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Kapcsolat a városok közt. 
Hétfőn folyt le Hódmezővásárhelyen az ország 

törvényhatósági joggal felruházott városai polgár-
mestereinek és főbb tisztviselőinek országos kon-
gresszusa. 

Az az általános mozgalom, amely a közélet 
minden ágában a nemzeti parlament kétéves tar-
tama óta megnyilvánult, szervezkedésre, az erők 
egyesítésére, tervszerű, célirányos és hatható-
sabb nagy nemzeti munka kifejtésére inditja 
mindazokat a tényezőket, amelyek az ország jövő 
fejlődésének, modern előhaladásának előmozdítá-
sára hivatva vannak. 

Ez az egészséges felbuzdulás azzal az örven-
detes következménynyel járt, hogy végre váro-
saink vezető elemei is az évtizedek óta tartó tes-
pedésből való erőteljes haladásnak s ahol a fej-
lődésnek némi nyomai és jelei mutatkoztak, a 
gyorsabb gazdasági és kulturális virágzásnak esz-
közeit kutatni, megállapítani kezdték s az orvos-
lás módjainak megvalósítására komoly lépéseket 
tettek. Ebben az évben egymásután több alka-
lommal gyűléseztek, ahol a városok bajaival fog-
lalkoztak azok, akiknek feladatát és magasztos 
hivatását első sorban képezi városaink föllendilése. 

És az az osztatlanul megnyilvánult érdeklő-
dés, amelylyel nemcsak a politikai körök, de az 
egész magyar közvélemény ezt a mozgalmat fo-
gadta és helyeselte, legnagyobb bizonyítéka annak, 
hogy a helyes utat választották, amidőn nem kap-
kodó, ötletszerű, hevenyészett módon igyekeznek 
a bajokon segíteni, de tervszerű, egységes és har-
monikus akcióval haladnak előre. Másrészt a köz-
vélemény rokonszenves érdeklődése bizonyítéka 
annak is, hogy a nemzet tudatára ébredt s egész 
valójában felismerte azt a tényt, hogy a vidéki 
városok minden irányú haladása, anyagi erősbö-
dése, kulturális fejlődése nem csupán parciális ér-
dek. Nemcsak az egyes városok közjavát és érde-
keit szolgáljuk akkor, midőn minél több és mi-
nél virágzóbb városi empóriumokat alkotunk, de 
a vidéki lakosságnak, tehát az ország összes né-
pességének anyagi és szellemi javait is előmoz-
dítjuk. 

Elvitázhatalan valóság, hogy városaink vissza-
maradásának egyik legfőbb oka nehéz pénzügyi 
hélyzetükben keresendő. Mig az állam a városo-
kat nagyon is sok oldalról igénybe vette az ál-
lami funkciók teljesítésére, s ezzel u jabb és u jabb 
pénzügyi terhet rótt a municipiumok polgársá-

gának vállára, addig elmulasztotta a gondosko-
dást arról, hogy megfelelő pénzügyi források nyíl-
janak meg. A városok polgársága tehát a nagy 
vagyoni meglerheltetés folytán elzárkózott attól, 
hogy a közigazgatást kezükben tartó tisztviselő-
ket oly anyagi javadalmazásban részesítsék, hogy 
gond nélkül teljes erejüket szentelhessék hivatá-
suknak. De ezenfelül, ha voltak is tisztviselők, s 
akadlak is a polgárság körében egyének, kik a 
város fejlesztésére hatékonyabb politika megte-
remtését sürgették, s ezért harcba szállottak, küz-
delmük meddő volt, felhívásuk süket fülekre ta-
lált, mert a magas pótadók által már is túlterhelt 
lakosság u jabb áldozatokra nem volt képes. Úgy-
annyira, hogy még akkor is, midőn igazán szük-
séges, közhasznú intézmények felállításáról, sőt 
feltétlenül a köz számára jövedelmező vállalatok 
létesítéséről volt szó, a polgárok idegenkedtek az 
újításoktól, mert a jelen túlságos terheiért nem 
kívánták cserébe a jövendőnek gyermekeik szá-
mára megérendő gyümölcseit. 

A városok mozgalmának már ténybeli ered-
ményei vannak. A parlamentnek városokat kép-
viselő tagjai szeretettel karolták fel e nagy nem-
zeti ügyet, s a kormánynak már olyan két, a kö-
zel jövőben megvalósuló ígéretét nyerték ki, 
amelyek ezeken a súlyos bajokon hatékonyan se-
gíteni fognak. 

A városi tisztviselőknek már tarthatatlan 
anyagi helyzete rövid idő alatt szanálva lesz. De 
a városok súlyos pénzügyi helyzetén és zavarain 
is segíteni fog az állam részéről egyes közjöve-
delmeknek a városok részére leendő átengedése. 
Gondja lesz a törvényhozásnak arra is, hogy ez 
a segedelem mindkét irányban intézményszerüleg 
törvény által biztosittassék s ne a változó kor-
.mánvok kénye-kedvétől tétessék függővé. 

De amidón az állam megteszi a városokkal 
szemben kötelességét, s ezzel megkönnyíti a vá-
rosok polgárainak, hogy széleskörű autonómiájuk 
keretében — annak csorbítatlan fen tartása mel-
lett — modern és nemzeti irányú haladás utján 
erőteljesebb mértékekben fejlődjenek, a városok 
egész közönségére, s első sorban azok tisztvise-
lőire és a vezető elemekre hárul a nemes feladat, 
hogy a nemzet jogos várakozásának minden te-
kintetben megfeleljenek. Mindent az államtól várni 
nem lehet és nem is szabad. Éppen azért biztosíta-
nak törvényeink a városoknak oly tágkörű autonó-
miát, hogy annak keretében és védelmében az 
egészséges és biztos fejlődés létfeltételeit és esz-



közei l önmaguk sa já t hatáskörükben állapítsák 
meg. Szorgos és elsőrendű kötelességük lesz tehát, 
— s ezután kifogásként az állami megterhelésre 
nem hivatkozhatnak — hogy a közhasznú, mo-
dern és szociális reformok alkotásával a városi 
lakosság j a v á t az eddiginél sokkal h a t é k o n y a b b 
a r á n y o k b a n előmozdítsák. 

Az adminisztrációnak javí tása, gyorsítása, a 
túlságos bürokrat izmus kiirtása, népjóléti intéz-
mények létesítése, a lakosságnak olcsó és egész-
séges élelmiszerekkel való ellátása s hasonlóképpen 
olcsó és egészséges lakásokról való gondoskodás ; 
csatornázás, j ó v ízvezetékek alkotása, olcsó vilá-
gítás, szegényügy rendezése és még számos köz-
érdekű és közhasznú intézmény létesítésének 
gondja hárul városainkra. 

Mindezeknek megvalósítása bizony sok pénzbe 
kerül, de számos oly pénzforrás áll a városok ren-
delkezésére, amelyekből eddig egyes élelmes vál-
lalkozók oly bőven merítettek. Ezek közérdekű 
és gyümölcsöző vállalatok városi kezelésbe veen-
dők s jövedelmük közcélokra fordítandók. 

Ezeknek az intézményeknek létesítése terme-
tesen alapos tanulmányt igényel. De szükséges az 
is, hogy az egyes városok a helyi v iszonyok fi-
gyelembevételével ugyan, azonban bizonyos mérvű 
közös és harmonikus együttműködéssel haladja-
nak. Ne ötletszerűség, kapkodás, hozzá nem ér-
tés, hevenyészett alkotások jel lemezzék városi 
közintézményeinket s azok létesítésénél ne a klik-
kek érdekei elégíttessenek ki s egyesek zsebei tö-
messenek meg. Ezért igen helyes, ha a városok 
között szorosabb kapcsolatot teremtenek, állan-
dóbb szervezkedést és egyesülést inaugurálnak, 
hogy így állandó összeköttetést fen tartva, közös 
erővel munkálkodjanak. Legalább is évente kon-
gresszust tartva, a községi élet szükségleteit, az 
azok kielégítését célzó intézményeket, azoknak 
előnyeit és hibáit megtárgyalva, egymást a ta-
pasztaltokról kioktatva, egészítsék ki ismereteiket. 

Reméljük, hogy a hódmezővásárhely i kon-
gresszus kezdete egy ily i rányú üdvös szervezke-
désnek. 

Polgármesterek kongresszusa. 
Az ország önálló törvényhatósági joggal biró 

városainak polgármesterei és főbb tisztviselői hétfőn 
tartották meg Hódmezővásárhelyen országos kon-
gresszusukat, hogy a városok erkölcsi és anyagi 
érdekeit érintő közigazgatási dolgokról tanács-
kozzanak. A kongresszus tagjainak legnagyobb 
része már. vasárnap megérkezett Hódmezővásár-
he lyre és fogadásukról, elszállásolásukról a Szath-
m á r y Tihamér rendőrfőkapi tány vezetésével ki-
küldött bizottság gondoskodott, s a vendégek tisz-
teletére vasárnap este nyolc órakor ismerkedési 
estély volt. 

Á kongresszust hétfőn d. e. kilenc órakor nyi-
totta meg Brolly Tivadar pozsonyi polgármester 
s üdvözölte a szép számban megjelent érdeklődő-
ket, akik az ország minden részéből összesereg-
lettek. Olt vol tak: Bajáról Hegedűs Aladár dr. 
polgármester. Fehér Lőrincz dr. I. a l jegyző, Ko-
máromból Vásárhelyi Domokos ügyész, Gaál 

Gyula dr. tanácsnok, Újvidékről Erii Ignác h. 
polgármester, Profuna Béla fő jegyző. Zomborból 
Hanke Imre polgármester, Marosvásárhelyről Ber-
nády György polgármester, Hofbauer Aurél pol-
gármester-helyettes, Szatmárnémetiből V a j a y Ká-
roly polgármester, Vörösmezev Antal főjegyző, 
Tánkóczi Gyula főkapitány, Sopronból Topler Kál-
mán dr. polgármester, Szabadkáról Biró Károly dr. 
polgármester, Dulits A. Jenő h. polgármester, 
Dembitz Lajos dr. főügyész, Pancsováról Jovano-
vics Sándor h. polgármester, Kassáról Éder Ödön 
polgármester, Krieler Edgár dr. főjegyző, Nagy-
váradról Rimler Károly polgármester, Bordé Fe-
renc főjegyző, Lukács Ödön tanácsnok, Székes-
fehérvárról Szára Gyula dr. polgármester, Kere-
kes Lajos dr. h. polgármester, Vcrsecről Rezucha 
István dr. polgármester, Bodry Mihály tanácsnok, 
Temesvárról Geml József fő jegyző, Győrből Far-
kas Mátyás li. polgármester, Veöreös Boldizsár ta-
nácsnok. Kecskemétről Sándor István főjegyző, 
Pozsonyból Brolly Tivadar polgármester, Debre-
czenből Kovács József polgármester, Magoss Gy. dr. 
főügyész, Szabó Kálmán tanácsnok, Aradról Var-
ja ssy Lajos polgármester. Pécsről Neridtvich An-
dor polgármester, Szegedről Taschler Endre fő jegy-
ző, Kolozsvárról Szvacsina Géza polgármester, 
Óvári Elemér dr. főügyész, Hadady Endre dr. fő-
kapitány, Pócsi Mihály főmérnök. 

Az elnöki megnyitó és a bizottsági jelentések 
megtétele után Var jas sy La jos aradi polgármester 
azt indítványozta, hogy a közintézetek ügyeiben 
n e - c s a k a helyi, hanem az országos tekintélyek 
is meghallgattassanak. Az értekezlet az indítványt 
elfogadta. 

Ezután Szvacsina Géza kolozsvári polgármes-
ter a házbéradóról intézkedő 1883. évi 44. t.-c. 1. 
pontjának megváltoztatását ajánlotta, az értekez-
let azonban ehhez az indítványhoz nem járul t 
hozzá. Másik indítványhoz azonban, mely a be-
szállásolási törvény megváltoztatására vonatkozott, 
az értekezlet is hozzájárult. 

Ezután Rezucha Imre verseczi polgármester r 
telte meg indítványát, aki a vidéki városokban, 
különösen nemzetiségi vidéken kultúrházak eme-
lését ajánlotta s egyben kérte az értekezletet, hogy 
ír jon fel a kultuszminiszterhez, hogy legközelebbi 
költségvetésében ilyen házak építéséről is gon-
doskodjék. Az értekezlet ehhez is hozzájárult . 

Csáky La jos a városi törvény sürgős megal-
1 kotására nézve tett indítványt, ma jd Szathmáry 
i Tihamér a városi tisztviselők fizetésrendezését 
; kérte indítványában. Az értekezlet ezeket az in-

dítványokat is magáévá tette. 
Az értekezlet még pár kevesbbé fontos indit-

! vány letárgyalása után elhatározta, hogy jövő 
I kongresszusát szeptember hónapban Kassán fogja 
| megtartani s egyúttal Brolly Tivadart ismét meg-
| választotta elnöknek. 

Az elnök ezután berekesztette a tanácskozást. 
A kongresszus tagjai t izenegy órakor Hilka 

; Antal hódmezővásárhelyi főispánnál tisztelegtek. 
Délután kél órakor közebéd volt a népkert i 

• vigadóban, délután a várost tekintették meg, fél-
i hatkor pedig a körtvélyesi Tiszára rándulnak ki, 

ahol halvacsora volt. 



A kereskedelmi és iparkamara köz-
gyűlése. 

Június 25-ikén népes közgyűlést tartott a 
debréczeni kereskedelmi és iparkamara. Az ülésen 
az elnök távollétében Szentkirályi Tivadar alelnök 
vezette a közgyűlést. Az Ülés elején Szávay Zol-
tán dr. bejelentette, hogy a temesvári kereskedelmi 
és iparkamara segédt i tkár jává választotta. Köszöni 
a debreczeni kamara jóindulatát, melyre hálával 
fog visszaemlékezni mindenkor. 

Ezután a titkár adta elő az elnöki előterjesz-
téseket, Deil Jenő haláláról, a kamarai költség-
vetések és számadások uj szerkesztéséről, a háza-
lási szabá lyok változásáról, a v iz iberuházások uj 
programmjáról , ebben a Szamosnak Szatmárról 
Vásárosnaménvig való hajózhatóvá tételéről, a 
debreczenieknek juttatott 1080 pár honvédbak-
kancsról, a téli háziipari tanfolyamokra nyert 
12,000 korona állami segélyről, a prágai, müncheni 
s tb. kiállításokról és a folyó ügyekről. 

Kiemelhető tárgya volt az ülésnek a t itkár 
előadása a kamarai érdekeltségnek az ipar törvény-
tervezet bírálata tárgyában megalkotott elvi véle-

. ménymondásáról . 
Dr. Rácz segédti tkár ismertette a kereskedelmi 

miniszter leiratát, mely szerint a debreczeni fém-
ipari szakiskola szeptemberben megnyílik, a ka-
mara mozgalmat folytat, hogy a kerületbeli érde-
keltség ösztöndíjakat alapítson, ezideig is több ily 
adományozás történt, melyekből kiemelkednek a 
Debreczeni Első Takarékpénztár és Hajdúböször-
mény város adományozásai. 

A debreczeni nyomdász tanoncok szakszerű 
oktatása iránt a kamara lépéseket lesz. 

Közbenjárt a kamara az ipari vándortan-
folyamok és a szünidei tanonciskolái tanítói tan-
folyamokra menő tanítókat összesen 600 korona 
segélyben részesítette. 

Kiadományozla a kamara két 300 koronás ' ta-
nulmányi ösztöndíját Vigh István kunszentmártoni 
asztalos és Kelemen János nyíregyházai lakatos 
segédeknek. Föl terjeszti továbbá a 600 koronás 
állami ösztöndíjra Pólya László lextil iparos végzett 
gépészmérnököt. 

Kiadományozott % kamara jeles tanulóknak 
í)2 darab ezüst érmet. 

T ö b b kéményseprési kerület vitás ügyben adott 
vé lemény után, behatóan megtárgyal ta a munkás-
biztosítási törvény hiányait és Tóth Kálmán bel-
tag előter jesztésére több rendbeli módosítást 
javasol az intézmény jav í tására . 

Támogat ja a kamara a debreczeni t ímárok 
szakcsoport alakítási és közös műhely állítási 
törekvéseit, számukra államsegélyt eszközöl ki. 

Dr, Rédei segédti tkár előadása után a Máv. 
üzletszabályzata revízióját illetőleg a közgyűlés 
megbízta az elnökséget a tervezet megszerzésével 
és az előkészítő munkák vitelével. 

A nagykároly i malom érdekeltség tar i fá ját 
ajánlotta. A berezeli komp rév vámdijszabályza-
tának meghosszabbítását és a vezsényi r é v vámjo-
gának átruházását véleményezte. 

Dr. Szávay Zoltán ismertette a beérkezett 
ál lamsegélyes kérelmeket és elintézéseket. Az 
uzsora törvényt tulszigorunak találta a közgyűlés. 
A b o r t ö r v é n y revíziója során részletes vita után 
módosításokat javasolt a borkereskedők érde-
kében. Az összeférhetetlenségi törvény revízióját 
óhajt ja . A végrehaj tás i törvényt aggályosnak találja 
a kis iparosok szempontjából. Előadásában sorra 
kerültek a társkamarai megkeresések, melyek leg-
fonlosabb ja i az italmérések vasárnapi munka-
szünetét tárgyaló és a sertések húsfogyasztás! 
adójának mérséklésére irányulok voltak. Ismer-
tette az ipar jogi vé leményadásokat is. 

A közgyűlés az esti órákban véget ért. 

Miniszteri rendelet. 

3840 Kereskedelemügyi m. kir. 

Debreczen szab. kir. város közönségének. 

A francia köztársaság k o r m á n y á n a k kezdése 
folytán a f. évben Párisban nemzetközi kongresz-
szus fog tartatni azoknak az intézkedéseknek 
tanulmányozása céljából, amelyek az uj rendszerű 
j á r ó m ü v e k forgalma következtében a közutak épí-
tésénél és fentartásánál szükségeseknek mutat-
koznak. 

Ezen kongresszus, amelyen kiküldötteik által 
való résztvételre több állam meghívatott, október 
11-én veszi kezdetét s a 7 napra tervezett tanács-
kozás befejezte után tanulmányi kirándulásokkal, 
ezek közül egy Nizzába, lesz egybekötve . 

A kongresszusra sa já t részemről 2 műszaki 
tisztviselőt küldtem ki. 

Erről a város közönségét azzal értesítem, hogy, 
amennyiben azt a gondozására bízott közlekedési 
érdekek céljából szükségesnek tartaná, egyik mű-
szaki tisztviselőjét a kongresszusra küld je ki. 

Értesítse továbbá ezen kongresszus megtar-
tásáról a hatósága területén működő magánmér-
nököket és azon műszaki tisztviselőkkel biró ipar-
vállalatokat, amelyeknek üzletköre a közutak épí-
tésével és fentartásával kapcsolatos, tudatván ne-
vezettekkel, hogy a kongresszus szabályzatai és a 
bejelentési lapok, amelyeknek 1—1 példányát ide-
mellékelten megküldöm, közvetlenül a főtitkártól 
(címe M. Heude, secretaire generál du 1-er. Con-
gres International de la Roűte, 242 boulevard Saint-
Germain, Páris) szerezhetők meg. 

Budapest, 1908. évi junius hó 5-én. 
Kossuth s. k. 

Hírek. 
— Közgyűlés. Debreczen sz. kir. város tör-

vényhatósági bizottsága f. hónap 30-án, délután 
3 órakor rendes közgyűlést tart. 

— Személyi hír. Kovács József polgármester, Magoss 
György dr. főügyész és Szabó Kálmán katonaügyi tanács-
nok résztvettek a polgármestereknek Hódmezővásárhelyen 
tartott értekezletén 



A V Á R O S . 

— A polgármester értesítése. Értesítem, hogy 
a legközelebbi bizottsági közgyűlésünkön névsze-
rinti szavazással hozandó határozat végett a vá-
rosi tanács állal beter jesztve leend: 

1. Az özv. Stenczinger Károlyné tulajdonát 
tévő Piac-utca 12-ik számú házastelek megvételi 
ügye (névszerinti szavazás első ízben.) 

2. Pelbárt Juliánná és Pelbárt István tulajdo-
nát képező Bethlen-utca 13-ik számú házastelek 
megvételi ügye (névszerinti szavazás másod ízben.) 

Debreczen, 1908. évi junius hó 20. 
Kovács József\ 

polgármester. 
— A jog- és pénzügyi bizottságból. A jog- és 

pénzügyi bizottság e héten tartott ülésében a városi ker-
tészet céljaira kért 3000 koronát nem javasolta megadni. 
A gazdasági ismétlő iskola vezetője a szóló és faiskola 
fejlesztésére 1600 koronát javasol megadni, előbb azonban 
a kérvényt áttették az iskolaszékhez. Nyitra vármegyének 
azon kérését, hogy a város tegyen alapítványt a Pöstyén-
ben létesítendő tisztviselő házra — elutasítani javasolja. A 
Magyarországi Munkások rokkant- és nyugdijegylet azon 
kérelemmel fordult a városhoz, hogy lépjen be alapító 
tagul. A bizottság a belépést javasolja. Bernát Jenő auto-
mobil közlekedést akar létesíteni és erre kizárólagos jogot 
kér. A bizottság e kizárólagossági jog megadását nem 
véleményezi. Ezen kérdésnél Tüdős János dr. a helyi vas-
útnak villamossá való átalakítását sürgette, amelyre valóban 
nagy szükség volna. 

— A gazdasági bizottság ülése. A gazdasági bizott-
ság f. hónap 20-ikán tartott ülésében az 1907. évi záró-
számadást általánosságban és részleteiben elfogadásra ajánlja. 
Szántó Győzó kerteket akar létesíteni; a bizottság azt 
javasolja a közgyűlésnek, hogy a kért területeket holdan-
kint 40 koronáért adja a város bérbe. 

— Soós Lajos halála. Soós Lajos főiskolai háznagy 
f. hónap 22-ikén hirtelen elhunyt 50 éves korában. A 
kollégium egy kötelességét híven teljesítő férfiút sirat az 
elhunytban. Áldás emlékére! 

— Az államtitkár nálunk. Tóth János közoktatás-
ügyi miniszteri államtitkár a héten városunkban időzött. 

— A siketnémák vizsgálata. Nagy közönség érdek-
lődésével tartották meg f. hónap 20-ikán a siketnémák 
vizsgálatát. A vizsgálaton ott voltak Weszprémy Zoltán 
főispán, Oláh Károly kultur tanácsnok, Korner Adolf tanács-
nok, Bészler Károly tb. főjegyző és Csóka Sámuel tanács-
nokok, Koncz Ákos tb. tanácsnok, az egyesület főjegyzője 
és még igen sokan az emberbarátok közül. A növendékek 
a vizsgálat folyamán csodálatos elóhaladást mutattak fel, 
ami az intézet gondos vezetését és a kornak páratlanul 
lelkiismeretes munkáját bizonyítja. A városház könyvtár 
szobájában volt alkalmunk a növendékek kézimunka kiállí-
tását megtekinteni. Méltán nagy dicséret illeti meg Gácsér 
Józsefné úrasszonyt, ki a gyermekek kézimunkára való 
tanítását vezeti. 

— A porolaj alkalmazása. A városi tanács kí-
sérletet tett a Péterfia-utcai vonalon a porolaj 
alkalmazásával. Ugy lát juk, hogy a porola j al-
kalmazása beválik, mert csakugyan megköti a ut-
ca porát. Hogy azonban ezen megkötésnek éppen-
a Péterfia-utcán haszna legyen, igen helyes intéz-
kedés volna a kaszárnya oldalán elhúzódó akác-
aiéban a lovaglás megszüntetése. Ez az ut kezdet-
ben nem is volt lovaglásra szánva. Ha pedig mé-

gis lovagolnának a fasorban, el kellene távolítani 
a port, és homokos apró kavicscsal beborí tani 
annál is inkább, mivel az onnan felverődő por 
tönkre teszi azt az eredményt, amit a porola j ja l 
elérünk. 

— A Stenczinger házról. A Stenczinger-féle 
háznak 205,000 koronáért való megvételét a vá-
ros elhatározta. Legújabban azonban e ház egyik 
tulajdonosa beadványt intézett a városi tanács-
hoz, melyben kijelenti, hogy a családi házat nem 
adhatja §20,000 koronán alul. Ily körülmények 
között leghelyesebb volna a kisajátítási e l járás 
megindítása, mert attól lehet tartani, hogy az 
örökösöknek hol egyike, hol másika tulkövetelé-
sével meg fogja akasztani ennek a régen húzódó 
ügynek végbefejezését. 

— Nyilatkozat Lapunk legutóbbi számában a »Hi-
rek< rovatában egy hírt közöltem, illetve írtam a fizetés-
rendezésről. Ezen hírben semmi sértő nem volt, miért is 
egyesek azon hite, mintha az személyeket csak távolról is 
érintett volna, nem bír semmi alappal. Ezt kijelenteni kö-
veteli egyéni tisztességem és tollam tisztasága, melyet nem 
szoktam epébe mártani. 

Szerkesztői üzenetek . 
V. Budapest. A mozgalom helyes, de az idő nem j<Sl van 

megválasztva. Sokkal alkalmasabb volna a munkára az ősz. A 
kérdést azonban tartsuk felszínen és míg összejöhetünk, lapok-
ban és személyesen készítsük elő az ügyet. 

— s — e . Helyben. Számtalanszor elmondtuk már, hogy mi 
bizalommal vagyunk a munkálatok iránt és nem tartanánk 
helyesnek, ha a tapasztaltakkal szemben igazságtalan hangú 
cikkelyeknek adnánk helyet. A szakértők egyhangúlag kimond-
ták, hogy lesz bőséges viz és ne méltóztassék rossz néven 
venni, ha a szakértők nyilatkozatát elébe helyezzük a laikusok 
véleményének. A cikelyt szerkesztőségünkben átveheti a dél-
előtti órákban. 

Többeknek. A küldött sorokat hálás érzéssel köszönjük. 

Pályázati hirdetmény. 
Debreczen város közönsége által a Ludovika 

akadémiában tett alapítványi helyei közül egy 
megüresedett, felhívja ennélfogva a tanács azon 
if jakat, kik ezen alapítványi helyet elnyerni óhajt-
ják, hogy felszerelt pályázati kérvényüket 1908. 
évi junius hó 30-án délután 5 óráig a tanácsi ik-
tató hivatalba adják be. 

Pályázati feltételek a katonai és ill. ügyosz-
tálynál (Városház, emelet 19. sz.) belekinlhetők. 

!! M E G J E L E N T 
• A VÁROSI TANÁCS KIADÁSÁBAN • 

DEBRECZEN SZAB. KIR. 
V Á R O S ÉRVÉNYBEN LÉVŐ 
SZABÁLYRENDELETEI-
NEK G Y Ű J T E M É N Y E . 
Az 564 oldal terjedelmű vaskos kötet ára 

2 KORONA. 
Kapható a városi könyvnyomda-vállalat iro-
dájában. Kossuth-atcza, városház-épület. 


