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A város 1910. évi költségvetése. 
Roncsik Lajos városi főszámvevő beterjesztette a 

tanácshoz jelentését az 1910. évi költségvetésről, amelyet 
a tanács a felügyelő-bizottsághoz utalt. 

A jelentés számadatokban mutatja be azokat a millió-' 
kat, amibe a város jövő évi háztartása kerül. A nagyösz-
szegü kiadást pótolják a város nagy bevételei, ugy, hogy 
a bevétel és kiadás közötti differencia, illetve, a hiány 218 
ezer 676 korona 30 fillér, melynek fedezésére 18 5 száza-
lékos pótadó szükséges. 

A jövő évi költségvetés táblázata a következő : 
Rendes bevétel 2,804.760 K 92 fill. 
Rendkívüli bevételek ... 379.800 — „ 
Összes bevétel 3,214.560 92 

Rendes kiadások ... 
Rendkívüli kiadások 
Összes kiadás 

2,972.738 K 38 fill. 
460 498 „ 84 .. 

3,433.237 K 22 fill. 
E táblázatból tűnik ki a fenti 218,676 korona 30 fillér 

hiány, amelynek eltörülését a főszámvevő a Hortobágy 
hasznosításából és a helypénzszedés kérdésének megoldá-
sától várja. 

Az 1909. és az 1910. évek költségvetése összeveté-
sénél azt látjuk, hogy az 1910. évi költségvetés sokkal ma-
gasabb, mely abban leli indokát, hogy a város fejlődésével 
fokozatosan járnak a kielégítésre váró szükségletek. Oka 
ezenkívül a két költségvetés közötti eltérésnek az is, hogy 
a tisztviselők fizetése a már közgyiilésileg meghatározott, 
de kormányhatóságilag jóvá nem hagyott fizetés szabály-
rendelet szerint van felvéve. 

A jelentés kéri a közgyűléstől a költségvetés meg-
szavazását, az egyes címek közötti esetleges átruházás és 
az adóhátralékosokkal szemben a késedelmi kamatok sze-
désének engedélyezését. 

A költségvetési tervezetet a felügyelő bizottság jelen-
tése alapján a legközelebbi közgyűlés tárgyalni fogja. 

Kapuny i tás előtt. 
— Ajánlva a szülőknek. — 

Nemsokára, sőt néhány nap múlva megkez-
dődik az uj tanítási esztendő és megnyílnak a 
tantermek az ifjúság befogadására. És ezzel uj 
gondok szállanak a szülők lelkére, akik reménnyel 
és aggodalommal Íratják be gyermekeiket a kü-
lönböző iskolákba. 

A tanítási idő megkezdtével a lapok sokat 
írnak a gyermekek iskoláztatásáról és panasz-
kodnak a tudományos pályák tultömöttsége felett. 
És valóban ez a panasz jogos, mert. az if júság 

nagy része a tudományos pályák felé tolul, anélkül, 
hogy előbb számot vetne magával, hogy vájjon 
bir-e elég szellemi erővel és képességgel a tudo-
mányos pályára szükséges ismeretek elsajátitá-

És ennek a tudományos pályára való mód-
talan özönlésnek aztán az az eredménye, hogy a 
tehetségtelen, időközben a tanulásban letört em-
berek egész légiójával találkozunk. Ezekből lesz-
nek azok a szellemi proletárok, akik később csak 
terhére vannak a társadalomnak és zavarják elé-
gedetlenségükkel, tanulatlan fejükkel a közszel-
lemet. Tudnak valiamit, de csak felületesen. Ural-
kodni szeretnének tudás nélkül és kontárok 
maradnak egész életükben. Veszedelmes tanokat 
hirdetnek és ítéletet mondanak olyan dolgok fölött, 
amelynek alfáját sem ismerik. Élősdiek lesznek 
a társadalom testén és mivel dolgozni nem sze-
retnek, a legtöbb esetben kétes értékű foglalko-
zásokat űznek, nem ritkán egyéniségük tisztes-
ségének rovására. 

Ennek ismét az az oka, hogy a legtöbb szülő, 
akár bírja erszénye, akár nem, akár van gyer-
mekének tehetsége, akár nincs, minden áron tudo-
mányos pályára szorítja gyermekét. Az iparos 
szégyenli, ha fia hasonló iparágra képezné magát, 
a közép osztály urai családi szerencsétlenségnek 
tartja, ha valamelyik gyermeke ipari pályát vá-
lasztana. A földművelő ember nem szeretteti meg 
gyermekével a neki kenyeret adó földet, hanem 
viszi a magasabb iskolákba gyermekét és lélekben 
már előre örül annak a gondolatnak, hogy az ő 
fia valamikor tekintetes vagy nagyságos ur lesz. 

Nem tagadjuk, hogy vannak kivételek, rend-
kívüli tehetségek, akiket taníttatni és magasabb 
kiképzésben kell részesíteni, ámde mint volt 
középiskolai tanárnak volt alkalmam tapasztalni, 
hogy az első osztályba bekerülő növendékeknek 
50"/0-a egyáltalában nem mutatott semmi tehet-
séget és ambíciót a tudományos pályára. Szülőik 
akarata erőszakolta őkel a "magasabb iskolába, 
ahol aztán kedv és tehetség nélkül vegetáltak és 
néhány év múlva nem bírván a tanítási anyag 
kétségkívül tehetséget kívánó részletével — el-
buktak. Nem is lett belőlük semmi. Egyik-másik 
talán még észbe kapóit és elment az ipari pályára, 
a legtöbb közülök azonban nem lett semmi, pusz-
tán szaporította azok számát, akik végre is egy 
csekély javadalmazásu dijnokságra rendezték be 
életüket. 

Mennyivel elégedettebb lett volna a tudományos 
pályára törekvő, vagy jobban mondva a szülők 
által a tudományos pályára erőszakolt gyermek, 
ha elemi iskoláinak bevégzése után az ipari pályát 
választotta volna. A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy ezen a pályán szorgalom mellett jó módhoz, 
emellett névhez jutottak sokan, akik a tudományos 
pályán csak kolduskenyeret kereshettek volna. 



És mennyi gyermek válnék ily boldog, elégedett 
emberré, ha a szülők belátnák, hogy az emberi 
kéz ügyességének munkája egyrangu a tudomá-
nyosan kiművelt ember értékével, ha belátnák, 
hogy az ipari foglalkozás éppen olyan tiszteletre-
méltó, mint a k ö n y v e k b e n való búvárkodás. Ideje, 
nagyon ideje volna utánoznunk a többi müveit 
nemzetek fiainak példáját, akik vagyont, nevet, 
becsületet szereznek ipari munkájukkal és inkább 
lesznek mesterek jó móddal, mint koldusok a 
mások kegyelméből élősködő tekintetes urak. 

Valóságos betegsége a társadalmunknak, hogy 
mindnyá jan a tudományos pályák felé özönlünk. 
Nem okulunk annyi és annyi letört e m b e r pél-
dáján. A szülők nagy része nem akar ja észrevenni, 
hogy a világon nincs, értéktelenebb valami a fél-
ben maradi embernél, akinek a szülői oktalan 
szeretet vagy nagyzási hóbort megnövesztette 
szárnyait, ezek azonban a sors szele állal széttépve, 
földhöz verték a napba nézni akarókat. Pedig 
láthatjuk, hogy az igazi tehetségek, a fényesre 
csiszolt elmék is igen sokszor nem tudnak érvé-
nyesülni a tülekedő embertömeg forgatagában, 
mert megszerzett szellemi kincseiket nem képesek 
a megélhetés aprópénzeire felváltani. 

Ipari életünk emelkedőben van és mintha az 
élet megtanított volna bennünket az okos cselek-
vésre, egymásután á Ili tjük fel az ipari szakisko-
lákat. melyek a való életre képzik a gyermekeket . 
Annyi kedvező alkalom kínálkozik mostanság a 
magasabb iparágak elsajátítására, a megélhetésnek 
annyi állása kínálkozik a folyton emelkedő ipari 
és gyári vállalatoknál, hogy az ipar alsó és felső 
iskoláit jó eredménnyel végző tanuló úgyszólván 
il ju korának küszöbén jó állásokat nyerhet el, 
mig kevés tehetséggel a tudományos pályán szel-
lemi vagy sokszor anyagi eszközök hiányában 
kerékkötőbe ütközik és vagy összeomlik," v a g y 
pedig egy kétes értékű diplomával kezében rálép 
az élet nyomorúságának út jára és egész életében 
nélkülözni lesz kénytelen és fáradtan, csalódottan 
v á r j a a véget, mely elaltatja győzelmeit. 

Ezek a példák a való életből vannak merítve, 
azokat letagadni nem lehet és éppen azért óvni 
kell gyermekeinket , nehogy oly pályára erősza-
kol juk őket, melyekre nincs hivatásuk. Legyen az 
a kéz érdes, a munkától feltörött, mint finom és 
fehér — dologtalan. Ne legyen hangzatos címünk, 
de legyen kenyerünk és függetlenségünk. A ma-
gunk emberségéből, tudásából és becsületes mun-
kánkból megszerzett kenyér, még ha feketébb is 
- jobb, mint a kegyelemnek, asztalokról lehulló 

fehér morzsája. És ami fő, hasznosabb . tagjává 
válik a társadalomnak a munkás, senki kegyel-
mére nem szoruló iparos, mint a tehetségtelen, 
uraskodást hajhászó felületes tudásu, egy pár 
banális frázist betanult — semmi. 

MEGJELENT 

— Kérelem. Egy közigazgatási zsebkönyvet 
óhajtván szerkeztem, abban szeretném közölni Deb 
reczen sz. k. város összes tisztviselőinek, továbbá 
kezelő- és segédszemélyzetének rövid életrajzát, iro-
dalmi, társadalmi stb. tevékenységét. Ez okból fel-
kérem összes tisztviselőtársaimat, méltóztassanak 
lehetőleg kimerítő életrajzi adataikat velem leg-
közelebb 1909 szeptember l-ig közölni. A könyv 
a naptári részen kivül tartalmazni fogja a 
közigazgatás fontosabb kérdéseit és valóságos út-
mutatója lesz a tisztviselőknek, segéd- és kezelő-
személyzetnek. A késiratokat cimemre kérem (Város-
ház földszint 7.i.) küldeni. Debreczen, 1909 au-
gusztus 10-ikén. Roncs Ákos, „A város" felelős 
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Hirek. 
— Mihalovits István elhunyta. Debreczen sz. kir. 

város közönsége rang és felekezeti különbség nélkül mély 
megilletődéssel vette Mihalovits István gyógyszerész halál-
hírét. És méltán, mert a megboldogult egyike volt ama 
férfiaknak, akik egy hosszú életen keresztül a nagy köte-
lességek utján fáradoznak és azt a becsülést és tiszteletet, 
mely pályájuk kezdetén hozzájuk szegődik, nem hagyja el 
őket egy pillanatra sem. A megboldogult a szó legneme-
sebb értelmében a szív embere volt és mig önönházának 
boldogságát féltő gonddal építgette, az emberszeretet min-
den ágát feltűnés nélkül gyakorolta. Nemes lelke nem 
tudta megindulás nélkül nézni a szenvedők könnyeit és akit 
a sors nehéz keze sújtott, Mihalovits Istvánnál nemcsak 
vigasztaló szavakat, de anyagi segélyre is talált. Nevét ott 
láttuk az emberbaráti és kulturális alkotásoknál és amit 
ezeken kivül adott, ki tudná megmondani, mint a emberek 
jó cselekedeteit számon tartó Mindenható. Csupa szív és 
előkelő gondolkozás volt Mihalovits István, ragyogó példája 
az önzetlenségnek ebben a sivár korban, midőn ezrek és 
ezrek csak önhasznukat keresik. Szerette ezt a fejlődő 
várost és ismerve úgyszólván annak minden porszemét, 
örömmel látta haladását, virágzását, emelkedését. Hosszú 
időn át tagja volt a város törvényhatósági bizottságának, 
ahol lelkesen támogatott minden olyan ügyet, mely a város 
nagyságát célozta. Mint egyházának hü fia, tevékeny részt 
vett az egyháztanácsban, iskolaszékben, a főgymnazíum 
tanácsában, hol higgadt, bölcs szavát mindenben meghall-
gatták. Boldogságos családi életet élt és mikor szivének 
felét, nemes gondolkozású, ferikölt' lelkű nejét eltemette, 
gyermekei körében talált fájó szive vigasztalást. És most, 
hogy végigjárta a kötelességek útját, megpihent. Megilleti 
a köny és xirág, mert jó ember volt és szeretett. Áldás 
és béke poraira. 

A megboldogult temetése f. hónap 25-ikén történt. 
A gyászszertartáson ott láttuk városunk egész társadalmát, 
rang- és valláskülönbség nélkül. A temetésen Gróh Ferenc 
prépostkanonok celebrált fényes segédlettel. A megemlé-
kezni tudó szeretet sok koszorút küldött a ravatalra. A 
beszéntelés után a menet a Szent Anna-utcai temetőbe 
vonult, hol áldó ima után ráborították az anyaföldet váro-
sunk egyik leghűbb polgárának kihűlt szivére. 

- A táviratok gyors kihordása. Kossuth Fe-
renc kereskedelemügyi miniszter a táviratok 
g y o r s kihordása dolgában a következő rendeletet 



A V Á R O S 

intézte az összes posta- és távíró-igazgatóságokhoz: 
Mindinkább sűrűn fordulnak elő panaszok a táv-
iratoknak késedelmes továbbítása és kézbesítése 
miatt. E tűrhetetlen állapot megszüntetése érde-
kében fölhívom az igazgatóságot, figyelmeztesse 
hivatalait, hogy a táviratok gyors továbbítására 
és kézbesítésére kiváló gondot fordítsanak, az e 
tekintetben fönnálló rendeleteket a leglelkiisme-
retesebben tartsák szem előtt és a táviratok to-
vábbítását és kézbesítését minden késedelem nél-
kül teljesítsék, mert az ezután észlelhető minden 
kisebb mulasztást is szigorúan fogok büntetni. 
Egyszersmind hívja föl a hivatalokat, hogy ameny-
nyiben általuk el nem hárítható nehézségeik vol-
nának, arról az igazgatóságnak esetenként tegye-
nek jelentést. Minthogy pedig több alkalommal 
azt tapasztaltam, hogy a hivatalok az egyes ren-
deletekben maximális kezelési időül említett egy 
óra folyást ugy értelmezik, hogy ezen időtartam 
a távirat továbbítására, illetve kézbesítésére ren-
delkezésünkre áll és a táviratok ez időn belül 
bevertethetők, ami főleg a többszőr áttáviratozás 
alá eső táviratoknál azok célhoz jutását órák 
számra megkésleltetik, utalással a 83,783—91. 
számú rendelet 8. pontjára, nyomatékosan kije-
lentem, hogy a táviratok kezelésére és kézbesíté-
sére csakis annyi idő fordítható, ami arra elke-
rülhetetlenül szükséges, de a táviratoknak hever-
tetése akár csak egy percig is, például más teen-
dők bevégzése miatt vagy több táviratoknak, hogy 
a sorozat teljes legyen, a Hughes-gépen össze-
gyűjtése révén, vagy pedig a már beérkezett táv-
irat kézbesítése, hogy a kézbesítő a még netán 
beérkezendő táviratokat is magával vihesse slb. — 
szigorúan tilos. Fölhívom továbbá az igazgatósá-
got, hogy távirat-továbbító és kézbesítőszolgála-
tot az eddiginél hathatósabban kisértesse figye-
lemmel és követelje meg, hogy a hivatalok a ké-
sedelmekről vezetendő előjegyzéseket és jelenté-
seket minden egyes esetben megtegyék. Az igaz-
gatóság az ilyen módon magánfelek panaszai 
révén tudomására jutott eseteket mindenkor be-
hatóan vizsgálja meg, adandó esetben, az érdekelt 
társigazgatósággal egyetemben, a késedelem okait 
kutassa ki, azok elhárítása iránt azonnal intéz-
kedjék, a mulasztó közegeket fokozódó szigorú-
ság alkalmazása mellett büntesse meg, ismételten 
tapasztalt hanyagság esetén a megbízhatatlan, 
valamint a távirószolgálatnál használhatatlan kö-
zegeket ezen kezelési ágtól vonja el, a rendbün-
tetések kimerítése után, vagy súlyosabb beszá-
mítás alá eső esetekben pedig a fegyelmi eljárás 
megindítása iránt tegyen javaslatot. Kiváló éber 
figyelmet fordítson az igazgatóság a táviratozás 
menetének vizsgálatánál arra is, vájjon a távira-
tok késedelmes továbbjutásának nem mélyebbre 
ható okai vannak-e, melyek célszerű intézkedések-
kel (mint az irányítás revíziója, az áttáviratozás-
nak a hálózat célirányos átalakításával való csök-
kentése, Hughes-üzem berendezése, kiterjedt terep-
viszonyok mellett, a kézbesítésnél kerékpárok al-
kalmazása stb. utján) megszüntethetek volnának. 
Az igazgatóság minden rendelkezésre álló eszköz-
zel hasson oda, hogy a táviratok késedelmes cél-

hozjutásának okai megszűnjenek és a hatáskörét 
meghaladó intézkedések iránt adandó esetben ér-
dekelt társigazgatósággal egyetértésben tegyen 
részletes, megokolt javaslatot. 

— Máv mühelyfőnöke: Rotter Ernő, Máv fel-
ügyelő a héten foglalta el hivatalát a helybeli gép-
javító műhelynél és átvette a hivatal vezetését 
Stricker Sándor eddigi főnöktől, kit pályatársai 
a héten búcsúztattak el. 

— Materny Lajos lemondása. Matcmy Lajos 
ág. ev. főesperes, debreczeni lelkész fóesperesi tisztéről 
lemondott. Lemondása nagy veszteség az egyházkerületre, 
mert nagy tudásánál, adminisztrátori tehetségével, rendkívül 
igazságszereteténél fogva bölcs kezekkel vezette egyhá-
zának ügyeit. Materny Lajos tizenkét éven át volt főespe-
res és a kerület abban a reményben van, hogy az őszi 
gyűlésen sikerül neki visszavétetni a lemondást. 

— Kecskeméti Kereskedelmi tanfolyam. Ható-
ságilag segélyezve. Alapíttatott 1898-ban. A beiratások fo-
lyamatban vannak: az Egyéves tanfolyamra, A köny-
velőképző, Előkészitó, gépíró, szép- és rondirási valamint 
a gyorsíró kurzusokra. A tanév szeptember elején nyílik 
meg. Oktatás levélbelileg is nyerhető. Különös figyelmet 
érdemel, hogy a tanfolyam minden tanítványa (a nők is) 
állásba jutott. Bennlakók felvétetnek. 

— Tanyai tanítók áthelyezése és kinevezése. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Lakatos Károly és Gáli 
István debreczeni tanyai tanítókat a hajduhadházi állami is-
kolához helyezte át, a távozók helyére pedig Benedek Ákos 
és Biró Géza okleveles tanítókat nevezte ki. 

— Gondnoksági ülés. A debreczeni tanyai állami 
elemi népiskolák gondnoksága f. hónap 30-án, azaz hétfőn 
délelőtt 11 órakor a városház nagyterme mellett levő könyv-
társzobában ülést tart, melyre a gondnokság tagjait ez 
uton is meghívja az elnökság. 

•— Kenyérgyár városunkban. Kétségkívül igaz, 
hogy a legsilányabbul kidolgozott kenyeret éppen nálunk 
árulnak, holott csak nem régen is Debreczen még híres 
volf hófehér, foszlós kenyeréről. Ezen a bajon akar segí-
teni az a vállalat, mely most van alakulóban a Nyiri Géza 
kezdeményezéséből. Mindenesetre kívánatos egy kenyérgyár 
felállítása, mely bizonyára mérsékelni fogja azokat a hal-
latlan magas árakat, melyek a piacon tapasztalhatók. Ha 
a vállalat nyélbeütése sikerül és ez olcsó, jó kenyeret fog 
gyártani, bizonyára mindazok örömmel fogják fölkeresni, 
akik most boszankodva drága pénzen fizetik meg a kidol-
gozatlan kenyereket. Örömmel üdvözöljük a Nyiri Géza 
tervét és nem kételkedünk, hogy mindazok támogatni fog-
ják életrevaló tervét, akik aggodalommal látják a kenyér-
árak túlságos emelkedését. 

— Sertésvész-zárlat a nyolcadik á. e. kerület-
ben. Debreczen város mezőrendórkapitánysága közli, hogy 
sertésvész miatt a VIII. á. e. kerület lezáratott s emiatt 
a hétfői napokban tartandó sertésvásár — a hatóság to-
vábbi rendelkezéséig — az V-ik á. e. kerületben levő ba-
romvásártéren tartatik. meg. Megjegyezzük, hogy már elő-
zőleg az I-só és VH-ik á. e. körzetek is le lettek zárva 
sertésvész miatt s így ezen lezárt kerületekből sertést haj-
tani a vásárra nem szabad. 

— A tartalékosok segélye. A városi tanács közli : 
A minisztertanács 1909. év április hó 18-án tartott 
ülésében elhatározta, hogy az 1882. évi XI t.-c. 
rendelkezése alkalmazást nyerjen a Boszniában, 
Herczegóvinában és Dalmácziában elhelyezett kö-
zöshadseregbeli csapatoknál, valamint a haditenge-
részetnél a külpolitikai viszonyok következtében 
szükségessé vált létszámemelés kiegészítés céljából 



ő cs. és apostoli kir. felségének 1908. év november 
hó 15-ről kelt legfelsőbb elhatározása alapján be-
hívott. illetőleg visszatartott tartalékosok és pót-
tartalékosok gyámul nélküli családjára is. Ezen 
minisztertanácsi határozat következtében a m. kir. 
belügyminiszter ur a segélyre igényt tartó csalá-
dok sürgős összeírását rendelte el. Felhivatnak 
ennélfogva mindazon kivételes tényleges szolgá-
latot teljesített tartalékos és póttartalékos kato-
nák, akik családjaik segélyére igényi tartanak, 
hogy összeírásuk végett a katonai és ill. ügyosz-
tálynál (városház 19. ajtó) azonnal, de legkésőbb 
f. évi augusztus hó 25-ig jelentkezzenek. A városi 
tanács és ill. ügyosztályánál. 

A n i h i d e g Y i z g y ó g y i n t é z e t 
folyó évi április h a v á b a n megnyílt. 

Intézeti és fürdő-orvos Dr Szász Adolf, (lakik Piac-utca 59. sz.) 

A vizgyógyintézet látogatói a vizgyógyintézct orvosa, vagy 
más orvos rendel ménye alapján vehetik az intézetet igénybe s 
a rendelvény a fürdőszolgának átadandó,. 

A vizgyógyintézet délelőtt 5—'/a9-ig, délután '/:5-től '/28-ig 
férfiak, délelőtt '/b9—12-ig és délután 1 — Va5-ig nők által 
kaszálható. Ugyanott reggel 5 órától este 7-ig kádfürdő, hétfőn, 
szerdán és pénteken nők, egyébb napokon férfiak által használ-
ható gőzfürdő áll rendelkezésre. 

A fürdő felügyelőség. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város légszeszgyárában egy 8000 m3 befogadó képességű gáztartány építendő, 

mely később 12,000 m3-re legyen bővíthető. A tartány 1910 okt. l-ig helyezendő üzembe a szállítási felté-
telekben foglalt körülmények figyelembe vételével. 

Ugy a felhasználandó anyag, mint a munkaerő lehetőleg magyarországi legyen; ezeknek egyenlő 
feltételek melletti előny biztosíttatik és ezek tekintetében vállalkozó aláveti magát ugy a város, mint a kor-
mányhatóság ellenőrizésének. 

Az ajánlathoz mellékelendő a szerkezet rajza, staticai és gáznyomási számítása, valamint suly ki mu-
tatása és kitüntetendő, hogy ajánlattevő a szállítási feltételeket ismeri és azokat kötelezőleg vállatja. 

Melléklendő továbbá az'ajánlott összeg 5%-ának megfelelő óvadék letéti jegye. Az óvadék kéz-
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírban Debreczen sz. kir. város házi pénztáránál helyezendő letétbe. 

Az így felszerelt és megfelelő felirattal ellátott zári írásbeli ajánlatok Debreczen sz. kir. város 
polgármesteri hivatalánál legkésőbb 1909 sseptember 6-ik napjának déli 12 órájáig adandók be. 

Elkésve érkezett, táviratilag tett, vagy helytelenül kiállított és felszerelt ajánlatok és utóajánlatok 
nem vétetnek figyelembe. 

Az ajánlatok a városháza kistanácstermében szept. hó 6-án d. u. 3 órakor fognak nyilvánosan fel-
bontatni, amikor ajánlattevők, vagy megbízottjaik jelen lehetnek. 

Ajánlattevők a végleges döntésig kötelezettségben maradnak. A város fentartja magának a jogot, 
hogy az ajánlatok között tetszése szerint szabadon választhasson, vagy azokat vissza is utasíthassa. 

Mindennemű további felvilágosítás Debreczen sz. kir. város világítási vállalatának igazgatóságánál 
szerezhető be, ahol az ajánlati minták és feltételek is díjtalanul rendelkezésre állanak. 

Kelt Debreczen, sz. kir. város Tanácsának 1909 augusztus 5-én tartott üléséből. 
# városi Ganács. 

Alapít tatott 1561 T e l e f o n : 270. 
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K Ö N T V N T O n M - V d U r A L A T A . 
OMROSnÁZÉPÜLET, KOSÓUTtl-UTOi.) 

1 ? 

A modern technika legújabb 
vívmányaival felszerelve, ké-
szít mindenféle nyomtatvá-
nyokat a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, jutányos ár 
mellett. I 

JVteghivóK, eljegyzési kár-
tyák, üzleti nyomtatványok, 
körlevelek a legizlésesebberj 
állíttatnak ki. — Yidéki meg-
rendeléseket gyorsan és pon-
tosan eszközöl. i f f iyi lgglCT 

Tartós betüéreből készült tömöntvényekkel helybeli és vidéki nyom-
dáknak, könyvkötőknek jutányos árért rövid idő alatt szolgálunk. 


