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Kiadótulajdonos: A VÁHOSI KÖNYVNYOMDA-VÁLLALAT 

Fizetésrendezési javaslat. 
Városunk térvényhatósági közgyűlése drágasági pót-

lókot szavazott meg mindazon tisztviselőknek, a segéd- és 
kezelőszemélyzet tagjainak és a város alkalmazottainak, 
kiknek fizetése a 2400 koronát meg nem haladja. Ezen 
drágasági pótlók összege hat hóra körülbelül 40,000 koro-
nát tesz ki, az esetben tehát, ha a közgyűlés az 1907. év 
második felére is megszavazza ezen összeget, az évi kiadás 
e cimen körülbelül 80.000 koronát iog kitenni. 

Ugyanezen alkalommal a törvényhatósági bizottsági 
közgyűlés utasította a szervezeti szabályzat átdolgozására 
kiküldött bizottságot, hogy a városi tisztviselők fizetésének 
rendezésére mielőbb terjeszszen be javaslatot. 

Nem akarunk ez alkalommal a szervezi szabályzat át-
dolgozására kiküldött bizottság eddigi munkájáról kritikát 
mondani. A multakat befedjük a feledés leplével és ez alka-
lommal azon bizalmunknak adunk kifejezést, hogy ezen bi-
zottság a közgyűlés rendelkezésének legjobb tudása szerint 
mielőbb eleget tes& Elvégre is a fizetésrendezés keresztül-
vitelét tovább halogatni nem lehet, mert a megélhetési 
viszonyok napról-napra nehezebbek, a létfentartás nagy 
gondokat okoz és ami még elszomorítóbb: semmi remé-
nyünk sincs arra nézve, hogy a drágaság, mely minden vo-
nalon emelkedik, a közel jövőben megváltozzék ós a meg-
élhetés könnyebb legyen. 

Drágasági pótlókkal az égető kérdést lehet talán ideig-
óráig függőben tartani, mivelhogy azonban ez a morzsa 
csak a szegényebb javadalmazása tisztviselőnek, segéd-
kezelő-szemólyzetnek ós az alkalmazottaknak jut, a többi 
tisztviselők állapota a régi marad. De ha még ez utóbbiak 
meg is elégednének mostani javadalmazásukkal, a kisebb 
tisztviselőkön és egyéb alkalmazottakon nem igen lendi 
tünk ezzel a csekély adománynyal, vagy alig számbamenő jó-
téteménynyel. Nem igy kell .segíteni az embereken, hanem 
gyökeresen kell szanálni a mostani helyzetet. Mert elvégre 
is az a nagyobb javadalmazásu tisztviselő is éppen ugy érzi 
a maga viszonyaihoz képest a folyton emelkedő drágaságot, 
mint azok, akik kisebb fizetéssel bírnak. 

Amiből az következik, hogy a város összes tisztviselői-
nek, segéd- ós kezelő-személyzetének, valamint összes alkal-
mazottainak fizetését rendezni kell. 

Alább bemutatunk egy fizetésrendezési javaslatot. Sie-
tünk kijelenteni, hogy ez nem hivatalos megbízás ered-
ménye, hanem egy jószándéku magán munkálat. Mint min-
den emberi mű, ez sem tökéletes, lehetnek, sőt vannak is 
fogyatkozásai, de szerény véleményünk szerint minden 
tétele igyekszik megközelíteni a méltányosságot és igazsá-
got. Nem hagy ki senkit a fizetésrendezés jótéteményéből, 
arányosan emeli vagy állapítja meg az egyes tisztviselők és | 
alkalmazottak javadalmát és ha nem is állja ki minden te-

kintetben a szigorú bírálatot, annyi érdeme van, hogy nem 
kedvez egyoldalúan, hanem figyelembe veszi a minősítést, 
az egyes hivatalok fontosabb voltát, a szolgálati időt, az 
előléptetés lehetőségét, számolva azonban a város pénzügyi 
helyzetével. 

Az alább bemutatott javaslat a város tisztviselőit, se-
géd- és kezelő személyzetét I —IX. fizetési osztályba so-
rozza. Az I. fizető osztályba jut a város első tisztviselője 
a polgármester; a II-ikba a főjegyző, főkapitány, árvaszéki, 
elnök és főügyész, a főmérnökkel; a fll-ikba a tanácsnokok, 
a főszámvevő ós erdőmester, a IV., V, VI,(VII., VIII. ós IX-ikbe 
a többi tisztviselők, alkalmazottak a segéd- és kezelő-sze-
mélyzet tagjai. 

Korpótlékot ez alkalommal nem javaslunk, mert az ál-
talános fizetésrendezés úgyis terhelni fogja a házipénztárt. 
Éppen ez okból ugy állapítottuk meg a fizetéseket, hogy 
egyenlőre a korpótlékot nélkülözheti a tisztikar, segéd- és 
kezelő személyzet. 

Az úgynevezett működési pótlékot beszüntetni java-
I soljuk egy-két hivatalt kivéve A mostani működési pótló-
l kot a törzsfizetéshez csatoltatnánk és a nyugdíj ezen össze-
| gebre is kiterjedne. A fizető-osztályokba való sorolásnál a 
: diplomát kívánó állások birtokosait előnyben részesítettük, 

mert igazságtalanság a képesítést és magasabb képzettséget 
i egy osztályba sorolni azokkal, kik úgyszólván csak kicsiny 
| iskolai képzettséggel töltenek be egyes állásokat, 
i Állások megszüntetését ez alkalommal nem javasoljuk, 
1 pusztán arra mutatunk rá, amit már lapunk október 27-iki 
| számában említettünk, hogy tudniillik a rengeteg dijnoki 
i állásokat rövid időn belül kevesbíteni kell. Kevesebb, de 
i becsesebb és intelligensebb munkaerőt tömörítsünk. Az 

epurálás munkája kiterjedhet pár évre, az első lépés az 
! legyen, hogy ne vegyünk fel felesleges személyzetet. 

Ellenben a munkás, szorgalmas dijnokokat fizessük 
tisztességen. Ezt annyival inkább meg kell tennünk, mert 
vannak nálunk igen hasznavehető, becsületes dolgu dijno-
kok, akikről bizony megfeledkezik a közgyűlés, talán soha-
sem választja meg Írnoknak, pedig rászolgálna az előlépte-
tésre. Ha már nem számithatnak öregségükre nyugdíjra, leg-
alább addig, míg dolgozni tudnak, adjunk nekik tisztességes 
megélhetést. 

Van nálunk még egynehány egyéb állás is, amelyet 
egész nyugodtan meg lehetne szüntetni. Értjük azokat az 
állásokat, melyek a sinecura jellegével bírnak és amelyek 
a mult idők erőszakos politikája és az atyafiság, sógorság, 
komaság hozott létre. 

Munkás, értelmes, lelkileg művelt tisztikarral nagy 
eredményeket lehet elérni. Emelni kell a nívót és nem lesz 
panasz a közigazgatásra. Mert a lelki műveltséggel együtt 
jár a kötelességtudás is, de egyszersmind az is, hogy az 
ilyen lelkileg művelt, hivatását lényegében átérzó tisztviselő 



a felekkel szemben betartja az ildomosság határait. És az 
ilyen tisztviselő nem pipázni jár a hivatalba, nem ásítozik 
ottlétének második órájában, hanem dolgozik nemcsak a 
megélhetésért, hanem egy magasabb ambícióból, mely ma 
igen soknak lelkéből hiányzik. 

Az alább bemutatandó fizetésrendezési javaslat — 
mint említettük — nem mellőz ol senkit. Itt-ott az emelés 
talán csekély, de számolnunk kell városunk pénzügyi hely-
zetével. Ismét másutt nagyobb emelkedést látunk, de ezt 
azért javasol juk, mert az illetők eddigi javadalmazását mű. 
ködési körükhöz képest aránytalannak ítéljük. 

A lakáspénzre megjegyezzük, hogy azt kivétel nélküj 
minden állásnál emeltük. Emeltük arányosan, mert tapasz, 
f alatból tudjuk, hogy a mostani lakáspénz igazán nyomorú-
ságos. És a lakásbérek párhuzamosan a folyton nagyob-
bodó drágasággal emelkedőben vannak, ós kimondjuk nyíl-
tan, hogy például Debreczen sz. kir. város tanácsnokának 
az eddigi 600 korona lakáspénz a szó teljes értelmében 
nevetségesen csekély javadalom, de így van ez a többi állá-
soknál is. 

Nagyon, de nagyon óhajtanánk, ha tisztviselő társaink 
ós a bizottsági tagok közül többen szólnának alant bemu-
tatandó javaslatunkhoz. Mi csak a fizetésrendezós eszméjé-

nek keresztülviteléhez ragaszkodunk., ellebben az e g y e s 
tételeknél szívesen alkalmazzuk a jóafaaraóir észrevételeket-
ós tanácsokat. Sokat dolgoztunk ezen a. javaslaton tisztviselő 
társaink érdekében, abban a meggyőződésben, hogy hasz-
nálunk az ügynek. Tanulmányoztuk a n a g y o b b városok 
tisztviselőinek és alkalmazottainak javadalmazását é» most, 
mikor javaslatunkat bemutatjuk, nyugodt lélekkel mond-
hatjuk, hogy a megállapított javadalmazással nem becsültük 
tul munkásságunk értékét és igyekeztünk azt oly módon 
összeállítani, hogy a tisztviselők ós alkalmazottak jogos 
igényeit kielégíthessük. Ismételve mondjuk ^ á l l í t j u k , hogy 
munkánk javításra szorul, de ha egyesült erővel iópüak so-
rompóba, ha észrevételeinket egymással szóval vagy Írásban., 
közöljük, sokat javíthatunk a javaslaton. 

A fő az, ós a sikernek egyik biztosítéka,, ha valameny-
nyien egy malomba őrölünk. Felesleges teh.it a kaiöa-külötx 
való ánkétezés. Concordia parvae res- ciuscunt, discordia. 
maximaedilabuntur. Vannak nekünk erős kezű igazságos, vi-
szonyainkat alapjában ismerő vezetőink, bízzuk ügyünket 
az ő gondjaikra és ne forgácsoljuk szót erőinket, főleg pedig 
mondhatatlan kívánságainkkal ne ö^ük m e g © mozg almat. 

Ennyit akartunk bevezető gyanánc elmondani, most 
pedig bírálat alá bocsátjuk következő javas la tunkat : 

Fizetésrendezési javaslat. 

A t i sz tv i se lő, s e g é d - , k e z e l ő - v a g y a v á r o s e g y é b a l k a l m a z o t t j á n a k 

Kovács József 
Vecsey Imre 
Bészier Károly 
Korner Adolf 
Király Gyula 
Oláh Károly 
Szabó Kálmán 
Csóka Sámuel 
dr. Magoss György 
dr. Dóczy Emii 
Varga Károly 
dr. Tóby Elek 
dr. Tóth Emil 
dr. Vargha Elemér 
dr. Medgyaszay Dezső 
Medgyaszay Miklós 
Medgyessy Lajos 
Farkas Albert 
Komáromy Antal 
Sípos György-
Szabó István 
Végh Gyula 
dr. Boldizsár Kálmán 
dr. K. Tóth Mihály 
Simon Miklós 
Jeney Miklós 
Szentpétcry Ferenc 
Koncz Akos 
Roncsik I^ajos 
Kondor Kálmán 
Sz. Nagy Lajos 
Papp József 
Áczél Géza 
Berényi Gábor 
Tikos Imre 
Haty Kálmán 
Szilágyi János 
Fodor József 
dr. Tüdős Kálmán 
dr: Balkányi Ede 
dr. Balkányi Emil 
dr. K. Szalay Béla 
dr. Va ga Emil 

Jel n fizetése Rendezés után ! Összes ter-

törzs j lakp. | pótlék - lakp. pótlök i 
d.lm. 

k o r n korona 

polgármester 7000 1000 1000 10,000 2000 P 0 0 0 
főjegyző 4400 800 6000 1400 
tb. főjegyző, árv. elnök 4000 600 6000 1200 
tanácsnok 401)11 600 5000 1000 n i 6000 

600 5000 1000 in 6000 
4000 600 5000 1000 in 6000 
4000 600 5000 1000 i n 
4000 600 5000 ni 

főügyész 4000 600 6000 1200: ii 
alügyész 12000 400 1 3000 800 IV 

1. aljegyző 2000 3400 800 IV 
" - 2400 2800 800 
III. . 2200 400 2600 800! 3400 
IV- . 2200 400 2600 800 1 
arvaszéki ülnök 2800 500 3600 8001 IV 4400 

közgyám 
12800 500 3600 800 IV 

közgyám 2200 400 2600 700 V 
mátai biztos ! 1600 lak. 2000 lak. VI 
házipénztáros í 2800 500 3400 800 L V 
gyámpénztáros 2200 500 2600 800 V 3400 
adópénztáros i 2400 500 2800 800 v 
főkapitány 14400 6000 1200 11 7200 
ker. kapitány '2800 3600 800 IV 

2800 
2800 

3600 800 IV 2800 
2800 3600 800 IV 
2400 3200 800 V 

i 2400 400 3200 800 V 
tb. tanácsnok, közlevélt. 2200 500 3400 800 IV 

6000 főszámvevő 14000 600 5000 1000 III 6000 számvevő 12200 400 3000 800 IV 
6000 

'2000 400 2600 800 V 3400 
,2000 400 2600 800 V 3400 

főmérnök 4000 600 2000 7000 1000 II 
mérnök 3600 500 4000 800 IV 

3000 500 4000 «00 IV 4800 
3200 500 3600 800 IV 

;|3600 600 1000 5000 III 
3000 
4800 

építőmester ' 2000 400 2400 V 3000 
4800 foorvos 3200 600 4000 800 III 
3000 
4800 ker. orvos 1200 400 2000 V 

3000 
4800 

; 1200 400 II 2000 600 
1200 400 | 2000 600 

" • 
I2Ó0 400 2000 600 v 

2600 



A V Á K O S. 

A t i sztv ise lő, segéd-, kezelő- v a g y a város e g y é b alkalmazottjának 

Jelen fizetése Rendezés után Összes ter- Jegyzet 

•I 
n e v e i i i i , . törzs lakp. pötlék törzs lakp. pttlék I 

Összes ter- Jegyzet 

$ o r korona 

Cseh János állatorvos 1600 2000 VII 2000' 
Axmaim Gyula állatorvos 1600 lak. 2000 VII 2000 
Egy napdijas állatorvos állatorvos 
Budaházy Jenő közigazgatási gyakorn. Í000 200 1400 VII 1800 
Illéssy Gyula tb. jegyző 1000 200 1400 VII 2200 

49: K. Kiss József közigazgatási gyakorn. 1000 200 1400 VII 1800 
50: Ozory István 200 1400 VII 1800 
51 i Balog Sándor 1000 200 1400 VII 1800 
52 Török Gábor erdőmester 3600 800 5000 111 
53 Vetésy Béla rendőrfogalmazó 2000 400 2200 
54 Orosz László 2000 400 2200 
55 Kovács Kálmán 2000 400 2200 
56 Mile Pál 2000 400 2200 
57 Ács Nagy Ferenc. 1800 400 2800 
58 Kiss Sándor 1800 400 2800 
59 Komlóssy Pál dr. 2000 400 2200 2800 
60| Papp Fe enc magánlevéltáros 2000 2000 mit nyugdíjba. 
61 Szűcs Kálmán 2400 lak. 2600 

Botos Lajos lak. 2600 i v 26oo 
Balogh Sándor 2400 lak. 2600 V 2600 

64 Fráter József házipénztári ellenőr 2000 400 2200 i X! 2800 
65 P. Nagy Jenő ' gyámpénztári ellenőr 1800 400 2000 VI 26oo 
66 Koszorús Kálmán adópénztári ellenőr 1800 400 2000 2600 
67 Győry Kálmán mértékhitelesítő főnök 2000 400 3200 IV 4000 
68 Szabó Miklós mértékhitelesítő segéd 1400 300 1600 1 VII 2000 
69 Lovassy Károly adóügyi főnök 2600 400 3200 600 í IV 38oo 
7" Szentgyörgyi József illetéknyilvántartó 2000 400 2200 600 2800 
71 Szilágyi Imre birtoknyilvántartó 2000 400 2200 600 28oo 
72 Tóth István népfelkelési nyilvánt. 1400 300 1600 400 2000 
73 Raics Gyula kiadó 2000 400 2400 600 3000 
74 Takács Bálint , iktató 1800 400 2400 600 3200 
75 Dezső László rendőri iktató 1500 300 1700 400 2100 
76 Kulcsár Imre 1500 300 1700 400 2100 
77 Udvarhelyi Géza tb. tanácsnok., v.gazda 1800 300 3000 800 IV 3800 fazilasAgi felUgjplO 
78 Szilágyi József házipénztári tiszt 1500 300 1700 400 VII 2100 
79 Kertész Ferenc , 1500 300 1700 400 VII 2100 
80 Betöltetlen . 1500 300 1700 400 VII 2100 
81 Nagy Sándor I. számv. szám tiszt 1800 300 2200 400 VI 26oo 
82 Haty Jen.', ' "• , 1800 300 VI 25oÓ 1 .'HMéptolüs 
83 Rankay Jenő III. r 1800 300 VI 2400 
84 Kapros Sámuel adópénztári tiszt 1400 300 VII 2000 
85 Papp Mihály 1400 300 VII 2000 
86 Betöltetlen 1400 300 VII 2000 
87 Zoltai Lajos levéltáros segéd 1400 300 500 VI 2500 
88 Szondy Lajos irodatiszt 1400 400 VII 2000 
89 Nagy Lajos 1400 400 VII 2000 
9(J Betöltetlen 1400 300 1600 VII 2000 
91 Hamar László adókivető 1400 300 1800 400 VII 2600 rflroab&z MtlffjolO. 
92 Szathmáry Mihály 1400 300 1800 400 VII 2200 
93 Szathmáry Károly 1400 300 1800 400 VII 2200 
94 Kovács Ernő 1400 300 1800 400 VII 
95 Boruzs Béla 1400 300 1800 VII 
96 Betöltetlen 1400 300 1800 VII 
97 Péter Gábor vásárfelügyelő 1000 300 1600 VII 
98 K. Tóth Sándor helyet, vásárfelügyelő 1000 300 VII 200O 
99 Barcsay István leltárbiztos 1400 300 VII < 2200 

100 Kovássy Gyula h. leltárbiztos 1300 300 
200 

1600 400 VII i 2000 
101 Kömer Gyula Iovasrendőrfelügyelő 2400 400 200 2400 400 200 VII 3000 a pAUék ruhára 

Kovács Lajos mező-rendőrbiztos 1800 300 1900 350 VIII 2250 
103 Erdei János 1800 300 1900 350 VIII 2250 
104 Nagy Mihály 1800 300 1900 350 VIII 2250 
105 Mihályi István 1500 300 1900 350 VIII 2250 
106 Szőcs Lajos rendőrbiztos 1400 200 1600 250 VIII 1850 
107 Bardócz András 1400 200 250 VIII 1850 
108 Harmathy Ferenc 1400 1600 250 VIII 1850 
109 Dobos József 1400 1600 250 VIII 1850 
110 Bikfalvy Miklós 

Fehér Mihály 
1400 1600 250 VIII 

111 
Bikfalvy Miklós 
Fehér Mihály 1400 1600 250 VIII 

112 Nagy István szállásbiztos 1300 1600 300 VIII 
113 Szilágyi Bálint 1300 1500 VIII 
114 Pávay Gyula polgári biztos 1400 1600 300 VIII 
115 Nagy Imi-e 

polgári biztos 
1400 1600 300 VIII 

116 Nagy Ferenc 1400 1600 300 VIII 
117 Pósalaky Mihály 1400 [600 300 vni 
118 Ónody Mihály 1400 1600 300 VIII 
116 Kovács Mihály 1400 1600 300 VIII 
120 Dömsödy Kálmán irnok 1300 1400 300 VIII 1800 
121 Fehér Lajos 1300 200 1500 300 VIII 1800 1 
122 Kovács Ferenc 

" 
1320 200 | 1500 VIII 1800 



A V Á R O S . 

A tisztviselő, segéd-, kezelő- v a g y a város egyéb alkalmazottjának 

lele n fizetése Rendezás után • Összes 
tervezett 

-1 
I 

n e v e á l l á s törzs lakp. pótlék lakp. pótlék - dalma 

k 0 r o n á k b a n korona 

123 Kiss József iniok 200 1500 300 vm 1 800 
124 Alföldi Mihály 200 1500 300 VIII 1800 
125 Szappanos Alajos 200 1500 300 VIII 1800 
126 Károlyi Ferenc 200 1500 300 VIII 1800 

Nagy Gyula 200 1500 300 VIII 
Szabó Ferenc 200 1500 300 VIII. 

129 Szemere Albert 200 1500 300 VIII 1800 
130 Boros Lajos 1300 200 1500 300 vm 1800 
131 U. Nagy Sándor 1300 200 1500 300 VIII 1800 
132 Király Ferenc 1300 200 1500 VIII 1800 
133 Nagy Gábor 200 1500 VIII 1800 
134 D. Tóth Lajos 200 1500 300 VIII 1800 
135 Brancs Károly 200 1500 300 VIII 1800 
136 Bernáth Lajos 1300 200 1500 300 vm 1800 
137 Veress Imre 1300 1500 300 vm 1800 
138 Zoltai Lajos muzeumör 2000 2400 V 3000 
139 Kaderász Gyula irodatiszt 1300 200 1500 % vm 1800 
140 Király János 1300 200 1500 300 vm 1800 

Rácz Gábor útmester 1200 200 300 vm 
142 Leskó Ferenc 1200 1500 vm 
143 Tóth Sándor 1200 1500 VIII 
144 Csáky János vágóhídi igazgató 1600 2400 lak. V 
145 Steiner Jakab ellenőr 1400 l6oo vn 1800 

Behine Ferenc erdő gyakornok 1200 1300 VI 1300 
147 Csapó László számvevői gyakornok 1000 1400 v i 1700 
148 Betöltetlen „ 1400 VI ' 1700 

Rácz Géza tb. városgazda 200 1400 VI 1700 
Ferenczy József közk. h. bizt. 200 VIII 16001| 
Tóth Imre 200 1400 

600 
VIII 1700: 

Blazsek István vágóhídi gépész 2000 600 vm 2600 H 
153 Kovács István hajdú őrmester 900 900 
154 Nagy Pál hajdú tizedes 80 800 100 800 
155 Herczeg József hajdú őrsvezető 650 100 

Debreczéni Sándor hajdú dobos 600 700 
Ágoston Illés vágóhídi kapus 650 650 

158 Szilágyi János mértékh. szolga 650 650 
159 Tóth András hat. fertőtlenítő 650 VIII 650 
160 Kálmánczhelyi Sándor végrehajtó 1700 2700 
161 Jenei Dezső 1200 IX 1200 
162 Csapó Lajos 

Tóth Kálmán 
1200 IX 1200 

163 
Csapó Lajos 
Tóth Kálmán 1200 IX 1200 

164 Papp Ferenc 1200 IX 1200 
165 Kovács Dániel 1200 IX 1200 

Papp István 1000 1200 IX 1200 
167 Angyaláti Antal 730 IX 1000 
168 Szász József 800 IX 
169 Borsy József 950 g 
170 Nagy Károly 876 
171 Burai József 8761 o 
172 Tóth János 730 900 
173 Tóth Imre 900 900 
174 Antal Mihály 7001 900 900 
175 Szathmáry György 730 900 i S 900 
176 Konrád József 730 900 •§ 9001 

Napidíjas Írnokok fizetésrendezési javaslata. 
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, dr. Bayer Ferenc n. írnok 1000 , 16 Szini Péter n. írnok 1 913 50 1000 
2 Betöltetlen 730 800 m 17 Keszler Dezső 803 900 III . 
3 Boross Ferenc 803 900 m 18 Lengváry László 900 III 
4 Kökért Gusztáv 913-50 1000 ii 29 Kiss László 803 900 m 

Racz Lajos 1500 1500 ifj. Máthé Miklós 803 900 in 
Rácz Mihály 1500 1500 Nagy Károly 803 900 in 
Főügyészi iroda 1096 1200 ifj. Nagy Lajos 1000 

ni Iklódi János 1000 1200 i Török Imre ni 
9 Szerető István 1000 1200 i Szini Vince 900 ni 

10 Tőkés Lajos 1000 1200 i 25 Balogh Miklós 800 
Szabó Lajos 1200 i 26 Erdei György 730 800 
Veres Sándor 913-50 1000 ii 27 Ladányi Ferenc 730 800 

1200 Bruckner Imre 913-50 1000 ii 28 Polónyi Andor 1000 
800 

1200 
Radetzky Albert 1000 1200 i 29 Simon Kálmán 

| Boruzs Dániel 913 50 1000 30 Debreczeni Aladár 
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Szabó Miklós n. irnok 803 900 59 Nicht József irnok 839 50 900 
32 Balla Tihamér 913-50 1000 n 60 Minóri Géza \ 876 900 III 
33 Szük Antal 803 900 ni 61 Hegedűs Gyula 730 800 III 
34 Szatmári Károly 703 800 ni 62 Oláh Gyula 839-50 900 | III 
35 Papp István 1000 1200 63 Varkoly Lajos 730 800 111 
36 Balla Albert 876 900 ni 64 Hódosi Antal 800 III 
37 Szűcs Ferenc 1000 1200 i 65 Kardos Imre 900 III 
38 Hegyi Károly in 66 Szőke Géza 730 800 III 
39 Kovács Dezsj> 900 111 67 Papi Ferenc 730 800 111 
40 Verner Gábor 730 1000 ii 68 Simon István 730 800 ffl Torma Sándor 900 in 69 Juhász István 900 III 
42 Hegedűs György 730 800 m 70 Szőke János 730 800 III 
43 Szilágyi Sándor . » 730 800 in Tóth Kálmán 730 800 III 
44 Fejes Mihály 800 ni 72 Horváth Antal 730 800 III 
45 Szegedy Gyula 730 800 ni 73 Balogh József 730 800 III 
46 Bócz György 730 800 III 74 Dull József 870 900 III 
47 Kiss Kálmán 950 1000 II 75 Tóth István 730 800 III 
48 Kemény Pál 730 800 III 76 Tóth Imre 1000 1200 
49 Reno Szigeti Károly 730 800 ni 77 Nagy Lajos 800 900 m 
50 Simon István 1200 i 78 Dusóczky Pál 839-50 900 in 
51 Tóth Lajos 730 800 iii 79 Kulcsár János 876 900 in 

Nagy Sámuel 876 900 m Orosz Endre 900 III 
53 Kónya Lajos 876 900 III 81 Seres Géza m 
51 Pál Péter 1000 1200 82 Kiss Károly m 
55 Kádár István 730 800 83 Fehértói István 900 
56 Gál Lajos 730 800 III 84 Szepessy Pál 1200 
57 Kovács Gábor 730 800 III 85 Tóth Miklós' 800 
58 Vitéz Antal 730 8001| III 

A tisztviselő, segéd-, kezelő- vagy a város egyéb alkalmazott jának 

dr. Somogyi Zoltán 
dr. Burger Péter 
Csegei orvos 
Simonffy János 
Szele Lajos 
Markovics Gyula 
Kutmester 
Ernszt Károly 
Cliina Osvald 
Kovács József 
Szilágyi Lajos 
Horváth István 
Blaum Sámuel 
Govrih Miklós 
3 szemlész 
2 dijszedő 
2 , 
1 vámellenőr 
I 
3 mázsamester 
12 sorompós 
1 szolga 
1 állatmázsamester 
I helypénzszedő 
Dán István 
33 burkolatseprő 
II utkaparó 
Sóvágó Imre 
Tóth Sándor 
Bartha Mihály 

Jelen fizetése 

törzs lakp. pótlók törzs lakp. pétlék 

trachoma orvos 

farak táros 
vámfefügyelő 
ménesmester 
kutmester 

pályafelv. 
pályaőr 
téglagy. munkás 

felügyelő 
szerelő 
ellenőr 
szemlész 
dijszedő 

vámellenőr 

mázsamester 
sorompós 

mázsamester 
helyp. szedő 
burkolat fel. 
burk. seprő 

számadó 

ijlOOO 
100,1 
600 

1200 
2200 
1500 
1600 
2160 
1680 
1080 
1200 
960 

1920 
1200 
800 

1000 
840 
840 
560 
480 
600 

1600 
2160 
1800 
1200 
1300 
1000 

1060 
900 

1320 
1020 

720 

|vozett java- Jegyzet 

Csongor Dániel ohati 
Molnár Ferenc „ 
Jenéi Mihály ondódi 
Szenes Ignác halápi 
Kecskeméthy Lajosné 
Nagy Károlyné 
Major Sándorné 
Orosz Jánosné 

Tanítók es óvónők f izetési rendezés i javaslata. 
tanító fiz. 600 K egyéb jav. 200 K rendezve 700 K és 200 K egyéb 

1600 
2100 
1800 
1200 
1300 
1000 
2000 
1300 
2550 
2120 
1800 

540 
350 
650 
620 

17180 
5720 
1320 
1020 
720 

, 1200 . 1300 , 
» 1200 . 1300 . 
. 1000 . . . 300 . n o o . n 300 

. » 200 „ 1 1 0 0 , » 200 

. n 100 , • - 1100 „ » 100 

. . 100 „ 1100 „ . 100 

900 K 
900 „ 

1300 . 
1300 . 
140U „ 
1300 „ 
1200 „ 
1200 „ 
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Szunyogh A malin óvónő fiz. 720 K egyéb jav. — K rendezve 800 K é — K egyéb jav. összesen 800 . 
Veres Gyuláné . 720 „ 800 . . 800 . 
Orosz Malvin s. óvónő . 4 9 2 , 480 „ „ 480 » 
Balla Ödönné , 270 . 3 2 0 . . 320 „ 
Molnár Ferencné . 240 „ 300 „ „ 300 „ 
Markovics Mártonné dajka . 348 . 400 „ „ 400 „ 
Csibi Zsuzsika . 348 , 400 „ . 400 ] 
Kovács Jánosné . 348 . 400 . » 400 . 
Horvát Gáborné . 348 „ 400 , 400 
Sándor Ferencné . 300 , 350 , 340 » 
Kovács Mihályné . 360 . 400 . 400 . 
Major Mária s. óvónő . 360 . 400 . „ 400 . 
Még egy , . 360 . » n » n 400 „ ÍJ . » n 400 , 

Rendőrök, h a j d ú k és a város e g y é b alkalmazottai f izetés rendezés i javaslata. 
8 louasrendőr. Eddigi javadalma egynek-egynek 900 korona és 80 korona lakáspénz; összeg 7200 korona 

és 640 kor. lakáspénz. Javaslatba jön egyenkint 950 korona és 100 korona lakaspénz, összesen 7600 kor. és 800 kor. 
lakáspénz. Lovat tartani kötelesek. 

100 gyalogrendőr. Eddigi javadalma egynek-egynek 600 kor. és 80 korona lakáspénz, összeg .60,000 kor. 
és 8000 korona lakáspénz. A jövőben kapnának fejenkint 700 korona és 100 korona lakáspénz, összesen 70,000 korona 
és 10,000 lakáspénz. 

4- lovas kézbesítő rendőr. Eddigi javadalom fejenkint 800 korona és 80 kor. lakáspénz, összesen 3200 kor. 
és 320 kor. lakáspénz. Rendezés után fejenként kapnának 850 kor. és 100 kor. lakáspénzt, összesen 3400 kor. és 
400 korona lakáspénzt. 

14 mezörendör. Eddigi javadalom egyenkint 600 kor. és 80 korona lakáspénz, összesen 8400 kor. és 1120 K 
lakáspénz. Rendezés után fejenként 650 kor. es 100 kor. lakáspénz, összesen 9100 korona és 1400 kor. lakáspénz. 

43 gyalóghajdu. Eddigi javadalom 480 kor. ós 80 kor. lakáspénz, összesen 20,640 kor. és 3440 kor. lakás-
pénz Rendezés után fejenkint 600 kor. és 100 kór. lakáspénz, összesen 25,800 kor. és 4300 kor. lakáspénz. 

20 gyalog kézbesítő. Eddigi javadalom 584 kor., összesen 11,680 kor. Rendezés után fejenkint 600 kor , 
összesen 12,000 kor. "Lakáspénz nincs. 

12 tiszti legény. Eddigi javadalom 480 kor. összesen 5760 kor. Rendezés után jejénként 540 kor., összegen 
6480 kor. Lakáspénz nincs. 

Nagyerdei kertész javadalma 1000 kor. és a kert jöv. 20°/„, fizetése marad. 
Epreskerti csősz Mostani fizetés e 400 kor., rendezés után 460 kor. összesen 460 kor. 
Folyóbeli csősz „ „ 440 , 500 500 
Tiszafüzesi erdőőr „ „ 100 „ 100 100 
2. Epreskerti erdőőr „ „ 480 „ 550 1100 
Tütős Sándor felügyelő „ „ 720 , 800 800 
Nagy János vágóhídi bárca kiállító » „ 1200 „ . 1300 1300 
Ágoston Illés vágóhídi kapus % „ 600 „ 650 650 
2 vágóhídi szolga „ „ 480 „ 540 1080 
Hintós kocsis „ „ 776 „ 820 820 
1 igás kocsis ' » , 440 . 500 500 
1 igás kocsis , „ 680 . 800 800 
1 igás kocsis , „ 528 . 550 550 
1 igás kocsis „ „ 528 . 550 550 

480 , 500 500 
Tisztogató asszony „ „ 30 n javadalma marad. 80 
Motorkezelő , „ 240 , 240 
Tisztogató , „ 600 , rendezés után 650 650 
Szolga „ „ 600 . 650 650 
Barakfelügyelő „ „ 300 , 650 650 
3 ápoló „ „ 336 „ 360 1080 
Sátorőr n „ 480 „ 520 520 
lóvá-ártéri csősz „ „ 480 . 520 n 520 

Tisztviselők tanulmányútjáról. 
Egyes nagyobb városok költségelőirányzatában kisebb-

nagyobb összeget látunk felvéve tisztviselők tanulmány-
utjára. Kétségkívül ez igen okos cselekedet és az ily módon 
felvett összeg, ha az jó kezekbe jut, más uton i gen gazda-
gon visszatérül a város javára. 

A nagy városok nem pihennek, hanem napról-napra 
szebb és hasznosabb dolgok megvalósításán fáradoznak. 
Sokszor azonban oly alkotásokhoz kezdenek, melyeknek 

mását csak folyóiratokból és lapokból olvassák. Mennyivel 
hasznosabb volnft' előbb tanulmányozni ezeket a másutt 
már általánosan működő intézményeket. A már kész műnek 
meg lehetne látni hiányait, okulni lehetne belőle, esetleges 
haszna szembeszökőbb volna és az alapos tanulmányozás 
tökéletesebb művet teremthetne. 

Az egyes szakok vezető tisztviselői a nagyobb bel- és 
esetleg külföldi városok modern berendezéseit a maguk 
költségén nem tekinthetik meg és nem tanulmányozhatják. 
A város közönségének kellene tehát őket e tekintetben se-



giteni, anyagilag támogatni és e célra az évi költségelő-
irányzatba egy bizonyos összeget felvenni. Ily módon a 
tisztviselők ismeretköre szélesednék, alkotásaink biztosabb 
alapokon nyugodnának és a tisztviselő egy-egy útról mű-
veltségben, szakismeretben és tapasztalatokban gazdagab-
ban térne vissza és ezen tapasztalatait itthon adandó alka-
lommal érvényesítené 

Évenként három tisztviselő tehetne ily tanulmányutat. 
Elég volna e célra évenként 3000 koronát a költségelő-
irányzatba beilleszteni. A illetők tapasztalataikat írásba 
tennék és a tanácshoz terjesztenék, mely azután a közgyű-
lés előtt is beszámolhatna az ilyen szellemneveló és a tiszt-
viselők látókörét szélesítő tanulmányutakról. 

Miért ne kísérelnénk meg ezt a hasznosnak ígérkező 
újítást, mikor más kisebb városok már régen megertették 
ezen tanulmányutak szükségességét. K Á. 

A magyar ipar és a divat. 
Irta: Geöcze István. 

Magyar Védő Egyesület, Tulipánkertszövetség, So-
rompó Liga stb. mindannyian a legszebb, legnemesebb és 
egyszersmint leggyakorlatibb célokért küzdenek, a magyar 
ipartermékek védelmeért, a magyar ipar fejlesztéseért, a 
magyar iparos- és munkásosztály kenyerének biztosításáért 
itthon. Néhány lelkes mágnásasszony buzdítására nem régi-
ben oly hatalmas mozgalom indult meg ez irányban, hogy 
a Lajtán túli sógorok ijedve kapkodtak tárcájuk után és 
fogcsikorgatva kezdtek annak az eshetőségét tárgyalni, 
hogy mi lesz, ha kisiklik markaik közül ez a kövér konc, 
a magyar gyarmat. Szinte hihetetlen, micsoda rémületet 
okozott odaát az iparpártoló mozgalom híre! E lázas izga-
lom nagyságából kréta nélkül kiszámíthatjuk, mit jövedel-
mezhetett az osztrák iparnak a magyar fogyasztó terület, 
mily vagyon, mily összeg vándorolt az ország határán tul 
csak azért, mert a bécsi rongyot, meg a cseh üveget pótol-
hatatlannak véltük. 

Tagadhatatlan, hogy a mozgalom megindulása óta sok 
üdvös változás történt e téren; a magyar ipartermékek 
mid szélesebb körökben kezdenek terjedni, a magyar ipar-
telepek mindinkább kényszerülnek üzemüket bővíteni, a 
társadalom mindjobban tudatára ébred a magyar iparpár-
tolás mélyreható nemzeti és társadalmi jelentőségének: de 
lehet-e e téren nagyot, maradandót alkotni magyar ipar 
nélkül, olyan magyar ipar nélkül, amely minden termelési 
ágban versenyképes legyen az idegen iparral szemben ? Tud-
juk, hogy szilárd alap nélkül nincs szilárd épülel; — vájjon 
azok, akik hihetetlen rövid idő alatt oly fényes sátrat húz-
tak a magyar ipartermékek felé, nem tudnának-e e termé-
kek számára szilárd alapokon nyugvó kőházat építeni? 

Engedelmet a profán kifejezésért — de már ide írom, 
hogy nálunk minden csak — divat; ez tette a magyar ipar-
partolási mozgalmat is azzá, a mi; sót ez kedveltette meg 
a katonai s a lateiner pályákat is a nemzetnek születési, 
pénz és szellem arisztokráciájával; mi rémségesen arisztok-
rata nép vagyunk, mindenkor örömmel hajlandók előkelőink 
nyomdokán haladni s az általuk mutatott példát követni; 
nálunk el se tudnánk képzelni nagyszabású, mélyreható 
mozgalmat, amelytől történelmi súlyúkat megőrzött előkelő 
családaink megvonnák részvételüket Erős meggyőződésem 
tehát, hogy a versenyképes magyar ipart, jövendő nemzeti 
létünk e leghatalmasabb oszlopát, csakis ugy fogjuk meg-
teremteni, ha divatossá tesszük a pörölyt, kaptafát és fúrót. 

Amerikában járva, megismerkedtem egy vagyonos 
bankárral, akinek három kedves fiacskája volt; eleven, vir-
gonc, életrevaló csemeték. A bankár — kinek vagyoni hely-
zetéről elég legyen annyit említenem, hogy három automo-
bilja volt, amelyek közül egyet ő maga, másikat neje, a 
harmadikat pedig gyermekei használták — szint építtetett 
e járóműveknek. Mint aféle praktikus amerikai a kocsiszín 
fölé emeletet is húzatott s itt vívó és tornatermet rendez-
tetett be magának. Sportkedvelő lévén, gyakran ellátogat-
tam ide magam is és néhány hét múlva csodálkozva észlel-
tem, hogy a falak mentén mindenféle apró kézi szerszá-
mokkal — mint gyaluk, fűrészek, vésők, reszelők stb. — 
megrakott alacsony esztergapadok vannak felállítva; csodál-
kozva kérdém a házigazdát, mire valók ezek ? Kérdésemre 
nemes egyszerűséggel emigyen felelt: „Mindez gyermekeim 
számára készült; minden másodnap jár hozzájuk egy-egy 
mesterember, aki az illető szerszámok kezelésére oktatja 
őket; sohaso lehet tudni, hol veszik hasznát". 

Én ugy vélem, hogy amíg a kézi szerszámok hasznáról 
ily mértékben nincs meggyőződve társadalmunk előkelő-
sége, addig hiábavaló minden iparpártolás. De hogy az ipari 
foglalkozásnak meg legyen hazánkban is az a fényes nim-
busa. amely azt a nyugati népeknél övezi: divattá, közked-
veltségüvé kell tenni a fürészt, a kalapácsot, a tűt az eló-

! kelő körökben is; oda kell törekedni, hogy azoknak szakértő 
: kezelése megadja azt a köztiszteletet, amelyet más pályá-
| kon talál az ifju. Az ilyen irányú törekvéssel nemcsak az 

ipart fogjuk felvirágoztatni, hanem a szociális kérdéseket 
is közelebb hozzuk a megoldáshoz, uj jövedelmi forrásokat 
nyithatunk kicsinek, nagynak egyaránt, nagyszabású ipar-
vállalatok lésetitése által. 

A magyar mágnás, a magyar földes ur csak ugy tudja 
manapság mezőgazdaságát jövedelmezővé tenni, csak ugy 
tud a sokféle igényeknek megfelelni, ha maga is alaposan 
utána néz gazdaságának, számit, intézkedik, felügyel, szó-
val dolgozik; a munkátlan, dologtalan ember előbb-utóbb 
anyagi zavarok közé kerül, elbukik; a földmivelés ma már 
nehéz, szövevényes gyakorlat tudománnyá fejlődött, amely-
hez szakszerű képzettség kell és a korral fejlődő igények-
nek csak az tud itt is megfelelni, aki ernyedetlen szorga-
lommal igyekszik a kínálkozó jövedelmi forrásokat kihasz-
nálni s mindig ujakat meg ujakat nyitni. Annak, aki ma 
egy terjedelmes gazdaságot vezetni akar, nemcsak földini-
vesnek kell lennie, hanem vegyésznek, gépésznek egyaránt; 
vagyis oly intelligenciával, oly nagyszabású gyakorlati is-
merettel kell bírnia, amellyel bátran belefoghat bármibe is. 
Jógazda mágnásaink s nagybirtokosaink tehát épp oly jó 
iparosokká, sót kereskedőkké is válhatnak, ha akarják. 
Pedig a magyar ipar felvirágzása csak akkor következnék 
be igazán, ha mágnásaink, nagy uraink divatba hoznák az 
ipari foglalkozást, ha latba vetik mellette tekintélyüknek 

' teljes súlyát saját közvetlen érdekökből kifolyólag. 

(Folyt, köv.) 

Hírek. 
— Bocskai-szobrának leleplezése. A debreceni 

| Bocskai szobor bizottság f. hó 6 -án ülést tartott Weszprémy 
! Zoltán főispán elnöklésével. A bizottság a szobor leleplezé-
; seinek ünnepségét november 25-ikének délelőtti 10 órájára 
' tűzte ki. Az ünnepség nem ölt országos jelleget és arra 
; csakis Hajdú vármegyét, a hajdú városokat és a tiszántúli 
! kerületet hívják meg. 
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— A debr. nőegylet ünnepélye. A debreceni jó-
tékony nőegylet december 15-én az „Arany-Bika" díszter-
mében siciliai tengerparti ünnepélyt rendez. A diszterem 
exen alkalommal a tengert á siciliai vidékkel fogja ábrá-
zolni csónakokkal stb. Siciliai népviseletben festői csopor-
tok vonulnak fel. Az ünnepélyes felvonulások után vacsora 
lesz a díszteremben, utána pedig tánc reggelig. A nő-
egylet negyven tagból álló mulatság rendezőbizottsága élén 
Fráter Erzsébet úrhölggyel, a nőegylet alelnökével pá-
ratlan buzgalmat fejt ki a siker érdekében. A nőegylet ez 
alkalommal külön meghívót nem küld szót. A belépődij 
csekély. Páholy 12 korona, személyjegy felnőtteknek 3 ko-
rona, gyermekeknek 1 korona. A siciliai ünnepség ügyében 
folyó hó 4-én tartott ülést a mulatságrendező bizottság, 
melynek minden egyes tagja nemcsak megjelent az ülésen, 
hanem a kiosztott teendőket el is vállalta. A siker tehát 
elmaradhatatlan, ami önként érthető ott, ahol annyi nemes 
sziv és buzgó kéz szorgoskodik. Az eddig még ismeretlen 
ünnepség iránt már is óriási az érdeklődés és mi meg 
vagyunk győződve, hogy ez az idei téli szezon legfényesebb 
és legkedóiyesebb mulatsága lesz. Minden az ünnepségre 
való felvilágositást szívesen ad Fráter Erzsébet úrhölgy, a 
mulatság rendező bizottság elnöke. 

— A z állandó bíráló v á l a s z t m á n y határozata. Az 
állandó bíráló választmány f. hó 8-ikán tartott ülésében, 
melyen Weszprémy Zoltán főispán elnökölt, helybenhagyta 
az igazoló választmány határozatát, melylyel az 1905 
december 18 ikán megejtett bizottsági tagválasztásokat 
igazolta. 

— Az i f j ú s á g Rákóczi-ünnepe. A debreceni ev. ref. 
főiskola ifjúsága f. hó 16-án Rákóczi-ünnepet rendez az 
„Arany Bika" dísztermében. 

— A z ohati gáztartalmu források. Debreczeni Jenő 
gázgyári igazgató bejelentette a tanácsnak, hogy az Ohaton 
több gáztartalmu forrás van, melyeket egy budapesti szak-
értő óhajtana megvizsgálni. 

— Uj részvénytársaság. Weszprémy Zoltán főispán 
elnöklésével í hó 8-ikán megalakult a Hizlalók és gazdák 
sertésszállitási ós előlegező részvénytársasága. A vállalat 
legközelebb megkezdi működését. 

—- Személyi hír. Korner Adolf tanácsnók es dr. 
Magoss György tisásti főügyész, mint a város képviselői 
jelen lesznek a november 12-ikén Miskolczon tartandó-
Szemere Bertalan szoborleleplezési ünnepségen. 

— A kassai főispánság. Kassa város törvényható-
sági bizottsági tagjai mozgalmat indítottak, hogy Rakovszky 
Endre főispánnak miniszteri tanácsossá történt kinevezésé-
vel megüresedett abauj - tornav ár megyei ós Kassá városi 
főispánság ketté választassék s Kasárra külön főispán ne-
veztessék ki. E tárgyban Éder Ödön polgármestertől rend-
kívüli közgyűlés összehívását kérték, ki a közgyűlést no-
vember 5-ikére össze is hivta. 

— E g y város fejlődése. Sátoraljaújhely város kép-
viselőtestülete, mint nekünk írják, Székely Elek polgármes-
ter elnöklésével tartott ülésén elhatározta, hogy a vízveze-
ték létesítésére, a régi vármegyei közkórház épülete ós a 
Vörös ökörhöz címzett szálló megvételére 830,000 koronás 
kölcsönt fog fölvenni, melyet 50 év alatt fog törleszteni 

— A póttartalékosok segélyezése. Az 1905. évi 
újoncozás elmaradása miatt tényleges katonai szolgálatra 
behívott és bevonult, Debrecen város területén tartózkodó 
póttartalékosok összeírása megtörténvén, a vonatkozó ki-
mutatás a városháza oszlopán (Piac felőli rósz) levő . Katonai 
hirdetés" feliratú táblán, 8 napi közszemlére kifüggesz-
tetett. Ezen kimutatásban foglalt adatok ellen e hó 19 éig 
bezárólag észrevételeit bárki, a segély megtagadását javasló 
vélemény ellen pedig az érdekelt póttartalékos, illetőleg 
családtagja felszólamlással élhet. Azok a póttartalékosok, 
kik nem feleségük és saját gyermekeik eltartásával voltak 
terhelve, de a segélyezésre különös méltánylást érdemlő 
viszonyok alapján igényt formálhatnak, ugyancsak a 
fennebbi határidőig — megokolt és okmányokkal felszerelt 
folyamodványt nyújthatnak be az összeírást teljesített 
katonai ós illetőségi ügyosztálynál: városháza keresztépület, 

emeleti rész, 17. számn ajtó. — Debrecen, 19U6 nov. 5. A 
városi tanács katonai és illetőségi ügyosztálya. 

— A Hortobágy hasznosítása. A Hortobágy hasz-
nosítása ügyében ujabb fordulat állott be. A városi tanács 
f. hó 9-én tartott teljes ülésében az eddigi javaslatok mel-
lőzésével Király Gyula tanácsnok javaslatát fogadta 
el. — A javaslat szerint a Hortobágyból 15,000 hold. 
volna hasznosítandó, 3000 hold pedig öntözés céltára ki-
szakidandó. "Weszprémy Zoltán főispán a napokbkn rend-
kívüli közgyűlést hív össze, melyen a tanács Király Gyula 
tanácsnok javaslatát pártolólag beterjeszti. 

— A müpártoló-egyesületből. A műpártoló-egye-
sület f. hó 7-ikén gyűlést tartott Weszprémy Zoltán főispán 
elnöklésével. A gyűlés megnyitása után Dóczy Emil dr. 
titkár bejelentette, hogy a képzőművészeti társulat vándor-
kiállítását városunkban december hó 13 tói 26-ig tartja 
meg. Az egylet a képkiállítás céljaira a városháza nagy-
termét kéri el. Ezzel kapcsolatban Jás-zi Viktor dr. azt 
indítványozta, hogy a kiállítás legyen egybekötve teaes-
tékkel. Az egylet ki monda továbbá, hogy 1000 korona 
étókü képet vásárol és azokat tagjai között kisorsolja. Nagy 
örömmel vette a gyűlés azon kedves hirt, hogy a műpártoló-
egyesület képkiállitását meg fogják látogatni: Apponyi 
Albert gróf kultuszminiszter és Tóth János államtitkár. 

— A k a m a r a közgyűlése. A debreceni kereskedelmi 
és iparkamara f. hó 15-én d. u. 3 V2 órakor közgyűlést tart., 

— A Csokonai-kör most állítja össze téli felolvasó 
estéinek programmját. Ezen irodalmi estéken városunk leg-
kiválóbb szellemi erői fognak felolvasni. 

— A z iparoktatás fejlesztése. Vigh Albert országos 
iparoktatási főigazgató a napokban városunkban időzött 
és tanácskozást folytatott a várossal, a kereskedelmi és 
iparkamarával az ipariskola fejlesztése ügyében. 

— A vállalatok kereseti adója. Az 1905 — 1906-ik 
évi nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adójának 
kivetési lajstroma elkészülvén, az 1883. évi XLIV. t.-c. 
16. §-a értelmében folyó évi nov. hó 8-tól nov. hó 15-ik 
napjáig a városi adóhivatalban 8 napi közszemlére lesznek 
kitéve. Miről a t. adófizető közönség oly felhívással érte-
síttetik, hogy ezen lajstromokat említett helyen a hivatalos 
órák ideje alatt bármikor tekintsék meg ós ha a kivetés 
ellen alapos kifogásuk volna: felszólalásaikat a városi adó-
ügyosztálynál 15 nap alatt annyival inkább adják bo, 
mivel az e tárgyban később beérkező panaszok figyelembe 
vétetni nem fognak. Debrecen, 1906. évi november hó 7-én. 
A városi adóügyosztály. 

Szerkesztői üzenetek. 
Városok Lapja. Intézkedtünk a lap poirtos küldésére nézve, 

annál inkább csodálkozunk, hogy az nem érkezett rendeltetése he-
lyére. A kiadóhivatal okvetlenül utána néz a hibának. 

Sz. L. Budapest. Szíves sorait köszönjük. Abban a bizonyos kérdés-
ben más irányt nem követhetünk. Fanatikusan hiszünk az ügy diadalában. 
A roellékutakra nem tekintünk, mert meg vagyunk győződve, hogy a 
kérdés kedvező eldöntése városunk anyagi megizmosodását és erkölcsi 
erejének gyarapodását fogja eredményezni. Egyszer már meg kell 
indulnunk és rést kell törnünk a maradiságon és vaskalaposságon. 
Az önzetlenek tábora mellettünk van e kérdésben és éppen azért 
nem kételkedünk a terv megvalósításán. 

F. G. Budapest. A nagybecsű tanulmánynak nagy hasznát 
vettük. A mai postával a kéziratot elküldtük. Üdv és köszönet. 

K. J. Helyben. Tévedni méltóztatik, mert mi sem pártnak, 
sem csoportnak nem kötjük le meggyőződésünket. Igyekszünk az 
igazságot keresni és ha még is tévedünk valamelyes kérdésben, 
méltóztassék azt betudni az emberi gyarlóságnak. Minket egy cél 
vezet: városunk haladása, fejlődése, anyagi és szellemi gyarapodása. 
Mi ugyan csak pórszemeket hordunk össze, de hiszen az alkotó erők 
mellett a jóakaratú munkásság is szükséges. 

E. K Budapest. A Kövendy-féle javaslat megokolását ma 
postára adtuk. Az igért cikkelyt kérjük és várjuk. 

Tisztviselő. Óhajtásodat megszívleltük és ennek nyomát a 
fizetésrendezési javaslatban megtalálod. Másik kérdésedre csak annyit 
felelünk, hogy azokon a bizonyos összejöveteleken egyesek tul lőttek 
a célon. Régi igáz közmondás: aki sokat akar markolni, semmit sem 
markol. 

Kíváncsi. Bambuccei egy. olasz főúr volt, aki a Canade 
grandén épült ppmpás palotájában maga köré gyűjtötte a korabeli 
szellemi aristokratákat. . 
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