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Debreczen sz. kir. város közgyűlése. 
Városunk törvényhatósága f. hónap 27-ikén 

és 28-ikán közgyűlést tartott Weszprémy Zoltán 
főispán elnöklésével. A közgyűlésen a bizottsági 
tagok nagy számban jelentek meg, amit részben 
annak tulajdonítunk, hogy fontos ügyek voltak 
felvéve a tárgysorozatba, részben annak, hogy 
igen sokan érdeklődtek a választások iránt, melyek 

.ez alkalommal szintén napirendre voltak tűzve. 
A főispán három óra után nyitotta meg a 

közgyűlést, szives szavakkaTüdvözölve a megjelent 
bizottsági tagokat, röviden összefoglalva a köz-
gyűlés tárgysorozatának főbb pontjait. 

Első tárgy volt a márczius és április hóna-
pokról szóló polgármesteri jelentés. A gondosan 
szerkesztett és a város két havi közigazgatási éle-
tét feltüntető jelentést a közgyűlés tudomásul 

Utána Vecsey Imre főjegyző felolvasta Fejér 
Ferenc dr. indítványát. Fejér Ferenc dr. indítvá-
nyának veleje az volt, hogy a bizottsági köz-
gyűlés írjon fel a belügyminiszterhez, hogy intézné 
el sürgősen a csatornázás ügyét. Ezzel szemben 
Révi Nándor dr. azt indítványozta, hogy a köz-
gyűlés rendeljen vizsgálatot a csatornázás ügyében. 

Fejér Ferenc dr., aki minden egyes felszóla-
lása alkalmával a város érdekeit védelmezte és 
soha kicsinyes álláspontra nem helyezkedett, in-
dítványát ez alkalommal is érvekkel okolta meg. 
Csodálatosnak tartja, hogy Révi Nándor dr. nem 
állott elő aggodalmával akkor, midőn a csator-
názás ügye a bizottságokban tárgyaltatott. Elvégre 
is a csatornázás oly egészségügyi szükségletet 
képez, melyet halogatni nem lehet. A bizottságok 
mellett a földművelési minisztérium is átnézte a 
terveket és ha oly nagymérvű képtelenségeket 
talált volna abban, amelyről ma egyesek beszél-
nek, bizonyára felemelte volna szavát. A csator-
názás kiépítését halasztani immár nem lehet, 
mivel pedig az ügy az illetékes forumok előtt 
letárgyaltatott, a közgyűlés csakis annyit tegyen, 
hogy írjon fel a földmüvelésügyi miniszterhez az 
ügy gyors elintézése érdekében. 

Révi Nándor dr. hosszas, mintegy másfélórás 
beszédben védelmezte álláspontját. Nézete szerint 
a Fried és Adorján cég horribilis árakat számított 
ajánlatában, melyeknek elfogadását a város érde-
keinek sérelme nélkül nem tartja helyes dolognak. 
Erősen támadta a vállalkozó céget, a számok 
egész tömegét öntve a közgyűlés tagjai elé, ugy, 

hogy valóságosan gázoltunk a numerusokban. Révi 
Nándor dr. fejtegetése és mindenünnen összehor-
dott adatai nem tudták meggyőzni a bizottsági 
tagokat, akik sűrű ellentmondásokkal kisérték az 
agilis szónok beszédét. 

Mikor Révi Nándor dr. bevégezte beszédét, 
felállott Domahidy Elemér és kijelentette, hogy 
miután az ügy aktái a legutóbbi közgyűlésen le-
zárattak, indítványát nem fogadhatja el, hanem 
azt mondja, hogy az elhangzott vádszerű meg-
jegyzéseknek helye a felebbezésben van és nem 
itt a közgyűlési teremben. Az ügy sürgősségére 
való tekintettel kéri a közgyűlést, hogy ne foglal-
kozzék a Révi dr. indítványával, mert most már 
nincs helye a műszaki vitának. 

Degenfeld József gróf kijelenti, hogy példátlan 
esetnek tartja azt, hogy egy felebbezés alatt levő 
ügyet ex capillis ide hozzanak. Nem járul a Révi dr. 
indítványához, — ellenben pártolja a Fejér Fe-
renc dr.-ét. 

Aczél Géza hosszasabban védi az eddig vég-
zett ügyet, a Révi dr. számítását irreálisnak tartja. 
Sikerrel cáfolja meg Révi dr. állításait és vesze-
delmes precedensnek tartaná, ha ehhez hasonló 
indítványokkal egy-egy ügy létesítése megaka-
dályoztatnék. Figyelmezteti Révi Nándor drt, hogy 
ne gyanúsítson senkit, hanem konkrét adatokkal 
álljon elő. Hozzájárul a Fejér Ferenc dr. indít-
ványához. 

Tüdős János dr. azon nézetének ad kifejezést, 
hogy amennyiben felsőbb hatóság döntése alatt 
áll az ügy, a törvényhatóság várja be az elin-
tézést. 

Csakhamar ezek után elnöklő főispán szava-
zásra tevén fel a kérdést, a közgyűlés a Révi 
Nándor dr. indítványának mellőzésével a Fejér 
Ferenc dr. indítványát fogadta el, nevezetesen azt, 
hogy^ írjon fel a közgyűlés a minisztériumhoz 
a csatornázási ügy sürgős elintézését kérve. 

Két órai vita után végre hozzáfoghatott a köz-
gyűlés a tárgysorozat többi pontjának tárgyalá-

A Ludovika akadémiában Debreczen város 
alapítványi helyeire a közgyűlés kijelölési jogánál 
fogva a pályázók közül első sorban Székely Ferenc 
főmérnök, felmérési felügyelő és Illéssy Gyula 
városi jegyző fiát, másodsorban Dezseő Kálmán 
államvasuti titkár és özv. Orosz Jánosné;fiát jelölte. 

A kultúrpalota ügyében nyilatkozatot kért a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter. A 
közgyűlés, tekintettel azon körülményre, hogy a 



A. V Á R O S 

kultúrpalota elhelyezésének kérdése felebbezés 
alatt van, ez alkalommal a felebbezés eldöntéséig 
nem kiván nyilatkozni. 

A közgyűlés Csanád vármegye amaz átiratát, 
melyben a kórházi tisztviselőket a törvényható-
sági tisztviselők közé kívánja sorolni, — tudo-
másul vette. 

Ugyancsak a közgyűlés a törvényhatósági 
joggál Telrtíházótt varosok polgármesteri értekez-
letének átiratát, melyben egy külön városi törvény 
alkotását célozza, hasonló felirattal támogatja. 

Eróss Lajos ref. püspök az iránt kereste meg 
a város törvényhatóságát, hogy addig, míg a Soós 
Gábor-féle alap gyarapodik, vállalná el a filozófia 
fakultáson a magyar-német és német-latin szak-
csoport tanári székének költségeit. A közgyűlés a 
kérelmet teljesítette. 

Az Andaházy—Szilágyi-intézetnél Csiky Lajos 
lovag, tanár lemondása folytán megüresedett gond-
noki állásra a közgyűlés szótöbbséggel Sinka Sán-
dor biz. tagot választotta meg Peczkó Ernő dr. 
biz. taggal szemben. 

A közgyűlés a sámsoni református egyháznak 
uj iskola építésre 25,000 drb téglát szavazott meg. 
Ugyancsak Mártonfalva községnek a Guton felál-
lítandó iskola céljaira helyet és téglát szavazott 
meg. 

Ezután következett két névszerint való szava-
zás. A közgyűlés a Kösüly-meder eladását meg-
szavazta, valamint elhatározta a Piac-utca 13-ik 
számú ház megvételét. 

Most már elérkezett a választások ideje. A bi-
zottsági tagok tömegesen vonultak a terembe, 
hogy a kijelölő-bizottság tagjait megválassza. Meg 
í« választotta Degenfeld József grófot, Somogyi 
Pált és Kenézy Gyula dr.-t, a főispán pedig kine-
vezte Domahidy Elemért, Tüdős János dr.-t és 
Riökl Antalt. A bizottság visszavonulván, a kővet-
kezőkben ejtette meg a jelölést. 

A vizmű*felügyelői állásra jelölte első helyen 
Kovács Istvánt, másodikon Molnár Aladárt, har-
madiknak Haty Kálmánt, Puch Konrádot és 
H. Nagy Ervint, miután ifj. Török Gábor vissza-
vonta pályázatát. 

A titkos szavazás megejtetvén, Haty Kálmán 
kapott 81, Kovács István 42, Molnár Aladár 16 és 
Nagy Ervin 5 szavazatot, így tehát Haty Kálmán 
vákisztátott meg. 

Az erdészi állásra egyhangúlag László Jánost 
választották meg. 

A •számvevőségi szám tiszti állásra első helyen 
Szűcs Gusztáv, második helyen Pap István, harma-
dikon ifj. Máthé Miklós jelöltetett. A közgyűlés 
Szűcs Gusztávot választotta meg. 

Az adó kivető! állásra élső helyen Károlyi Fe-
rencet, második helyen Pap Gyulát, továbbá Pál 
Pétert, Pap Istvánt és Szerető litvánt jelölték. 
Károlyi Ferenc lett megválasztva, mig az ekként 
megüresedett írnoki állás Tóth Imrével töltetett 
be. A szülésznői állást Bulyovszky Emiiné nyerte el. 

Ezután elnöklő főispán, tekintettel az idő 
előrehaladottságára, 8 órakor az ülést bezárta, és 
folytatását május 28-ikára tűzte ki. 

Május 28-án folytatódott a tegnap megkezdett 
közgyűlés a bizottsági tagok kevésbé élénk ér-
deklődése mellett. Ez alkalommal első tárgy volt 
a város házipénztárának és az általa kezelt ala-
poknak 1908. évi zárószámadása. Itt nem is volt 
nagyobb vita, csak a világítási vállalat és nyomda 
számadásánál szólalt fel Cziffer Nándor, irreális-
nak mondva a zárszámadások tételeit. A kifogá-
sokra ilj. Schwarcz Vilmos, Debreczeni Jenő és 
Hoflmann Sándor feleltek, alapos készültséggel és 
meggyőző erővel vedelmezve a zárószámadásokat. 
Ugyanekkor Kovács József polgármester a köz-
gyűlés élénk tetszése mellett azon óhajának adott 
kifejezést, hogy jó volna, ha a bizottsági tag urak 
egyike-másika alaposabban tanulmányozná azokat 
a kérdéseket, melyeket bírálni akar. Osztjuk a 
polgármester ur nézetét, mert hiszen van mód 
és alkalom az egyes folyó ügyek tanulmányozá-
sára és ha ez megtörténik, a bírálat nem lesz fe-
lületes, hanem meggyőző. 

Jánosi Zoltán a hátralékok behajtását sürgeti 
és lelkesen védelmezi a mostani nagy bérleti rend-
szer megváltoztatását. Magos György dr. kijelenti, 
hogy a hátralékok biztosítva vannak és azok be 
is folynak ugy, hogy a város kárt nem szenved, 
végül Vecsey Imre főjegyző bemutatta a főszám-
vevő jelentését a nagykölcsőnből ez ideig folyósí-
tott kölcsönrészletek felhasználásáról. 

Debreczen -«z. kir. város tanácsát és közvéle-
ményét régen foglalkoztatja egy városi takarék-
pénztár felállításának terve. A tervezet el is ké-
szült, az egyes bizottságok azt letárgyalták és 
azt több-kevesebb módosítással a mai közgyűlés 
elé terjesztették. 

Ennek dacára Komlóssy Arthur bizottsági lag 
az ügynek napirendről való levételét javasolta és 
azt indítványozta, hogy esetleg julius hóban egy 
rendkívüli közgyűlés tárgyalja le a javaslatot. 
Ezzel szemben Márk,Endre bizottsági tag az azon-
nal történő tárgyalást óhajtja, mert az ügy már 
teljesen elő van készítve. Balkányi Miklós dr. 
szintén egy ezen célra összehívandó közgyűlésen 
szeretné ezen nagyfontosságú ügyet tárgyalni. 

A közgyűlés többsége azonban akképen ha Iá- ' 
rozott, hogy a tervezetet letárgyalja, ami valóban 
helyes is, mert semmi ok nem szólt amellett, hogy 
ez az ügy elhalasztassék azon időre, mikor a bi-
zottsági tagok nagyrésze el van foglalva gazdasági 
munkákkal. így történt aztán*Jiogy a városi ta-
karékpénztár tervezetét általánosságban elfogadta 
a közgyűlés, ellenben a részleteknél hosszantartó 
alapos vita indult meg. 

Nagyobb vitát idézett elő az a kérdés, hogy 
a harmadfélmillió névértékű regálé kártalanítási 
kötvényt átadják-e a városi takarékpénztárnak. 
Tüdős János dr. azt indítványozza, hogy ha át-
adják ezen kötvényeket, egyben mondja ki a köz-
gyűlés, hogy annak elidegenítése felett csak a köz-
gyűlés határozhat. Kernhoffer József nem fogadja 
el a kikötést és azt ajánlja, hogy a kötvényeket 
ne adják át a takarékpénztárnak. Miután Szántó 
Győző és Falk Lajos is ily értelemben szólaltak 
fel, a közgyűlés kimondta, hogy a regale kötvé-
nyeket nem adja át. 
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Hasonló nagy vitát keltett a vezérigazgató 
választásának kérdése. A tanácsnak az volt a nézete, 
hogy a vezérigazgatót az igazgatóság ajánlatára 
a tanács válassza meg és a választást megerősítés 
végett terjessze a közgyűlés elé. Ezzel szemben a 
másik álláspont az volt, hogy a vezérigazgatót 
válassza az igazgatóság és a tanács utján terjessze 
azt a közgyűlés elé megerősítés végett. A köz-
gyűlés 35 szóval 32 ellenében az utóbbi indít-
ványt fogadta el. 

A közgyűlés az igazgatóság jutalékát a tiszta 
jövedelem 10%-ában állapította meg, míg a vezér-
igazgatót külön 1-5%, a tisztviselőket pedig 35% 
fogja megilletni. 

Ezek után a tervezet többi pontjait is elfo-
gadta a közgyűlés és miután a tárgyalás a késő 
esti órákig tartott, elnöklő főispán a közgyűlést 
berekesztette és annak folytatását, tekintettel a 
közelgő pünkösti ünnepekre, ma délelőtt 9 órára 
tűzte ki. 

Lapunk zartakor a közgyűlés folyik. 

A Székely Társaság érkezése. 
I r t a : Koncz Ákos . 

Mi, akik itt lakunk a szín magyarság erős vá-
rában, csak újságokból ismerjük azt a küzdelmet, 
melyet a magyarság folytat a nemzetiséglakta vi-
dékeken. Hanem azok, akik tanúi azoknak a lelketlen 
izgatásoknak, melyek különösen Erdélyben foly-
nak a magyarság és székelység ellen, nagyon jól 
tudják, hogy eljött a tizenkettedik óra, melyben 
egyesült erővel, az ország összes magyarságának 
szellemi és anyagi hatalmával gátat kell vetni a 
magyarság ellen intézett pusztító hadjáratnak, 
mert különben attól lehet tartani, hogy elvész a 
királyhágóntuli rész és elveszítjük vele azt az 
erőt, mely eddig gátat vetett ama romboló törek-
véseknek, melyekkel a magyarságot gyöngíteni 
akarják a békét nem ismerő nemzetiségek. 

A Székely Szövetség éppen azért jön váro-
sunkba a közeli napokban, hogy a helyszínen tett 
tapasztalatait bemutatva, felhívja a legmagyarabb 
várost a nemzetmentő munkára. És ha majd hal-
lani fogjuk a székely magyarság veszedelmét és 
baját, be fogjuk látni, hogy a magyarságnak tenni 
kell valamit, hogy el ne pusztuljon az a nép, mely 
sziklaszilárd hazafias érzésével a múltban nagy 
szolgálatot tett a magyar nemzeti ügynek. 

Riadót fognak fújni idejövő székely testvé-
reink. Életet kérnek a haldoklóknak, segítséget a 
kétségbeesetteknek. Elmondják, hogy a nemzeti-
ségi pénzintézetek tiszta nyereségük legnagyobb 
részét nemzetiségi célokra, tehát ellenünk hasz-
nálják fel. A pénzen megveszik a székely talajt, 
kisajátítják maguk részére a tudományt, művé-
szetet. Sok oláh iskolát építenek, melyekben ma-
gyar gyűlöletre tanítják a gyermekeket, megha-
misítják a történelmet és megveszik a szegény 
kétségbeesett nép lelkét és arra bírják, hogy sza-
kadjon el a magyar hazától és vegyüljön a nem-
zetiségek közé. 

A szegénység rossz tanácsadó, a nyomorban 
gyorsan fogan meg a bűn gondolata. A magára 

hagyott székelység maholnap nem tud ellenállani 
a csábitásnak és lassankint beolvad abba a kohóba, 
melyben elég a magyar földhöz való eddigi ragasz-
kodása. Elszakad tőlünk és odaomlik a lelketlen 
izgatók táborába. 

Ellensúlyoznunk kell tehát a nemzetiségek 
gonosz törekvését. Segítségére kell sietnünk a ve-
szedelemben forgó magyarságnak. Induljon meg 
a védekezés szellemi és anyagi téren egyaránt. A 
mentés munkája az, a védelemé és nem a táma-
dásé. A jog és igazság harca ez, mert a székely-
ség a mienk, Szent István koronájának egyik ér-
tékes gyöngyszeme. Erősítenünk kell a gyöngét és 
vigyáznunk, nehogy az egyenlőtlen harcban, az 
elhagyatottság érzete közepett a nemzetiségek po-
lipkarja megfojtsa a hazafias magyar érzést és így 
diadalra jusson a nemzetiséget beolvasztó poli-
tikája. 

Az erő, a hatalom és a vagyon ma a Király-
hágón tul jobbára a nemzetiségek kezében van. 
Kihasználják, kizsákmányolják a népet, vérét ve-
szik a magyarnak, hogy gyöngévé és tehetetlenné 
tegyék. Már pedig, ha elernyednek és segítségükre 
nem sietünk, elvesznek a magyar hazára nézve és 
évek multával azt is elfeledik az erkölcsi és anyagi 
nyomás alatt, hogy magyaroknak és székelyek-
nek születtek. 

Száztizenegy egyesület, hatvannégy székely 
társaság, az összes székelyföldi közművelődési 
egyesületek, megyék, városok stb. képviselőit látja 
hétfőn, pünkösd másodnapján Debreczen városa 
falai között. Érkezik ezen kívül harminc ország-
gyűlési képviselő, a minisztériumok kiküldöttei és 
2—300 még más érdeklődő az itt tartandó székely 
szövetségi kongresszusra. A nagyszámú vendégség 
részére a Debreczeni Székely Társaság már az 
összes szállodákat lefoglalta," hogy az elszálláso-
lásról gondoskodva legyen és fennakadás ne tör-
ténjék. Azonban még így is nehézségekkel jár a 
százakra menő vendégsereg elhelyezése. Épen 
azért lordul a Székely Társaság a közönséghez, 
melynek köréből néhányan fel is ajánlották szíves 
készségüket egy-két vendég befogadására. 

A székelység ünnepélyes fogadtatására már 
megtörtént minden előkészület. Az érkezők elé, 
kikre az állomás épülete előtt egész kocsitábor 
várakozik, kivonul az ifjúság is. Az indóház ez al-
kalomra átengedett első osztályú várótermének 
diadalivszerűen feldíszített perionra nyíló bejá-
ratánál a Debreczeni Székely Társaság elnökei, 
Lestyán Adorján kir. közjegyző, kir. tanácsos és 
Székely Ferenc főmérnök, a város nevében a pol-
gármester vagy helyettese Vecsey Imre főjegyző 
fogadják és köszöntik a vendégeket. Az üdvözlés 
után felvonulás történik a Hunyady-Piac-utcáJcon. 
Érdekes képet fog mutatni a vasúttól a főtérig hú-
zódó hosszú kocsisor. Igazán impozáns, lelkes és 
ünnepélyes Színezetet kölcsönözve azonban a fo-
gadtatásnak, ha legalább a Hunyady-Piac-utcán 
a lakosság fellobogózná a házakat. 

A városháza előtti kis sétány között jellegze-
tesen a nap nevezetességéhez, magyar-székely szí-
nekkel fellobogózott díszes székely kapu lesz fel-

A vendégek tiszteletére, kik két napig marad-
nak városunkban, kedden, a kongresszus napjának 
estélyén rendezik a székely-estét, mely iránt-
város és vidékszerte nagyarányú érdeklődés mu-
tatkozik. E napon érkezik Debreczenbe Sándor 



A V Á K O S . 

Erzsi, az Operaház jeles művésznője, hogy az es-
tén közreműködjék. Az országos hirü művész-
nőnek fellépte és az estély többi száma is, me-
lyet Zilahy Gyula, Solymossy Elek, Irsay József 
országgyűlési képviselő, az alsórákosi székely Emke 
dalkör, "Nagy András reform, kántor, dr. Ujfalussy 
Géza, Rácz Károly szereplése tölt be, ritka érde-
kes és művészi élvezetnek Ígérkezik. Hasonlóké-
pen érdekes, jóízű epizódokban bővelkedő, kelle-
mes szórakozással biztat a harmapnap rendezendő 
hortobágyi kirándulás. Ugy az egyik, mint a má-
sik székely napi alkalomra j e g y e k válthatók. A 
székely estre Tóth Béla Piac-utcai gyógytárában 
állanak rendelkezésére a közönségnek a még el 
nem kelt j egyek, a hortobágyi kirándálásra pedig 
Király Gyula városi tanácsosnál. 

A kirándulás a Hortobágyra reggel fél 9 óra-
kor történik külön vonaton. A vendégek ez egész 
napot kint töltik. Bejárják kocsikon az egész pusz-
tát és megtekintik annak nevezetességeit. Vissza-
utazás este 8 órakor lesz. A kirándulásban részt 
venni szándékozók 10 koronáért megválthatják az 
utazás, egész napi ellátás és szórakozás költségeit. 

A n a g y e r d e i h i d e g Y i z g y ó g y i n t é z e t 
folyó évi ápril is h a v á b a n megnyí l t . 

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

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

A vizgyógyintézet délelőtt 5 - Va 9-ig, délután '/:5-től '/:8-ig 
férfiak, délelőtt >/s9—12-ig és délután 1—'/:5-ig nők által 
haszálható. Ugyanott reggel 5 órától este 7-ig kádfürdő, hétfőn, 
szerdán és pénteken nők, egyéb napokon férfiak által használ-
ható gőzfürdő áll rendelkezésre. 

A fürdő fe lügye lőség . 

Versenytárgyalási hirdetés. 

A fiatal nyulak gondozása. 
A nyulfiak 6—8 hétig anyjuk mellett hagyat-

nak, s hogy az ilyen állatkáknak első tápláléka 
az anyjuk teje, ezt — miután emlős állatról van 
szó — bizonyítani félesleges. Mint bármely más 
foglalkozásnál, ugy ennél is a gazda tudása, gon-
dossága nagyban befolyásol ja az ezen tenyész-
tési ágból eredhető jövedelmet, így a tenyésztőt 
akkor is érheti veszteség, ha az anyanyulnak több 
utódot hagy meg, mint amennyit az szoptatni 

Sokszor előfordul, hogy az egyik-másik 
csecsbimbó be van dugulva, s így ha történetesen 
7-8 darab nyulfiókát hagyunk meg egy anyának, ugy 
könnyen megeshetik, hogy néhány ivadék kellő 
táplálékhoz nem jut. 

E g y alkalommal 9 nyulf iókát hagytam meg a 
anyanyulnak s a 10-ik napon megállapítottam, 
hogy míg 8 állatka normálisan fejlődik, a 9-ik a 
fej lődésben teljesen visszamaradt, amit annak kel-
lett tulajdonítanom, hogy ezen kis mostoha gyer-
mek mind a család leggyöngébbike, erősebb, élel-
mesebb testvérei által az anya mellől el lett tolva. 
Ezen szegény párát megsajnálva, különös gondo-
zásban részesítettem, s mesterségesen táplálva 
elértem azt, hogy a 10-ik héten a testvéreit utói-
érte. 

Hogy erőteljes ivadékokat nyer jünk, legcél-
szerűbb egy anyanyulnak maximum 4-5 darab 
nyulf iókát meghagyni, az ezenfelüli szaporulatot pe-
dig dajkanyul alá adhatjuk, deha ilyen kéznél nem 
lenne, nem marad egyéb hátra, minthogy a szapo-
rulat egy részét megsemmisít jük. 

Aki a házinyultenyésztésről bővebbet kíván 
olvasni, hozassa meg a Csillaghegyen, Budapesj 
mellett megjelenő „Házinyultenyésztés és értéke-
sítés" cimü szaklap egy mutatvány számát ingyen. 

Debreczen sz. kir. v á r o s érvényben levő szabályrendeletei-

nek gyűjteménye 2 k o r o n á j á v a l kapható a v&ros könyv-

nyomdájában. Kossuth-ntoa (Városház épfllet). 

Az alulírott m. kir. dohánygyári igazgatóság 
az üzemében 1909. évi szeptember hó 1-től 1910. 
évi augusztus hó 31-ig terjedő egy, esetleg 1909. 
évi szeptember hó 1-től 1912. évi augusztus hó 
31-ig terjedő három évi időtartam alatt szűkség-
lendő, évenkint mintegy 4400 darab belföldi szár-
mazású puhafadeszka és 4000 darab puhafaléc 
szállítására nyilvános írásbeli versenytárgyalást 

A puhafadeszkák és lécek mennyisége, mérete 
és minőségének közelebbi ismertetése a „Részletes 
fe l té te lekében foglaltatik. 

Az ivenként egy koronás bélyeggel ellátott és 
szabályszerűen kiállított ajánlatok lepecsételt bo-
rítékban „Ajánlat a számú versenytárgyalási 
hirdetésben kiirt deszkákra és lécekre" címmel 
legkésőbb 1909. évi junius hó 15-én d. e. 11 óráig 
alulírott igazgatósághoz közvetlenül, vagy pdsta 
utján nyújtandók be, amikor a nyilvános verseny-
tárgyalás meg fog tartatni. 

A versenytárgyaláson az ajánlattevők, vagy 
azok igazolt képviselői jelen lehetnek. 

A bánatpénz az egy évi szállítási összérték 
öt százaléka készpénzben, vagy állami letétre al-
kalmas értékpapírokban a versenytárgyalási hir-
detés számára való hivatkozással valamely m kir. 
adóhivatalnál, vagy a m. kir. állampénztárnál 
legkésőbb a versenytárgyalást megelőző "napig 
leteendő és az erről szóló nyugta a zárt ajánlat-
hoz csatolandó. 

Egyéb tudnivalók az ezen hirdetés kiegészítő 
részét képező „Részletes fe l tételekében és az 
„Általános szerződési fe l tételekében foglaltatnak, 
amelyek az ajánlat mintájával és a kötendő szer-
ződés tervezetével együtt az alulírott igazgató-
ságnál díjtalanul rendelkezésre állanak. 

Az ajánlattevő ajánlatában kijelenteni köteles, 
hogy a „Részletes fe l tételekében, az „Általános 
szerződési fe l téte lekében, nemkülönben a szer-
ződéstervezetben foglaltakat ismeri és magát azok-
nak aláveti. 

Az ezen hirdetményben kitett feltételektől 
eltérő, valamint azon szállítók ajánjptai, kiket a 
kormány, vagy az illető miniszter a közszállitások 
elnyerésétől közérdek szempontjából kivonandók-
nak nyilvánított, vagy oly szállítók ajánlatai, kik 
a legközelebbi elmúlt 3 év alatt teljesített szállí-
tások alkalmával megbízhatatlanoknak mutatkoz-
tak, továbbá az elkésetten beérkezett, vagy távirati 
uton tett ajánlatok, vagy oly ajánlatok, melyek-
hez a letett bánatpénzről szóló nyugta csatolva 
nem lett, — figyelembe nem vétetnek. 

Debreczen, 1909. évi május hó 6-án. 
M . k i r . d o h á n y g y á r i i g a z g a t ó s á g . 


