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Király Gyula 

Közel a muló esztendő határkövéhez egy frissen 
hantolt sir domborult a Kossuth-utcai temetőbe és e 
sirba megtért pihenni Király Gyula, városunk gaz-
dasági tanácsnoka..." 

Elment pihenőre... Ugy láttuk, mintha maga is 
vágyott volna nyugodni, pihenni, mióta emésztő be-
tegség támadta meg még nem régen erős szervezetét... 
A kór óráról-órára őrölte életerejét, mig végre ledön-
tötte a törzset, gyászba borítva esésével mindazokat, 
akik a megboldogultat szerették és becsülték... 

Könyeinket, a megemlékezés örökzöldjét mind-
nyájunktól megérdemli, mert tele volt a szive ember-
szeretettel és nemes érzésekkel... A szó legnemesebb 
értelmében jó ember volt, aki átérezte százak bajait 
és nem ritkán megfeledkezett énjéről csak azért, hogy 
minél jobban éreztethesse másokkal nemes gondol-
kodását, jó szivének megnyilatkozását. 

Munkatársait mindenkor megbecsülte és szíves 
barátság fűzte a tisztikar tagjaihoz, kiknek érdekeit 
szivén viselte. Mig egészséges volt, lelket, szivet 
adott a társaságnak, mely okos beszédét szívesen 
hallgatta és senkit nem bántó csöndes humorát való-
sággal élvezte. 

Egyike volt azoknak, kik szemmel tartva az em-
beri közös gyarlóságot, nem ítélt meg senkit szere-
tetlenül... Szerette embertársát erényeivel és gyarló-
ságaival egyetemben. Nyílt jellemű, egyenes gondol-
kozású, igazi uri ember volt a megboldogult, aki 
senkire és semmire sem volt féltékeny, csak becsü-
letére, melyet tisztán vitt a sirba magával. 

Értékes, tanult elme, müveit lélek volt a meg-
boldogult, de szellemi kincseit sohasem tudta a köz-
élet vásári zajában értékesíteni. Nem tudta, mert nem 
akarta, ha azonban állásánál fogva meg kellett nyilat-
koznia, szép készültségéről, szónoki erejéről hamaro-
san meggyőzte hallgatóit. 

Huszonhárom évet töltött a város szolgálatában, 
mint elnöki titkár, aljegyző és tanácsnok. Ez utóbbi 
állásában a város közgazdasági és erdészeti ügyeit 
vezette és mig erejének, alkotó képességének enerzsi-
ájával tehette, a gondjaira bízott ügyosztály minden 
ágát páratlan buzgalommal, nagy lelkiismeretességgel 
vezette a város és a nagy közönség érdekeit minden-
kor összeegyeztetvén. 

Népszerűségre nem vágyott és talán éppen ezért 
népszerű volt mindenki előtt. Amennyire tisztelte az 
egyéni jogokat, éppen olyan erővel védelmezte váro-
sának érdekeit az esetleges túlkapások ellen. Jelleme 
erős alapon, a legnemesebb erkölcsi alapon épült fel 
és éppen azért ki merte mondani mindenkivel szemben 

Tanult elméje mellett gyakorlati tudása is sok 
volt a megboldogultnak, ami munkájának eredményén 
is meglátszott. A város , körkemencéjének fejlődése 
nagyrészben az ő érdeme, törzsménesünk országos 
hírneve az ő tanácsnoksága idejében erősödött meg 
és .törzsgulyánk évről-évre való értékesebb volta az 
ő gondosságát dicséri. 

Ravatalánál elmondhatjuk felőle, hogy városunk 
tisztikarának egy értékes tagja omlott össze benne. 
Mint ember és tisztviselő betöltötte hivatását. Ellen-
sége nem volt, mert ő is szivébe vett mindenkit... 
Mindenkihez jó volt és egyedül rosz csak önma-
gához, mert altruista volt és inkább maga állott 
a sors elébe, csakhogy másokat megmenthessen 
a kellemetlenségektől és nélkülözésektől... 

Élte legszebb korában érte el végzete... Pedig 
még élhetett volna a város javára és ' mindnyájunk 
örömére... Nem is hittünk gyors elmúlásában, jól-
lehet az utóbbi időben szemmel láttuk erőinek ha-
nyatlását . . . Nem tudta megmenteni életét véreinek 
önfeláldozó ápolása, nem a tudomány hatalma. Mint 
utolsó óráiban mondta: aludni vágyott... Vágya tel-
jesedett és most, mikor nemes lelke átment az örökké-
valóságba, porhüvelye előtt nem tudunk mást tenni, 
mint sírni és emlékezni... 

Megfutott életpályáján szeretet és becsülés vette 
körül... És most, midőn korán megnyílt sírja felett 
állunk és a mulandóság gondolata egybehozza lel-
künket, kívánjunk jó barátunknak, eltávozott tiszttár-
sunknak csöndes pihenését és amit nem váltott be 
neki az élet, adja meg odafenn a csillagos égben az 
emberi szív érdemeit és gyarlóságait kegyesen kiegyen-
lítő Mindenható... 

Nyugodjék békében, emlékezete pedig maradjon 
tisztán közöttünk! 

K o n c z Á k o s . 



Városunk nevezetesebb halottai 
1909-ben. 

K.)[Városunkközéletének lombos, virágos fájáról 
az idén is sok értékes levelet sodort le az enyé-
szet keze. Gondolatokba merülve állok meg a 
haló év utolsó napjánál, mely nemsokára lepereg 
az idő homokóráján, hogy égy újnak, ki tudja 
szenvedésben vagy örömökben gazdagabbnak 
adjon helyet. 

És ha megsiratjuk kedves virágunk hervadá-
sát, ha nehéz bánat omlik szivünkre egy-egy ra-
vatalnál, miért ne szentelnénk bus könnyeket azok 
emlékezetének, kik bevégezve rózsával és tövisek-
kel behintett életutjokat, elmentek pihenni a sir 
ölébe, hol megfagy a gondolat, elmúlnak a merész 
tervek, ellankadnak a munkás kezek és lassan-las-
san reáborul az elköltözőitekre az érdemeket és 
gyarlóságokat egyaránt megemésztő feledés, ez a 
közös sorsa a halandó embernek. 

Városunkon is végigszáguldott a halál sötét 
köpenybe burkolt angyala. Családfentartó apák, 
rajongásig szeretett édes anyák, viruló gyermekek 
mentek át az örökkévalóságba, részint kimerülve 
az élet harcaiban, részint életüknek úgyszólván 
kőszöbén. — Maradt utánuk sötét, vigasztalan 
éjszaka, melyet csak idővel tudott a vigasztalás 
fényével eloszlatni a könny és az imádság, az Is-
ten és az emberek vigasztalása. Egyik nehezen 
szakadt el az élettől, melyhez a boldogság rózsa-
láncai fűzték, a másik áldásnak tekintette szen-
vedései tüzében a minden gondtól és gyötrelem-
től megmentő halált. És az elkőltözőttek kopor-
sója mellett patakként ömlöttek a könnyek és a 
vallásos sziv fohásza áttörte a napfényes és borús 
eget, az ima a gyászolók ajkairól felsietett az élet 
és halál urához nyugodalmat, csöndes pihenést 
esdve az Istenben elpihenteknek. 

A haldokló év utolsó napjaiban emlékezzünk 
meg a város nevezetesebb halottairól... 

Az 1909. év január 1-ére viradó hajnalon hunyt 
el városunk egyik legönzetlenebb, a munkában 
soha se lankadó férfia Szabó Kálmán országgyű-
lési képviselő, kereskedelmi és iparkamarai elnök 
65 éves korában. Halála, mely váratlan volt, meg-
döbbentette mindazokat, kik őt szerették és be-
csülték. Egy nemes jellemet, egy puritán lelkű em-
bert vesztettünk benne, aki egész szivével ragaszko-
dott váiosához és ennek haladását szivén viselte. 
Emlékezete nemes tetteiben él és példája mindvégig 
alkalmas arra, hogy az élők kövessék az altruiz-
mus melegszívű képviselőjét. 

Január 3-án kisértük sírjába Győry Kálmánt, 
városunk mérnökét, akinek emlékezete sokáig élni 
fog azok szivében, akik azt a páratlan tiszta jel-
lemű embert igazán szerették... 

A régi úrasszonyok kedves és tisztelt alakja 
szállott sirba január 5-én nagybócsai Sárközy Fe-
renezné személyében. Kiterjedt család borult 
gyászba ravatalánál, melyet koszorúkkal és kőnv-
nyekkel hintett be a szeretel. 

Könyves Tóth Sándor városi vásárfelügyelő 
január 9-én hunyt el hosszú szenvedés után. 

özv. Dorogi Lajosné úrasszonyt február 10-én 
temették el. Az elhunyt nem sokáig élte tul sze-
retett férjét, Dorogi Lajos esperes-lelkészt. Emlé-
kezete él azok szivében, kik benne a női erények-
ben gazdag szivet tisztelték. 

Február 8-án elhunyt Haty Jenő városi szám-
tiszt, tartalékos honvédhadnagy élete delén vá-
ratlanul. A városi tisztikar egyik tehetséges, szor-
galmas és kedves modorú tagját temette benne. 

Március 4-én hunyt el Tóth Ferenc akadémiai 
tanár, a debreczeni főiskola egyik tudós agg tanára. 

A debreczeni színtársulat művésznője ÍArdai 
Ida sok szenvedés után meghalt március 8-án. 
Temetésén a művész és író világ, valamint a nagv 
közönség részt vett. 

Jékei Balogh Sándor városi erdész március 
14-é'n hunyt el, nem váratlanul, mert sokat szen-
vedett. A város benne egy vasszorgalmu tisztvi-
selőt vesztett és éppen azért mélyen megilletődve 
kisérte ót utolsó útjára. 

Az alsószabolcsi ármentesitő társulatnak is 
gyásza volt, midőn nyugalmazott főmérnöke Be-
nedek Pál meghalt. Emlékezete él a munkáját 
megbecsülni tudók szivében. 

A debreczeni nagyiparos osztály id. Dorsch 
Hugót vesztette el. ki a magyar ipar fellendülé-
sében szakavatott kezekkel dolgozott. 

Erdey Pál bizottsági tag március 24-én szál-
lott sirba agg korában. 

Szép fiatal asszonyt temetett a város uri kö-
zönsége április 2-án, amidőn elhunyt Tichy An-
talné Szilágyi Margit úrasszony. A nemes lélek, 
férjének és szüleinek szemefénye aludt ki a virá-
gos ravatalon. 

Április 22-én hall meg Milviusz József pénz-
ügyőri főbiztos. 

Gsiki Lajosné Erdélyi Róza úrasszony ápril 
22-én költözött el körünkből. 

Rubos Vincze cs. és kir. százados, hadsere-
günk kiváló és társas életünk egvik kedves tagja 
45 éves korában április 27-én halt meg. 

A régi idők egyik tanuja hunyt el Simonffy 
Sándorban, ki a szabadságharc idejében honvéd-
huszár hadnagy volt. Nagy kort ért el és hosszú 
életében kedves uri modoráért igen szerették. 

Ugyancsak az év tavaszán kisértük örök nyug-
vóhelyérc ifi. Novelli Edét, a debreczeni első ta-
karékpénztár igazgatósági tagját, ki egész életében 
a munka és tevékenység jegyében dolgozott. 

Május 11-én szállott sirba Tamássy Béla gyógy-
szerész. ki tevékenyen működött az Alföldi Taka-
rékpénztár igazgatóságában. 

Vántsa György ipariskolai tanító, iró szintén 
ez év tavaszán május 11-én hunyt el, nagy csa-
ládot hagyva hátra. 

Városunk polgárságának egyik tipikus alakja 
tűnt el L. Nagy Bálint bizottsági tag halálával. 
Hetvenöt évet élt és mint bizottsági tag és pres-
biter sokat tett a város és egyháza ügyeiért. 

I f j . Bányay István halála egy előkelő polgár 
családot borított gyászba. Fiatalon, váratlanul 
hunyt el, önkezével vetve végett életének. 

Vármegyénket is gyász érte. midőn Sepsy 
Dezső árvaszéki ülnök életének 50-ik évében hosz-
szas szenvedés után elhunyt. Kötelességtudó tiszt-
viselőt vesztett benne a vármegye. 

Morvay Sótér bizottsági tag, tűzoltóparancs-
nok. junius 27-ikén hunyt el 47 éves korában. 

A régi idők tiszteletre méltó matrónáját te-
mették el julius 6-ikán, özv. Muraközy Károly-
nét, ki hivatását nemesen betöltvén, családja kö-
rében élt boldogan. 

özv. Máthé Jánosné julius 13-ikán szenderült 
jobb létre. 

Julius 30-ikán halt meg Pap László, a fogyasz-
tási adóhivatal vezetője 80 éves korában. 

A függetlenségi-kör megalapítóját és elnökét 
B. Nagy Jánost nagy részvét kisérte sírjába, mi-
kor julius 23-ikán elhunyt. 

Julius 25-ikén özv. Lengyel Imrénét temettük 
el, néhai Lengyel Imre nyug. törv. biró özvegyéi, 
egy áldott lelkű nagyasszonyt. 

Julius 30-ikán Özv. Zivuska Ferencné urasz-
szony hunyt el ,szeretetteinek és tisztelőnek mély-
séges bánatára. _ 

Augusztus 14-én Kovács Ernő adókivető ment 



el közülünk. Temetésén a városi tisztikar testüle-
tileg vett részt. 

A debreczeni gyógyszerész-testület érdemes 
lagja hunyt el augusztus 23-ikán, Mihalovits 
István, kit az egész város osztatlan kegyelete]ki-
sé.rle sírjába. 

A városi tisztikar egyik fiatal tagját Balogh 
Sándor rendőrfogalmazót augusztus 7-ikén kisér-
tük nyugalomra. Temetésén a tisztikar testületileg 
veit részt. 

Októberben hunyt el városunk I. kerületének 
27 éven át képviselője, az aranytollú történetíró 
Thaly Kálmán dr. Elhunyta nemcsak városunkat, 
de az egész hazát és tudományos világot gyászba 
borította. Pozsonyban történi "temetésén a városi 
tanács testületileg jelent meg. koporsójára koszo-
rút helyezett. 

Ma, az év utolsó napján kisértük örök pihe-
nőre Király Gyula városunk gazdasági tanács-
nokát. ki majdnem egy negyedszázadon keresztül 
dolgozott tehetségével, tudásával és tiszta jelle-
mével a város javára. Sírja felelt virraszt a hü 
amiékezet. 

Hírek. 
Lapunk előfizetőinek, olvasóinknak és munka-

társainknak a hanyatló esztendő utolsó perceiben 
boldog uj évet, és ass uj évben zavartalan boldog-
ságot kívánunk. 

— Városi közgyűlés. Városunk törvényhatósága 
tegnap tartotta közgyűlését. A tárgysorozatnak 
igen sok érdekes pontja volt, nagyobb vita azon-
ban nem keletkezett, mivel a bizotsági tagok 
csekély számban jelentek meg. A közgyűlést Wesz-
prémv Zoltán főispán vezette és' délután 5 órára 
véget ért. 

| K i r á l y G y u l a h a l á l a | M a t e m e t t ü k e l K i r á l y 

Gyula tanácsnokot, kinek haláláról városunk tiszti-
kara a következő gyászjelentést adta ki: 

Dcbreczen sz. kir. város tisztikara megilletődött szívvel 
jelenti, hogy érdemekben gazdag munkatársa, Király Gyula 
városi tanácsnok folyó hónap 28-án, este 10 órakor, életének 
52-ik, a városnál eltöltött szolgálatának 24-ik évében elhunyt. 

Földi maradványait a Kossuih-ntcai 28. sz. háztól, f. hónap 
31-ik, pénteken délelőtt 10 órakor helyezük örök nyuga-

Debreczen, 1909 december 29-én. Emlékét kegyelettel 
őrizzük ! 

A megboldogult családja a következő gyászlapon 
sírja el veszteségét: 

Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a szerető test-
vérnek, sógornak és jó rokonnak néhai Radistyányi Király 
Gyula Dcbreczen sz. kir. város gazdasági tanácsnokának, ref. 
egyházi presbiternek folyó hó 28-ikán, este 10 órakor, életének 
52-ik évében történt csöndes elhunytát. 

Kedves halottunk hűlt tetemei folyó hó 31-ikén, délelőtt 
10 órakor a ref. egyház szertartása szerint a Kossuth-utca 28. 
számú háznál tartandó gyászima után a Kossuth-utcai temetőben 
fognak örök nyugalomra helyeztetni. 

Dcbreczen, 1909 december hó 29. Áldás és béke poraira! 
Bánatos testvérei: Erzsébet, férjével Ábrahám Lászlóval és 
gyermekeivel, István ; Róza fér jével Schlachta Jánossal és gyer-
mekeivel, J ó z s e f ; Dezső nejével Váradi Török Bertával és 
gyermekeivel. Juliánná. Nagynénje : özv. Nagy Józsefné, szüle-
tett Király Juliánná és gyermekei, \alamint számos rokon ne-
vében is. 

Király Gyula halála városszerte nagy részvétet 
keltett. Tudtuk, hogy beteg, de oly közeli elhunytát 
nem is gondoltuk. Halála estéjén azonban hirtelen 
rosszul lett, az orvosi tudás nem tudta megmen-
teni és rövid haláltusa utan csöndesen kiszenvedett. 

A megboldogult 1858 november 4 ikén született 

városunkban. Ugyan itt végezte tanulmányait és el-
végezte :i jogot; a jog- és államtudományi államvizs 
gálát után előbb ügyvédi irodában dolgozott, majd 
a város szolgálatába állott. Tanácsnokká a polgárság 
bizalma 1892 ben választotta és azóta lankadatlan 
buzgalommal, tudással és reprezentáló képességgel 
töltötte be állását. 

Király Gyula halála alkalmából a város nyom-
ban kitüzette a gyászlobogót és az összehívott tanács-
ülésben Kovács József polgármester meleg szavak-
ban emlékezett meg a veszteségről, mely a \ árost és 
tisztikart érte. A város közönsége nevében a tanács 
koszorút küldött a ravatalra ezen felirattal: Szeretett 
tisztviselőjének Debreczen sz. kir. város közönsége, 
mig a tanács koszorúján ezen felírás áll: Szeretett 
tiszttársunknak Debreczen város tanác: tagjai. 

Külön megemlítjük itt, hogy a péntek délután 
tartott törvényhatósági bizottsági közgyűlés napirendje 
előtt Wessprémy Zoltán főispán gyönyörű szavak-
ban parentálta el a megboldogultat. A megemlékezés 
rövid volt, de értéke annál nagyobb. A szív őszinte 
érzése, a szeretet melegsége mindnyájunkat meghatott 
és mi azt tartjuk, hogy ez a megemlékezés a leg 
nemesebb virágszál megboldogult barátunk és tiszt-
társunk ravatalán. 

A közgyűlés az elhunyt érdemeit jegyzőkönyvébe 
iktatni rendelte, egyben a város ügyei hü sáfárjának 
temetés költségei, mint egy érdemi elismerésül, egy 
hangulag magára vállalta. 

A megboldogult temetése ma délelőt 10 órakor 
ment végbe. Ott láttuk Weszprémy Zoltán főispánt 
a vármegye uraival és tisztikarával, Kovács József 
polgármestert a városi tanácscsal és az egész városi 
tisztikart, a helyben állomásozó tisztikar, a bíróság 
tagjait, a Gazdasági egyletet, gazdakört, kaszinó és 
kereskedelmi csarnok tagjait, úgyszólván a város 
egész közönségét, kik eljöttek virággal, könyeikkel 
és résztvevő érzéssel, hogy elkísérjék utolsó útjára 
azt a tiszta jellemű embert, akit egész életén keresz-
tül mindenki becsült és szeretett. 

A gyászos háznál Erőss Lajos püspök mondott 
magasan szárnyaló imát, gyönyörű szavakban paren-
tálva el a megboldogultat, ki mint ember és tisztviselő 
kötelességének élt és ezáltal megszerezte mindenkinek 
becsülését és szeretetét. A kántus éneke után a város 
díszruhás hajdúi felvették a koporsót és megindult 
a menet a temetőbe. A szeretet és megemlékezés egy 
egész virágerdőt küldött a ravatalra és a megindult-
ság igaz könnyei csillogott azok szemében, kik a jó 
embert elkísérték utolsó útjára. Künn a temetőben 
Oláh Károly tanácsnok búcsúztatta el a megboldo-
gultat, szép beszédben emlékezvén meg róla, mint 
tisztviselőről, jó barátról és a közélet hü munkásáról. 

Áldás legyen emlékezetén! 

Szerkesztői üzenetek. 
01. M. Hódmezővásárhely. Osztozok aggodalmaddal és 

szívesen csatlakozom a mozgalomhoz. Rendelkezzetek velem 
és ami tőlem telik, s/óval és a sajtóban álláspontunkat védel-
mezni kész vagyuk. A megbeszélés lehet január elején Buda-

S. R. Kassa. A fenti üzenet szerint. 
Ébredjünk. Szombathely. Köszönöm a bizalmat, veletek és 

köztetek leszek, mert a sérelem g y o r s orvoslást kíván. 
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Árverési hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város tulajdonát képező, alább 

felsorolt üzlethelyiség, földek és csapszékek az 1910. 
évi január hó 12. napján, azaz szerdán, délelőtt 9. 
órakor a városház nagy tanácstermében tartandó nyil-
vános árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe 
fognak aaatni. 

Az árverési feltételek a városi számvevői hivatalban 
a hivatalos órák alatt (8—1) megtekinthetők. 

Az árverelni szándékozók tartoznak a kikiáltási 
ár 10%-át az árverelő bizottságnál letétetbe helyezni. 

Árverés az alábbiakra tűzetik ki: 
1. A Bocskay-tér 1. sz. házban levő üzlethelyiség 

1910. évi május hó 1-től 1913. május l-ig terjedő 3 
évre ; kikiáltási ár 192 korona. 

2. A baromvásártéri csapszék 1911. évi január hó 
1-től- 1914. évi január hó l-ig terjedő 3 évre; 
kikiáltási ár 1250 korona. 

3. A „Begány1* csapszék 1911. évi január hó 
1-től 1914. évi január hó l-ig terjedő 3 évre; 
kikiáltási ár 1210 korona. 

4. A „Látóképi" kocsma és a hozzátartozó 
mintegy 10 nyilas szántó- és legelőföld 1910. évi 
október hó 1-től 1916. évi október hó 1 ig terjedő 
6 évre; kikiáltási ár 3805 korona 

5. Az epreskerti csapszék az 1911. évi január 
hó 1-től 1914. évi január hó l-ig terjedő 3 évre; 
kikiáltási ár 301 korona 

6. A .,halápi" csárda, s az ahhoz tartozó 45 hold 
894 •-öl területű föld az 1911. évi január hó 1-től 
1917. évi január hó l-ig terjedő 6 évre ; kikiáltási ár : 
1535 korona. 

7. A „Gugyori'- csapszék és hozzátartozó 98 
hold 202 öl területű szántó, kaszáló és legelő föld 
1910. évi október hó 1-től 1916. évi október hó l-ig 
terjedő 6 évre; kikiáltási ár 3405 korona. 

8. A „Kadarcs" parti fogadó és a hozzátartozó 
233 hold, 1513 O-öl területű föld 1910. évi október 
hó 1 ig teijedő 6 évre; kikiáltási ár: 6850 korona. 

9. A tócóskerti jégverem és telke, az 1910. évi 
október hó 1-től 1913. évi október hó l-ig terjedő 3 
évre; kikiáltási ár 150 korona. 

10. A sámsonligeti 485 hold 650. O-öl területö 
föld, az 1910. évi október hó 1-től 1916. évi október 
hó l-ig terjedő 6 évre; kikiáltási ár: 5000 korona. 

11. A sámsoni vermes oldal nevű 473 hold 157 
•-öl területű föld az 1910. évi október 1-től 1916 
október l-ig terjedő 6 évre; kikiáltási ár 5055korona. 

12. A régi sertésvásártérre vezető ut jobb oldalán 
fekvő 1200 •-öl területü föld 1910. évi október 1-től 
1913. évi október l-ig terjedő 3 évre; kikiáltási ár 
402 korona. 

13. A Józsikért és a Nagyerdő közötti u. n. Holcsy-
féle 4 hold 58 •-öl területü föld az 1910. évi október 
1-től 1913. évi október l-ig terjedő 3 évre, kikiáltási 
ár 70 korona. 

Kelt Debreczen, 1909 december hó 16-án. 
A városi tanács. 

!! M E G J E L E N T !! 
• A V Á R O S I T A N Á C S K I A D Á S Á B A N • 

DEBRECZEN SZAB. KIR. 
V Á R O S ÉRVÉNYBEN LÉVŐ 
SZABÁLYRENDELETEI-
NEK G Y Ű J T E M É N Y E . 
A z 5 6 4 o lda l t e r j e d e l m ű v a s k o s köte t á r a 

2 KORONA. 
K a p h a t ó a v á r o s i k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t i ro-
d á j á b a n . K o s s u t h - u t c z a , v á r o s h á z - é p ü l e t . 

Alapí t ta tot t 1561. T e l e f o n : 270. 

« DEBRECZEN SZAB. KIR. V A R O S •• 

KÖNTVNTOr\Dd~VdMLdm 
(VflROSnÁZÉPÜLET, k o s s u t h - u t o u 

A rrioderri technika legújabb 
vívmányaival fe l szere lve, ké-
szít mindenféle nyomtatvá-
nyokat a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, jutányos ár 
mellett. E 

Jíteghivók, e l j egyzés i kár-
tyák, üzleti nyomtatványok, 
körlevelek a legizlésesebberi 
állíttatnak ki. — Yidéki meg-
rendeléseket g y o r s a n és pon-
tosan eszközöl. 1ÜD HgD l ® 3 

Tartós betüépeből készült tömöntvény akkel helybeli és vidéki nyom-
dáknak, könyvkötőknek Jutányos ápént rövid idő alatt szolgálunk. 


