven %-ot kap a város. 
A városnak a fentebbiek szerint járó részesedését a társaság az évi mér-

legnek a közgyűlés által való megállapítása és a közgyűlés határozatának minisz-
teri jóváhagyás után legkésőbb harmincz (30) nap alatt tartozik a város pénz-
tárába befizetni. 

A v á r o s n a k b iztos í tott jogok. Háramlás, megváltás. 
35. §. Igazolvánnyal ellátott tényleges szolgálatba álló városi rendőrtiszt-

viselők, rendőrök, valamint tűz esetén tűzoltók a közúti villamos vasutat díjtalanul 
használják. 

A városi hatóság egyéb hivatalos közegei részére névre szóló (20) husz 
szabad-menetjegyet tartozik a társaság kiadni. 

36. §. A szerződés lejárta napján reggeli 5 órakor a jelen szerződés tárgyát 
képező összes vágányok, építmények az összes épületekkel és gépekkel, telekkel, 
valamint a vasúthoz tartozó személy- és teherszállító és egyéb forgalmi eszközök-
kel és egyéb, a vasút czéljaira szolgáló minden ingó és ingatlannal és összes 
tartozékaival és pedig a városnak ugy belső, mint külső területén, továbbá a 
beruházási ós leírási alapok, valamint a társaságnak az egész vállalati idő alatt 
tulajdonába jött szabadalmak használati joga teljesen tehermentesen, ingyen és 
kártérítési igény nélkül teljes jó, használható, üzemképes állapotban átmegy a 
város tulajdonába és birtokába. 

.A város jogosítva van saját közegei által a vasútnak minden tartozékai 
minőség és mennyiség szerint állandóan ellenőrizni, ezenkívül a szerződés lejárta-
kor a város tulajdonába átadandó tárgyak mennyiségének és minőségének meg-
állapítása végett a jelen szerződés lejárta előtt öt évvel bizottságilag leltár vendő fel. 



Köteles lesz a társaság az átadáskor az üzem akadálytalan (1) egy hónapi 
folytatására minden néven nevezendő elhasználás! és fentartási anyagot is díj-
mentesen átadni. 

Ha a társaság mindazon tárgyakat, melyeket az előzők szerint felvett és 
utólag a szerződéshez — ennek kiegészítő részeként — csatolandó leltár alapján 
átadni tartozik, a város közönségének üzemképes jó állapotban át nem adná, vagy 
át nem adhatná, köteles a megfelelő értéket készpénzben megtéríteni. 

37. §. Á városnak jogában áll, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vas-
utat ós annak az előző §-ban megjelölt tartozékait a szerződés lejárta előtt is és 
pedig az üzem megkezdésétől számított 20-ik évtől fogva kettő évi előzetes fel-
mondás után megváltás utján tulajdonába vehesse ós a jelen szerződést meg-
szüntethesse. 

Ezen megváltás ára az üzem megkezdés napjától számítva husz {20) évtől 
(25) huszonöt évig a befektetett tőke és annak husz (20) %>-a. 

Huszonöt (25) évtől harmincz (30) évig a befektetési tőke és annak tizenöt 
(15) °/o-a. 

Harmincz (30) évtől harminczöt (35) évig a befektetési tőke és annak tiz 
(10) %-a. 

Harminczöt (35) évtől negyven (40) évig a befektetési tőke és annnk öt (5) %-a. 
Negyven (40) évtől (50) évig a befektetési tőke. 
Ötven (50) évtől ötvenöt (55) évig a befektetési tőke ötven (50) %-a. 
Ötvenöt (55) éven tul a befektetési tőke huszonöt (25) % a. 
Befektetési tőkének tekintetik az az összeg, melyet a társaság a vasút enge-

délyben és ennek függelékeiben megállapított alaptőkéiből a villamos vasutba ós 
annak az előző §-ban megjelölt tartozékaiba üzleti könyvei szerint tényleg befektetett. 

A város fenntartja magának a jogot, hogy ugy az első, mint a későbbi 
ujabb beruházások tekintetében saját kiküldött közegei utján szerezzen meggyő-
ződést^ hogy mennyit tesz minden esetben a tényleg befektetett összeg. 

A megváltási jog gyakorlása esetén a birtokbavétel mindenkor az illető év 
január havának 1. napján reggel öt (5) órakor történik, amikor a társulat a meg-
váltás tárgyát képező vasutat összes tartozékaival teljesen üzemképes, használható 
jó állapotban — a megváltási ár egyidejű kiegyenlítése ellenében — a városnak 
átadni, az engedélyokiratot pedig előzetesen kieszközlendő jóváhagyás alapján 
átruházni tartozik. 

A be nem fektetett beruházási tartalék megváltás esetén nem vétetik a 
vasút tartozékának. 

Ha a társaság az átadást nem teljesítené, jogában áll a városnak, hogy a 
megváltási ár birói letétbe helyezése mellett önmaga kérje az engedélyokirat átru-
házását és hogy a vasúti vállalatot összes ingó ós ingatlan tartozékaival, ugy, 
amint azt a társulat átadni tartozott volna, birói eljárás mellőzésével közigazgatási 
uton birtokába vegye. 

Az utóbbi jog biztosíttatik a város részére az esetre is, ha a társaság a szer-
ződés tárgyát képező vasutat és tartozékait az áthárainlás beállta esetén bármi 
okból átadni vonakodnék. Viszont jogában áll a társaságnak, hogy ha ugy találná, 
hogy a város szerződésellenesen helyezte magát birtokba, igényeit birtokon kívül 
birói uton érvényesíteni. Ha a megváltás időpontjában a vasutas annak tartozékai 
szerződésel.'enesen meg volnának terhelve, a .város megfelelő fedezeti összeget 
megváltási árból visszatarthatja és a szükség tartamára letótileg kezelteti. 

38. §. A társaság a vasutat és a tartozékait sem zálogjoggal, sem egyéb 
jogokkal telekkönyvileg nem terhelheti meg. Jogosítva van a város a társaságnak 
a városi területen emelendő építményeire a jelen szerződésben biztosított átháram-
lásí, illetőleg megváltási jogot, valamint a jelen §. első bekezdésében körülirt meg-
terhelés! tilalmat saját költségén telekkönyvileg feljegyeztetni. 

39. §. Akár a jelen szerződés időtartamának lejárta folytán, akár megváltás 
utján, vagy bármely más czimen j u t a város a vasútnak birtokába, szabadalmi dijat 
a társaságnak a vasútnál netalán alkalmazott szabadalmi tanálmányokért fizetni 
nem fog. 

40. §. A városnak joga van a szerződés egész tartama alatt jogainak bizto-
sítása végett az üzem kezelését ellenőrizni. 

s Evégből a város egy három tagu bizottságot küld ki, mely bizottság jogosítva 
van esetenként még bevonható szakértőkkel magát kiegészítve, vizsgálat utján bár-
mikor a vasútnak és tartozékainak jókarban és kellő mennyiségben létele, a tiszta 
jövedelem kiszámításának helyessége, az üzem helyes kezelése s általában jelen 
szerződés összes teljesítése iránt a helyszínen meggyőződést szerezni. 

Fent említett bizottság tagjainak neve a tanács által társasággal előre köz-
lendő s a társaság tartozik e bizottságnak a megkívántató felvilágosításokat minden 
alkalommal megadni. 

Az ellenőrző felügyelet azonban oly módon gyakorolandó, hogy az által az 
üzem menete ne zavartassék és a társaság ne zaklattassék. 

A vállalat minden munkájánál, valamint az alkalmazandó személyzetnél is 
egyenlő feltételek mellett helybeliek előnyben részesitendők. 



Községi közterhek. 
41. §. A város a társaságot a városi vasút üzemének megkezdésétől számított 

első tizenöt (15) esztendőre felmenti a községi, illetőleg törvényhatósági adó és 
egyéb községi, illetőleg törvényhatósági közterhek viselése alól. 

A szerződés m e g s z ű n é s e . 
42. §. A város ezt a szerződést lejárta előtt megszüntetheti — a megváltás 

esetét kivéve — akkor, ha a társaság csődbe jut, vagy a vasút építésére és üzletére 
nyert kormányhatósági engedélyét a törvényben vagy az engedélyokiratban kikö-
tött okból megvonják. 

Ha a társaság a vasúti üzemet az összes vonalakon 3 hónapig jogellenesen 
szüneteltetné anélkül, hogy továbbfolytatása iránt kellő biztosítékot nyújtana és 
ha a társaság az üzemszünetelést elfogadható okokkal nem igazolná, a város a 
szerződés megszüntetése végett az engedély megvonását hozhatja javaslatba a 
kereskedelemügyi m. kir. miniszternél. 

A szerződés megszüntetését kimondó városi határozatot csak jogerőre emel-
kedés után szabad foganatosítani. 

_Ha az előző pont értelmében jelen szerződés, megvonásának, illetve jelen 
szerződés megszűnésének esete bekövetkezik és a város a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter engedélyével és az engedélyokiratban foglalt össes feltételek köte-
lező átvétele mellett, mint jogutód a vasút üzletét folytatni nem kívánná: akkor 
a város jogosítva van a belügyi és kereskedelemügyi m. kir. miniszter urak enge-
délyével a vasutat és annak összes tartozékait, vagy ha a vasút még kiépítve nem 
volna, az addig teljesített munkákat becsértékben átvenni, vagy pedig a kereske-
delemügyi m. kir. miniszter engedélyével birói árverésen eladni és a táraságot a 
ráeső tényleges résznek kifizetése által kielégíteni, avagy a vasutat még a hátralevő 
időre a kereskedelemügyi m. kir. miniszter engedélyével haszonbérbe adni ós a 
vállalkozónak a befolyandó bérösszegből aránylagos részt adni. 

Az ekként befolyó vételárból a várost annyi hányadrész illeti, amennyi 
hányadrésze a (60) hatvan évnek a vasút üzembehelyezésétől a megvétel s illetve 
árverési eladás napjáig letelt. A vételár többi része a társaságot illeti. 

A vasút bevétele és kiadása a megvétel s illetőleg eladás napjáig a társa-
ságot illeti. 

Vis major. 
43. §. Nem a társaság hibájából eredő rendkívüli akadályok, úgymint háború, 

földrengés, vizáradás, nagy esőzés vagy havazás, tűz, lázadás, munkás-sztrájk s 
a vis major egyéb esetei a szerződós feltételeinek betöltése tekintetében az akadály 
minősége és mérvének megfelelő mértékben mentséget képeznek. 

Köteles azonban a társaság az ily módon támadt akadályokat teljes erővel 
és lehető rövid idő alatt eltávolítani. 

A szerződés átruházása. 
44. §. A társaság jogosítva van ezt a szerződést a benne foglalt összes jo-

gokkal és kötelezettségekkel Debreczenben székhellyel biró más részvénytársaságra 
átruházni. 

Másra az átruházás csak a város előleges jóváhagyásával történhetik, de a 
a jóváhagyást a város elfogadható ok nélkül meg nem tagadhatja. 

A szerződés b é l y e g e és i l le téke. 
45. §. A jelen szerződés után járó bélyeg és illeték egészen a társaságot terheli. 

A szerződés h a t á l y b a l é p é s e és tartama. 
46. §. A jelen szerződés mindkét félre csak az esetben válik kötelezővé, ha 

azt a belügyi és kereskedelemügyi m. kir. miniszterek jóváhagyják és a társaság 
az engedélyt a Debreczeni Helyi Vasútnak villamos üzemre való átalakítására és 
az uj vonalak létesítésére megkapja és elfogadja. 

A társaság köteles azonban a jelen szerződés kormányhatósági jóváhagyá-
sától számított (6) hónap alatt a vasút közigazgatási bejárásának, megtartására 
szükséges intézkedéseket megtenni. 

Jelen szerződés érvényének időtartama a vasút villamos üzemének meg-
kezdésétől számítandó hatvan (60) évben állapittatik meg. 

47. §. Ennek a szerződésnek jogérvényessé válása és a kormányhatósági 
engedélyokirat kiadása esetében a város és a társaság közt a Helvi Vasút czéljaira 
használt városi közterületek átengedése iránt most fennálló szerződések hatályukat 
vesztik, kivéve a Lehmann József lovag és a város közt 1883. évi augusztus 2-án 
ós 4-én megkötött, továbbá a Balla Mihály és társai ós a város közt 

megkötött és a tanácsi határozattal módosított és a , 
társaságra átruházott szerződés azon határozmányai, amelyekkel a város a társa-
ságnak igazgatói épület, forgalmi telep, ló-telep, árúraktár stb. czéljaira városi 
területeket használatul átengedett, amely határozmányok tehát, az első szakára 



eltérő rendelkezéseinek eseteit kivéve, továbbra is érvényben maradnak és a jelen 
szerződés egész időtartamára kiterjesztetnek. 

Mindaddig azonban, mig a villamos közúti vasút üzembe nem helyeztetik, 
a most fennálló szerződések ideiglenesen még érvényben maradnak és a társaság 
a villamos üzem megkezdéséig vasúti üzemét a fennálló szerződések értelmében 
folytatja. 

Birói i l letékesség. 
48. §. Ha ebből a szerződésből per támadna, a törvény által megengedett 

esetekre a sommás eljárás a debreczeni kir. járásbíróság illetékessége, egyéb 
esetekre nézve pedig a debreczeni kir. törvényszék illetékessége köttetik ki. 

Szabályrendelet 
(tervezet) 

a szervezeti szabályzat kiegészítéséül. 
Hordó-jelző hivatal, 

1. Debreczen sz. kir. város határ területén a hordójelzést az 1907. évi V. t.-cz. 
25. §-a értelmében felállított hordójelző-hivatal teljesiti. 

2. A hordójelző hivatal munkakörét az 1907. évi V. t.-cz. és az 1908. évi 
107,230. ker. min. sz., — valamint az ez irányban kibocsátandó miniszteri rendeletek 
szabályozzák. 

3. A hordójelző hivata czime: „Debreczen szab. kir. város hordójelző hivatala." 
A hordójelző hivatal — a czimnek megfelelő szövegű — és a város czimerével 

ellátott köriratos pecsétet használ. 
4. A hordójelző hivatal áll: egy hordójelző hivatal-vezetőből, akinek segédke-

zésül szolgál egy állandósított hivatal-szolga, — és a munkák teljesítésére szükséges 
napszámosok. 

5. A hordójelző hivatal-vezető kezeli leltár mellett a hivatalhoz szükséges műszaki 
felszereléseket és berendezéseket. 0 szedi be a tanács által megállapítandó dijnyugták 
ellenében a jelzési- és raktárdijakat, ezekről a számvevőség véleménye alapján — a 
tanács által meghatározandó könyveket vezet, azokban a bevételeket és kiadásokat haladék 
nélkül elkönyveli és a befolyt jövedelmet a házipénztárba — havonként, minden követ-
kező hó 15-ik napjáig — kimutatás mellett beszolgáltatja. A munkaerőt — a szokásos 
napszámbér fizetés mellett — a szükséghez képest alkalmazza. Gondoskodik a beérkezett 
ügyiratok pontos elintézésétől, a hivatalos helyiség, valamint a felszerelés jókarban tar-
tásáról. Az eszközök romlása ezetén az állami mértékhitelesítő hivatal főnökének jelen-
tést tesz. 

6. A 22,491—1908. sz. ker. min. rendeletben megjelölt, képesítéssel bíró hordó-
jelzőt a törvényhatósági bizottság életfogytig választja, 2000 korona évi fizetéssel és 
600 korona lakbér illetménnyel. Az állandóan alkalmazott szolgát pedig a polgármester 
nevezi ki 600 korona évi fizetéssel és természetben lakással. 

A napszámosok fizetésére és a kisebb dologi kiadások fedezésére a hordójelző 
hivatal-vezető a házipénztárból számadással megtérítendő előleget kap. 

7. A hordójelző hivatal hivatalos óráit — naponként reggel 8 órától déli 1 
óráig tartja; — azonban szüreti idényben, vagy amikor előreláthatólag nagyobb meny-
nyiségü hordók kerülnek hitelesitesre, a hivatalos órák délután is tartandók. — Ha pedig 
a hordó-jelző hivatal-vezető a hivatali helyiségen kívül végez hordó jelzést, vagy más 
okból nem működhetik a hivatalos órák alatt: ezen körülmény megfelelő hirdetménynek 
a hivatali helyiség bejáratánál kifüggesztése utján a közönség tudomására hozandó. 

8. A hordóknak a hivatalos helyiségből való elszállítása előtt az 1908. évi 
107,230 K. M. számú rendelet XX. fejezetében megállapított alább felsorolt hordójelzési-
dij fizetendő : 

A) közönséges hordókért: 
50 liter űrtartalomig -. . . 15 fillér. 
51—150 liter űrtartalomig 25 „ 
ezen felül minden 10 literért 2 „ 

(a 10 liternél kisebb maradék a dij felszámításánál teljes 10 liternek tekintendő.) 
B) sörös-hordókért: 
12, 5, 25 és 50 literesért 15 fillér. 
100 literesért 25 ,, 
200 literesért 35 
300 literesért 50 „ 
9. Azon fél, aki hordóit a hordójelző hivatal által megszabott időponttól szá-

mított 24 órán belől el nem szállítja, raktár-dijat fizet, és pedig: 



ló 

a) közönséges hordók után és naponként: 
50 liter űrtartalomig 10 fillér. 
51—150 liter űrtartalomig 20 „ 
ezen felül minden literért , 1 „ 

(a 10 liternél kisebb maradék a dij felszámításnál 10 liternek tekintendő.) 
b) sörös-hordók után és naponként: 
50 liter űrtartalomig 10 fillér. 
100 liter űrtartalomig 20 „ 
200 liter űrtartalomig 30 „ 
3000 liter űrtartalomig 40 „ 
A raktár-dij jegyzéke a hordójelző hivatalban kifüggesztve tartandó. _ 
Ha a fél 30 napon tul — felszólítás daczára — hordóit el nem szállíttatná, 

vagy a megállapított dijakat ki nem fizetné: a hordóielző hivatal — a hordókat — 
szabályszerű módon meghirdetendő árverésen eladhatja és ez esetben a fél csak a dijak 
és felmerült költség levonása után netalán fenntmaradó vételár feleslegre tarthat igényt. 
Az így fentmaradó és a fél által fel nem vett vételár felesleg egy évig a házipénztárban 
letétként kezelendő, egy év eltelte után pedig a „szegény"-alap javára beutalványozandó. 

10. A hordójelző bírságolására az 1907. évi V. t.-cz. 27. §-a, illetve az 1908. évi 
107,230. K. M. sz. rendelet 20. g-a, fegyelmi vétség esetén pedig az 1886. évi XXXIII. 
t.-cz. az irányadó. 

11. A hordójelző mindenekben az 1908. évi 107,230. K. M. sz. rendeletben és 
a netán még ez irányban kiadandó rendeletekben foglaltak szem előtt tartása mellett 
köteles eljárni, — egyéb tekintetben pedig a polgármester, illetve városi tanács utasításait 
tartozik követni. 

Oekrccnn m kir. t í t o a kOnyniTomda-váfUIata. 


