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Tömörülés. 
Október 10-én a törvényhatósági bizottsági 

tagok egy tekintélyes csoport ja gyűlt össze a vá-
rosháza nagy termében azon eélból, hogy Debre-
czen sz. kir. város j ö v ő j e fej lődésenek ügyében 

_ tömörüljön. És mivel ezek a. városatyák a po-
litikát teljesen ki a k a r j á k zárni a közgyűlési te-
remből, nem is Volt semmiféle pártszinezete az 
összejövetelnek, mert minden pártbeli t láttunk az 
értekezleten, melyet Márk "Endre, Szilágyi Imre, 
Jánosi Zoltán és Bacsó Dezső dr. írták alá. Az 
összehívók nevében Márk Endre nyitotta meg az 
ülést, fe lkérvén Peczkó Ernő dr.-t a j egyzőkönyv 
vezetésére. 

Márk Endre megnyitó beszédében elmondta 
tárgyilagosan, hogy más anyagi és szellpmi 
erőre nézve kisebb városok túlszárnyalják Deb-
reczen t a modern haladás t e r é n . " E n n e k .oka 
szembeszökő és éppen azért, mivel a b a j o k for-
rását i smerjük, segíthetünk egyesült erővel a ba-
jokon, Mindnyájan tapasztal juk — mondja Márk 
Endre, — hogy a városi tanács a legszebb és 
legéletrevalóbb javas latokat készítette elő, minden 
igyekezetét a város nagyságának, jólétének, fejlő-
désének és haladásának előmozdítására fordít ja, 
de a folytonos halasztási indítványok, melyek 
egyesek cselekvésében gombamódra teremnek, 
ellentállanak a kivitelnek és a legszebb, legneme-
sebb és/leghasznosabb ügyek betetőzését késlel-
tetik. Ugy látszik, hogy a kerékkötők , munkáját 
megsokalta a bizottsági tagok mélyebben gondol-
kozó részé és nem régen állást foglalt a maradi 
törekvésekkel szemben. Nyíltan ellentállott a ha-
lasztási törekvéseknek és a szervezeti szabályzat 
és fizetésemelés tárgyalása alkalmával összetartó 
erejével legyőzte a klikk-uralmat. Az ébredés 
ezen je le és a küzdelem diadala most már arra 

Tnts^n minden v á r o s u n k j a v á t , közérdekeit 
előmozditan kívánó embert, hogy folytassa a 
haladást célzó munkát minden vonalon. Előt-
tünk vai j a költségvetés tárgyalása és később a 
tisztújítás kérdése, tömörülnünk kell tehát iga-
zaink védelmére és elbuktatására azon törekvé-
seknek, melyek retrográd irányban akar ják ve-

zetni a vároS ügyeit. A tisztító, megif j i tó és pezsgő 
munkához nem kell semmiféle szervezet, pártala-
kitás, csakis a modern haladás törekvésében egye-
sülni kívánó akarat. A város javát akar ja ez a 
gyülekezet, menten minden önös érdekektől. Épen 
azért javasol ja, hogy szervezzenek egy 25 tagu 
küldöttséget, mely az ügyeket előkészíti és azokat 
a Debreczen fejlesztését célzó bizottsági tagok elé 
terjeszti a közgyűlések előtt. Az intéző bizottság 
tagjaiul a jánl ják az összegyűltek: Márk Endrét. 
Degenfeld József grófot, Szilágyi Imrét, Jánosi 
Zoltánt, Bacsó Dezső dr.-t, Kenézy Gyula dr.-t, 
Balkányi Miklós dr.-t, Tóth Kálmán dr.-t, Zellin-' 
ger Edét, 'Schvarcz Vilmost, Fejér Ferenc dr.-t, 
Révi Nándor dr.-t, Peczkó Ernő dr.-t, Póroszlay 
Lászlót, Tóth Istvánt, Bruckner Ernő dr.-t, Mura-
közy Lászlót, Horváth Mártont,"" Komlóssy Dezsőt, 
Jósa Vincét, Zöld Mihályt és FreundTénTdr.-t. 

Megalakulván ekként a város fej lődését elő-
mozdítani akaró gyülekezet, az értekezlet Márk 
Endre éltetésével véget ért. 

Legtöbb adótfizetők figyelmébe. 
Debreczen szabad királyi város igazoló vá-

lasztmánya által városunk legtöbb adótfizetó bi-
zottsági tagjainak 1909. évre szóló név jegyzéke 
egybeállittatván, ezen névjegyzéket az 1886. évi 
XXI. t.-c. 28 ik §-ának rendelkezéséhez képest alól-
irott naptól kezdődőleg 15 napi közszemlére kitétet-
tem. Erről az érdekelteket annak megemlítésével 
értesítem, hogy a névjegyzék a városi fő jegyző 
hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt (dél-
előtt 8—1 óráig) megtekinthetők s az az ellen 
irányuló észrevételek vagy írásbeli felebbezések a 
közszemlére kitétel ideje alatt ugyanott beadhatók, 
Debreczen, 1908. október 13. Kovács József s. k , 
polgármester. 

Magyar birtokviszonyok és birtok-
rendezések a múltban és jelenben. 
(Irta és a Magyar Mérnök- és Építész-Egyesület 1908. évi okt. , 
hó 4-én tartott vándorgyűlésen felolvasta: Székely Ferenc.) 

A gazdasági élet tápláló forrásai: a földmivelés, 
az ipar és kereskedelem. Ezek együtt alkotnak egy 
egészet, egyiknek fejlődése a másik fogyasztó képes-
ségétől függ. 



Azok az államok, hol mind a -három gazdasági 
erőforrás, avagy f s a k a két utóbbi is megtalálható: 
gazdagok; mig a pusztán földmivelő államok" nem 
abszolút, hanem negatív értelemben szegények. 

Hazánkat a tudomány a földmivelő államok közé 
sorozza, mert egyedüli termőforrásának, mezőgazda-
ságának csak nyerstermékeivel vesz részt a világpiacon, 
pedig abban a kedvező helyzetben van, hogy a leg-
ideálisabb állapotot is könnyen elérhetné, t. i. azt, 
hogy mind a három forrásból meríthetne; abban a 
kivételes és szerencsés helyzetben van, hogy nem 
kellene rászorulnia senkire, sem akkor, ha eladni, 
sem akkor, ha venni akar, mert van bőven mindene 
hozzá. Csak egy hiányzik: a gazdasági összhang! 
Ez azonban nem kevesebbet, mint fejlődő ipart, vi-
rágzó kereskedelmet jelent. Mindezeknek azonban, saj-
nos! még csak felismeréséig jutottunk el, de csak 
rövid idő óta, mióta a. közszellem a régen óhajtott 
gazdasági irányban terelődött. 

Örömmel konstatálom, hogy malom-, cukor-, szesz-
iparunk már van, sőt oly naggyá fejlődött, hogy 
ezekben a kerekvilágon első helyen állunk. De hát 
ez még roppant kevés. Különben had beszéljenek a 
számok. 

Legutóbbi statisztikánk 4 milliónál több mező-
gazdasággal foglalkozó munkással szemben kerek-
számban. csak 800,000 ipari munkást mutatott ki. 
Ehez nem kell több magyarázás. Kereskedelmünk 
iparunknál is gyengébb, főleg a belföldi szükségletek 

. kielégítésére szorítkozik. 
. Innen van, hogy pénz dolgában ma is ott va-

gyunk, ahol ezelőtt 80 évvel, midőn az egyik követ 
igy fakadt ki az országgyűlésen: az ut, melyen a 
pénz bejön az országba: keskeny, de amelyen kimegy: 
az igen szélesu. 

Egyetlen termőforrásunk, egyedüli nemzeti érté-
künk tehát egymaga a föld. — Ez azonban oly drága 
tulajdonunk, mely( nem csupán gazdasági, de erkölcsi 
értékük is lévén, minden földbirtok egy darabja a ha-
zának. A földbirtok szolgál alapul az állami és társa-
dalmi alakulásnak és berendezkedésünknek s ez ké-
pezi ma is a nemzeti vagyont, amely telkekbe, a 
földbe van fektetve. 

Országunk lakosságát ősidők óta a földmivelés 
foglalkoztatja. Gazdasági életünknek ez a legfontosabb 
ágazata. Ezer év tapasztalatai bizonyítják, hogy ez a 
foglalkozás felel meg leginkább természetének, haj-
lamainak. vágyainak, miért is kezdettől fogva a földbe 
és a földön élő jószágba fektette s fekteti ma is nagy 
előszeretettél vagyonát. Sőt éppen nem jitka eset, 
hogy az, aki iparral, kereskedelemmel vagyont szerzett, 
utóbb is vagyonát a földbe fekteti, földet vásárol és 
földesúrrá lesz, mert hát öröklött hagyományaink 
különös szeretettel á földműveléshez vonzanak. Ebben' 
rejlik magyarázata a régi előítéletnek, mely csak a 
nemes földbirtokost tartotta valóságos urnák s hogy 
ma is a földbirtok részesül a legnagyobb becsben. 

Már kezdetben a földbirtok bírása választotta szé 
a társadalmat hóditókra s höditottakra és ezen elkü 
lönzés teremtette meg az uralkodó és szolgaosztályt 

t Előbbiek voltak a föld urai, utóbbiak a föld mun-
kása'. S majdnem egy évezreden át a földbirtok meg-
oszlása, á föld használatába való részesedés befolyá-

solta nemzetünk sorsát. A földbirtok viszonyaiban 
beállott változások idézték. elő a legményebbre ható 
eseményeket. 

Már az előadottakból is kitűnik, hogy a felolva-
sásom tárgya nem egy, h^nem több szak körébe vág 
Részben történeti és jógi, részben teknikai és gazda-
sági vonatkozású és jelentőségű, minélfogva a saját-
ságos dolgok érdekes és értékes anyaga egy. szűk 
keretbe illesztett értekezésben már sokoldalúságánál, 
fogva sem ölelhető fel. Ennélfogva- hitelt érdemlő 
kutforrásokból merítve csakis vázrajzát kívánom adni 
a magyar birtokviszonyok alakulásának és a birtok-
rendezések fejlődésének. 

Az érdekes, de terjedelménél fogva lapunk szűk 
keretét meghaladó tanulmányokból csupán Debreczen 
birtokviszonyaira vonatkozó részét adjuk: 

A régi birtokviszonyokra és gazdálkodásra Deb-
reczen nyújtja a legbővebb és legtartalmasabb anya-
got, épp ezért egy kis kitéréssel kiemelem, mint a-
földközösségnek érdekes példáját is. Nevezetesen az 
urbériség rendezése előtt a jobbágybirtokon, sőt több 
helyütt a köznemesek birtokain is, a földközösség 
uralkodott, ahol a belső telken kívül más egyéni 
tulajdont nem ismertek, hanem közösen használták a 
határt. Előrebocsátom, hogy a földközösségre vonat-
kozó anyagnak lényeges gazdagítását Tagányi Károly 
országos levéltárnoknak, hazai tudósítónknak köszön-
hetjük. 

Az ősi földközösségnek tudományos színvonalon 
való eddigi tárgyalása, méltatása és megvitatása oly 
temérdek anyagot hozott felszínre, hogy a földközös-
ségnek egész szovalma támadt s a hiteles adatoknak 
bősége kétségtelen -bizonyítja, hogy hazánkban is a 
földközösség szélesen, Debreczenben pedig egész a 
közel jelenig el van terjedve. Nem lenne érdemtelen 
tehát ezt is egy pár konkrét adattal kézzelfoghatóvá 
tenni. 

De mielőtt ezt tenném, kötelességszerűen meg-
jegyezni kívánom, hogy Debreczenre vonatkozólag az 
adatokat Zoltai Lajos ur, a városi muzeum derék őre 
és Debreczen varos gazdasági történetének és régé-
szetének egyik szorgalmas és jeles-búvára szolgáltatta. 

Debreczen nagy hatása részben Bihar, részben 
Szabolcs vármegyékben feküdt, mielőtt 1876-ban Hujdu 
vármegye létesült. A város 1693 előtt, földesúri ható-
ság alatt állott ugyan, de úrbéri szolgálatokat soha 
sem teljesített. / 

Debreczenben 1774-ig a belteleken és szőlőskerte-
| ken kívül más magánjogi természetű birtok nem volt. 
i A roppant kiterjedésű határban a szántóföldeket, a 
! kaszálókat, legelőket és erdőket, valamint az ezeken 

gyakorolható mindennemű királyi kisebb haszonvéte-
: leket, a vagyonközösség alapján, a város polgárai 

használták. A régi városi jog szerint minden beltelek 
' után elegendő mennyiségű szántóföld járt. Egy 1588. 

évi statutom szerint „aki szántani akar, először töb-
bet egy holdnál fel ne foghasson, ha egészen felszántja, 
ugy foghat fel másik holdat". A ház után való föl-

i dek minimális torülete a XVIII. század derek;U % 
még a XVIII. század első felében is egynyilas, vagyis 
5 és fél katasztrális hold volt. Ez a terület az adó-
mennyisége arányában emelkedett, de négy nyilasnál-
többet senki sem kaphatott. 



Elvi jelentőségű határozat. 
Végkielégítésben részesült, de később újra 

alkalmazott tisztviselőnek előbbi szolgálata a 
magasabb összegű személyi pótlékra igényt adó 
szolgálati idő számításánál figyelembe nem vehető. 

A m. kir. közigazgatási bíróság 1908. évi 170. 
számú határozata. A közigazgatási bíróság Sz. 
Lajos kir. törvényszéki aljegyzőnek személyi pót-

>"?eka ügyében az 1907. évi 7708. szám alatt kelt 
igazságügyminiszteri határozat ellen benyújtott 
panaszát 1908. évi március hó 10. napján tartott 
nyilvános ülésében az 1896. évi XXVl t.-cz. 83. 
§-a alapján vizsgálat alá vévén, következőleg itélt: 
A m. kir. közigazgatást biróság a panasznak helyt 
nem ad. Indokok: A" panaszló mint a b—i kir. 
Ítélőtábla területére kinevezett segélydijas jog-
gyakornok 1898. évi november hó 27. napján tette 
le a hivatali esküt, majd 1899. év október hó 3. 
napján a gy — i kir. járásbírósághoz aljegyzővé 
neveztetett ki, szolgálatképtelensége folytán pedig l 
az 1904. évi december hó 16. napján 13,942. szám • 
alatt kelt igazságügyminiszteri rendelettel 6 évi i 
1 hónapi és 4 napi beszámítható szolgálati ideje j 
után végkielégítésben részesittetett. Utóbb az 1907. I 
évi május hó 24. napján 6557. szám alatt kelt | 
igazságügvminiszteri rendelettel a k—i kir. tör-
vényszékhez újból aljegyzővé kineveztetvén és 
e minőségben a hivatali esküt 1907. év június 
hó 12. napján letevén. 1200 K évi fizetése és 200 K 
személyi pótléka ugyanazon év és hó 16. napjától 
folyósittatott. Nevezett aljegyző ezzel szemben azt 
vitatja, hogy miután már előbbi alkalmaztatása 
idejében 1600 K fizetés jellegű illetményt élvezett, 
továbbá miután lényegileg nem uj kinevezésről, 
de újból való alkalmazásról lehet csak szó, az 
1906. évi 4600-M. E. számú minisztériumi rende-
let 29. §-ának alkalmazásával évi 1600 K fizetés 
jellegű illetményre annyival inkább igényt tart-
hat, mert a pénzügyi szolgálati szabályok 326. 
§-a szerint a végkielégitett, de később újra alkal-
mazott tisztviselőnek előbbi szolgálata szabály-
szerű elbánás alkalmával beszámítandó és mert 
ezen biróság közigazgatási -osztályának 12. számú 
döntvénye indokolásában kimondotta, hogy a 
végkielégítés az ellátás természetével és jellegével 
bír és annak ugyanaz a rendeltetése, mint az 
ideiglenes nyugdíjnak. Ennek az érvelésnek azon-
ban nincs kellő alapja. Mert igaz ugyan, hogy a 
pénzügyi szolgálati szabályok 326. § a és az idé-
zett bírósági döntvény indokolása az említett 
kijelentéseket tartalmazzák. Azonban eltekintve 
attól, hogy a közigazgatási biróság idézett dönt-
vényének indokolása világosan kifejti, hogy a 
végkielégítésnek ellátás jellegét és rendeltetését 
mily vonatkozásban érti és hogy ezen döntvény 
indokolása azt is kimondja, hogy a végkielégítés 
által a fér j vagy atya igénye megszűnik, kétség-
telen, hogy ugy a szolgálati szabályokban, mint 
a biróság döntvényében kifejezésre juttatott jog-
elvek kifejezetten csak az azok által érintett nyug-
díjazási esetekre vonatkoznak. A jelen esetben 
azonban nem a nyugdíj alapjául szolgáló szolgá-
lati idő megállapításáról van szó, hanem oly 

illetmény megállapításáról, melyre nézve jogfor-
rásul csak az e részben érvényben levő 1906. évi 
4600—M. E. számú minisztériumi rendelet hatá-
rozmányai szolgálhatnak, mivel az 1904. évi I. t.-c. 
a kormányt hatalmazta fel a személyi pótlékok 
engedélyezési módozatainak megállapítására. — 
Ezen rendeletnek a panaszló által felhívott 29. 
szakasza azonban kimondja, hogy az ideiglenes 
nyugalmazásban töltött idő, a magasabb összegű 
személyi pótlékra igényt adó szolgálati idő szá-
mításánál megszakítást nem képez s ennélfogva 
az ideiglenes nyugdíjazást megelőzőleg és az azt 
kövelőleg ugyanabban a fizetési osztályban eltöl-
tött szolgálati idő együtt számítandó, míg a vég-
kielégitett alkalmazottakra nézve hasonló intéz-
kedést a minisztériumi rendelet nem tartalmaz-
ván, azokra az említett intézkedés a joghasonla-
tosság elvének alkalmazásával sehi terjeszthető 
ki. Erre való tekintettel a panasznak helyt adni 
nem lehetett. — 

Hírek. 
— Személyi hírek. Kovács József polgármester,* 

Vecsey Imre főjegyző, Magoss György dr. tiszti 
főügyész ós Roncsik Lajos főszámvevő a város 
képviseletében részt vettek a Rudolf trónörökös 
szobrának leleplezési ünnepélyén. Oláh Károly 
tanácsnok pedig a Muzeumok és Könyvtárak 
Szombathelyen tartóé közgyűlésében képviselte 
a városi muzeumot. 

— Tóth József halála. Az ősrégi kollégium 
•egyik tudós tanára: Tóth József hunyt el október 
10-én. Egész élete szakadatlan munkában telt el 
és mikor nyugalmazták, akkor sem pihent, hanem 
egyháza szolgálatában dolgozott fáradhatlanul élte 
utolsó pillanatáig. Vasárnap délután temették el 
a 86 éves érdemes férfiút a nagy közönség rész-
véte mellett. Dicgőfi József lelkész gyönyörű imát 
mondott a megboldogult felett^ a temetőben pedig, 
a megnyílt sírnál Csiky Lajos akadémiai tanár 
emlékezett meg fenkölt szavakban érdemeiről. 
Nyugodjék békével és emlékezetét őrizze meg 
ezer és ezer tanítványának hálás kegyelete. 

— Uj doctor juris. Tóth Emil, Tóth Béla gyógy-
szerész szép készültségü fia, a debreezeni társa-
dalmi élet egyik kedves és müveit tagja, a kolozs-
vári egyetemen a héten szép sikerrel jogtudorrá 
avattatott. 

— Meghívó. A hajduvármegyei tankerületi 
tanítók általános egyesülete, a Gönczy-egylet folyó 
hónap 22-ikén, délelőtt fél tíz órakor Böszörmény 
város városházának dísztermében tartja meg 
XYI-ik rendes- és Il-ik vándorgyűlését. 

— Felolvasó-esték a főiskolában. A főiskolai 
i f júság által évenkint rendeztetni szokott felolvasó-
estéket október hó 24-én kezdik meg. Az esték, 
melyek a müveit közönségnek oly sok szellemi 
élvezetet szereztek, bizonyára az idén is látoga-
tottak lesznek. 

— A házadó kivetése. Az 1908. évi házadó 
kivetési lajstromok teljesen elkészültek és a városi 
adóügyosztálynál október 12—20. napjain köz-
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szemlére v a n n a k kitéve. A2\ adóügyosztály erről 
oly fe lhívással értesiti a háztulajdonosokat, hogy 
a la js tromokat a hivatalos órák alatt a jelzett 
helyen megtekinthetik és esetleges felszólalásaikat 
15 napon át bejelenthetik. 

— Uj szaklap. A Műhely és Üzlet cimen u j ipari 
és kereskedelmi szaklap jelent meg a Rácz Lajos 
dr. kamarai segédtitkár szerkesztésében. A lap 
első számába Szávay Gyula titkár irt a jánló so-
rokat, szépen mutatva be és szellemesen a mű-
hely és üzlet szoros viszonyát. 

A műpártoló egyesület november 22. és 
december 6-ika közt képkiállítás! rendez. 

— A kereskedelmi iskola jubileumi ünnepsége 
holnap lesz városunkban. A szép ünnepség lefo-
lyásáról lapunk legközelebbi számában megfo-
gunk emlékezni. 

— Félára vasat! jegyek. A magyar királyi államvasutak 
igazgatósága a következő hirdetést teszi közzé: Az állami és 
törvényhatósági tisztviselők, továb"bá az állami és törvényható-
sági nyugdijasok féláru vasúti jegy váltására jögositó arcké-
pes évi igazolványai a jövő 1909-ik évre leendő érvényesítés 
végett a magyar kir. államvasutak igazgatóságához (Budapest. VI. 
ker., Andrássy-ut 73. sz.) már folyó évi október hó 15-étől 
kezdve beküldhetők, legkésőbb azonban decenber hó 31-éig 
okvetlenül beküldendők. Azoknak az igényjogosultaknak, kik-
nek a folyó évben arcképes évi igazolványuk még nem volt, 
a jövő 1909-ik évre azonban ily igazolványt magúk részére 
szerezni kívánnának, az igazolvány kiállítását ugyancsak a fent 
jelzett időben kell kérelmezniük. Különösen figyelmeztetjük és 
az ujak kiállításáért járó 1 koropa kezelési illeték m. kir. 
postabélyegekben rovandó le. A postabélyegek a beterjesztendő 
névjegyzékre vagy kérvényre ragasztandók fel. Készpénz vagy 
okmánybélyeg kezelési illeték fejében nem ragasztatik fel. 
Ez alkalommal a nyugdijasokat arra'is figyelmeztetjük, hogy 
a folyamodványon a lakhelyükre illetékes közigazgatási ható-
ság által igazoltatni kötelesek azt, hogy semmiféle díjazott 
tisztséget vagy fizetéssel járó hivatalt nem viselnek. 

— A színház világítása. A városi színházba be-
vezették a vil lamos világítást. Az igazgató azon-
ban azon nézeten van, hogy őt a szerződés nem 
kötelezi villám-, csak gáz világításra és az előbbi 
különbözetének fedezését nem vállalja. A tanács 
az ügy békés elintézésével megbízta Oláh Károly 
tanácsnokot, aki a tárgyalások eredményét eldön-
tés végett a tanácshoz fogja terjeszteni. 

— Kiss Áron dr. halála. Kiss Áron dr. Kiss Áron 
volt püspök fia, udvari tanácsos, nyugalmazott 

' pedagógiumi igazgató csütörtökön 63 éves korá-
ban elhunyt. Mintegy két héttel előbb beteges-
kedni kezdett, családja azonban azt hitte, hogy 
ez csak muló baj . Az elhunyt egy emberöltőn ke-
resztül nagy és áldásos pedagógiai munkásságot 
fejtett ki és a népnevelési mozgalmakban nagy 
szerepet játszott. Mintegy negyven pedagógiai 
munkát irt. Munkásságát a Felség is méltányolta, 
amennyiben előbb királyi, majd nyugalomba vo-
nulása alkalmával udvari tanácsosnak nevezte ki. 
Temetése fo lyó hó 16-án nagy közönség őszinte 
részvéte mellett ment végbe, 

— Győr város panasza a belügyminiszter ellen. 
Érdekes elvi kérdésben döntött legutóbb a köz-
igazgatási biróság, azt a panaszt tárgyalva, amelyet 
Győr város törvényhatósági bizottsága tett az 
önkormányzati j o g megsértése címén a belügy-

1 miniszter ellen. Győr városa helyhatósági állat-
orvosi állást szervezett s a szervezési szabály-
rendeletbe u g y iktatta be ezt az állást, hogy 

választás ut ján a tövényhatósági bizottság tölti be. 
A belügyminiszter azzal a változtatással hagyta 
j ó v á a határozatot, hogy a helyhatósági állat-

o r v o s t nem a közgyűlés választ ja, hanem a főispán 
nevezi ki s a miniszter ehhez a változtatáshoz a 
város u j a b b fölterjesztésével szemben is ragasz-
kodott. Erre a város törvényhatósági bizottsága 
az Andrássy-fé le garanciális törvény alapján pa-
naszt tett a belügyminiszter ellen a közigazgatási 
bíróságnál, azzal vádolva, hogy hatáskörét túllépve, 
megcsonkította a város önkormányzati, illetve 
választási jogát) A közigazgatási biróság W l a s s i c s 
Gyula elnöklésével és Gozony László előadásában 
a minap tárgyal ta ezt az ügyet s Ítéletével Győr 
város panaszát elutasította. A z ítélet megokolása 
megállapítja, hogy a helyhatósági ál latorvos a 
törvény értelmében a város tisztviselői létszámába 

.tartozik, 1886. évi XXI. törvénycikk 80. szakasza 
pedig vi lágosan megszabja, hogy a törvényható-
sági állatorvost a főispán nevezi ki. Az 1900. évi 
XVII. törvénycikk ezt a szakaszt nem tette ér-
vényen kivül, hanem csupán az ál lással j á ró 
hatáskört módosította, s í g y a belügyminiszter 
határozata nem sértette m e g a város önkormány-
zati hatáskörét. 

A fiaméi a tóik elnevezése. Fiume város képviselő-
testülete már régebben bizottságot küldött ki, melynak felada-
tává tette, hogy a város terelnék és utcáinak uj elnevezéseket 
adjon. A bizottság azt az irányelvet követte munkájában, hogy 
az elnevezésekben a város olasz és magyar jellege jusson ki-
fejezésre. így a város főterét ezentúl Dante-térhek fogják hivni, 
a legfőbb utcának Deák Ferenc-korzó lesz a neve. Az Andrássy-
utca a Kossuth Lajos-utca nevet kapja, de az Andrássy név 
megmarad a régi Andrássy-tér elnevezésben. Türr István, Pe-
tőfi Sándor és Munkácsy Mihály is uj utcákat kapnak. Ezen-
kívül magyar nevet viselnek m2r a Szapáry rakodópart, a Zichy 
moló, a Dániel Ernő moló, a Baross kikötő és a Baross moló 
és a Batthyány rakodópart. 

— Ojtóanyag termelése — állami kezelésben. A 
ragadós állatbetegségek leküzdésére irányuló tö-
rekvés az ország állat állományáriak fentarlása 
szempontjából felette fontos és szükséges. A föld-
mivelési kormány évek óta nagy gondot fordít ^ 
a ragadós állatbetegségek elleni védekezésre s hogy 
ezt a védekezést még bathatósabbá tegye, az ojtó-
anyag termelését állami kezelésbe akar ja venni. 
Ezáltal az ojtóanyag-terriielése iránt növekedik a 
bizalom s feltehető az. is, hogy ej. állami kezelés-
ben előállított o j tóanyag ára olcsóbb lesz. A föld-
mivelésügyi miniszter különösen a lépfene, ser-
cegő üszök és ser tésorbánc elleni o j tóanyag ter-
melését akar ja állami kezelésbe venni s e célból 
200.000 koronát kíván fordítani az állami védőj tó 
a n y a g termelő intézet tevékenységének kiterjesz-
tésére. De ezenkívül egy uj ojtóanyag termelő in-
tézet építését is tervezik, amelynek költségei 
215.000 koronára rúgnak. Ennek az uj intézetnek 
felállítása azért szükséges, mert az o j tóanyag ter-
melésével megbízott bakteriológiai intézet jelen-
legi helyiségei az ojtóanyag termelés n a g y o b b 
aránvu felkarolására elégtelen, másrészt-pedig az 
o j tóanyag előállítására, kipróbálására, n a g y o b b -
számu kísérleti állatok elhelyezésére is kellenek 
helyiségek. Az uj intézet az állami bakteriológiai 
intézet telkén »fog felépülni. 


