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Közgyűlés. 
Debreczen sz. kir. város törvényhatósági bizott-

sága junius 30-ikán rendes közgyűlést tartott 
Weszprémy Zoltán főispán elnöklésével. A köz-
gyűlési tagok elég szép számban jelentek meg, 
ami természetes volt, miután a tárgysorozatba 
fontos ügyek voltak felvéve. 

A közgyűlést a főispán megnyitván, rámutat 
a közgyűlés tárgysorozatának foritosabb pontjaira, 
kérve a bizottsági tagokat, hogy azok elintézé-
sében higgadt bölcseséggel jár janak el. 

A közgyűlés lefolyása a következő volt. 
1. Polgármesteri jelentés az 1908. év május 

haváról. (Előadó: Vargha Elemér dr.) 
A polgármesteri jelentéshez Ekli József szólt, 

elpanaszolván, hogy midőn többen megállottak 
néhány szóra a piacon, a rendőr szétosztásra 
hivta fel őket, majd odaérkezvén a főkapitány, 
erős szavakkal utasította a rendőrt, hogy oszlassa 
fel a beszélgetőket. Az interpelláló biz. tag ebben 
sérelmet lát és kérdi a polgármestert, hogy haj-
landó-e intézkedni, hogy a polgárok szabad tár-
salgása biztosittassék. Á polgármester kijelenti, 
hogy az ügyben vizsgálatot fog indítani, meg-
jegyezvén, hogy a rend fentartása a főkapitány 
hatáskörébe tartozik. 

A közgyűlés a polgármesteri jelentést tudo-
másul vette. 

2. A sürgősségre való tekintettel a közgyűlés 
a polgármesteri jelentés letárgyalása után a Sten-
czinger ház megvételének ügyét tárgyalta. A város 
és a tulajdonos között ugyanis egyesség jött létre 
a ház megvételére nézve. A vételár 205,000 koro-
nában volt megszabva. A tulajdonosok egyike 
azonban kijelentette, hogy ő csak abban az eset-
ben egyezik az eladásba, ha a város 220,000 ko-
ronát fizet az ingatlanért. 

A közgyűlés többek hozzászólása után ki-
mondotta, hogy a Stenczinger házat 205,000 koro-
náért, vagyis a felajánlott árért megveszi és az e 
felett való szavazást a legközelebb tartandó köz-
gyűlés napirendjére kitűzi. 

3. Belügyminiszter ur leirata az 1906. évi záró-
számadás felülvizsgálata alkalmával 321—1907. 
bkgy. sz. alatt hozott közgyűlési határozatnak az 
alapítványok összesített kezelésére vonatkozó rér 
szének feloldása tárgyában. (Előadó: Vecsey Imre!) 

A közgyűlés elvetvén Márton Imre biz. tagnak 
tarthatatlan indítványát Márk Endrének és többek-

nek hozzászólása után a tanács javaslatát fo-
gadta el. 

4. Belügyminiszter ur leirata a városi alkal-
mazottak drágasági pótléka tárgyában hozott 
392—1907. bkgy. számú közgyűlési határozat jóvá-
hagyása tárgyában. (Előadó: Vecsey Imre.) 

A közgyűlés a miniszter jóváhagyó leiratát 
tudomásul vette. 

5. Belügyminiszter ur leirata a Nagy András 
féle alapító oklevelek kiegészítése tárgyában. (Elő-
adó: Vecsey Imre.) 

A közgyűlés a leiratot tudomásul vette. 
6. Földmivelésügyi miniszter ur leirata a gaz-

dasági munkásházak létesítése ügyében. (Előadó : 
dr. Tóth Emil.) 

A közgyűlés a miniszter tervét kivihetetlennek 
tartja, mivel a gazdasági munkások a külső terü-
leten szétszórva laknak. A leiratot levéltárba 
helyezik. 

7. Kereskedelemügyi miniszter ur leirata a 
létesítendő fémipari szakiskola ügyében. (Előadó : 
Bészler Károly.) 

A közgyűlés tudomásul veszi a miniszter le-
iratát, melyben tudatja, hogy a fémipari szak-
iskolát szeptember 1-én megnyitja és annak veze-
tésével Sztankay Bélát bizza meg. 

8. Vallás és közoktatásügyi miniszter ur le-
irata a közművelődési ház építése ügyében. (Elő-
adó: Oláh Károly.) 

A közgyűlés hosszas eszmecsere után kimon-
dotta, hogy utasítja a tanácsot, miszerint ugy a 
Szikszay-féle ház, mint a Kossuth-utcai főkapitány-
sági, valamint a hatvan-utcai lelkekre nézve ké-
szíttessen vázlatrajzot és költségvetést. Ezeknek 
beérkezése után fog határozni a kultúrpalota el-
helyezésének ügyében. 

9. Bácsbodrog vármegye törvényhatóságának 
átirata az önálló magyar jegybank felállítása tár-
gyában a képviselőházhoz intézett feliratának 
hasonszellemü felirattal támogatása végett. (Elő-
adó: Vecsey Imre.) 

A közgyűlés kimondta, hogy a feliratot ha-
sonló szellemű felirattal támogatja. 

10. Hajdú vármegye átirata a vármegyei táv-
beszélő hálózat tiszacsege-egyeki szakaszának ki-
építéséhez anyagi hozzájárulás iránt. (Előadó: 
dr. Tóth Emil.) 

A közgyűlés a költségekhez nem járul hozzá. 
11. Névszerint való szavazás a Pelbárt Juli-

ánná és Pelbárt István tulajdonát képező Beth-



len-utca 13 sz. házastelek megvétele felett. (Elő-
adó : Vecsey Imre.) 

A közgyűlés a fentnevezett ház megvételére 
a szavazást megejtette. 

12. Házipénztárnok, a házipénztár által kezelt 
alapoknak, a világítási vállalatnak és a nyomda 
vállalatnak 1907. évi zárószámadása. (Előadó: Ve-
csey Imre.) 

A közgyűlés a zárószámadásokat álltalánosság-
ban elfogadja. A részleteknél Freund Jenő dr. a 
felügyelőbizottság jelentésének hangját kifogásolta. 
Márton Imre kijelenti, hogy Freund Jenő dr. a je-
lentést félreérti. A tartalékalap fentartásának szük-
ségét a közgyűlés kimondta, végül pedig ugy a 
házipénztár, valamint az általa kezelt alapoknak, 
továbbá a világítási és nyomda vállalatnak 1907 
évi zárószámadását elfogadta. 

13. A gyámpénztár 1907 évi zárószámadása 
és mérlege. (Előadó: Bészler Károly.) 

Tudomásul vétetett. 
14. A városi közkórház 1907 évi zárószámadása 

és 1909. évi költségvetése. (Előadó : Tóth Emil dr.) 
A közgyűlés a költségvetést tudomássul vette. 
15. Javaslat a közegészségügyi és köztisztasági 

szabályrendelet alkotása tárgyában. (Előadó: Tóth 
Emil dr.) 

Tüdős Kálmán dr. főorvos a szabályrendelet-
nek napirendről való levételét javasol ja , mivel a 
belügyminisztér iumban most készül a közegész-
ségügyi törvény revíziója. A közgyűlés ez értelem-
ben határozott. 

16. Javaslat a szemét- és hófuvarozás, a mü-
j é g szállítás, az utcaöntözés és a pecegödrök tisz-
títási munkálatainak házi kezelésbe vétele iránt. 
(Előadó: Tóth Emil dr.) 

A közgyűlés utasította a tanácsot, hogy a 
szemét- és hófuvarozásra vonatkozó szerződést az 
eddigi vállalkozókkal egy évre kösse meg. 

17. Tanácsi előterjesztés a szervezési szabály-
rendelet módosítása, a tisztviselők fizetésrende-
zése ügyében. (Előadó: Vecsey Imre.) 

A közgyűlés tudomásul veszi a tanács bejelen-
tését arra nézve, hogy a szervezeti szabályzat 
módosítása és a tisztviselők fizetésrendezésérc vo-
natkozó javas latot elháríthatatlan akadályok miatt 
nem terjesztheti a közgyűlés elé. A közgyűlés 
ezután Komlóssy Arthur indítványára kimondta, 
hogy ezen ügy tárgyalására augusztus 24-én köz-
gyűlést tart, melynek egyetlen tárgya ezen rég-
óta húzódó ügy lesz. 

18. Tanácsi előterjesztés a mellékpiacokra vo-
natkozólag. 

A közgyűlés kijelenti, hogy a mellékpiacok 
létesítése nem hozta meg a kívánt eredményt. 
Freund Jenő dr. és többek hozászólása után a 
bizottsági közgyűlés utasít ja a tanácsot a piacok 
célszerűbb áthelyezésére, rendezésére, esetleg ja-
vaslattételre egy vásárcsarnok felállítását illetőleg. 

Ezek után elnöklő főispán a közgyűlést, te-
kintettel az előrehaladó időre, berekesztette és 
annak folytatását ju l ius 1-ére tűzte ki. 

Másnap délután folytatólagos közgyűlés volt, 
ugyancsak Weszprémy Zoltán főispán elnökleté-
vel. A közgyűlés a következő ügyeket tárgyalta le: 

19. Tanácsi előterjesztés a nagyerdei fürdő, 
házi kezelésbe vételéről s az ennek folytán elő-
állott 4000 korona halaszthatlan kiadások fedezése 
iránt. (Előadó: Oláh Károly.) 

A közgyűlés a hitelt megszavazta. 
20., A bábaképző intézet építésénél felmerült 

49,177 kor. 18 fillér kiadási többletnek fedezése. 
(Előadó: Varga Károly.) 

A közgyűlés a többletet Márton Imre biz. tag 
hozzászólása után megszavazta. 

21. Tanácsi előterjesztés a nagyerdei kerté-
szet költségei fedezésére 3000 korona póthitel en-
gedélyezése iránt. Előadó: Oláh Károly. 

A közgyűlés a póthitelt megszavazta. 
22. Ugyanaz a gazdasági ismétlőiskola gaz-

dasági munkálataira 1600 korona póthitel enge-
délyezése iránt. 

Oláh Károly tanácsnok ismertette a gazdasági 
ismétlőiskolát, melynek nyomán a közgyűlés 
örömmel értesült arról, hogy ezen intézmény, 
mily szépen halad előre. A közgyűlés több bi-
zottsági tag hozzászólása után az intézet fejlesz-
téséhez annyira szükséges póthitelt megszavazta. 

23. Ugyanaz a Wendisch-féle bir tok megvé-
tele tárgyában. 

A közgyűlés a megvételre felajánlott birtok 
megvételét a város érdekében nem találta elfo-
gadhatónak. 

24. özv. Fancsovics Jenőné guti telki haszon-
bérlő k é r v é n y e cselédlak építése iránt. (Előadó: 
Szabó Elek.) 

A közgyűlés megszavazta a cselédlak építését 
és felhatalmazza a tanácsot, hogy bérbevevőve l 
a bérletet két évre hosszabbítsa meg. 

25. ö z v . Steinfeld Mihályné vajdalaposi ha-
szonbérlő k é r v é n y e gazdasági épületek, kutak, 
hidak, stb. átvétele iránt. (Előadó: Szabó Kálmán.) 

A közgyűlés az átvételt 5000 korona vétel-
árban teljesiti. 

26. Rochlitz Ignácnak a pallagi VIII. és IX. sz. 
tag haszonbérlőjének kérelme cselédlak és istálló 
építése iránt. (Előadó: Tóth Emil dr.) 

A közgyűlés a kérelmét teljesiti. 
27. A Sziki-gyakor haszonbérlőjének kérelme 

és ajánlata gazdasági épületek emelése és a ha-
szonbérbeadás idejének meghosszabbítása iránt. 
(Előadó: Tóth Emil dr.) 

A közgyűlés a bérlő kérelmét teljesiti. 
28. Tanácsi előterjesztés a homokkerti-ut nyi-

tása ügyében. (Előadó: Varga Károly.) 
A közgyűlés a 8 öl főút megnyitását meg-

szavazza oly módon, hogy a költségekből a ho-
mokkert i lakosok 14,000, a város pedig szintén 
14,000 korona hozzájárulást biztosítson. 

29. Tulogdi Ferenc és társai ajánlata és ké-
relme az E g y b o k o r hegy nevezetű kaszállóbirtok 
megvétele, illetve eladása tárgyában. (Előadó: 
Vecsey Imre.) 

A közgyűlés a városi tanács javas latának el-
fogadásával az ajánlatot mellőzi. 

30. Kovács József polgármester és társai be-
jelentése néhai özv. Kacskovics Ivánné alapít-
ványa ügyében. (Előadó: Oláh Károly.) 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul vette. 
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31. Dr. Bacsó Dezső lemondása az esküdtképes 
egyéneket összeírd bizottságba történt megválasz-
tásáról. (Előadó: Vecsey Imre.) 

A közgyűlés - miután a bizottság munkála-
tait már befejezte, a lemondás felett napirendre tér. 

32. Horváth Sándor kérelme a Könyök-utca 
10. sz. alatt levő területből a Rákóczi-utca 41. sz 
telke végébe eső kertterületnek átengedése iránt. 
(Előadó: Vecsey Imre.) 

A közgyűlés a kérelmet teljesiti. 
33. Az országos m a g y a r gazdasági egyesület 

megkeresése alapító tagjai közé belépés iránt. 
(Előadó: Tóth Emil dr.) 

A közgyűlés a kérelmet teljesiti. 
34. Az országos polgári iskolai egyesüket 

megkeresése a képviselőházhoz pártoló felirat inté-
zése végett. (Előadó: Oláh Károly.) 

A közgyűlés a polgári iskolák fejlesztése 
ügyében felir a képviselőházhoz. 

35. A debreczeni faipar-részvénytársaság ké-
relme vállalata j a v á r a kedvezmények adása iránt. 
(Előadó: Vecsey Imre.) 

A közgyűlés a községi adó fizetését elen-
geli, ellenben a kövezetvámmentesség kedvez-
ményét nem adja meg. 

36. Az első debreczeni gőz cukorkagyár köz-
ségi adó-, és kövezetvámmentességet, továbbá 
gyártelepe részére terület átengedését kéri. 

T ö b b e k hozzászólása után a közgyűlés a gőz-
cukorkagyárnak 10 évi községiadó és kövezet-
vámmentességet szavaz meg. a terület átengedésé-
ről azonban most nem intézkedik, hanem utasít ja 
a tanácsot, hogy idevonatkozó jelentését ter jessze 
a közgyűlés elé. 

37. A magyar mérnők- és építész-egylet deb-
reczeni osztályának kérvénye hivatalos pecsétjében 
a város címere használhatásának engedélyezése 
iránt. (Előadó: Vecsey Imre.) 

A közgyűlés a kérelem tel jesítéséhez hozzá-
járul . 

38. A pénzintézeti tisztviselők országos kon- ; 
gresszusa előkészítő bizottságának k é r v é n y e tá-
mogatás iránt. (Előadó: Vecsey Imre.) 

A közgyűlés ezen célra 500 koronát szavaz | 
meg. 

39. Vendéglősök és szállodások országos kon- j 
gresszus előkészítő bizottságának hasonló tartalmú 
kérvénye. (Előadó: Vecsey Imre.) 

A közgyűlés 500 koronát szavaz meg. 
40. Szedlák és Vámos cég kérelme szerződés-

szerű vállalati árainak felemelése iránt. (Előadó: 
Vecsey Imre.) 

A közgyűlés a 10% áremelés megadását ja-

41. Rickl Géza legelőbér visszatérítési ügye. 
(Előadó: Tóth Emil dr.) 

A közgyűlés a kérelmet teljesiti. 
42. Németh András és Társa felebbezése a 

nagyerdei lövölde bérletéből kibocsátásukat meg-
tagadó tanácsi határozat ellen. (Előadó: Oláh Ká-
roly.) 

A közgyűlés a kibocsáj táshpz nem járul . 
43. Kohn Henrik zálogháztulajdonos felebbe-

zése a 3523—1908. sz. tanácsi határozat ellen. 
(Előadó: Bészler Károly.) 

A közgyűlés a felebbezést elutasította és kö-
telezte fentemiitett zálogházlulajdonost, hogy 
5000 kor. óvadékát 10,000 koronára egészítse ki. 

44. Szilágyi János volt városi építész végki-
elégítés iránt való kérelme. (Előadó: Vecsey 
Imre.) 

A közgyűlés folyamodónak egy évi fizetését 
végkielégítésképpen megszavazta, tekintettel a vá-
ros érdekében kifejtett munkássága jutalmául. 

45., 47., 48. A közgyűlés ezután a beérkezet i 
szabadságolási és nyugdí jazás i kérvényeket meg-
szavazta és néhány orvos és bába oklevelet hir-
detetett ki. 

A tárgysorozat ekképen letárgyaltatván, elnöklő 
főispán szíves szavakban köszöni meg a bizott-
sági közgyűlés tagjainak a város ügyei iránt ta-
núsított ügyszeretetét, bejelenti, hogy törvényben 
biztosított jogainál fogva Szabó Elek közigazga-
tási gyakornokot tb. a l jegyzővé nevezi k i ; egy-
ben a most lefolyt közgyűlésen elintézett Ügyek 
hitelesítését jul ius 2-ának délután 3 órá jára tűzi ki. 

A közgyűlés az elnöklő főispán éltetésével 
véget ért. " 

A hortobágyi sáskairtás. 
Valóságos rémhíreket olvasunk a fővárosi 

lapokban a hortobágyi sáskák pusztításáról, Ezzel 
kapcsolatban a forró napok hatása alatt arról 
is történt említés, hogy a sáskair tás nem végez-
tetett a kellő körültekintéssel. Erre vonatkozó-
lag most a következő igazságos jelentést mutat-
hat juk be olvasóinknak. 

A Hortobágynak az a része, amely tavaly 
fertőzött maradt és pedig az Elep széle, a Szál ka-
lit lom környéke és a Kosföld az ez idei irtás 
folytán teljesen megtisztult, ugy, hogy ott a fer-
tőzés már. teljesen megszűntnek tekinthető. 

Maradt sáska a Hármas-halmok, a Veres vizű 
kut környékén és az Árkus egy kis része men-
tén. Ebben azonban 60—70% olasz sáska van, 
valamint sok zöld szárnyú és ezenkívül kurta nyakú 
sáska is. A marokkóit a legelő jószág annyira szét 
verte az utolsó hét alatt, hogy azt legfe l jebb 
egyenkint lehetett volna szedni. Ez a megmaradt 
marokkói sáska — összevéve a többi fa jokat is, 
— amelyeket (olasz, zöldszárnyu, k u r t a n y a k u ) 
nem irtunk, mert nem olyan veszedelmesek, 
azonban sokkal kevesebb, mint amennyi tavaly 
volt az irtás után. Ha a sáska rovar ellenségei 
most is folytat ják azt a munkát, amelyet eddig 
folytattak, ugy lehet, hogy jövőre már egy szem 
sáska sem lesz a Hortobágyon. 

Ha azonban mégis maradna valami, az az 
idei sáska mennyiséggel szemben semmi. A sáska-
irtást azért kellet abbahagyni, mert időközben 
a sáska megnőtt és repülő képessé lett. amely 
ál lapotában pedig az irtás már eredménytelen. 

Meg kell jegyezni, hogy az irtást nem kezd-
ték későn, mert mikor a sáska irtható nagyságra 
nőtt. rögtön hozzá fogtunk ahoz. A b a j csupán 
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az volt, hogy az idén különben is későn kelt sáska 
az igen nagy hőség és esőtelen idő miatt korán 
szárnyasodott. Ugy. hogy mig tavaly 29 munka-
napon folyt az irtás, addig az idén csak 17 munka-
napra szorult. 

Végül meg kell jegyezni, hogy sáska-okozta 
kár az egész Nagy-Hortobágyon a termesztett 
n ö v é n y e k b e n egyáltalában nem fordult elő. Egy 
szál gabona sem esett áldozatuk A legelő pedig 
szintén nem szenvedett a sáskától, mert azt vagy 
idő előtt kiirtották, vagy ahol megmaradt, olyan 
csekély számú volt s később annyira elszéledt, 
hogy a Hortobágynak majdnem legszikesebb és 
legszívósabb részén (az Ohat felé eső oldalon) 
kárt nem tehetett. 

A kongresszus tanulságai. 
A törvényhatósági joggal felruházott városok 

polgármesterei mult hó 22-én immár a 9-ik kon-
gresszusukat tartották, még pedig ezúttal Hód-
mezővásárhelyen. A tárgyalásra kitűzőit kérdé-
sek között kél fontos javas lat szerepel. Az egyik 
Kolozsvár polgármesterének a magyarországi vá-
rosok közös érdekeinek hathatós oltalmazása és 
e lőbbre vitele cél jából megfelelő szervezkedésre 
vonatkozó indítványa, a másik pedig Arad város 
polgármesterének a városok között az állami in-
tézmények elhelyezése érdekében kife j tett áldat-
lan versengésnek a megszüntetésére i rányuló ja-
vaslata. Az egész ország közvéleménye a legna-
g y o b b rokonszenvvel és helyesléssel pertraktálta 
ezeket a fontos s a városok jövő fe j lődésére hasz-
nos javaslatokat, azonban sajnálattal kell megál-
lapítanunk, hogy a kongresszus egyik javas la t 
tárgyában sem hozott kielégítő határozatot s a 
hozzájok fűzött r e m é n y ü n k b e n csalódtunk. 

Ha visszatekintünk a kongresszusok soroza-
tára, el kell i smernünk, hogy sok érdekes adatot 
felszínre hoztak ezeken a kongresszusokon, azon-
ban pozitív eredményről eddig, sajnos, nem szá-
molhatunk be. 

Vizsgáljuk csak meg, miben gyökereznek az 
okai ennek az eredménytelenségnek? Kétségkívül 
első sorban és nagyrészt a politika az, amely kü-
lönösen az utóbbi 10—15 év alatt a sok kormány-
válság és a sok parlamenti harc miatt a békés 
alkotás terét lefoglalta magának, mert máskép 
azoknak a kívánságoknak, amiket a város vezető 
férfiai annyiszor hangoztattak, már rég teljese-
désbe kellett volna menniök. A másik ok azon-
ban a városok lanyhasága. Ebben a tekintetben 
igaza van Wekerle Sándornak, midőn a városi 
tisztviselők küldöttségének ezt leplezetlenül meg-
mondta. Igaz, hogy a városok lanyhasága még 
nem menti a k o r m á n y és a parlament nemtörő-
dömségét, mert ezeknek még a városok akciója 
nélkül is segíteni kellett volna már a kiáltó ba-
jokon. De tudnunk kell azt, hogy Magyarorszá-
gon aki akar valamit, annak tülekednie kell s 
legigazságosabb kívánságai is csak ugy teljesít-
tetnek, ha minden törvényes eszközt és minden 
alkalmat felhasznál, hogy az idetékes körök an-
nak tel jesítése elől többé ki ne térhessenek. 

A városok ébredésének és közös akciójának 
első megnyilvánulása a polgármesterek országos 
kongresszusa. De aki ezt elégségesnek tartja arra, 
hogy ezeken a városok ba ja i a közvélemény előtt 
i jesztő mivol t jukban feltárassanak, aki elégséges-
nek tartja ezeket a kongresszusokat, hogy azok-
ban a városok szétforgácsolt erői egyesittessenek 
és olyan erővel lépjenek fel, amelynek kívánsá-
gai elől az illetékes tényezők ki nem térhetnek, 
— az csak vegye fontolóra a kongresszusok ed-
digi sikertelenségét, hogy beismer je, miszerint 
ide a kongresszuson kívül a városok között szo-
r o s a b b kapcsolatot kell teremteni, ál landóbb szer-
vezkedést és egyesülést kell létesíteni, hogy az 
állandó összeköttetést megteremtve, tervszerű 
cél irányos városi politikát inaugurál junk. 

Erre azonban nem elégséges a városok kon-
gresszusa, amely rendszerint csak évenkint egyszer 
jön össze. Egy délelőtt, amit a kongresszus anya-
gának letárgyalására szánnak, nem elég a fontos 
közérdekű kérdések megvitatására, különösen 
akkor, ha még ezt az egy alkalmat is t izedrangu 
kérdések felvetésével töltik el, ahelyett, hogy a 
városok legeklatánsabb bajai t sorolnák fel és azok 
orvoslásának eszközeit jelölnék meg. Hogy csak 
egy példát m o n d j u n k : kilátás van a városok ál-
lami segítségére. A kormány azonban maga is 
bevall ja, hogy olyan nagy az aránytalanság az 
egyes városok között, hogy eddig még nem tu-
dott egy kielégítő, igazságos módot találni, amely 
a városokra a segítséget illetőleg egyaránt alkal-
mazható lenne. Nem-e lett volna célszerűbb a 
városok vezető ' fér f ia inak ezen kérdés napirendre 
tűzésével szolgálatot tenni városaiknak, mint 
ehelyett például azzal a kérdéssel vitatkozni, 
hogy a 7 éven felüli gyermekek eltartási költsé-
geire a gyámpénztárak kamat jövedelme ne éven-
ként, hanem negyedévenkint folyósittassék. 

Szorosabb kapcsolatot szeretnők tehát látni 
a városok között. S ha már a városok szövetsége 
meg nem alakitható a minisztérium szerintünk 
indokolatlan - közjogi aggálya miatt, alakitanók-
meg legalább a tjf. városok polgármestereinek 
az orsz. egyesületét. A r. t. városok vezetőinek 
szervezkedéséi e tekintetben helyesebbnek s a 
.célnak megfelelőbbnek tart juk. 

Állandó központot kell teremteni, ahonan s 
amelynek utján az érintkezés intenzivebb, állan-
dóbb, amely f igyelemmel kisérné a városok éle-
tét érdeklő minden ügyet, s amely előkészítené a 
talajt az egyöntetű el járásra. A városok vezető-
sége rendkívül el van foglalva. Minden kérdést 
az elnökségre hárítani kényelmes el járás, de a 
célnak meg nem felel. Az anyagot, amelyek a ta-
nácskozás tárgyára vonatkoznak, össze kell gyű j-
teni j ó eleve. Minden városnak alkalmat kell adni, 
hogy a kérdésekkel foglalkozhassék. Az akként 
összegyűlt anyagot dolgozza fel a központi iroda. 
Nem tart juk azonban indokoltnak az eddigi szo-
káshoz oly szívósan való ragaszkodást, amely még 
azt a prakt ikus indítványt sem találta elfogadha-
tónak, hogy az előterjesztendő javaslatokat a kon-
gresszus előtt legalább 8 nappal előbb kell be-
nyújtani s a kongresszust az előkészítő bizottság 
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tanácskozása előzze meg. Nem értünk tehát egyet 
a kogresszus határozatával, midőn ezt a kolozs-
vári polgármesterek az állandó szervezkedésre vo-
natkozó indítványát nem fogadta el. 

De ha már más téren eredmény nem já r t is 
a kongresszusok nyomában, azonban az össze-
tartozás, a szolidaritás érzését annyira kellett volna 
már fejleszteni, hogy a városok megállapodtak 
volna, hogy bármily közintézmény elhelyezéséről 
legyan is szó, egymás ellen nemcsak hogy nem li-
citálnak, de egyik város sem ajánl fel egyetlen egy 
fillért sem s ezáltal kényszeríti az illetékes körö-
ket, hegy a közintézmények elhelyezése alkalmá-
val ne az ellenszolgáltatás nagyságát, hanem az 
országos és helyi érdekek igazságos és tárgyila-
gos mérlegelésével a célszerűség, a szükség s a 
városok alkalmas földrajzi helyzetét v e g y e tekin-
tetbe. Erre azt szokták felhozni, hogy ebben az 
esetben is érvényesülhetne a politikai befolyás és 
a protekció. Ez igaz. De ez még nem elég érv a 
városok ezen megállapodásának a lekicsinylésére, 
mert legalább elérnének a városok annyit, hogy 
anyagi áldozatot egyik városnak sem kellene nyúj-
tania bármilyen közintézmény elhelyezéséről volna 
is szó, sem nem kellene sok költséggel j á r ó de-
putációkkal a miniszterek n y a k á r a járni, hogy 
ezt vagy azt a közintézményt e lnyerhessék. 

Sőt a politikai befolyás és protekció is kor-
látozható volna az esetben, ha a közintézmények 
elhelyezésének kérdése egy országos bizottságra 
bízatnék, amelyben a városok polgármesterei is 
bevonandók lennének. 

Nagy csodálkozással töltött cl tehát bennün-
ket, hogy az aradi polgármester indítványa, amely 
ezen áldatlan verseny mérséklésére irányult s 
amely — szerintünk csak kezdete lett volna an-
nak a megállapodásnak, mely szerint a városok a 
jövőben semmiféle állami intézmény elhelyezésé-
hez anyagi lag nem járulnak — ellenzésre talált s 
a kongresszus csupán az elv helyességének a meg-
állapítására szorítkozott, a további akczitól pe-
dig elállt. 

Igv nem csodáljuk, ha a kongresszusok műkö-
dése eddig pozitív eredménnyel nem járt . 

Nyaralók a körúton. 
Vettük a következő s o r o k a t : 
Városunk törvényhatósági bizottsági közgyű-

lése elhatározta a nagyerdei körút kiépítését. A 
munkálatok serényen haladnak előre és a mérnöki 
hivatal mindent elkövet, hogy az mielőbb elké-
szül jön. Hisszük, hogy ez a körút meg fog felelni 
rendeltetésének és ha gondozva lesz, bizonyára 
kedves szórakozó helyévé válik a debreczeni fogat-
tartó közönségnek 

Mi a magunk részéről sa jnálunk minden lat, 
melyet kivágnak a levegőt tisztító erdőből. Ha 
azonban megszavaztuk a körút létesítését és a 
nagyerdei parkot az ut kihasitásával megcsonkí-
tottuk, valami uton-módon n a g y o b b és pezsgőbb 
életet kellene a nagyerdőbe bevinni. Ami szép 
nagyerdőnk, melynek ó z o n dus levegője az egészség 

forrása, a vasárnapokat és ünnepnapokat kivéve, 
kong az ürességtől, és míg más v á r o s o k b a n az 
esti órákban valóságosan hullámzik a módosabb 
és szegényebb közönség egyiránt, addig nálunk 
este alig látni egy pár üdülést kereső ember t a 
parkban. Pedig az erdő a város tövében fekszik, 
j ó karban tartott ut vezet odáig és most már arra 
sem lehet panasz, hogy a park nincs világítva, 
mert a városi tanács e tekintetben már j ó régen 
intézkedett. 

Elevenséget [kell tehát vinni a nagyerdőbe. 
Ezt pedig azzal érhetnénk el, ha a most épülő 
körút mentén a városi tanács villatelkeket adna 
oly módon, hogy az ott építeni akaró valamelyes 
jogel ismerési di jat fizetne és az építtető magánfél 
által emelendő ház harminc év múlva a város 
tula jdonába menne át. 

Eltekintve azonban a nagyerdő forgalmától 
és látogatottságának emelésétől, a mostani lakás-
mizériákon is nagyot segítene ez az intézkedés. 
Igen sok középosztályu család menne bele ily 
módon az építkezésbe és állandó otthont terem-
tene magának. Másrészt a város harminc év múlva 
egy allandó jövedelmi forráshoz jutna. Nehogy 
pedig a harminc év lefolyása alatt bármi teher 
szakadjon a városra, az átengedésnél kikötné, 
hogy a vi l latulajdonosok tartoznak gondoskodni 
egyetemlegesen a vízvezetékről, csatornázásról, 
a rendőri szolgálatról és általában mindarról, ami 
közegészségi és közbiztonsági nézőpontból szük-

Debreczen sz. kir. város egyidőben építtetett 
néhány nyaralót és annak dacára, hogy ezek 
va jmi kevés kényelmet nyúj tanak, nem vesztett e 
vállalatán, sőt azok már régen kifizették magukat. 
Épen ily, sőt még sokkal n a g y o b b jövedelmi for-
rásává válnának harminc év múlva a körút ol-
dalát szegélyező villák. 

A villák építésétől nem kell félteni az erdő 
levégőjét. A körút mentén már is vannak nyaralók. 
A körút elhajlásánál folytatni lehetne ezeket. 
Lassankint az egész körút külső oldala szegélyezve 
lenne vil lákkal. Ez nem csak széppé tenné a kör-
utat, de sok családnak fog adni nyugodalmas 
otthont, vagy kellemes nyaralást . A pénz nem 
megy a külföldi fürdőkre, hanem a jó levegőben 
lakáshoz j u t ó közönség itt fogja elkölteni pénzét. 

Vajha többen szólnának ez időszerű kérdés-
hez. (Szívesen közöl jük a nézeteket. Szerk.) 

E g y városi lakó. 

A városok háztartása. 
A városi képviselők részéről kiküldött ház-

tartási albizottság a képviselőház miniszterelnöki 
fogadó termében értekezletet tartott, amelyen a 
k o r m á n y részéről Weker le Sándor miniszterelnök 
és a belügyminiszter képviseletében Hartl Sándor 
belügyminiszteri tanácsos jelent meg. Az albizott-
ság elfogadott egy tervezetet a városok segítéséről 
és ezt a tervezetet a teljes ülés elé ter jeszti . 

Az értekezleten, amelynek j e g y z ő j e Szász 
József volt, Holló Lajos tett e lőter jesztést arról, 
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hogy .a városok segítését két részre kell osztani. 
Ideiglenes intézkedésekre van elsőben szükség, s 
azután az állandó szabályozásra. Szükségesnek 
tartja, hogy ebben az évben az összes városi tiszt-
viselők fizetés és lakásbéri l letményének szabály-
zatát sürgősen elkészítsék és a fedezetlen összeget 
az állam a városok" rendelkezésére bocsássa. Az 
állandó szabályozás dolgában a következő szem-
pontok f igye lembe vételét a j á n l j a : 

1. A k o r m á n y által is bejelentett terv alapján 
a városok határterületeiben fekvő összes birtok-
területeket egyforma adóztatás alá kell vonni, en-
nek következtében minden eddigi pótadófizetés 
alól való mentességet és kedvezést m e g kell szün-
tetni, sőt a helyes területi arrondirozást a vár-
megyék eddigi területeinek érintetlenül hagyása 
mellett, minden tekintetben keresztül kell vinni. 
2. A városoknak fix összegben állami segítést kell 
adni, .amelyet a regále kártalanítás összegek be-
tudásával évi 8—10 millió koronára preliminál. Ez 
az összeg az egyes városok háztartási segítésére 
aránylagosan volpa szétosztandó, olyképpen, hogy 
a kormány által megállapított segítési összegek 
u j a b b törvényhozási intézkedés nélkül t ö b b é le-
szállíthatok nem lennének. Az egyes városok ré-
széről megállapított hozzájárulási összegeket a vá-
rosok hónaponkint egyenlő részletekben önmaguk 
szállítanák be az állami adóbevételekből a városi 
háztartási pénztárba. A városok j a v á r a megálla-
pítandó évi segítés az egyes városok között az 
illető városok teherviselési képességének, kultu-
rális v iszonyainak f igye lembevéte léve l volna meg-
állapítandó. 3. Szükségesnek találja a v a g y o n á t -
ruházási il letékekhez törvényhozási uton 1 szá-
zalékos városi pótadónak a megállapítását és ezt 
az összeget a kir. adóhivatalok által bevételezve 
a városi pénztárakba kell beszállítani. 4. Szüksé-
gesnek tart ja, hogy törvényhozási uton a váro-
soknak külön bevételi forrásokat szerezzenek. így 
különös fontosággal b i r városi üzemeknek, köz-
ségi takarékpénztáraknak a létesítése, amelyek a 
városok bevételeit gyarapítanák. Végül 5. kívána-
tosnak tart ja, hogy az állami hozzájárulási összeg-

i bői és a vagyonátruházás i illetékből egyharmad-
részt kiszakítsanak és mint városrendezési alapot 
kezeljék. Ebből az alapból a belügyminiszternek 
különös felügyelete alatt városrendezési kiadáso-
kat. vízvezetéki, csatornázási beruházásokat és 
más n a g y o b b alkotásokat fedeznének. 

Csizmazia Endre előterjesztette a soproni vá-
rosi közgyűlésnek azt a javaslatát, hogy a váro-
sok minden jövedelme, bármely forrásból szár-
mazik, mentes legyen a jövedelmi adó alól s 
hogy a házbéradó szállíttassák le és a házbért és 
házosztályadót egyesítsék. 

Szász József k ívánja a kl ikkek megszüntetése 
végett a viri l izmus törlését s a kultúrintézmények-
nek és közhivatalnokoknak a városokban való 
hagyását és fejlesztését. Kívánja a miniszteri fel-
ügyelet szigorítását, hogy a rövidlátó, avagy vét-
kes gazdálkodás megszűnjék. 

Halász Lajos a g y o r s segítést rendkívül sür-
gősnek tart ja. A fogyasztási adók egy részének 

átengedése aránytalanságokat okozna, ezért he-
lyesebbnek tartja a segítésnek fix összegben való 
megállapítását, de ugy, hogy az ne függ jön min-
dig a belügyminiszter utalványozásától. 

Weker le Sándor miniszterelnök: A városok 
dotációját közéletünk állapotai megokolttá teszik, 
mert kétségtelenül súlyos helyzetben vannak a 
városok. Ő ugy igyekszik segíteni, hogy b izonyos 
terheket levesz a községekről. A városok részére 
sokal ja a tiz milliót és sok helyen drágálja az 
adminisztrációt. A bizottság állásfoglalásához ké-
pest tanulmányokat fog végeztetni s a belügy-
miniszterrel együtt fogja a tanulmányok ered-
ményéhez képest javas latát megtenni. 

HartI Sándor, Petrogally Oszkár és Vizy Fe-
renc főiszól la lásai után a bizottság Holló La jos 
és Weker le miniszterelnök előterjesztését magá-
évá tette és ily i rányban fog jelentést tenni a 
plenáris ülésnek. 

Hírek. 
— A főorvos szabadságon. Tüdős Kálmán tiszti 

főorvos f. hó 3-án kezdi meg szabadságát. Ez idő 
alatt Varga Emil dr. tiszti orvos fogja helyettesíteni. 

— Kinevezések. A debreczeni m. kir. állam-
épitészeti hivatal főnökét Latinovits Mihály főmér-
nököt a miniszter műszaki tanácsossá nevezte ki. 
Igaz tisztelettel üdvözöljük ez alkalomból a ki-
nevezettet annyival is inkább, mivel méltán rá-
szolgált ezen kitüntetésre. Ugyancsak széles kör-
ben keltett örömöt Csatth Zsigmond posta- és táv-
irófőnök kinevezése is, ki a VII. fizetési osztályba 
lépett elő főfelügyelőnek. 

— Fizetésrendezés. Városunk törvényhatósági 
bizottsági közgyűlésében a városi tanács bejelen-
tette, hogy a szervezeti szabályzat módosítására 
és a tisztviselők f izetésére vonatkozó javaslatot 
elháríthatatlan akadályok miatt nem mutathat ja 
be. A közgyűlés a bejelentést tudomásul vette és 
az ezen kettős javaslat tárgyalására az augusztus 
24-ére egybehívandó közgyűlés napját tűzte ki. 
Miután tehát a javaslat alapos átdolgozására majd-
nem két hónap időt adott a közgyűlés, — remél jük, 
hogy ezen időre e l fog készülni a javaslat. Az ál-
talános hangulatból azt látt juk, f i o g y ellenzői 
nincsenek a javas latnak, ami eltérések vannak, 
azokat a közgyűlések folyamán jóakaratta l bizo-
nyára ki lehet egyenlíteni. Nézzünk tehát bizoda-
lommal a javaslat sorsa elé. 

— A tanyai iskolák vizsgálatai. A debreczeni 
tanyai állami elemi népiskolákban bezáródtak az 
évzáró vizsgálatok. A gondnokság kiküldöttei öröm-
mel számoltak be a kedvező eredményről . Meg-
említ jük azt, hogy szeptember 1-én nyolc u j ta-
nyai iskola nyílik meg. A megújítandó iskolák ta-
nítói állásra a közoktatásügyi miniszter pályáza-
tot hirdetett. A pályázati kérvényeket a kultusz-
minisztérium beküldte a gondnoksághoz. Érdekes, 
hogy a nyolc e lég jói javadalmazott állásra összesen 
csak tizen pályáztak és pedig 4 ref., 2 ág., 1 gör. 
kath. és 3 r. kath. tanító. 


