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A vidéki városok. 
Magyarországon a politika mindent abszor-

beál. Országos érdekű és sürgős megoldásra váró 
kérdések elintézését a kormány minden jóakarata 
s a közvélemény és a sajtó sürgető szava dacára 
egészségtelen politikai állapotaink teszi lehelet-

Legtöbb esetben aztán valami világra szóló 
szenzáció, botrány, valamely párját ritkitó delik-
tum adja meg a lökést olyan közérdekű feladatok 
megoldására, amelyek szinte kiáltanak már évti-
zedek óla a rendezés után. 

Olt van, hogy egy-két eklatáns példát hoz-
zunk 101 állitásunk illusztrálására, a dánosi rabló-
gyilkosság, melynél vérlázítóbb gaztettet az utolsó 
évtized bűnkrónikáiban nem találunk. Kóbor 
cigányok a tettesei ennek a szörnyű rablógyil-
kosságnak, amely újra fölszinre vetette a cigány-
ügy rendezését. 

A sajtó egvértelmüleg követelte ennek a kér-
désnek civilizált államhoz méltó és gyökeres 
megoldását; merült is föl plánum qnantum satis 
s mindössze annyi történt, hogy egyik délvidéki 
vármegye alispánját, aki a főispánjával konflik-
tusba kerüli, megtették politikából a cigányügy 
kormánybiztosának. 

Azóta újra vigan garázdálkodnak a kóbor 
cigányok szerte a hazában s mig valami ujabb 
vérláziló gaztettet cl nem köveinek (nap-nap után 
való apróbb betöréseik már megszokott jelenték-
telen dolgok!), hát addig hiába várja az ország 
a cigány-ügynek gyökeres megoldását s a napi-
rendről való végleges eltűnését. 

A községi és körorvosok harminc esztendő 
óta sürgetik nyomorúságos helyzetük javítását, 
meghalásra is kevés fizetésük fölemelését, a pesti 
orvosi sztrájkkal való fenyegetőzésnek kellett be-
következnie, hogy végre-valahára ezt a kérdést 
is a sürgős megoldásra váró ügyek sorába föl-
vették az illetékes körök. 

Most meg a Jeruzsálemmel kapcsolatban em-
legetni szokott és hagymájáról méltán híres Makó 
városa ad aktualitást a vidéki városok és az állam 
között való viszony feszegetéseinek és rendezé-

Mert bizony nem lokális szenzáció, de európai 
botrány voll az, hogy február elsején egy népes, 
jómódú nép lakta alföldi magyar város, ős Csanád 
megye székvárosa, nem tudta tisztviselőit és nagy-
számú munkásait kifizetni és napokig kellett várni 

az illetőknek, mig keservesen megszolgált fize-
téseikhez hozzájuthattak. 

Hát bizony a vidéki városok helyzetéről iga-
zán — difficile est satyram non scribere. Azt 
elismeri mindenki, hogy a magyar állam jövője, 
fejlődése, jó részben a vidéki városok lakosságá-
nak a jólététől, megelégedésétől függ. Az erős, 
gazdag, művelt magyar városi polgárság, a rész-
ben kipusztult, részben az állami és törvényható-
sági tisztviselői állásokba menekült a régi magyar 
középosztály, a középbirtokososztály utóda van 
hivatva a magyarság erejét, hatalmát emélni, a 
nemzeti állam kiépítésének munkájából az oroszlán 
részt kivenni. 

Tehát az országos politikának, ugy az ország-
gyűlés törvényhozó munkájának, oda kell irá-
nyulnia, hogy a magyar vidéki városok fejlődé-
sére az anyagi eszközök azoknak rendelkezésére 
bocsáttassanak. 

És mit mutat a mindennapi tapasztalás? Azt, 
hogy a vidéki városok mostoha gyermekei voltak 
a múltban a hazának; az országos politika, a 
kormányok működése nem segítette a vidéki 
városokat fejlődésükben, sőt sok tekintetben e 
fejlődést megakasztotta. 

Évtizedek óta hangzik a jogos panasz, hogy 
a vidéki városok tehetetlen, siralmas financiális 
viszonyok között vannak. 

Tisztviselőiknek alig hogy koldusalamizsnát 
tudnak juttatni s közegészségügyi, közgazdasági, 
közművelődési feladataik teljesítésére, igényeik 
kielégítésére, bár a lakosság adózó tehetségét a 
végsőig kimerítették, elegendő anyagi eszközök 
nincsenek. 

A vidéki városok tisztviselői, különösen a 
nagy népességű rendezett tanácsú városok alkal-
mazottai 800 — 1000 frtos fizetéseikkel valósággal 
nyomorogni kénytelenek. Modern egészségügyi 
berendezésről, vízvezetékről, csatornázásról, szín-
házakról, szegényházakról a legtöbb vidéki város-
ban szó sincsen s mégis 50, 60, 100 százalék a 
város pótadója. 

S hiába emelik föl kérő szavukat a vidéki 
városok e lehetetlen állapot miatt, hiába mutat-
ják ki, hogy jövedelmeik jó nagy részét az állami 
közigazgatás teendőinek elvégzése emészti föl, 
még mindig nem tudták elérni azt, hogy a ma-
gyar állam, miként azt a vármegyei törvényható-
ságoknál tette és teszi, a vidéki városokat is ré-
szesítse az állami közigazgatás közvetítésével járó 



munkájukért és kiadásaikért megfelelő kárpótlás-
ban, úgynevezett állami javadalmazásban. 

A vidéki városok egészségügyi, közoktatási, 
közbiztonsági, állami adóbehajtási stb. kiadásai 
egy — Makó városához hasonló népességű vidéki 
városban százezrekre rúgnak s ha e kiadásokat 
az állam megtérítené, ugy a városok jobban fizet-
hetnék tisztviselőiket és városfejlesztési törekvéseik 
megvalósítására fordíthatnák saját jövedelmeik 
nagy részét, amellett azután még a városi pótadók 
is kevesbednének. 

A városok háztartásáról külön törvény nem 
is intézkedik. Mig a vármegyei törvényhatóságok 
háztartását külön törvény, az 1883. évi XV-ik 
törvénycikk szabályozza, addig a városok — tör-
vényhatósági és rendezett tanácsú városok egy-
aránt — egy kalap alá vannak vonva a községek-
kel, mert valamennyi város és község háztartá-
sáról csupán a községekről szóló 188G. évi XXII-ik 
törvénycikk intézkedik egy fejezetben. A város-
rendezési törvénynek végre-valahára el kell ké-
szülnie, a törvényhozásnak és kormánynak a vidéki 
városokat mai nyomorúságos helyzetükből ki kell 
emelnie s megadni nekik a módot s az anyagi 
eszközöket a fejlődésre, közérdekű feladataik aka-
dálytalan teljesítésére. Az állam ezzel a cseleke-
detével csak kötelességet teljesít, midőn a váro-
soknak az állami igazgatás elvégzésével járó 
kiadásaikat bármi formában visszatéríti, de egy-
úttal szolgálatot is tesz ezáltal a magyar állam 
magamagának, mert mint föntebb emiitettük, a 
vidéki városok fejlődésével, a városi polgárság 
jólétének a megteremtésével a magyar állam jövő-
jét a legbiztosabb alapokra fekteti. 

A sok üres ígérgetés, a városok anyagi kár-
pótlásának a halogatása után végre cselekedni is 
kell valamit, mert vidéki városaink egyike-másika 
mostani helyzetében könnyen csődbe kerülhet. 
Egy kis jóakarattal, egy kis áldozatkészséggel, 
egy egészséges alapokra fektetett uj városi tör-
vénynyel még nem késő a bajt orvosolni. 

J á n o s s y Gábor. 

A debreczeni gazdakör. 
Örömmel üdvözlünk minden olyan mozgal-

mat, melynek célja az, hogy társadalmi életünk 
gerincét, a gazdaközönséget egy táborba kívánja 
összehozni. Mert az egyesülésben erőt nyernek 
munkásságuk kifejtésére, a közös érdekek védel-
mére és a gazdasági élet minden irányban történő 
fejlesztésére. 

Ugy halljuk, hogy a gazdakör megalakítását 
célzó mozgalomnak felhívó szava nem hangzott 
el a pusztában. Százával jelentkeztek az aláírók, 
akik egy táborban kívánnak a szellem és haladás 
fegyverével küzdeni a közös cél érdekében. És 
mi eze« szokatlan nagyarányú jelentkezésből azt 
a meggyőződést szűrjük le, hogy ezen gazdakörre 
valóban szükség van és annak működése nemcsak 
gazda közönségünk érdekeire lesz áldásos, de hasz-
nálni fog közügyeinknek is. 

Városunknak nagy, számban, vagyonban és 
tekintélyben intelligens gazdaközönsége van. Egy 

táborba való szállásuk tehát nem kicsinylendő. 
És ha az egyetértés szellemében és a modern 
alkotások jegyében fognak dolgozni, működésűk 
üdvös befolyással lesz a gazdaközönség érdekeit 
célzó törekvések sikerére és fel fogja lendíteni 
pangó gazdasági életünket már csak azért is, mert 
meg vagyunk győződve, hogy a gazdakör tanács-
kozó asztalánál ujabbnál-ujabb közhasznú eszmék 
lesznek felvetve és megbeszélve. 

E gazdakör azonban csak akkor felelhet meg 
igazán céljának és nemes rendeltetésének, ha tar-
tózkodni fog a politikától és csak azon kérdé-
sekkel fog foglalkozni, melyek a gadasági élet 
fellendítését és a gazdaközönség érdekeit szolgál-
ják. Ellenkező esetben mihamarább fel fogja ütni 
fejét a visszavonás és halomszámra fognak kiala-
kulni azok az ütköző pontok, melyeken a legszebb 
célok darabokra törnek. Ily módon nemcsak az 
alakulás veszne kárba, hanem a politika messze 
elterelné valódi céljától a gazdakört, melyre né-
zetünk szerint is nagy feladat áll a gazdasági 
téren tapasztalható sok baj elhárítására. 

Abban a hitben tehát, hogy a megalakulandó 
gazdakör valóban nagy gazdasági érdekeket fog 
szolgálni, a mozgalmat szivünkből üdvözöljük és 
óhajtjuk, hogy működése a gazdaközönség érde-
keit önzetlenül, férfiasan, következetesen és pár-
toktól függetlenül védelmezze. Nagy törekvésében 
nemcsak a gazdákat fogja mellette látni, hanem 
mindazokat, akik gazdasági életünk fellendítésé-
től várják viszonyaink jobbra fordultát. 

Koncz Ákos. 

A Debreczeni Első Takarékpénztár. 
A Debreczeni Első Takarékpénztár holnap 

tartja hatvankettedik közgyűlését. A közgyűlés 
előtt bemutatjuk az Igazgatóság alábbi jelentését, 
mely mindenkit meggyőzhet arról, hogy az intézet 
vezetése bölcs kezekben van. Az elmúlt év nehéz 
pénzviszonyai közepett is az intézet egy vonal-
nyira sem tért el régi elveitől és mindenképpen 
azon volt, hogy ügyfelei a legméltányosabb el-
bánásban részesüljenek. 

Az igazgatóság évi jelentése így hangzik: 
Tisztelt Közgyűlés 1 
Évtizedeken át nem voltak észlelhetők a keres-

kedelmi és közgazdasági életnek oly változatai, 
mint amelyekkel az 1907. év folyamán találkoz-
tunk. A pénzügyi viszonyok ideges hullámzásai a 
hitelélet rendszeres fejlődéséi nemcsak gátolták, 
hanem főként az év második felében veszedel-
mesen válságos helyzetbe juttatták. E válság az 
Egyesült Államokból indult ki s átcsapván Euró-
pába, a nemzetközi piacokon mihamar érezhető 
drágaság feltartóztalhatlanul kiterjeszkedett a mi 
pénzviszonyainkra is. A talaj e tekintetben külön-
ben is alkalmas volt nálunk, mert az előző évek 
túlhajtott spekulációi, továbbá a korlátokat nem 
ismerő parczellázási vállalkozások és indokolatlan 
üzemterjeszkedések a lefolyt években olcsón kínál-
kozó pénzt nagyon is mohón szívták magukba. 

Ily módon a drágaság már az év második 
negyedében megkezdődött s fokozatosan emel-



kedvén, tartotta magát az egész éven at. Az 
Osztrák-magyar bank az év első felében érvényes 
4'/,°/0-os leszámítolási kamattételét — miután a 
pénzeszközökben megszorult nemzetközi pénz-
piaczok aranyszükségletének beszerzésére irányuló 
törekvések ellen védekeznie kellett — junius 28-án 
5°/0-ra emelte. Bár e kamattétel egész november 
11-ig érvényben maradt, a pénzkínálat a nyílt 
piacokon idóről-idóre csökkent s miután nálunk 
<; kritikus helyzetet még a rossz termés és a poli-
tikai életnek hosszan húzódó bizonytalansága is 
befolyásolta: az őszi szükségletek ellátásánál attól 
lehetett tartani, hogy a jegybankon kivül szol-
gálatokat teljesítő hitelforrások, meglévő össze-
köttetéseik zavartalan kielégítésére, még 7—8%-os 
kamatfeltételek mellett sem lesznek képesek. A 
külföldi pénzpiacok hivatalos rátája gyors egy-
másutánban egéSz 7 7,%-ig emelkedett, minek-
folytán november 11-én az Osztrák-magyar bank 
kamattételét 6"/„-ban állapította meg, mely tétel 
az év hátralévő részén állandóan megmaradt. 

Ily viszonyok kőzött, amíg egyfelől üzleti 
terjeszkedés tekintetében pénzintézeteinknek tar-
tózkodó álláspontot kellett elfoglalniok, másol-
dalról csakhamar tapasztalható volt, hogy az 
erejükkel nem egészséges arányban fejlődött in-
tézetek üzletfeleikkel szemben a legkíméletlenebb 
kamatigényekkel léptek föl, annyival is inkább, 
mert hitelmegvonásokra vonatkozó felhívásaiknak 
eredménye alig lehetett. 

Mi e nyomasztó viszonyok között fontos 
kötelességünknek ismertük, hogy régi üzletfele-
inket a jövőben is megtartsuk, továbbá városunk 
és legközelebbi vidékünk elsőrendű hiteligényeinek 
kielégítésénél piacunknak segítségére legyünk. 
Olyan munkálkodást igyekeztünk kifejteni, amely-
nek kedvező hatása jövőnkre is kiterjed. És ugy 
véljük, hogy hivatásunkat intézetünk régi jó hír-
nevéhez méltóan töltöttük be, mert kamattételünk 
a megengedhető korlátokat sohasem lépte tul, 
hitelmegszoritással vagy felmondással pedig egyet-
len üzletfelünk helyzetét sem nehezítettük. Külö-
nösen értékessé vált ily irányú működésünk a 
.Tiszavidéki hitelszövetkezetek kötelékéinek ke-
retében, ahol mint ezen kötelék központja, 14 
szövetkezet sok ezerre menő, leginkább szerényebb 
vagyoni erőkkel rendelkező tagjainak pénzszük-
ségletét csaknem 4 millió korona állandó hitel-
összeggel láttuk el. Ezen figyelemre méltó köz-
gazdasági tevékenységűnkből kifolyólag remél-
hetjük, hogy az állami pénzfeleslegekből az 1908-ik 
év folyamán intézetünknél tekintélyesebb betét-
összeg fog elhelyeztetni. 

Kiemeljük itt azt a figyelmes és nagybecsű 
gondosságot, amelyet az Oszták-magyar bank 
helybeli fiókintézete, hiteligényeink előzékeny el-
látásánál kifejtett. Abban a meggyőződésben 
vagyunk, hogy ezen előzékenység a gazdasági 
életnek úgyszólván minden ágazatára nehezedett 
feszült pénzviszonyok közölt nemcsak intézetünkre 
nézve volt becses, hanem közvetve egész piacunk-
nak és nagy vidékünknek is támogatására szolgált, 
miért is a bank vezetőségének, főként pedig a 

helybeli fiók érdemes főnökének őszinte elisme-
résünket fejezzük ki. 

Beléletünk legfontosabb mozzanatát a mult 
évi közgyűlés határozata alapján 2000 drb uj 
részvényünk kibocsátási műveletének akadálytalan 
lebonyolítása képezte. Ezen ujabb tőkeszerzés 
által befolyt összegeket, mérlegkimutatásaink sze-
rint a közgyűlés rendelkezéseinek megfelelőleg 
könyveltük s örömmel állapithatjuk meg, hogy 
alap- és tartaléktőkéink tekintetében intézetünk 
ma már a vidéki pénzintézetek között első sorba 
helyezkedett. 

Uj tőkénk elhelyezésénél — a vázolt pénz-
viszonyok között — csupán a könnyebben mobi-
lizálható váltó- és folyószámla üzletkör fejleszté-
sére, továbbá értékpapír állományunk növelésére 
törekedtünk, mig jelzálogos üzletágunkban csak 
a megengedhető legszűkebb keretekre szorítkoz-
tunk. Jelezni kívánjuk itt azonban azon örven-
detes körülményt, hogy a magyar záloglevelek 
általános visszaáramlása tekintetében intézetünk-
nek semmi nehézséggel sem kellett megküzdenie, 
mert forgalomban levő zálogleveleinkből az egész 
év folyamán csak néhány ezer korona értéket 
kellett visszavásárolnunk. Betét-állományunk fen-
tartása és régi bizalmas betevőink érdekeinek 
megóvása szempontjából — a pénzszűke folytán 
kifejlődött versengés következtében — különösebb 
gondosságot és körültekintést fejtettünk ki. 

Kamatbevételeink fejlődését bizonyára ked-
vezőbb arányokban is fokozhattuk volna, de te-
kintve, hogy az előbbiekben ismertetett helyzet 
mellett uj tőkénk teljes hozama is csak az év 
második felében érvényesülhetett: abban a meg-
győződésben vagyunk, hogy a mult év haszon-
eredménye tőkeerőnk izmosodásával teljesen 
összhangban van. 

Ezekután főbb üzletágaink forgalom kimuta-
tásait a következőkben terjesztjük elő: 

összforgalom: 421.990,661 K 07 f 
Pénztár: 

Előrehozatal 1906-ról 462,671 K 80 f 
Bevétel 76.577,905 K 34 f 

Együtt 77.040,507 K 14 I 
Kiadás 76.831,290 K 65 f 
Pénztári maradvány 209,216 K. 49 f 

Takarékbetétek: 
Előrehozatal 1906-ról 16.672,190 K 93 f 
1907-ben betétel 9.788,914 K 44 f 
1907-ben tőkésítés 662,335 K 91 f 

Együtt 27.123,441 K 28 f 
1907-ben visszafizetés 10.359,038 K 71 I 
1907 december 31-iki állomány 

5842 drb. könyvecskén ... 16.764,402 K 57 f 

Váltók: 
Előrehozat. 1906-ról 8,567 db 11.841,098 K 14 f 
1907-ben leszámítolt. 29,097 db 45.697,347 K 58 I 

Együtt 37,664 db 57.539,445 K 72 f 
1907-ben visszafizetve 

és leirva 28,942 db 42.047,573 K 20 f 
1907dec.31.állomány 8,722 db 15,491,872 K 52 f 



A V Á R O S . 

Jelzálogos kölcsönök: 
Előrehozatal 

1906-ról ... 3690 db kötv. 
1907-ben foly. 157 db kölv. 

11.759,512 K 72 f 
479,066 K 07 f 

Együtt 3826 db kötv. 12.238,578 K 79 f 
1907-ben visz-

szafizetve ... 260 db kötv. 699,072 K 66 f 
1907 dec. 31-iki 

állomány ... 3566 db kötv. 11.539,500 K 13 f 

Még pedig: 
Közönség, jel-

zálogkölcs. 2450 db kötv. 3.101,199 K 91 f 
Törleszt, kész-

pénz kölcsön 793 db kötv. 5.809,417 K 40 f 
Törleszt, zálog-

levél kölcsön 323 db kötv. 2.628,888 K 82 f 
A 2.628,888 K 82 fillért tevő zálogleveles köl-

csöneink biztosítékául lekötött ingatlanok értéke: 
8.436.906 K. 

Folyószámla üzletünk forgalma igen élénk 
volt s kihitelezésünk állománya a mult évi 
6.471,237 K-val szemben 8.933,439 K-ra emelkedett. 

Ingatlanaink értéke annyiban változott, hogy 
a birtokunkban volt Barcsay-féle malomtelket 
nyereséggel eladtuk, továbbá érdekeink megóvása 
szempontjából a Bauer-féle Péterfia-utcai 73. számú 
házat árverésen megvettük. 

Örömmel jelentjük, hogy a lefolyt kritikus 
év aránylag csekély veszteséggel terhelte mérle-
günket. Kétessé vált követeléseinkből ugyanis ez 
alkalommal csupán 6442 kor. leírásának jóváha-
gyását kér jük. 

Ezek után a nyereség felosztására vonatkozó 
javaslatainkat a következőkben terjesztjük elő: 
1906-ról áthozott nyereségmaradv. 58.600 K 25 f 
a folyó év tiszta jövedelme ... 774,182 K 18 f 

rendelkezésre áll tehát 832.782 K 43 f 

Felosztási j avas la t : 
1. a rendes tartalék-tőke emelésére 20,000 K — f 
2. alapszabály szerinti jutalékokra 77,418 K 20 f 
3. 6000 db részv. osztaléka 115 kor. 690,000 K — f 
4. jótékonycélokra 3000 K — f 
5. átvitel az 1908. évre 42,364 K 23 f 

Együtt 832.782 K 43 f 
Ezen felosztási tervezet jóváhagyásával mél-

tóztassék elrendelni, hogy részvényeink3-ik számú 
osztalék-szelvényei 1908 február 24-től kezdve da-
rabonként 115 koronával váltassanak be. Még 

Dcbreczenben: intézetünk pénztáránál és 
a Közgazdasági Banknál; 

Budapesten : a Magy. Állal. Hitelbanknál és 
a Magy. Pénzint. Hitelbanknál. 

Kérjük ezekután a felmentvényt részünkre az 
1907-ik évre nézve — a felügyelőbizottság jelen-
tésének meghallgatása után — megadni. 

Beszámolván szorosabb értelemben vett üzleti 
tevékenységünkről, személyi ügyekben is kívá-
nunk itt néhány adatról említést tenni. Igazgató-
ságunkba a mult évi közgyűlés Győrffy Aladárt 
választotta be, felügyelő bizottságunk pedig a kö-

vetkezőleg alakult meg: elnök Kardos László, 
jegyző Bárdos Géza; tagok Csanak János, füredi 
Szabó Lajos és Weszter István. 

Tisztviselőink és egyéb alkalmazottaink ré-
szére, a rendkívül megdrágult életfentartási vi-
szonyok hatása alatt, az év második felétől kezdve 
20"/, lakbér-illetményt állapítottunk meg, ezen-
kívül a kisebb javadalmazásuaknak fizetését is 
méltányosan emeltük. 

Kegyeletünk őszinte érzésével jelentjük be 
t. részvényeseinknek, hogy Szepessy Antal ur, 
aki részint mint igazgatósági tag, részint mint 
elnök-vezérigazgató értékes szolgálataival csak-
nem 40 éven át állott intézetünk kötelékében, a 
mult évi október hó 10-én elhunyt. Az ő hasznos 
működése szoros kapcsolatban van intézetünk 
erősebb fejlődési korszakával s ugy véljük, hogy 
kötelességet teljesítünk, ha emlékét ezen ülés 
jegyzőkönyvében elismerésünk kifejezése mellett 
megörökítjük, özvegye részére 1907 november 
1-től évi 2400 korona nyugdijat állapítottunk meg, 
melynek jóváhagyását kérjük. 

Amidőn még megemlítjük, hogy közművelő-
dési és szeretetházi alapítványaink kamatait a 
mult évben is az alapítványi okiratok szellemé-
ben használtuk fel, vagyunk 

Debreczen, 1908 január 30-án 
teljes tisztelettel 

A z igazgatóság. 

A községi illetőség és a szegény-
ügy országos rendezése. 

Irta: Szeglethy György, Veszprém város polgármestere. 

Nagy az öröm országszerte a közigazgatás min-
den vonalán afelett, hogy a városok novemberi gyű-
lésén a szegényügy országos rendezése bekerült a 
petícióba. 

— Ez aztán az igazi egyszerűsítés, — hangzik 
mindenfelé. Azaz csak lesz, ha a belügyi kormány 
nem hagyja figyelmen kívül azt a második legyet, 
melyet egy csapással leterít, ha a városok kérését 
teljesiti s az országos betegápolás módjára rendezi 
országosan a szegényügyet, mely ma — elmondhat-
juk — bizony szegényesen van ellátva. 

A légyről vett hasonlat, fájdalom, a szegények 
nagy számára és sanyarú helyzetükre is nagyon rá-
illik, nem is számítva a lézengő kolausok-okozta 
alkalmatlankodást. 

Annak az országos nyomorúságnak, annak a 
szégyenteljes állapotnak, mi a kórházi ápolásra nem 
alkalmas betegek siralmas helyzetében, a gyógyítha-
tatlan elmebetegek, a hülyék s egyéb keresetképtelen 
nyomorékoknak szánalmas sorsában szúrja a szeme-
inket, annak a botránynak, mely a házról-házra ké-
regetők piszkos rongyos csapatának kóborlásában 
nyilvánul, bizony a müveit nyugoton, hova magun-
kat számítani óhajtjuk, igazán nem lehet többé szín-
helye Magyarország. 

Mihaszna a törvény: „Minden község köteles a 
maga szegényeiről gondoskodni", ha senki sem akarja 
elismerni a szegényt a magáénak. 
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Nem szabad a községi illetőség kérdését az em-
berbaráti könyörület föltételévé tenni. Nem szabad, 
megengedni, hogy két falu határán pusztuljon el a 
sors üldözöttje, mialatt a kupaktanács azon veszeke-
dik, hogy az illető melyik községben fizetett adót, 
vagy honnét vitték el katonának? 

A községi illetőség kérdése az a másik légy, me-
lyet agyon kell és agyon lehet ütni. 

Ha összeszednék országszerte a megoldhatlan 
községi illetőségi ügyek garmadját, aztán szépen alá-
gyujtanának, hát olyan füst keletkeznék belőle, mely 
hét vármegyére terjedne; hanem aztán az lenne mégis 
az igazi örömtűz a közigazgatás dicsőítésére. 

A beavatottak jól tudják mit jelentene az, ha nem 
abban merülne ki a közigazgatási hivatalok tevékeny-
ségének oroszlánrésze, hogy a községi illetőségű ügye-
ket ide-oda taszigálják. Egyik község a másikra utalja, 
egyik főbíró a másiknak küldi, mig végre az alispánok 
— valahová ismét visszaküldik a rémségesen felsza-
porodott aktákat, melyek befejezést csak nagy ritkán 
nyerhetnek. Persze mert a községek, erőt merítve a 
községi törvény vonatkozó szakainak kibúvóiból s a 
felettes hatóságok elnézéséből makacs, következetes-
séggel elutasitnak mindenkit, aki után fizetni kell, akár 
kötelékükbe való az illető, akár nem. 

Hát a szegény ember azalatt mit csinál, mig az 
urak vitatkoznak felette, hogy hova való? 

Nem kap cselédkönyvet, nem egy falat kenyeret, 
nincs hová fejét lehajtania... Ha ép-erős, ugy vala-
hogy kiszökik idegen országba, vagy felcsap szoci-
álistának (mi nagyon is érthető), ha pedig nem tud 
másként segíteni magán, belopódzik a városba, hol 
szegényház, vagyonosabb emberek, ingyentej, leves-
osztó intézet s egyéb humánus intézmények vannak 
s él ahogy tud, — miként a légy, melyet senkisem 
szeret, mindenki űz, hajt, de ami a fő: megél, mig 
el nem pusztul. Az ingyen temetésről ugyanis van 

A szegények ellátása nemcsak az illetőségi köz-
ség terhe, hanem mindénkié, kinek módja van hozzá. 

A szegényügy tehát közügy s mint teher, köz-
teher. Az adózók közös terhe. 

Ha közteher, akkor annak viselése kell, hogy 
egyenlő legyen falun és városon egyaránt. Ne vitas-
suk : Budapestre, vagy Piripócsra való-e ? Magyar 
ember, tehát Magyarország haszna, vagy terhe. 

Mihelyt a törvényhozás azt az elvet kimondja, 
pedig kimondhatja, mert vele az általános tehervise-
lés elvét juttatja diadalra, uj terheket pedig, melyek 
nem volnának törvényben szentesítve, senkire sem ró, 
egy csapással véget vet a kuldus-mizériáknak is, meg 
a közhivatalok tevékenységét zsibbasztó, üres és léha 
idővesztegetésnek, mit a községi illetőségi ügyek 
szalmacsépelése abszorbeál. 

A debreczeni kereskedelmi- és ipar-
karaara közgyűlése. 

Kereskedelmi- és iparkamara ez évben első 
közgyűlését csütörtökön tartotta, Szabó Kálmán 
országgyűlési képviselő elnöklésével Előadók: 
Szávay titkár, dr. Bédei és dr. Bácz segédtitkárok, 
dr. Szávay Zoltán fogalmazó voltak. 

Az elnöki előterjesztések nagyjelentőségű moz-
zanat aposztrofálásával kezdődtek. A kamara 
megkapta tárgyalásra az uj ipartörvény tervezet 
szövegének első részletét. Nagy forduló pont lesz 
a magyar iparosság életében az uj ipartörvény, 
a kamara a tervezet beható megtárgyalásának 
előkészítésére bizottságot küldött ki. A megtár-
gyalásba be fogja vonni a kamara a kerület egész 
érdekeltségét a helyi-, ipari- és kereskedelmi szer-
vezetek utján. 

Ugyancsak jelentős tárgy volt a kormány 
iparfejlesztési terveiről kiadott memorandum, 
melyet a kamara örömmel üdvözölt. 

A kamara már régebben állást foglalt az adó-
reform tervezet számos rendelkezésével szemben. 
Most az e tárgyban megindult országos mozgal-
makbana kamara is állandó résztvételét határozta el. 

Bemutatta a hivatal a kamarakerület iparosai 
és kereskedői törzskönyvi nyilvántartásának 1907. 
évről összesített adatait. Úgyszintén megvizsgált:; 
és rendben találta a közgyűlés a kamarai illeték-
kezelés és pénztár mult evi utolsó évnegyedi 
adatait. 

Az ügyforgalmi jelentés után több rendbeli 
miniszteri leirat, részben államsegélyes ügyek 
elintézése került kihirdetésre. 

Tudomásul vette a kamara, hogy a kereske-
delemügyi minisztérium a mult évi zárszámadá-
sokat rendben találta, leküldötte. 

Általános tájékozásokra közhírré tette a ka-
mara az uj védjegy és mintaoltalmi szabályokat, 
úgyszintén a házalási ügy uj rendezését. 

Számos szakoktatási és tanulmányi ösztöndíj 
és segélyügy tárgyalása után a társkamarák által 
indított közérdekű mozgalmak kerültek megbe-
szélésre. Ezek során támogatását határozta el a 
közgyűlés a magyar cukorka-ipar védelme, a 
magyar széntermelési statisztika felvétele, a tele-
fon jegyzékek módosítására és az uzsoratörvény 
elhalasztása érdekében indított mozgalmaknak. 

Az országos kiállítási központ címmel a ma-
gyar kiállítók anyagi- és erkölcsi érdekei védel-
mére alakult intézménynek tagul belépéssel tá-
mogatását határozta el a kamara. A kamara és 
az Országos Magyar Iparművészeti Társulat együt-
tesen rendezendő iparművészeti kiállítása ez év 
tavaszán lesz megtartva. 

A vasárnapi munkaszünet tárgyában tartandó 
országos kereskedői értekezletre meghívást kap-
ván a kamara, azon állásfoglalás tekintetében a 
közgyűlés a kamara azon régebbi elvi megálla-
podást kívánja megújítani, hogy általánosságban 
a mai rendszer tartassék fenn. 

Debreczen szab. kir. város bejelentő hivata-
lánál megállapított tudakozódási dijaknak leszál-
lításáért közbenjárását határozta el a közgyűlés. 

Az Országos Magyar Védő-Egyesület azon 
tervét, hogy nemzeti vásárokat rendez, melyen 
a magyar iparost a kereskedővel és a nagykö-
zönséggel közvetlen kapcsolatba hozhassa, a ka-
mara örvendetesnek találja és támogatja. 

A debreczeni tímárok azon törekvését, hogy 
közös műhelyt létesítsenek állami támogatással, 
a kamara minden irányában elősegíti. 
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Az Amerikába szóló értékbizonylatok kiszol-
gáltatása ügyében, azok egységességének meg-
óvása céljából a kamara azokat a kereskedelmi 
muzeum utján javasolja összehasonlitólag elinléz-

Szabolcs vármegye bonyolult kővezetvámos 
ügyében a kamara több útvonalnak a törvény-
hatósági hálózatba leendő áttételét javasolta, hogy 
a vámtételek 75 százalékos emelése elkerültessék. 

Szolnok vármegye vásárrendtartási szabály-
rendeleteinek odamódositását javasolta a kamara, 
hogy a vásár kezdete ne 10 (télen) és 9 (nyáron) 
óra legyen, hanem hét és nyolc óra. 

Dolha község ujabb országos vásár engedé-
lyezése iránti kérelmét teljesíthetőnek nem találta. 

A legutolsó közgyűlés óta nagyobb arányú 
államsegélyben részesült a kamara-kerület szá-
mos iparosa. Több uj kérelem pártoló felterjesz-
tését is elhatározta a közgyűlés. 

A házalás 1908. évi január 1-től kezdve külön 
szabálypztatott ugy nálunk, mint Ausztriában. 

A cukrásziparosok sérelmei tárgyában a köz-
gyűlés a kamaránál tartott szakértekezlet határo-
zatait magáévá tette. 

Pártolni kívánja a kamara a magyar vegyé-
szeti gyárosok országos egyesületének kérelmét 
is, mely a tüzelési célokra szolgáló nyersolaj 
szállítási díjtételének leszállítására irányul. 

Számos iparjogi esetben is véleményt mon-
dott a kamara. 

Kamarai segélyekül a debreczeni felső keres-
kedelmi iskolának 2000 koronát, a szatmári kéz-
ügy esitó tanfolyamnak 200. a debreczeni nőipar-
iskolának 200 koronát szavazott meg. 

Tóth Kálmán interpellációjára az elnökség 
felvilágosítást fog kérni a postaigazgatóságtól a 
lársascégekhez intézett fenyegető jellegű felhívás 
tárgyában. 

Hirek. 
— Halálozás. Lamprecht Frigyes törvényhatósági 

bizottsági tag temetése nagy részvét mellett ment 
végbe folyó hó 20-án. A megboldogult egész életé-
ben a becsületes munka embere volt és munkája 
révén vagy vagyonhoz jutott. Jó szív lakott benne, 
méltán gyászolják tehát hozzátartozói és mindazok, 
akik egyenes jellemét becsülték. 

— Zilahy Gyula jubileuma. Zilahy Gyula, a deb-
deczeni színház igazgatója, az ország egyik első mű-
vésze most üli szini pályára léptének huszonötödik 
évfordulóját. Jubileuma alkalmával meleg szívvel 
üdvözöljük nagy művészünket, hosszú életet, dicső-
séges napokat kívánva neki. Művészetének fénye, 
ereje, ragyogása tartson még igen soká, hogy az a 
közönség, mely a valódi művészetet megérti és mél-
tányolja, még soká gyönyörködhessék hatalmas mű-
vészetében. 

A s o r o z á s . Debreczen városában a pavillon laktanyai 
sorozási helyiségben április 6., 7., 8 , 9 . és 10-ik napjain f o g 
• fősorozás megtartatni. A sorozás minden reggel 8 órakor 
kezdődik és azon a várost Szabó Kálmán tanácsnok, a katona-
ügyosztály főnöke képviseli . Szintén részt vesz a sorozáson 
Tüdős Kálmán tiszti főorvos. 

A Osokonal-Eör fe lo lvasó ülése. A Csokonai-Kör j ö v 5 
héten ülést tart, illetve felolvasó estét rendez a következő 
programmal: 

Költemények. Irta és f e lo lvas sa : Jánosi Zoltán, a Csokonai-
Kör választmányi tagja. 

Főhadnagy Fazekas szerelmei. Irodalomtörténeti tanul-
mány ; irta és f e lo lvas sa : S. Szabó József, a Csokonai-Kör 
választmányi tagja. 

Hangulatok. Irta és felolvassa : Kuthi Sándor, a Csokonai-
Kör tagja. 

Költemények. Irta és f e lo lvas sa : Ady Endre, a Csokonai-
Kör vendége. 

A g á z g y á r Jövedelmezőségének emelése. Dcgreczeni 
Jenő, a gázgyár igazgatója, előterjesztést tett a tanács elé, hogy 
a gázgyártás egyik melléktermékét, az ammóniákot, melynek 
eddig semmi hasznát nem vették, értékesítsék, ugy, hogy mű-
trágyát készítsenek belőle. A gázgyári igazgató részletes költ-
ségvetést terjesztett elő. A kiadások maximuma 22 ezer korona 
volna, a legminimálisabb bevétel pedig 24 ezer korona az első 
évben. A tanács hozzájárult az igazgató előterjesztéséhez é s 
felhatalmazta Debreczeni Jenőt az ammóniák feldolgoztatására. 

Március 15. Pásztor József ilyen cimü egyfelvonásos 
alkalmi színjátékának most jelent meg a harmadik kiadása. A 
hazafias munka rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert, 
költői módon fejezi ki március 15-ikének ünnepi hangulatát, 
a szabadságharc emlékének fellángolását az öregedő szívben 
s az i f júság tiszta lelkesedését, a szabadság gondolatát. Isko-
lákban, if júsági, önképző és társasköröknek különösen alkal-
mas, hogy lendületesebben ünnepelhessék meg március 15-ikét. 
A színdarabban mindössze három szereplő van, diszlet sem 
kell hozzá, igy könnyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél 
(Budapest, L, Kemenes-utca 8.) Ára postai küldéssel 90 fillér. 

- Hadkötelesek f igyelmébe. Felhivatnak a hadmentességi 
dij fizetésére köteles egyének, hogy szokásos bejelentéseiket 
e hó tolyamán okvetlenül megtegyék ; figyelmeztetnek egyúttal, 
hogy ezen bejelentések elmulasztása a hadmentességi díjnak 
hivatalból való megállapítását s az 1880. évi XXVII. t.-cikk 
20. § ában körülirt bírságolási el járást vonja maga után. A be-
jelentések a városi tanács adóügyosztályánál (30. számú szoba), 
a hadmentességi dij nyilvántartónál teendők meg. Városi tanács 
adóügyosztálya. 

— Marosvásárhely v á r o s tisztújító közgyűlésén a régi 
tisztviselőket egyhangúlag megválasztotta. Polgármesterré Ber-
nády György, tanácsosokká Hofbauer Aurél, Nagy Imre, Darkó 
Ákos, fő jegyzővé Soós László, a l jegyzővé Csiszér Albertet 
választották meg. A polgármester köszönetet mondott a főis-
pánnak a támogatásért. A megválasztottakat Bedőházy János 
és Fenyvesi Soma orsz. képviselők üdvözölték. Este a meg-
választott tisztviselők tiszteletére bankettet rendeztek. 

Szerkesztői üzenetek. 
Szatmár. A vett levélből részvéttel értesültem a sora csapásairól. 

A másik ügyre nézve a „Városok Lapja" jeles cikkelyt közölt legutóbbi 
számában. Méltó az elolvasásra, miért is szives figyelmébe ajánlom. 

Sz. S A cikkelyt megkaptam és annak idején fel fogom használni. 
Sok uj eszmét találtam benne i s hogy későbbi időre halasztóm közlését, 
egyedül az az oka, hogy a kérdés még nem ért meg. 

Arad. A drágasági pótlék ügyébon hozott ujabb tanácsi határozatról 
értesültem és abból azt a meggyőződést szűrtem le, hogy a jogos kívánság 
nem maradhat teljesítetlenül. Erös akarat és összetartás a siker bizto-

Aggódó. A nálunk levő két nemesi összeírásban az ön családneve 
nem fordul elő. Szíveskedjék bővebb felvilágosításért az Országos Levél-
tárhoz fordulni. Bárkinek is, de különösen ddbr«czeni embernek szívesen 
ad felvilágosítást ifj. Komlóssy Arthur dr. (Országos Levéltár). 

Jászberény. A megemlékezést köszönjük és örülünk, hogy a cik-
kely visszhangra talált. 

Dr. Az egyetem dolgában nem régen irtunk lapunk hasábjain. Volt 
is e tárgyban egy bizalmas értekezlet, melynek részleteit azonban ez idő 
szerint nem közölhetjük éppen az ügy érdekében. A bizottság helyes uton 
halad, azért ne méltóztassék idő előtt aggódni. A beküldött cikkelyt — 
mivel életrevaló eszméket tartalmaz — annak idején közölni fogjuk. 

Lakó. A városnak kötelessége a közjövedelmek fokozása; ebből 
magyarázható ki az emelés. 



A V Á K O S. 

í ^ i k t a z á m Békés vármegye alispánjától. 

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. 
A budapesti Baross utcai szülészeti klinikán 1907 

május 8-án házasságon kivül született és elhagyottá nyil-
vánított s a gyulai állatni gyermekmenhelyben gondozott 
Hullák Etelka illetőségének megállapítása céljából anyja 
Pollák Anna 34 éves, róm. kath. varrónő, aki Budapestről 
ismeretlen helyre távozott, nyomozandó, ugy a maga, mint 
szülei illetőségi viszonyaira nézve iészletesen kihallgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv Békés vármegye alispánjához 
küldendő. 

Gyulán, 1908. évi február 15-én. 
Ambrus, 

alispán. 

79. Békés vármegye alispánjától. 
1908. U £ t S Z á m ' 

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. 

Mezei Elemér illetőségi ügyében anyja Mezei 
Róza kihallgatandó lenne. Nevezett azonban, ki 
Reszelő Antal kóbor cigánynyal el kőzösháztar-
tásban, Mezőberénvből ismeretlen helyre távozott, 
miért is körözendő, feltalálás esetén illetőségi 
viszonyaira nézve a legrészletesebben kihallga-
tandó s a felveti jegyzőkönyv Békés vármegye 
alispánjához küldendő. 

Gyulán, 1908. évi január hó 15-én. 
Ambrus, 

alispán. 

520. , Békés vármegye alispánjától. 
~Í90ÍT 8 z á m 

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. 
Szilágyi Pál volt pankotai lakos, ki Gyulán 

1863-ban született s mint béres megfordult Boros-
jenőn és Sikula-Aczélházán, körözendő. Feltalálás 
esetén illetőségi viszonyaira nézve kihallgatandó 
s a felveendő jegyzőkönyv Békés vármegye al-
ispánjához küldendő. 

Gyulán, 1908. évi január hó 15-én. 
Ambrus, 

alispán. 

1672. , Békés vármegye alispánjától. 
1 9 0 8 ikt. szám. 

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. 
Budapesten 1898. évi augusztus hó 27-én szü-

letett Kovács Elvira illetőségi ügyében nevezett 
kiskorú anyja Kovács Ida pénztárosnő kihallga-
tása vált szükségessé. Minthogy azonban nevezett 
ismeretlen helyen tartózkodik, körözendő; fel-
találás esetén illetőségi viszonyaira nézve a leg-
részletesebben kihallgatandó s a fölvett jegyző-
könyv Békés vármegye alispánjához küldendő. 

Gyulán, 1908. évi február hó 1-én. 

Ambrus, 

Zártajánlati versenytárgyalási hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város közkórházi bizott-

sága a közkórháznak ágy- és ruhanemű szükség-
letét 1908. év ápril hó 1-től 1911 ápril hó l-ig 
vállalat utján óhajtván biztosítani, azoknak szállí-
tására zártajánlati versenytárgyalást hirdet. 

A szállítás részletes feltételei, az ágy- és ruha-
nemüek anyaga és méretei a közkórház gondno-
kánál naponként d. e. 8 órától d. u. 1 óráig meg-
tekinthetők. 

A szállításra hazai gyárok és bejegyzett ke-
reskedők pályázhatnak tisztán hazai gyártmánnyal. 

Ajánlattevők kötelesek ajánlataikkal egyidejű-
leg minden tárgyból egy-egy mintadarabot a 
kórház gondnokánál letenni, amely mintdarabot 
minden pályázótól az általa megajánlott egység-
árban annak idején meg fog vásároltatni. 

Bánatpénzül a megajánlott összegnek 5% 
teendő le,. mely bánatpénz a vállalat elnyerése 
esetén vissza tartatik biztosítékul és kiegészí-
tendő 10%,-ra. 

Az ajánlatok 1908 március hó 24. napjának 
déli 12 óráig adandók be a kórház gondnokához, 
később beérkezett vagy bánatpénz letétróli elis-
mervén nyel fel nem szerelt ajánlatok figyelembe 
nem vetetnek. 

A zártajánlatok 1908. évi március hó 26-án 
d. e. 9 órakor fognak a közkórház gondnoki iro-
dában felbontatni és az eredmény [felett a kórházi 
bizottság dönt. 

Debreczen. 1908 február hó 13-án. 
A kórházi bizottság. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Debrezen sz. kir. város által építendő tanyai 

iskolák építési munkáinak biztosítására zárt aján-
lati versenytárgyalás hirdetetlik. 

Nyolc tanyai iskola épitési munkái biztosit-
tatnak és pedig: 1 az „Ebesen", 2. a „Szepesen". 
3. a „Hegyesen", 4. a „Kösülyszegen", 5. az „On-
dódon", b. az „Elepen", 7. a „Bánkon" és 8. a 
„Fancsikán". — A tanyák helye a városi mérnöki 
hivatalnál kitelt térképen megtekinthető. 

A helyszínrajz, tervek, munkamennyiség és 
méret kimutatás, vállalati feltételek a városi mér 

I nöki hivatalban (Simonffy u. 2'b. II. em.) a hiva-
I talos órák alatt (d. e. 8—l-ig) megtekinthetők 
| s ugyanott a kívánt felvilágosítások megadatnak. 

Ajánlatok iskolánként külön egy iskola összes 
munkáira fogadtatnakel s munkanemenkénti aján-

i latok figyelembe nem vétetnek. 
Ajánlat bármelyik iskolára külön és önállóan 

| is, de az összes iskolákra együtt is tehető. 
Ajánlatot tehet minden kellő képesítéssel bíró 

i debreczeni iparos. 
Ajánlattevő köteles az ajánlati összeg 5%ál 

; készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban bá-
natpénzül f. évi március hó 6-án d. e. 10 óráig, 
a házipénztárnál letenni s a betéti jegyet aján-
latához csatolni. 

Ajánlat csak a város által kiadott szabványos 
ájánlati lapon és munkamennyiség és méretki-
mutatási űrlapon egységárakkal tehető. Az egy-
ségárak tisztán, olvashatóan, számmal és betűvel 
kiirandók. 

Ajánlati lap, munkamennyiség es méretkimu-
tatási űrlap a városi mérnöki hivatalban (Simonffy-
utca 2/b II. em.) a hivatalos órák alatt megszerez-
hetők. 

Ajánlattevő köteles ajánlatában kijelenteni, 
hogy a terveket, költségvetést, vállalati általános 
és részletes feltételeket, helyi viszonyokat teljesen 
ismeri s magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

A kellően felszerelt és lepecsételt Írásbeli zárt 
ajánlatok a borítékon „Ajánlat 



Lányai iskola építésére" felirattal látandók el és 
f. 1908 évi március hó 6-án déli 12 óráig a pol-
gármesteri hivatalhoz nyújtandók be s március 
hó 7-én d. e. 10. órakor a városház nagytermé-
ben nyilvánosan bontatnak fel. 

Elkésve beadóit, ezen hirdetménynek és a 
feltételeknek meg nem felelő, kellően fel nem 
szerelt, távirati és utóajánlatok figyelembe nem 
vétetnek. 

Minden ajánlattevő ajánlatával mindaddig, 
mig ezen ügyben jogerős határozat nem hozatik 
kötelezettségben marad. 

A városi Tanács fentartja magának a jogot, 
hogy a beérkezendő ajánlatok közül, szabadon, 
választhasson, vagy azok mellőzésével a munká-
latokat más uton biztosíthassa. 

Debreczen, 1908. február 8. 
A városi 

Árverési hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város tulajdonát képező 

u. n. Perge-féle (Tizenháromváros-utca 18. sz. a.) 
ház, továbbá az u. n. Rickl Gizella-, Szikszay-, 
Vásári-féle majorsági földek f. évi február hó 25-ik 
napján délelőtt 10 (tíz) órakor a városház nagy-
termében tartandó nyilvános árverésen a leg-
többet Ígérőnek bérbeadatni fognak. 

Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt 
a számvevőségnél megtekinthetők. 

Debreczen, 1908 február 3. 
A városi tanács. 

Árverési hirdetmény. 
A város tulajdonát tevő Simonffy-utcai 2. sz. 

bérházban 8. sz., 11. sz., 13., 15. számú bolthelyi-
ségek, valamint a 14. sz. lakás és a városház 
alatti 16. sz. bolthelyiség f. évi február hó 25-ik 
napján délelőtt 10 órakor a városház nagyter-
mében tartandó nvilvános árverésen 1908 május 
1-től 1911 április 30-ig terjedő három évre a leg-
többet ígérőnek bérbe adatni fognak. 

Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt 
a számvevői hivatalban megtekinthetők. 

Debreczen, 1908 február 3-án. 

Debreczen sz. kir. város polgármesterétől. 

Hirdetmény. 

O S. 8. szrtm. 

Végül felhívom az érdekelteket, hogy a mun-
kálat tekintetében netáni ellenvetéseiket akár a 
közszemlére való kitétel alatt írásban, akár a tár-
gyalás alatt szóval annál inkább adják elő, mivel 
ellenkező esetben a határozat további meghall-
gatásuk nélkül fog meghozatni. 

Debreczen, 1908 január 22. 
Kovács József, 

polgármester. 

Árverési hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város tulajdonát képező 

Simonffy-utcai 1. sz. bérház 8-ik számú bolthelyi-
sége a f. 1908. év február hó 25-én délelőtt 9 órakor 
a városháza nagytermében tartandó nvilvános ár-
verésen 1908. év május hó 1-től kezdődőleg három 
egymásután kővetkező évre bérbeadalik. -

Az árverési feltételek a város számvevői hiva-
talánál megtekinthetők. 

Kikiáltási ár 900 korona, amelynek 10%,-át 
bánatpénzül árverelők a kiküldött bizottságnál 
készpénzben letenni kötelesek. 

Debreczen, 1908 február hó 8-án. 
A városi tanácstól. 

Árverési hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város tulajdonát tevő 

József kir. herceg-utca 46. sorszámú ház, egész-
ben, egyes lakosztályai külön-külön folyó évi 
február hó 25. napján délelőtt 10 órakor a város-
ház nagytermében tartandó nyilvános árverésen 
három évre, a városi bérházakban levő laká-
sokra megállapított általános fellételek melleit, 
melyek t. főügyészi, vagy számvevői hivatalnál 
megtekinthetők",a legtöbbel ígérőnek bérbeadalnak. 

Debreczen, 1908 február hó 11-én. 
A városi tanács. 

fi Szbreczeni € l sö Takarékpénztár 
Hatvankettedik évi rendes közgyűlését 

1 1 9 0 8 f e b r u á r 23-án, v a s á r n a p d. e. 10 ó r a k o r 
Debreczenben, a „Kereskedő Társulat" tanácstermében tartja. 

Az 1885. XXIII. t.-c. 163. §-a alapján közhírré 
teszem, hogy az „Adria" halkonzervgyár kérelme 
folytán, a gyár határától a Wesselényi-téren át 
az Attila-téri városi csatornáig tervbe veit fiók-
csatorna építésére vonatkozólag engedélyezési 
tárgyalást rendeltem el. 

A csatorna elvezetése a m. kir. államvasutak 
debreczen —nyíregyházai, debreczen—szatmári és 
debreczen—gépjavítómühelvi vágányai alatt, az 
1506—1507. szelvények között van tervbe véve. 

A tárgyalás határidejéül a folyó évi február 
hó 22-ik napjának délelőtt 9 óráját, helyéül pedig 
a városháza polgármesteri szobáját jelölöm ki. 

Közhírré teszem továbbá, hogy a vonatkozó 
terveket az összes vonatkozó iratokkal együtt a 
mai alólirott naptól számított 30 napra a polgár-
mesteri hivatalba közszemlére tétettem ki. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Igazgatósági jelentés és az üzleti számadások bemuta-

tása az 1907. évről a nyereség felosztása iránti javaslattal. 
2. A felügyelő-bizottság jelentése. 
3. Határozás az 1. és 2. pont alatti tárgyakban, nemkü-

lönben az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére sráló fel-
mentvény megadása tekintetében. 

A mérleg és nyereség-felosztási javaslatot is tartalmazó igazgató-
sági és felügyelő-bizottsági jelentések 1908. évi február 15-tüI fogva a 
pénztár helyiségében — a hivatalos érák alatt — megtekinthetők. 

Alapszabályaink 26-ik §-a értelmében a közgyűlésen tanácskozási 
és szavazati joggal birnak mindazon részvényesek, kiknek nevei 1907 
december 31-ig a részvénykönyvbe bevezettettek. 

Szavazásnál minden részvény egy szavazatra jogosit, azonban a 
közgyűlésen megjelenő tag saját részvényei után 40 szavazatnál, meg-
hatalmazta folytán másik 40 szavazatnál többet nem gyakorolhat, bár-
mennyi részvényt képviseljen is. (Alapsz. 29. § ) 

A szavazatlapok átvételére jogosító igazoló jegyek a köz-
gyűlés előtt 2 nappal az intézet helyiségében átvehetők. 


