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A z öntözés. 
Most, hogy inkább beszélünk és tervezünk a 

Hortobágy hasznosításáról és a rétek öntözéséről, 
nem lesz érdektelen közölni Ereky Károly-nak, 
kiváló közgazdasági Írónknak az jöntözés-róí szóló 
cikkét, mely igv hangzik. 

Nálunk az a közfelfogás uralkodik, hogy az 
amerikai föld őstermő-ereje leszi lehetségessé az 
odavándorlók kenyérkeresetéi . Határozott formá-
ban olvasom sokszor, hogy Magyarország földje 
az ezeréves kuitura folytán kimerülófélben van, 
míg Amerika szűz talaja őserőtől duzzad és így 
természetes, hogy a magyar és általában az euró-
pai nép kivándorlása Amerikába mindaddig tart, 
inig az amerikai vállalkozók uj termőföldet tud-
nak a bevándorlók rendelkezésére adni. Ezzel a 
felfogással szemben az egyik leghíresebb észak-
amerikai agrárius író, T. Byard Collins: The new 
agricultura című, New-Yorkban megjelent köny-
vében azt olvasom, hogy az északamerikai Unió 
államaiban az uj farmok a terméketlen sivatagon 
létesíttetnek. Az Unió közel 10 millió négyzet-kilo-
méter összes területéből 5%, azaz 500,000 négy-
zet-kilométer volt csak olyan, hogy azon a beván-
dorlók, minden előmunkálat nélkül farmot létesít-
hettek. T. Byard Collins szerint az északamerikai 
Unió összes többi termőterülete, ami pedig közel 
3.000,000 négyzet-kilométerre rug, nagy vízépítési 
munkálatok révén volt csak te rmékenynyé tehető 
és száz meg száz millió dollár befektetés révén 
sikerült csak Észak-Amerika s ivatagjai t termőfölddé 
varázsolni. A nagynevű amerikai szerző szerint 
ez a befektetés tette azonban az Uniót hatalmassá, 
mert Amerika öntözés nélkül a világ egyik leg-
szegényebb országa lenne. 

Az öntözés hasznát maga a természet ismer-
teit meg az emberrel . Mindenütt a világon talál-
kozunk öntözött földekkel. És ez természetes is. 
A Nilus, a Rajna, a Duna és a Tisza egyformán 
termékenyítették meg az elöntött réteket s így a 
föld minden részén megfigyelhették az emberek, 
hogy rétek termelőképeségét mesterséges árasz-
tással is lehet növelni. És ez a megfigyelés nagy-
jelentőségű dolog. Mint láttuk, Amerika ennek kö-
szönheti gazdagságát és mint tudjuk, a régi Egyip-
tom is a Nilus árabásaiból tartotta fenn nagy kul-
turáju társadalmát. Nagyjelentőségű azonban a 
rétöntözés nálunk is. A rét az állatállományunk 
tápláló anyja, a helyközi forgalom és a mezei 
munkaerő forrása. Az állati izomerő a rétből fakad 

és hustáplálékunknak is a rét az alapanyaga. Ezért 
termel például Németország 54.000,000 hektár összes 
földjéből 12 millión állati takarmányt. És a német 
kormány különösen nagy súlyt helyez arra, hogy 
a rétmivelés modern elvek szerint történjék. 
Siegenben, Westfál iában rétmesteriskolát tart fenn. 
A tanulók 6000 hektár öntözött rét mivelésében 
szerzik meg szakismereteiket és a rét öntözés 
évről-évre nagyobb földdarabra ter jeszkedik ki. 
Megemlítek néhány példát. 

Westfál iában, Lippstadt mellett, harasztvidék 
volt. Még a Hortobágynál is por lagabbnak lát-
szott. Egész éven át csak néhány szamár és birka 
legelt rajta. Az öntözés ezt az 1200 hektárnyi 
területet paradicsomkfcrtté varázsolta. A hektár 
évenkint való széna termése, középértékben, 100 
métermázsa rajta, a rétbér pedig 200 márka. 
Ugyanilyen vizgazdasága van Baden nagyherceg-
ségnek is a Fekete-erdő vidékén. Évről-évre ezer 
hektár fr iss rét kerül itt öntözés alá. A magas-
laton a völgyeket elzárják és a vízfolyást gáttal 
szabályozzák. Az így nyert vízzel 80,000 hektár 
rétet öntöznek és kétezer turbinát haj tanak. Tul-
terméstől nem kell félni. Az öntözött rét ára 
e g y r e emelkedik és hektár ja jelenleg 3000 már-
kával drágább, mint a természetes rété. 

Legérdekesebb azonban az öntözés a városok 
környékén. Azok a fej lett angol, francia és német 
városok, melyek lefolyó szennyvizeiket nem vezet-
hetik a tengerbe, vagy valami nagy folyóba, pisz-
kos vizüket réteken és kertekben öntözik el. 
Mivel Magyarország nagyobb városai, amelyek 
nem feküsznek a Duna, vagy a Tisza part ján, 
közegészségi viszonyaikon hasonló el járással segít-
hetnek legkönnyebben, ismertetem Berlin szenny-
vízzel öntözött területeinek célját és mezőgazda-
sági jövedelmezőségét. 

Berlinben a mult század hatvanas éveiben 
nem volt sem vízvezeték, sem szennyvízcsatorna. 
Az emberi és állati hulladékokat pöcegödrökben 
gyűj töt ték össze és időnkint a Spreebe hordták. 
Berlin növekedésével ez az állapot azonban tart-
hatatlanná vált. A város talaját a szennyes vizek 
annyira áthatották, hogy az utca egyszerre min-
denütt szagos volt, a Berlinen átfolyó kis Spree 
vize pedig az undorodásig tele volt piszokkal. A 
szenny oly mértékben szaporodott, hogy Berlin-
ben veszedelmes volt élni és a poroszok fővárosa 
volt Európa egyik legegészségtelenebb városa. 

Ezen a szerencsétlen állapoton azzal segitet-



tek, hogy a városi szennyvizeket széjjel öntözték 
Berlin vidékén hatalmas szivattyúk és csőrend-
szerek segítségével. És azóta Berlin a legegészsé-
gesebb városok közé tartozik. Berlinben napon-
kint körülbelül 200,000 köbméter szennyvíz kelet-
kezik, amelyiket 6000 hektár termő felületen 
öntöznek széjjel és pedig 11 szivattyútelep műkö-
dik a város legmélyebb pontjain és hatalmas vas-
csőveken nyomja ki a szennyvizet a várostól 
1 0 - 1 5 kilométer távolságra. Mikor a szennyvíz 
a 6000 hektár területű birtoktesten keresztül a 
talajba szivárog, jól megtrágyázza a földet és meg-
tisztulva ömlik a Spreebe, illetőleg a Havelbe. 
Berlin városának az öntözött földjeiről évenkint 
3.000,000 márka a bevétele eladott fű, répa és 
egyéb növényterméséből, de ezért mégsem tud 
a mezőgazdaságából nagy hasznot kihozni, mert 
jóllehet csak 6000 hektár öntözött földre van szük-
sége, mégis 15,000 hektárt vásárolt össze, ugy, 
hogy jelenleg 9000 hektár földje parlagon hever 
és legfölebb néhány 100 hektár van belőle, rész-
ben 50—100 márkáért, holott Berlin városa átlag 
4000 márkáért vásárol meg egy hektár kopár ho-
mokföldet. Berlin városa tehát nem az öntözésre 
fizet rá, hanem a spekulációból előre megvásárolt 
és ki nem használt földterületeire, mert 24 millió 
márka helyett 60 millió márkát fektetelt földvá-
sárlásokba. Nálunk Magyarországon az öntözéssel 
kapcsolatos mezőgazdaság érdekében Darányi Ig-
nác földmivelésügyi miniszter szerzett érdemeket. 
Bizonyára figyelme ki fog terjedni á városok szeny-
vizének közgazdasági felhasználására. Sok főidet 
lehetne ezzel megjavítani és a most értéktelennek 
látszó szerves hulladékok okosan felhasználva jö-
vedelmet hoznának. 

E r e k y Károly. 

A csatornázás ügye. 
Egy idő óta szokássá vált nálunk, hogy a mi-

nisztériumokban el nem intézett ügyekről baszélünk 
és akadnak napról-napra próféták, akik jövendölgetik, 
hogy a belügyminiszter megsemmisítette az általános 
csatornázásra vonatkozó közgyűlési határozatot és el-
fogadta az ez ellen beadott felebbezést. 

Hogy milyen álláspontra helyezkedik a belügy-
miniszter, azt még most nem tudjuk, annyit azonban 
határozottan állithatunk, hogy a felhangzó „Carmen 
lugubre" legalább is korai, mert a minisztérium még 
nem döntött a csatornázás kérdésében. Lehet, hogy 
változtat a határozaton, az is megtörténhetik, hogy 
azt megsemmisíti, annyi azonban bizonyos, hogy a 
különböző híradások egyáltalában nem használnak 
sem a csatornázás ügyének, sem a város tekinté-
lyének. 

Elég baj már az, hogy a felebbezés megtörtént 
és a csatornázás kérdésének megoldása ismét késett 
egy esztendőt. Természetesen ezzel együtt a vízvezeték 
kiépítése is eltolódik, mert a kettő csakis egyszerre, 
párosan oldható meg. És mert egyes bizottsági tag 
uraknak eleme a felebbezés és a nélkül csonkának 
és áldástalannak tartják bizottsági tagsági működésűket, 
a leggondosabban előkészített ügyek halasztást szen-

vednek és a város közönsége nem tud hozzájutni azon 
müvek végleges befejezéséhez, melyek városunk egész-
ségügyi viszonyán nagyot lendítenének. 

Felebbezéshez mindenkinek van joga, de éppen 
abban áll a bölcseség, ha valaki ezen jogával okosan 
él, mert különben csak kárt okoz a felebbezéssel az 
ügyek gyors fejlődésének. És mivel a csatornázási 
tervek illetékes fórumok által felül lettek vizsgálva, 
az egyes bizottságok és a városi tanács rengeteg dol-
got végzett, míg azt a közgyűlésnek bemutatta, néze-
tünk szerint elég felesleges igyekezet volt e felebbezés 
megszerkesztése, mely városunk szépen megindult fej-
lődését lehet évekre visszavetette. 

Eszünk ágában sincs kétségbe vonni a jóhisze-
műséget a felebbezés részéről, annyi azonban bizonyos, 
hogy mi jobban megnyugszunk a szakemberek számí-
tásában, mint bárkinek egyoldalú felfogásában. Azt 
sem szabad elfeledni, hogy a múltban, még nem is 
olyan régen, éppen azok nevezték a felebbező gyár-
tókat kerékkötőknek, akik most makacs következetes 
séggel gyártják a felebbezéseket, végtelen kárára a 
gyorsabb előhaladásnak. 

Hogy pedig a miniszter nem döntött ezen kér-
désben, bátran állithatjuk, mert biztos tudomásunk 
van arról, hogy az ügy még tárgyalás alatt áll. Kár 
tehát előre örvendezni azoknak, akik tele tüdővel hir-
dették, hogy a miniszter megsemmisítő rendelete már 
a küszöbön van. Közügyeket nem kell és nem szabad 
ily könnyelműen kezelni. 

Ha majd megjön a miniszteri határozat, akkor 
beszélhetünk a dologról, addig azonban legyünk türe-
lemmel és ne fessünk a falra olyan képeket, melyek 
csak egyeseknek a nyári hőség által felhevült agyában 
rajzolódnak le. 

A fö ldmive lésügy i miniszter az 
erdőkért. 

Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter a 
kopár, vízmosásos és futóhomok területeken ez év-
ben létesítendő, közgazdasági jelentőséggel bíró 
erdősítések megjutalmazására, az erdőtörvényben 
kapott felhatalmazás alapján, az országos erdei 
alapból tizenegy nagy jutalmat, tíz elsőrendű és 
kilenc másodrendű elismerő jutalmat tűzött ki 
és pedig: három egyenként 1000 koronás nagy ju-
talmai (keltőt készpénzben, egyet dísztárgyban), 
négy, egyenként 800 koronás nagy jutalmat (kettői 
készpénzben, kettői dísztárgyban), négy, egyen-
ként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat 
(kettőt készpénzben, kettőt dísztárgyban), öt, 
egyenként 400 koronás elismerő jutalmat (hármat 
készpéneben, kettőt dísztárgyban), öt, egyenként 
300 koronás másodrendű elismerő játalmat (hár-
mat készpénzben, kettőt dísztárgyban) és négy, 
egyenként 200 koronás másodrendű elismerő ju-
talmat (hármat készpénzben, egyet dísztárgyban). 

Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bér-
lők) azon erdősítésekkel versenyezhetnek, amelye-
ket az 1879. évi XXXI. t.-c. 165. §-ában körülirt 
kopár, vízmosásos, vagy futóhomokterületeken, 
.állami pénzsegély igénybevétele nélkül a folyó év 
tavaszán vagy őszén foganatosítottak. 



A V Á R O S 

Megkívántatik azonban, hogy: a) az 1000 ko-
ronás nagy jutalmakra versenyző erdősítések egy 
tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek, b) a 
800 és 600 koronás nagy jutalmakra versenyző 
erődítések egy vagy több tagban legalább 25 kat. 
hold terjedelműek, c) az 500 és 400 koronás első-
rendű elismerő jutalmakra versenyző erődítések 
egy vagy több tagban legalább 10 kat. hold ter-
jedelműek, d) a 300—200 koronás másodrendű 
elismerő jutalmakra versenyző erődítések egy 
vagy több tagban, legalább 5 kat. hold terjedel-
műek legyenek. 

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott 
erdősítést az első munkálatoktól kezdve a jutalom 
odaítélésének idejéig állandóan gondozni, a szük-
séges pótlásokat foganatosítani s a létrejött erdőt 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 2., illetve 4. §-ai szerint 
erdőként fentartani és kezelni tartozik. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1914-ik 
évben fognak a helyszínén megbíráltatni. A jutal-
mak kiosztásánál az erdősítések sikere és közgaz-
dasági jelentősége, az erdősítésnél fölmerült ne-
hézségek és az erdősítésre fordított költségek fog-
nak irányadóul szolgálni, de a pénzjutalmak 
kiosztásánál figyelembe vétetnek ezek mellet a 
birtokos vagyoni viszonyai is. 

A pályázó birtokos a jutalmakra csak akkor 
tarthat igényt, ha a versenyre bocsátott és a ju-
talomra érdemesnek itélt erdősítés a jutalom oda-
ítélésének idejében is birtokában lesz. 

Az odaítélt pénzjutalmak egy harmadrésze az 
erdősítést teljesítő kezelő erdőtiszt (gazdatisztet 
vagy bérlőt) fogják illetni. A dísztárgyakat nyert 
birtokosok azon alkalmazottai pedig, akik a jutal-
mazott erdősítések teljesítése körül kiváló érde-
meket szereztek, érdemük szerint külön pénz-
jutalomban fognak részesülni. 

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket 
legkésőbb folyó évi augusztus hó végéig, a folyó 
év őszén teljesített erdősítéseket pedig legkésőbb 
f. évi december hó 25-ig kell a birtokosnak a 
közigazgatási erdészeti bizottságnál vagy a kir. 
erdőfelügyelőségnél pályázatra bejelenteni. A pá-
lyázati kérvényben az erdősítés helyét (község, 
dűlő, helyrajzi szám), kiterjedését és az erdősí-
tésre használt fanemet pontosan meg kell jelölni. 

— Kérelem. Egy közigazgatási naptárt 
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 nap-
tár 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. Konca Ákos. „A város" felelős 

Hírek. 
— A király születés napja, ó Felsége születése 

napján istenitisztelet volt a ref. rk., és az izraelita 
templomokban. Az istenitiszteleten ott láttuk Ko-
vács József polgármestert, a városi tanácsot, tiszti-
kart, Hajdú vármegye tisztikarát, a kir. táblát 
törvényszéket, a honvédség- és közös tisztikart, 
végül a nagy idők tanúit a honvédeket. 

— Polgármesteri értekezlet. A törvényhatósági 
joggal felruházott városok polgármesterei kongresz-
szusokat szeptember 9-ikén fogják megtartani 
Kassán. 

— Husvizsgálat. A rendőrség a napokban 
a hatósági állatorvosai husvizsgálatot tartott és 
ez alkalommal sok romlott hust kobzott el. Néze-
tünk szerint az illetőket nemcsak meg kellene 
büntetni, hanem nevüket a nyilvánosság elé kellene 
tárni, hogy óvakodjanak tőlük a vevők. 

— Szabadságon. Szabó István adópénztáros 
a héten kezdte meg harminc napra terjedő szabad-
ságidejét. 

— Pályázók városi hivatalokra. Augusztus 
16-ikán járt le a mérnöki és egy adópénzlári tiszti 
állásra hirdetett pályázat. A mérnöki állásra csak 
kellen pályázlak ifj. Török Gábor kir. kultúrmér-
nök és Fodor József mérnök. Az adópénztári tiszti 
állásra többen pályáztak. 

— Halálozás. Lapunk zártakor vettük a hirt, 
hogy polgár Balogh Ferenc, városunk törvény-
hatósági bizottsági tagja 64 éves korában elhunyt. 
Béke poraira. 

— Az ohati ártézi kut elromlott. A város ohati 
birtokán, amelyet Fried Emil bérel, pár év előtt ár-
tézi kutat fúratott, amely pompás vizén kivül arról 
volt nevezetes, hogy világító gázt is szolgáltatott. Ez 
a pompás kut most felmondta teljesen a szolgálatot. 
A cső veit ugyanis a rozsda elette, mert vörös fenyő 
helyett vascsőveket raktak bele. A bérlő jelentést tett 
a tanácsnak a dologról és kéri az ártézi kut sürgős 
helyreállítását. 

— A debreczeni reform, tanítóképző intézet ér-
tesítője az 1908—1909. iskolai évről Közzéteszi: Orosz 
István igazgató. A debreczeni ref. tanítóképző in-
tézet értesítőjében több érdekes adatot találunk az 
intézet fejlődésére. Az iskola vezetése a legbuzgóbb 
férfiak kezébe van letéve. Az első félévben 157, 
a másodikban 134 tanuló látogatta az intézetet, 
az év végén 9% kitűnő, 23% jeles, 31 °/0 jó, 33% 
elegendő és csak 1% végzett eredménytelenül. A 
legtöbb tanuló debreczeni illetőségű volt. Az in-
tézet szertárai, könyvtára az idén is gazdagodott 
vélel és ajándékozás utján. A tanulók tandijat nem 
fizetnek. Az intézetnek 12 ösztöndijalapitványa van. 

— A Debreczeni kereskedelmi és iparkamara évi 
jelentése. A debreczeni kereskedelmi és iparkamara 
most adta ki évkönyvét és évijelentését a kamarai 
kerület 1908. évi közgazdasági viszonyairól. A munka 
két főrészből áll. Az első könyv a kamara mult 
évi munkásságát ismerteti, a kamara háztartási 
és vagyoni viszonyait, könyvtárát, iparmuzeumát, 
a hivatali és személyi viszonyokat s a mult évben 
végbement újjáalakulást. Majd a kerület érdekelt-
ségeinek nyilvántartása, az iparosok és kereskedők, 
házalók, gyárak és cégek kimutatása következik, 
ezt követi a minisztériummal és hatóságokkal való 
érintkezés leírása a fontosabb kérdések ismerte-
tésével. Külön fejezet szól a szakoktatás és iparfej-
lesztés támogatása terén tett munkásságról. A 
második rész a tulajdonképpeni évijelentés a ke-
rület közgazdasági viszonyairól. Borús általános 
bevezetéssel kezdődik ez, s tüzetes tárgyalást ad 
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a munkásviszonyokról és kivándorlásról. Áttér 
ezután a kereskedelem nagy fejezetére s a kerület 
kereskedelmi szervezeteinek ismertetése után sorra 
veszi a mezőgazdasági, kertészeti, állatokkal, állati 
terményekkel, borral, szesszel, fával és egyéb 
cikkekkel folytatott árukereskedelmet. A bányá-
szat (só-, érc-, vas és fémbányászat) viszonyainak 
m arríi>.íoA • ifÁn i' /. n n.. I. .'U.n I 1. nl. .. .. „ ........ 

nu/.íia cs jug&üuiHaiuuaMoi iri iejezei azi a a j a eio, 
hogy a kamara miképp igyekezett az érdekeltség 
szempontjainak érvényt szerezni a törvényelőké-
szitések munkáiban. 

fo lyó évi ápri l is h a v á b a n megnyí l t . 

Intézeti és fürdő-orvos Dr S z á s z Adolf, (lakik Piac-utca 59. sz.) 

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

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

A fürdő f e l ü g y e l ő s é g . 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Debreczen sz. kir. város légszeszgyárában egy 8000 m 3 befogadó képességű gáztarlány építendő, 

mely később 12,000 nr'-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 sulykimu-
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 szeptember 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. 
H városi Gandcs. 

Alapíttatott 1561. 

« DEBRECZEN SZAB. KIR. VAROS -

K Ö N T V N T O n M ~ V 4 M L d m 
(VflROSHflZÉPÜLET, KOSSUTH-UTCfl.) 

A rrioderr) technika legújabb 
vívmányaival felszerelve, ké-
szít mindenféle nyomtatvá-
nyokat a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, jutányos ár 
mellett. C 

jYteghivóK, eljegyzési kár-
tyád, üzleti nyomtatványod, 
Körleveled a legizlésesebbeti 
állittatnaK ki. — Yidéki meg' 
rendelésedet gyorsan és pon-
tosan eszközöl. Hü) g g 

T a r t ó s betüéreből k é s z ü l t tömönfcvényekkel h e l y b e l i és vidéki n y o m -
dóknak, k ö n y v k ö t ő k n e k Jutányos épért röv id idő a lat t szolgólunk. 


