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A városok tisztviselőihez! 
A városok tisztviselői, segéd- és kezelőszemélyzet 

tagjaihoz. 

Lapunk legutóbbi számában szószerint közöltük m. kir. 
belügyminiszternek azon leiratát, melyben r. t. városok 
kongresszusa elnökének tudomására hozta, hogy a Rende-
zett Tanácsú Városok Országos Egyesülete cimmel meg-
alakult egyesület alapszabályait nem hagyhatta jóvá, mivel 
abban a városok mint közjogi testületek, szövetkezésének 
célját burkolt formában feltalálta, ellenben helyeselné, 
hogyha ez az egyesület a városok tisztviselőinek egyesülete 
címén alakulna meg. 

Mondanunk is felesleges, hogy a belügyminisztert ezen 
kérdésnél a legteljesebb jóakarat vezette, mert ha az előbb 
tervezett egyesülés ellen kifogásai voltak is, ezeket egye-
dül fontos politikai és közjogi elvi tekintetekből emelte és 
a már ismert leiratával már helyes irányítást kívánt adni a 
dolognak. 

A városok tisztviselői között igen sokan voltak, akik 
a polgármesterek által képviselt mozgalmat olyannak ítél-
ték, mint amely egyedül a polgármesterek érdekeit kívánta 
volna szolgálni. Ezzel szemben hiába állítottuk, hogy ez a 
felfogás téves, hogy a polgármesterek nem a saját erkölcsi 
és anyagi érdekeikért szálltak síkra, mert hiszen eltekintve 
a vármegyék alá rendelt viszonyuktól, egyébként panaszra 
általában nincs okuk, hogy tehát őket egyrészt városaik 
érdeke, másrészt a városi tisztviselők tarthatatlan helyzete 
indította cselekvésre, a bizalmatlankodás tovább is tartott. 
Ez szülte az eperjesi mozgalmat is, melyről, mint nem 
célravezetőről, régen elmondottuk a magunk véleményét. 

A városok tisztviselőinek tömörülésére most maga a 
belügyminiszter adta ki a jelszót és ez alapon a kongresz-

. szus most már tényleg ily irányban fog tevékenykedni. 
Kérdés azonban, hogy működhet-e a kongresszus akkor, 
hogy ha a városok tisztviselői, segéd- és kezelőszemélyze-
tétől felhatalmazása nincs? Nézetünk szerint nem. Hogy 
tehát eredményes tevékenységet fejthessen ki, okvetlen 
szükséges, hogy minden város tisztikara már most hatá-
rozzon, akarja-e a Városi Tisztviselők Országos Egyesü-
letét, vagy sem? 

Mi lapunk alapításának első gondolatához híven mel-
lette leszünk a városi tisztviselők szervezkedésének. A tör-
vényhatósági jogú és rendezett tanácsú városok együtte-
sen ötezer tisztviselőt adnak. Olyan tömeg ez, mely hogyha 
tömörül, szervezkedik és alakul, ellenállhatatlan erővel vív-
hatja ki a saját bajainak orvosszereit. 

Mi ugy látjuk, ugy érezzük, hogy a városi tisztvise-
lők egyetemének sehol az országban nincsen pártfogója. 
Annak idején kerestünk mi ilyeneket, találtunk is, ígéreteket 

is vettünk, de — nem történt semmi. Mintha csak valami 
különös befolyás kötötte volna az ügyünkért fellelkesült 
kiválóságokat. 

Hát jól van I Ilyen szomorú, ilyen keserves tapasztalat 
után induljunk el a magunk lábán, a magunk erejével! 

Mi nem tehetünk mást* mint kibontjuk a zászlót. A 
városok tisztviselői pedig azonnal szervezkedjenek. Eljárá-
sukban minden tanácscsal szolgálunk, csak forduljanak hoz-
zánk teljes bizalommal, de rögtön, hogy . még az őszi kon-
gresszuson teljes harci készséggel, az egyesület megalakí-
tásával érhessünk célt! 

Városi tisztviselők, szervezkedjetek! Alkossatok egyet-
len tömör falankszot, ne oszoljatok meg közigazgatásiakra, 
rendőrségiekre, pénzügyiekre, hanem legyünk együtt, mert 
összetartásban van az erő! 

Tárgysorozat. 
Debrecen sz. kir. város polgármestere a legközelebb 

tartandó törvényhatósági bizottsági közgyűlésre a kővet-
kező meghívást bocsájtotta ki: 

Meghívás 
a folyó I907. évi juniusTió 28-dik napján — péneken — 

délután 3 órakor a városháza közgyűlési termében 
tartandó 

bizottsági rendes közgyűlésre. 
T á r g y a k : 

1. Polgármesteri je lentés az 1907. évi márczius, 
ápril és május hónapokról, (dr. Vargha Elemér eln. titkár.) 

2. Belügyminiszter ur leirata a Szedlák és Vámos-, 
czég vállalati árainak felemelése iránt hozott közgyűlési 
határozatra, ezzel együtt a Szedlák és Vámos-czég ké-
relmevállalati árainak az 19Ü7. évre felemelése, esetleg 
szerződési kötelezettsége alól kibocsátása iránt. (Vecsey 
Imre főjegyző.) 

3. Honvédelmi miniszteri leirat a tényleges szol-
gálatból elbocsátott katonák állami segélyben részesítése 
tárgyában kelt közgyűlési felterjesztésre. (Vecsey Imre 
főjegyző.) 

4. Honvédelmi miniszter urnák leirata a m. kir. 
nagyváradi honvéd hadapródiskolában megüresedett egy 
városi alapítványi hely betöltése iránt. (Szabó Kálmán 
tanácsnok.) 

5. Földmivelésügyi miniszteri rendelet a birtok 
határjelzésről alkotott szabályrendelet tárgyában. (Király 
Gyula tanácsnok.)' 

6. Kereskedelemügyi miniszter ur leirata, melylyel 
a kiépíteni szándékolt hajdusámson—nyírbátori vasút ügyé-
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ben támogatást igér. Ezzel együtt a debreczen—h.-sám-
soni h. é. vasút részvénytársaság kérelme a városi hozzá-
járulás feltételeinek módosítása iránt. (Vecsey Imre főjegyző.) 

7. Csanád-, Szatmár-, Szabolcs vármegyék feliratai 
a képviselőházhoz a kivándorlás csökkentése tárgyában. 
(Vecsey Imre főjegyző.) 

8. A biharmegyei b. é. vasutak részvénytársasága 
kérelme a nagyléta—székelyhídi vasúti összeköttetés lé-
tesítéséhez városi hozzájárulás megszavazása iránt. (Vecsey 
Imre főjegyző.) 

9. Több bizottsági tag előterjesztése a Baik—Szi-
lágyi-féle földeladási ügyének újból napirendre kitűzése 
{iránt és ezzel együtt a hizlalók és gazdák sertésszállás 
és előlegező részvénytársaság ajánlata ezen földterület 
megvétele iránt. (Vecsey Imre főjegyző.) 

10. A debreczeni kölcsönsegélyző egylet ajánlata 
a Piacz-utcza 11. és 13. számú háztelekböl 454 D-ölnek 
a város részére megvétele iránt. (Vecsey Imre főjegyző.) 

11. A városi tanács a Bornyász-féle ház ondódi 
földjének eladására nézve megtartott árverés eredményét 
bejelenti. (Vecsey Imre főjegyző.) 

12. Névszerinti s z a v a z á s a Berger Jenöné-féle Szé-
chenyi-utcza végén levő telkek megszerzése felett (har-
madik ízben). (Vecsey Imre főjegyző.) 

13. Névszerinti s z a v a z á s a Könyök-utczai 7. és 
9-ik számú telkek elidegenítése felett (harmadik ízben). 
(Vecsey Imre főjegyző.) 

14. Előterjesztés a Dalmy Kálmán-féle teleknek 
megvétele ügyében. (Vecsey Imre főjegyző.) 

15. A gyámpénztár 1906. év mérlege. (Bészler Károly 
árv. elnök.) 

16. A városi közkórház 1908. évi költségelőirány-
zata. (Dr. Tóby Elek jegyző.) 

17. A házipénztárnak, a házipénztár által kezelt 
alapoknak és alapítványoknak, a világítási vállalatnak 
és a nyomdának 1906. évi zárszámadása. (Vecsey Imre 
főjegyző.) 

18. Jelentés a szervezési szabályrendelet módosítása 
és a fizetések rendezésére vonatkozó munkálatokról. 
Vecsey Imre főjegyző.) 

19. Jelentés a kölcsönzési szabályrendelet-tervezet 
elkészültéről. (Vecsey Imre főjegyző.) 

20. A vi lágítási vál lalat üzemszabályzatának a 
villamos szerelése vonatkozó függeléke. (Dr. Tóby Elek 
jegyző.) 

21. Tanácsi előterjesztés a városi átírási dij tár-
gyában alkotott szabályrendelet jogérvényének meghosz-
szabbitása iránt. (Vecsey Imre főjegyző.) 

22. Az iparos tanoncziskola építési költségének 
elszámolása. (Bészler Károly árv. elnök.) 

23. A városi tanács Hidvéger Miklós és József 
által felállítani szándékolt mezőgazdasági szeszgyár ügyé-
ben kelt m. kir. pénzügyigazgatósági áüratot bemutatja. 
(Király Gyula tanácsnok.) 

24. A „Petőfi társaság" kérelme a székesfővárosi 
Petőfi házra adományozás iránt. (Oláh Károly tanácsnok.) 

25. A Csokonai-kör kérvénye a Diószeghy—Fazekas 
emlékműre 2500 korona segély megszavazása iránt. (Oláh 
Károly tanácsnok.) 

26. Békésy László és társainak kérvénye a deb-
reczeni faipar részvénytársaság részvényeinek jegyzése 
iránt. (Vecsey Imre főjegyző.) 

27. Luczi Ferencz kérvénye — állampolgársága 
elnyerése esetén — a községi kötelékbe felvételének kilá-
tásba helyezése iránt. (Szabó Kálmán tanácsnok.) 

28. Két befejezett fegyelmi ügyről jelentés. (Vecsey 
Imre főjegyző.) 

29. Dezső László rendőrfőkapitányi iktatónak hi-
vatali állásáról lemondása. (Vecsey Imre főjegyző.) 

30. Szabadságolás iránti kérvények. (Vecsey Imre 
főjegyző.) 

31. Nyugdíjazás, özvegyi segély és a városi nyug-
díjintézet kötelékébe való fölvétel iránti kérelmek. (Dr. Tóth 
Emil jegyző.) 

32. Orvosi Oklevél kihirdetése. (Dr. Tóth Emil jegyző.) 
33. Bába oklevelek kihirdetése. (Dr. Tóth Emil 

jegyző.) 
Debreczen, 1907 junius 25. 

Kovács József, 
polgármester. 

A tárgysorozatból kitűnik, hogy abban egész fontos 
tárgyak vannak felvéve, miért is felhívjuk a bizottsági 
tag urakat, hogy a holnap délutáni közgyűlésen minél 
számosabban szíveskedjenek megjelenni. 

Hírek. 
— Olvasóinkhoz. Lapunk mai száma tekintettel a 

szombati ünnepre, melyen a nyomdai munka szünetel — 
kivételesen mai kelettel jelenik meg. 

— A debreceni Jótékony-nőegylet közgyűlése. 
Városunk egyik legrégibb emberbaráti intézménye: A deb-
receni Jótékony-nőegylet f. hónap 23-ikán tartotta meg 
közgyűlését Veressné Szathmáry Teréz elnöklésével. A köz-
gyűlésen a tagok. szép számmal jelentek meg. A évi 
elnöki jelentés felolvasása után a pénztáros terjesztette elő 
jelentését, mely örvendetes eredményt mutat. A számvizs-
gáló jelentés felolvasása után Koncz Ákos, az egylet 
titkára hosszabb beszédben ismertette az elnökség érdemeit 
és kérte a megjelenteket, hogy az egylet virágzása érde-
kében fejtsenek ki továbbra is buzgalmat, lelkesedést. 

— A nőipariskolából. A debreceni Jótékony-nőegy-
let vezetése alatt álló nőipariskolában vasárnap délelőtt 
nyílt meg a női kézimunka kiállítás. A megnyílás előtt 
Szabó József, a felügyelő bizottság tagja szép beszédet 
intézett az egybegyűlt díszes közönséghez és a növendé-
kekhez, majd kiosztván a jutalomdijakat, felkérte Veressné 
Szathmáry Teréz úrasszonyt a kiállítás megnyitására. A 
kiállításon gyönyörű munkák láthatók, melyeknek mind-
egyike azt bizonyítja, hogy a debreceni Jótékony-nőegylet 
a legáldásosabb munkát akkor művelte, mikor létet adott 
ezen intézetnek. 

— A Csokonai-körből. A Csokonai-kör f. hónap 
23-ikán tartotta meg évi közgyűlését. A tagok közepes 
számban jelentek meg, ami talán annak tulajdonítható, 
hogy az napon több gyűlés volt kitűzve. Szávay Gyula 
főtitkár szép jelentése után Körösi Kálmán drt válasz-
tották meg ügyésznek. 

— A drágasági pótlék. A belügyminisztérium érte-
sítette a várost, hogy a városi tisztviselők drágasági 
pótlékának ügyét tárgyalás alá vette és határozatáról 
annak idején a várost értesíteni fogja. Ha a fizetésrende-
zés elaboratuma már készen volna, igazán nem kellene 
kérnünk ezt az alig segítség számba menő pótlékot. 
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— Jó cselekedet. Márk Endre a debreceni ügyvédi 
kamara elnöke a sámson—nyírbátori vasúti közgyűlésen 
résztvevén a város képviseletében, az ezen képviseletért 
részére kiutalt 52 korona napidijat a városi szegény-alap 
javára adományozta. A jó tett önmagát dicsérte. 

— A Csokonai-kör tiszteleti tagja. A Csokonai-
kör f. hónap 23-ikán tartott közgyűlésében Thaly Kál-
mán drt, országgyűlési képviselőt a kör tiszteletbeli tag-
jává választotta. 

— A s i k e t n é m á k v izsgá ja . Nagy közönség jelen-
létében vasárnap délelőtt folyt le a debreceni siketnéma 
intézet növendékeinek vizsgája. A városháza nagyterme 
zsúfolásig megtelt. A szerencsétlen, szánalomra méltó 
gyermekek, fiuk és leányok értelmes és szabatos feleletei 
meglepték a közönséget és könnyeket csalt a jelenlevők 
szemébe. Ha van intézmény, mely érdemes a támogatásra, 
ugy a siketnémáké az. A legszebb emberbaráti feladat, ha 
ezeknek az eleven halottaknak módot adnak, hogy meg-
tanuljanak irni, olvasni. Valóban bámulatra méltó az a 
türelem, melyet a becsülésre méltó tanárok a növéndékek 
tanításával kifejtenek. Az érdem első sorban Gácsér Józsefé, 
az intézet igazgatójáé, aki valóságos atyja ezeknek a 
szerencsétleneknek. A kisteremben érdekes kiállítás is volt, 
a leánynövendékek kézimunkája és a fiuk készítményei, az 
életben szükséges házieszközök miniatűr alakban. A kézi 
munkákra a növendékeket Gácsér Józsefné úrasszony 
oktatta és a legszebb eredményt mutatta fel. 

— Áthe lyezés . Kerekes János kir. törvényszéki bí-
rónak Kolozsvárra való áthelyezését a király megengette 
és helyére Horváth István kolozsvári törvényszéki bíró jön, 
aki mint alügyész szolgált városunkban. 

— N y a r a l ó telep a n a g y e r d ő n . Mint jó forrásból 
értesülünk, legközelebb egy indítvány kerül a törvényható-
sági bizottsági közgyűlés elé a Nagyerdőn és pedig a 
Debrecen—Sámsoni vasútvonal két oldalán létesítendő nya-
ralók engedélyezésére. Az indítványt már is többen írták 
alá. A kérelmezők bizonyos jogelismerési-dij fejében óhaj-
tanák a telkeket 50 évre, melynek leteltével az összes 
felépítések a város tulajdonába mennének át. Az épületeket 
egy építő bank építtetné és ugy a világítási, mint csator-
názási, valamint a kertészeti költség az ottlakókat terhelné, 
vagy az e ^ n címen származó költséget és épületek építési 
költségeihez csatoltatnának. Egy-egy ilyen téli, állandó 
lakásra is alkalmas 3 — 4 szobából és mellékhelyiségekből 
álló lakás nyolc-tízezer koronába kerülne, melyet apró évi 
részletekben törlesztene az építtető. A mozgalmat örömmel 
üdvözöljük és legközelebb hozzá szólunk ezen kérdéshez. 

— A N a g y l é t a — s z é k e l y h í d i vasút. A város jog-
és pénzügyi-bizottsága f. hónap 26-án tartott ülésében tár-
gyalta a Nagyléta—székelyhídi vasút ügyét és annak 
létesítésére azon feltétel mellett, hogy annak kiépítése 1909 
június 30-ikán kész legyen, 100,000 korona megadását 
javasolja. 

— A sertésszállitás ügye . A hizlalók és gazdák 
sertésszállás részvénytársasága a Baik—Szilágyi telekből 
egy darabot kért céljaira vagy bérbe vagy örök áron. A 
jog- és pénzügyi bizottság f. hónap 26-án tartott ülésében 
újból foglalkozván a kérelemmel, szótöbbséggel kimon-
dotta, hogy a földnek sem el-, sem bérbeadását nem java-
solja a közgyűlésnek. 

— A Petőfi-dalkör évi rendes közgyűlését vasárnap 
folyó hó 30-án délelőtt tél 11 órakor tartja meg a Füvész-
kert-utca 2. szám alatt, saját egyleti helyiségében. Tárgyak: 

1. Évi jelentés az 1906-dik évről. 2. Számadás 1906-ról 
és költségelőirányzat 1907-re. 3. Elnöki jelentés a dalkörnek 
10 éves fennállása és annak a jövő 1908. márczius 15-ének 
megünneplése tárgyában. 4. A választmány kiegészítése. 
A közgyűlés előkészítése alkalmával tartott választmányi 
ülésen azt is elhatározták, hogy a debreceni csata 58-dik. 
évforduló napján, aug. 2-án, a főiskolai nemes tanuló ifjúság 
és városi közönség által rendezendő hazafias ünnepségekben 
a dalkör közreműködés által résztvesz s e napon — julius 
31-iki szomorú napot, Petőfi Sándor eltűnésének napját is 
méltatva, — a Collégium lépcsőházában levő Petőfi-szo-
borra koszorút helyez. — Ugyanezen napnak estéjen 
pedig az öreg honvédek, a nemes tanuló ifjúság, a nagy-
erdei és kerti kintlakó családok, általában a dalkör és 
hazafias nagyközönség bevonásával a nyári vigadó nagy-
termében ünnepi dalestélyt rendez a dalkör, melyre a 
meghívókat julius hó második felében küldik szét. — Tervbe 
van jvéve, hogy f. évi augusztus 4-én vasárnap á Petőfi-
dalkör régóta tervezett kirándulóját Balmazújvárosra végre-
hajtja, amidón is a derék szomszédos városban táncmulat-
sággal egybekötött dalestélyt rendes s a tiszta jövedelem 
egy részét valamely ottani hazafias célra ajánlja fel. 

— A z O M K E gyűlése. Az OMKE debreceni fiókja 
f. hó 23-ikán tartott közgyűlésében elnökké Falk Lajost, 
alelnöknek Kontsek Gézát és Somossy Lászlót, pénztáros-
nak Mayer Jenőt választotta meg. A megválasztott elnök 
szép szavakban méltatta lemondott elődjének: Kardos Lász-
lónak az OMKE körül szerzett érdemeit. 

— A fa ipar részvénytársaság arra kéri a várost, 
hogy részvényeket jegyezzen. A jog- és pénzügyi-bizottság 
a részvények jegyzését nem ajánlja, mivel a faipar rész-
vénytársaság versenyző társa lesz a városnak. 

— A Petőfi-ház. A jog- és pénzügyi-bizottság a 
Petőfi-társaság által építendő Petőfi-ház építésére 1000 
korona megszavazását ajánlja a közgyűlésnek. 

— F e l g y ó g y u l t tisztviselő. Sípos György gyám-
pénztáros — mint örömmel értesülünk — felépült hosszabb 
ideig való betegségéből és hivatalát elfoglalta. 

— A n y u g d i j e l l e n ő r z ő bizottság f. hónap 26-án 
tartott ülésében tárgyalta China Osvald és Ernszt Lajos 
iparvasuti alkalmazottak kérelmét, melyben a városi nyug-
díjintézetbe való bevételüket kérték. A bizottság a kérelmet 
elutasította. 

— A Diószeg i—Fazekas- fé le e m l é k m ű . Somogyi 
Sándor szobrász nagy szorgalommal dolgozik a Diószegi— 
Fazekas-féle emlékmű mintázásán, melynek kivitelével a 
Csokonai-kör bízta meg. A füvészkönyvi százados ünnep 
rendező bizottsága a napokban vette beható szemle és 
bírálat alá a már kész agyagmintát. A bizottság összes 
tagjai, — közöttük dr. Tüdős János, a bizottság elnöke 
— Vecsey Imre főjegyző, Bosznay István festőművész, 
Aczél Géza főmérnök, azonkívül Szávay Gyula, a Csokonai-
kör főtitkára, teljes elismeréssel nyilatkoztak az eddig vég-
zett munka felől és a legjobb reménynyel vannak a szo-
bormű sikere iránt. A bizottság ugyanazon alkalommal 
végképp kijelölte a szobormű helyét; a nagyszabású emlék 
a füvészkert egyik tisztásának a középpontján fog állani 
és a füvészkert tulajdonosa — az ev. ref. kollégium — 
bizonyára gondoskodni fog arról, hogy a szép emlékmüvet 
méltó környezet, dísznövényekből és díszcserjékből álló kis 
park vegye majd körül. 

— A főreál iskola igazgató ja a következőket teszi 
közzé: Az első osztály mellett esetleges parallel osztály 
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megnyitására julius hó első felében kell az igazgatóságnak 
javaslatot tennie a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
nál. Erre való tekintetből az állami főreáliskolában az első 
osztályra a felvételt már julius hó 1., 2. és 3. napján 
tartjuk meg s szeptember 1., 2. és 3. napjain csak az 
esetben folytatjuk, ha a szabályszerű számhoz képest a 
rendelkezésünkre álló helyek megengedik, vagy ha a mi-
nisztérium a parallel osztály megnyitására engedélyt ad. 
A többi osztályokba akár most, akár szeptember első nap-
ján be lehet iratkozni. A felvételnél a legutóbbi iskolai 
évről kapott bizonyítványt, a születési anyakönyvi kivona-
tot és az ujraoltási bizonjfayányt az igazgatóságnál be 
kell adni és 10 kor. 70 fillér felvételi dijat befizetni. Miután 
azt tapasztaltuk, hogy egyesek a polgári iskolai vagy 
gimnáziumi osztályok végzése után minden előkészület nél-
kül akarnának a reáliskolának következő felsőbb osztályába 
felvétetni: az ilyeneknek figyelmébe ajánljuk, hogy ugy a 
polgáriskolából, valamint a gimnáziumból a reáliskolába a 
felvétel csak az esetben történhetik meg, ha előbb az ille-
tők a két tanintézet közt mutatkozó tantervkülönbözetból 
sikeres felvételi vizsgát tesznek. Ezen felvételi vizsgálatok 
tárgyának-és mértékének megállapítása végett legcélsze-
rűbb már julius elején jelentkezni az igazgatóságnál. — 
Debrecen, 1907 június 25. Az állami főreáliskola igaz-
gatósága. 

— Megtévedt iQu. Nagy] Sándor rendőrségi írnok 
3166 koronát sikkasztott. A bíróság letartóztatta, azon-
ban már előzőleg a polgármester állásától felfüggesztette. 

— Megsemmis í te t t m e g y e i választás. Pozsonyból 
írják: A közigazgatási bíróság elvi jelentóségi ítéletet ho-
zott a minap oly ügyben, melynek legújabb fordulata egy-
felől közelről érinti Pozsony vármegye tisztikarának egy 
részét, másfelől pedig éppen elvi jelentőségénél fogva kelt 
élénk figyelmet. A megye törvényhatósági bizottsága ez 
évi május 13-án tartott közgyűlésén a Klemna Bertalan 
halála következtében megüresedett alispáni állás betöltésé-
vel kapcsolatosan részleges tisztújítást tartott. Ez alkalommal 
az első aljegyzői állásra öten pályáztak, kik közül a főispán 
elnöklésével működő kijelölő-választmány első helyen Gal-
góczi Jenő somorjai szolgabírót, második helyen Prikkel 
Dezső szempci és harmadik helyen Vermes Ferenc duna-
szerdahelyi szolgabírót kandidálta. Prikkel Dezső és Vermes 
Ferenc azonban közvetlenül a szavazás elrendelése előtt 
visszaléptek, mire Bittó Dénes elnöklő főispán Galgóczy 
Jenőt a közgyűlés által egyhangúlag (közfelkiáltással) 
megválasztott első aljegyzőnek jelentette ki. E választás 
ellen Katona Móric dr. jogtanár, mint a törvényhatósági 
bizottság tagja, panaszszal fordult a közigazgatási bíró-
sághoz. A közigazgatási bíróság — a bizonyítási eljárás 
mellőzésével — a szóban levő választást, hivatkozással 
az 1886. évi XXI. t.-c. 82. szakaszára, megsemmisítette, 
miáltal a fokozatos előlépés alapján aznap tartott vala-
mennyi más tisztviselóválasztás is érvénytelenné vált. A 
vármegye törvényhatósági bizottsága valószínűleg csak 
szept. havi rendes közgyűlésén fogja elvégezni a közigaz-
gatási bíróság Ítélete következtében szükségessé vált rész-
leges tisztújítást. Mindaddig az illető tiszti állások körül 
interregnum-féle állapot lesz, illetőleg helyettes tisztviselők 
fogják ellátni a hivatalos teendőket. 

— A v i l á g l e g j o b b rendőrsége — a török. Annyi 
rosszat, annyi furcsát összeírnak, összebeszélnek a török-
országi állapotokról rendszerint azok, akiknek sokszor hal-
vány sejtelmük sincs erről, hogy az ilyen nézetekkel telitett 
közönség előtt szinte paradoxonnak látszik az, amit fentebb 

címnek irtunk és amit nem kisebb ember állított mint az 
akkori Albert walesi herceg, a jelenlegi Ed várd angol 
király. Néhány évvel ezelőtt, még Viktória királynő idejé-
jében, a trónörökös legidősebb fia, Albert herceg, a mos-
tani walesi herceg, mint hajóhadnagy, az egyik angol 
páncéloson meglátogatta Szalonikit. A herceg teljes 
inkognitóban maradt és minden fogadtatást, minden 
ünnepélyt eltiltottak. A szaloniki lakosság azonban kí-
váncsi volt az ifjú angol hercegre és külön engedélylyel 
tömegesen tisztelegtek előtte a hajó fedélzetén. Egyik 
délután körülbelül 600 látogató járt a hajón, a vendégek 
távozása után Albert herceg megdöbbenve tapasztalta, 
hogy nagyanyjától, Viktória királynőtől emlékül kapott 
hatalmas ezüstórája hiányzik. Minden kutatás eredménytelen 
maradt. Sem a szolgaszemélyzet, sem az őrség nem tudott 
felvilágosítást ad.ii a kedves emlék eltűnéséről. A herceget 
rendkívül leverte a veszteség és megkérte a szaloniki angol 
főkonzult, Mr. Blunt-ot, hogy költségét és fáradtságot 
nem kímélve, igyekezzék az Órát visszaszerezni. A főkonzul 
haladéktalanul felkereste a rendőrség főnökét. Mussza bejt, 
aki kihalgatta Mr. Blunt panaszát és azt minden megjegy-
zés nélkül tudomásul vette. Este 6 órakor Mussza bej 
eltávozott hazulról és két órával később az angol fókon-
zulátuson már átnyújtotta a keresett órát. 

— Hogy tudtad ezt megcsinálni? — kérdezte a fő-
konzul elcsodálkozva. 

— Nagyon egyszerűen, — volt a rendőrfő válasza. 
— Néhány hét óta ugyanis a rendőrségi fogház-
ban fogva tartott két tolvajt. Felkerestem ezeket és el-
mondottam nekik az óratolvajlást, azután kijelentettem, hogy 
mindkettőt haladéktalanul.szabadon bocsátom, ha a kérdé-
ses órát egy órán belül visszahozzák, ellenkező esetben 
pedig hónapokig csücsülhetnek a börtönben. Tudtam azt 
is, hogy ez a két tolvaj elválaszthatatlan jó barát és ezért 
az egyiket tuszul bent tartottam, a másikat pedig kieresz-
tettem, hogy járjon az óra és így a saját szabadságuk 
után. És ime alig telt le az egy órai határidő, az óra 
már a kezemben volt. 

A herceg öröme természetesen határtalan volt, mikor 
kedves emléktárgyát visszakapta, mikor pedig hazatértükkor 
elmondták az esetet a fiatal herceg édesatyjápak, akinek 
rendkívül tetszett a török rendőrfőnök salamoni észjárása, 
azonnal kijelentette, hogy a világ legjobb rendőrsége a 
török, mert ezt a dolgot még a jóságáról híres angol 
rendőrség sem tudta volna utánozni. 

Szerkesztői üzenetek. 
B . Gy. Szeged. Köszönettel vettem a nyert felvilágosításokat 

és alkalom adtán fel fogom azokat használni egy cikkely keretében. 
T . Gy. Félix-fiirdő. A lappéldányokat elkültem. Jó üdülést 

kívánok. 
Gazda. Egy pillanatig sem kételkedtem abban, hogy ön azok 

közé tartozik, akik a Hortobágy hasznosítása kérdésének megoldását 
szeretettel és érdeklődéssel várják. Mi nem is kételkedünk, hogy már 
rövid időn belül a hasznosítás módját ellenzők is be lógják látni, 
hogy a városi Tanács a legnemesebb munkát végez, midőn az eddig 
kihasználatlan nagy kincset értékesíteni akarja gyümölcsöző módon. 
Nem is lehet azt tovább tűrni, hogy parlagon heverjen annyi föld 
csak azért, mert egyesek nem tudnak beilleszkedni a modern agri-
kulturába. Az idő minden eszmét megérlel, igy lesz a Hortobágy 
kérdésével ís. Az ügy különben most jó utón halad és éppen azért 
készakarva tartózkodunk a beleszóllástól Ha azonban stagnálást 
fogunk látni, újra irunk ezen háztartásunkra nézve nagyon fontos 
kérdésről. 

A d ó f i z e t ő . Nem avatkozhatunk a dologba lap utján, ellenben 
a beküldött panaszt magán uton átadtuk az illetékes hatóságnak. 
Megnyugtatásul azonban szívesen kijelentjük, hogy önnek van igaza, 
mert más dolog a pontosság és más a gorombaság. / 


