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Városi közgyűlés. 
Debreczen sz. kir. város törvényhatósági bi-

zottsága folyó hó 20-án d. u. 3 órakor Weszprémy 
Zoltán elnöklete alatt tartotta meg november 
havi rendes közgyűlését. 

' A közgyűlés lefolyásáról az alábbiakban szá-
molunk be: 

A közgyűlés megnyitása 
Weszprémy Zoltán főispán d. u. 3 órakor 

nyitotta meg a közgyűlést. Bejelenti, hogy önálló 
indítvány érkezett be a városi szervezeti szabály-
zatra vonatkozólag. Ezután felolvasták a polgár-
mesteri jelentést, melyet tudomásul vesz a köz-
gyűlés. Kolozsvár átiratot intézett a városhoz, 
hogy az állami és törvényhatósági tisztviselők 
községi adóinak megszüntetése iránt a képviselő-
házhoz intézett feliratát támogassa a város. A 
közgyűlés ily értelemben határoz. Pártolólag ter-
jeszti fel a i íözgyűlés Szegednek a városok hitel-
viszonyának rendezésére vonatkozó, Békés vár-
megyének és Háromszék vármegyének a kisűstöni 
pálinkafőzés, illetőleg a takarmányhiány meg-
akadályozására vonatkozó feliratát. 

A hetedik tanácsnoki állás. 
Ezután Márk Endre kéri. hogy a beadott ön-

álló indítvány tárgyalására térjen át a közgyűlés. 
Vargha Elemér dr. felolvassa az indítványt, 

mely a következő: 
„Alulírott törvényhatósági bizottsági tagok 

oly indítványt teszünk, hogy mondja ki a köz-
gyűlés, miszerint a folyó évben tartandó általá-
lános tisztújítás alkalmával a jelenleg érvényben 
levő szervezési szabályrendeletben rendszeresített 
összes tanácsnoki állásokat betölti és felkéri a 
város főispánját, hogy a pályázati hirdetményt a 
hat év óta be nem töltött hedetik tanácsosi 
állásra is bocsássa ki. 

Indítványozzuk továbbá, hogy mondja ki a 
közgyűlés, miszerint a város tisztviselői, a segéd-
és kezelő személyzet, valamint a többi összes al-
kalmazottak részére a folyó évre megállapított 
drágasági pótlékot az 1909. évre is megadja. 

Mondja ki végül azt is, hogy a drágasági pót-
lékkal megoldott jelenlegi javadalmazás, valamint 
a fizetésrendezés jóváhagyása után előálló nagyobb 
javadalmazás közötti különbözetet is az 1909. évi 
január 1-től kiadni kívánja és felhatalmazza a 
városi tanácsot, hogy a fizetésrendezés jóváhagyá-

sának leérkezte után a különbözet kiutalásáról 
gondoskodjék". 

Juhász Ignác elfogadja az indítvány második és 
harmadik részét, azt tudniillik, hogy a tisztvise-
lőknek a jövő évre is megadják a drágasági pót-
lékot és mihelyt beérkezik a szervezeti szabály-
rendelet jóváhagyása, az uj fizetéseket adják meg 
január l-ig visszamenőleg a tisztviselőknek. De 
azt nem fogadja el, hogy a hetedik tanácsnoki 
állást is betöltsék, mert ez a régi szabályrende-
letben nincs meg. 

Weszprémy Zoltán felolvasta az érvényben 
levő szabályrendeletet, melyben világosan benne 
van, hogy hét tanácsnoki állást szervez, de a he-
tedik tanácsnoki állást nem töltötték be. 

A közgyűlés ezután egyhangúlag elfogadta az 
indítványt. 

Városi takarékpénztár. 
Vecsey Imre előterjeszti, hogy a közgyűlés-

nek intézkedni kell a város felesleges pénzeinek 
elhelyezéséről. Kilenc intézet tett ajánlatot): a 
Bankegyesület, Ipar- és Kereskedelmi Bank,.Álta-
lános takarékpénztár, Takarék és Hitelintézet, 
Közgazdasági Bank, Hitel-Bank, Alföldi Takarék-
pénztár, Magyar Általános Hitelbank. A tanács 
azt javasolja, hogy az Általános Hitelbank kivé-
telével a többi nyolc között osszák fel a betéteket. 

Szentesi János megsürgeti a városi takarék-
pénztár felállítását. Ha az megvolna már, nem 
négy, de hat percentet kaphatna a város. Utasít-
sák a tanácsot a városi takarékpénztár mielőbbi 
felállítására. 

Juhász Ignác előadja, hogy már egy köz-
gyűlés utasította azy ügy tanulmányozására a 

K. Tóth Kálmán kéri, hogy terminust tűzze-
nek ki a tanácsnak. Miután pedig azt tapasztalja, 
hogy a bankok kartellbe léptek, azt javasolja, 
hogy egyetlen pénzintézetnek adják az összes be-
téteket, vagy pedig az állampénztárba helyezzék el. 

A közgyűlés végre ugy határoz, hogy a vá-
rosi takarékpénztár ügyének előterjesztésére már-
cius 1-ét tűzi ki a tanácsnak, a városi pénzeket 
pedig a javasolt nyolc pénzintézetnél helyezi el. 

Ingatlanok vétele. 

Ezután a közgyűlés névszerint szavaz a Sten-
czinger-ház megvétele felett másodízben és el-
határozza a ház megvételét. Névszerint szavaznak 
még a Könyök-utca 10. szám alatti és a Bákóczi-



utca 41. szám alatti telkek végében levő városi 
telekrész elidegenítésé felett, a József kir. herceg-
utca 64. számú ház kisajátítása felett. 

" Az állandó bíráló választmány bemutatja a 
legtöbb adót fizető bizottsági tagok névjegyzékét. 
A közgyűlés tudomásul veszi. 

Bizottsági tagok választása. 
Vecsey Imié főjegyző beterjeszti, hogy 46 

bizottsági tag mandátuma lejárt és 3 bizottsági 
tag elhalálozott, így tehát 49 mandátumot kell 
betölteni. 46 bizottsági tagot 6 évre, hármat három 
évre választanak. 

A választás napját december hó 29-ik nap-
jában javasolja a tanács megállapítani. A választás 
vezetésére a következőket javasolják kiküldeni: 

A Csapó-utcai kerületben: elnök/Szilágyi Imre, 
helyettese: Pongó Lajos és Balázs Ödön. 

A Péterfia-utcai kerületben: elnök: Szabó 
Lajos, helyettese: Ungvári József és Kertész István. 

A Hatvan-utcai kerületben: elnök: Bacsó 
Dezső dr., helyettese: Harangi Sándor és Török 
Péter. 

A Piac-utcai kerületben: e lnök: dr. Kemény 
Mór, helyettese: Muraközy László és Jámbor János. 

A Varga-utcai kerületben: elnök: Kocsár 
Gábor dr., helyettese,: Debreczeni Lajos és Szen-
tesi János. 

A Kossuth-utcai kerületben: e lnök: Rickl 
Antal, helyettese: Polgári Bálint és Kontsek Géza. 

A közgyűlés az előterjesztést egyhangúlag el-
fogadta. 

Városi alkalmazottak, biztosítása. 
Á közgyűlés elhatározza, hogy a városi álkal-' 

mazottekat kiíratja a kerületi munkásbetegse-
gélyző pénztárból és alkalmazottait betegségük 
esetén 20 hétig biztosítja fizetésükről. 

Ujabb kutak a vízvezetékhez. 
A vízvezetéki bizottság javasolja, hogv a két 

próbakut helyett két végleges rendszerű tartalék-
kutat fúrasson a város. 

Juhász Ignác kifogásolja, hogy az ügyet a 
jogügyi -bizottság elé nem vitték be. 

KoVács József polgármester kifejti, hogy a 
közgyűlés már • mpgszavazta volt annakidején a 
12 rendes vízvezetéki kut költségeit, most csak 
felhatalmazást kérnek a két tartalék kut fúrására. 

Aczél Géza főmérnök felvilágosítása után a 
közgyűlés egyhangúlag felhatalmazást ad a két 
kut megfuratására. '<! j , 

A helyi vasút kérelme. 
A közgyűlés elhatározza ezután, hogy a sertés-

vásártéri vágányokat átengedi a helyi vasútnak 
a javasolt feltételek mellett: ' 

Szentesi János azt teszi szóvá, hogy a helyi 
vasuí olyan rossz kocsikkal közlekedik* aítíélyekbe 
b'ecsorog az eső. Intézkedni kellene, hogy rendes 
kocsikkal közlekedjenek. 

Márk Endre i s s z ó v á teszi a botrányos ko-
csikat. Javasolja, hívják fel a rendőrség figyelmét 
ezekre-az ,állapotokra és utasítsák azt a kocsik 
tisztaságának ellenőrzésére. A közgyűlés az indít-
ványt elfygadja. 

Különféle ügyek. 
A közgyűlés elhatározza, hogy a sertésvágó 

társaság tulajdonát képező Degenfeld-téri 1. számú 
házat 50 ezer koronáért megveszi. A bihari helyi-
érdekű vasutak részvénytársasága a Nagyléta— 
székelyhídi vasút építéséhez 205 ezer korona hozzá-
járulást kér a várostól. A közgyűlés a kérelmet 
elutasítja. * 

Az izraelita statusquo hitközségnek évi 4000 
korona segélyt és 16 öl fát szavaz még a köz-
gyűlés. 

Néhány kisebb jelentőségű ügy letárgyalása 
után a közgyűlés véget ért. 

A viril izmus reformja. 
Irta: Lukács Ödön Nagyvárad t J. f. város tanácsosa. 

Közéletünknek a folytonos és belterjes fejlő-
dése folytán egyre szaporodnak az igényei. 

Ezek az igények az állami élet fejlődése so-
rán annyira fokozódnak, oly általánossá válnak a 
közviszonyokra oly erős befolyást gyakorolnak, 
hogy pz államkormányzati politikának is számolni 
kell velők. Közéletünk fejlettsége egy oly igénnyel 
hozakodott elő, egy oiy eszmét teremtett, érlelt 
meg és tett általánossá, amely a szubjektív meg-
győződés körein -tul terjeszkedve,, a politikai 
pártkeretek határait is túllépve, ma. már állami 
életünkben kielégítésre vár s a meglevő keretek 
megbontásával érvényesülni óhajt. 

Ez: a politikai jogok kiterjesztésének, a nép* 
képviseleti rendszer szélesebb alapokra fekteté-
sének, a választási reformnak igénye. 

A kormány, mivel az állami élet uj já alaku-
lásánál a vezérelvek megállapítása a legelső.^ük-
ség, programmjának összeállításánál qzt az igényt 
f igyelmen kívül nem hagyta, abba a választói jog 
kiterjesztését felvette s így ezzel a kormányzati 
programmal nemcsak a szorosabb értelemben vett 
alkotmányunkat, de az alkotmányunk szellemé-
ben létesített, azzal összenőtt intézményeink lé-
nyegét is érintő reform terére lepett. 

Ennek a reform tervnek tehát ne#csak az ál-
lam kormányzatra való hatásával kell fpglalkpz-
nunk, de számolnunk kell azon transformájó ere-
jével is, amelyet egyidejűleg egyéb közjogi. in-> 
tézményelnkre fog gyakorolni* már csak azért is, 
mert hiszen a szociális, demokrata iés liberális 
felfogás a közéletben már is felszínre hozta azt 

Nézetünk szerint ezen kprmány^ati progranjmv 
nakelőkészitésénél és tárgyalásánál nem térhetünk 
ki, egész közigazgatási szervezetünk elvi meg-
vitatása alól sem és pedig nemcsak ágért, mert 
hiszen Kossuth Lajos szerint „az önkormányzati 
intézmények leghatályosabb ápolói a közszellém-
nek:„azok képeznek kapcsot az ál |f%/és egyén, 
között, azok nevelik az embert önéyzetep, polgárrá,/ 
azok nevelik be a nemzeteket a gyakorlaU^ (m-
zafiságba, általok lesz közelebb hozva a £ atyot-
mányos szabadság á polgárok házi. jüzltáljseíhM: 
csak az önkormányzati intézménye^, Mpesek . V 
közszellem nemzeté/tető fuvallataival' telíteni a le-
vegőt", hanem mert ez állami közigazgatás köz-
vetítése, jelentékeny részben a . t^rv^y- és hgíy;-. 
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hatóságok hatáskörébe utaltatott, ugy, hogy a 
törvényhatósági és az államig közigazgatás műkö-
désűknek egész vonalán sürti érintkezésben van-
nak egymással a parlamentáris kormányzás tör-
vényben kimondott felelősségének súlyát nemcsak 
az állami, de a törvényhatósági közigazgatás egyre 
szaporogó igényei is tetemesen növelik s igy ép-
pen a kormányzás súlyos felelősségének érzete és 
tudata elengedhetetlenül szükségessé teszik, hogy 
a törvényhatósági' szervezetek az állami szerve-
zethez idomuljanak, vagy legalább is annak szel-
lemében fejlődjenek. 

A vármegyei és városi törvényhatóságok szer-
vezetét legutóbb az 1870: XLII. törvénycikk álla-
pította meg. 

A törvényhatósági életünket később szabá-
lyozó 1886. évi XXI. törvénycikk ugyanis a tör-
vényhatósági összeállítására vonatkozó rendelke-
zést az 1870. évi XLII. törvénycikkből változta-
tás nélkül vette át s ezfen régebbi törvénytől csak 
annyiban külömbőzik, amennyiben a közigazga-
tásunk fejlődésének folytonossága a közviszo-
nyokban igőnként lényeges változásokat idézvén 
elő, a municipális törvényt több irányban pótolta 
s ezzel kapcsolatosan a törvény némely rendel-
kezését hatályon kivül helyezte. 

Az 1870. év; LXII. törvénycikk 18. és 19. §§-ai, 
illetve az 1886. évi XXI. törvénycikk 21. és 22. 
§§-ainak rendelkezése szerint a törvényhatóság 
egyetemét a bizottság képviseli, a bizóttság pedig 
áll felerészben a törvényhatóság területén legtöbb 
egyenes állami adót fizető állampolgárokból, ha-
son felerészben pedig *a választó közönség válasz-
tottjaiból. 

önként előtérbe nyomul azon kérdés, hogy 
azon kormányzati politika szellemével, mely a 
politikai jog megadásánál a legliberálisabb mó-
don óhajt eljárni s igy a népképviseleti alkot-
mányt a lehető legszélesebb rétegekben kivánja 
felépíteni, megegyeztethető-e egy oly intézmény, 
amelynek a közéleti funkcióit a vagyon biztosítja, 
a helyi kormányzatban való részvételhez a kvali-
fikációt a vagyon adja meg. 

Mindenekelőtt megemlítjük, hogy a vagyon 
előjogait a szociálista törekvések természetesen 
megszüntetni akarják, a demokrata felfogás sem 
tűri meg, de még a liberális gondolkozás sincs a 
jelen alakjában megelégedve vele és pedig azon 
indokból, mert ez plutokratikus színezetűvé teszi 
a törvényhatósági önkormányzatot s e szerint ke-
vés nagy vagyonú család martalékává (ehet a 
helyi hatalom. 

Első tekinteteire, bármenyire indokoltnak is 
tűnik fel a virilizmussal szemben elfoglalt ez az ál-
láspont, hanem mert mi nem elvontan helyes ál-
lamrendet megállapítani, sem elméletileg tökéle-
tes politikai intézményeket létrehozni, hanem Ma-
gyarország számára s a magyar haza összes lakói-
nak részére vagyunk hivatva az adott alapokon, 
a közjó emelésére, állami létünk biztosítására s a 
tettleg létező érdekek ápolására és fejlesztésére 
honi intézményeinket törvényesen rendezni, vagy 
legalkalmasabb és legcélszerűbb u j intézményeket 
alkotni, ennélfogva minden reform előtt ki kell 

terjeszteni figyelmünket arra, váj jon a tervezett u j 
intézmény meghonosítására alkalmas és fogékony-e 
hazai talajunk, vájjon a régi helyhatósági intéz-
ményünk törzse nem-e fog elpusztulni, ha azon 
uj hajtásokat fogunk engedni. 

Annak a megállapításához pedig, hogy tör-
vényhatósági szervezetünknek a virilizmüs eltör-
lésével való megváltoztatása megüti-e azt a ma-
gyar mérfokot, amelyet speciális honi intézmé-
nyeink megváltoztatása előtt okvetlen alkalmaz-
nunk kell, — a kővetkező három körülmény 
figyelembevétele mellett jutunk és pedig: 

1. tekintettel kell lennünk hazai alkotmányunk 
s ennek keretében közigazgatási jogfejlődésünkre; 

, 2. figyelembe kell vennünk a törvényhatósági 
ügykört és 

3. számolnunk kell azon következményekkel, 
amelyeket honi alkotmányunk a törvényhatósági 
szervezettel szemben a szoros összefüggés folytán 
joggal felállít. 

(Vége következik.) 

A vetések állása. 
A töldmivelésügyi minisztérium most tet te közzé a 

hozzá beérkezett g a z d a s á g i tudósítói jelentések alapján 
hivatalos jelentését a vetések állásáról. 

Ezek szerint a hosszantartó nyári és őszi száraz és 
egészben véve abnormális időjárásnak káros hatása észlel-
hető az országban mindenütt. A korán, minden átmenet 
nélkül bekövetkezett téli időjárás, melyet az o r s z á g na-
gyobb részében f. hónap 9 —14-ike között csapadék (eső 
és hó) előzött meg, szintén érezteti káros befolyását a 
növényzetnél és különösen- a csirában lévő magvaknál, 
amelyek j ó f o r m á n . c s a k az utóbbi csapadékra indultak fej-
lődésnek. Általában az utóbbi eső, illetve hó nedvességétol 
a leg jobb hatást reméltek és íme kétséges, h o g y a csirába 
ha j to t t magvak kibírják-e a zord időt. 

A korai hideg káros hatását érzi az e g é s z ország, de 
a g a z d a s á g i munkálatok sem nyerhettek befejezést . E l é g 
sok helyen ugyanis künn van még a takarmányrépa, itt-ott 
a cukorrépa és szórványosan a burgonya i s ; a tengeri 
szár levágásáva l és behordásával nem készültek el min-
denütt é s különösen sok m é g a szántani és néhol a vetni 
való is. A szőlők befedésével, éppen mert a szüret a ren-
desnél hosszabbra "nyúlt, szintén sok helyen "elkéstek. L é g -
több helyen megkéstek azonban a szántás és vetési mun-
kálatokkal és ha az idójátás kedvezőbbre nem fordul, az 
ősziek területe országszerte ismét kisebb lesz, különösen 
pedig a felvidéken, részben azonban a Duna jobb part ján 
és itt-ott az Alföldön is. A Királyhágóntuli vármegyékben 
a vetés nagyobb részével elkészültek, hasonlóan az Alföld 
déli felében, csakhogy itt is, mint általában mindenütt, az 
országban csakis a nagyon korai gabonavetések keltek ki 
és különbözően is állanak. A z utóbbi csapadéknak, mely az 
o r s z á g déli felére, kisebb részben a nyugati részekre is 
kiterjedt, jó hatását remélték általában, mert a késői ve-
tések kelni kezdtek, illetve legtöbbnyire éppen csírázásba 
jutottak, midőn a november hó 15-én bekövetkezett erós 
északi szél, dermesztő hideg teljesen megakadályozta a 
vetéseket z s e n g e fejlődésükben, ami annál kedvezőtlenebb, 
mert a vetések n a g y r é t b e n hótakaró nélkül állanak ; álta-
lában enyhébb és csapadékdus időjárásra országszer te szük-
s é g van. 

A korai gabonafélék tűrhetően, részben kielégítően 
állanak a Tisza-Maros szögén, a Duna-Tisza közének alsó 
részében és végül á Királyhágóntuli vármegyéit '[nágy ré-
szében. Általában g y e n g é k a koraiak a Diírra ' b a l p a t t j á n : ' 
a Tisza jobb- és részben a Tisza balpart ján. 

A repcevetések miatt is. isok a panasz, egyrészük . • 
rosszul kelt, más r.észükbén hernyó é s t»o)ha tömérdek- pqsz--



titást okozott. Kiszárítások is történtek már, részben azon-
ban amiatt is, hogy a nagy szárazság következtében a 
repce elvesztette csiraképességét. 

A nagy szárazság miatt férgek és. egerek mindinkább 
mutatkoztak és néhol már. tetemes károkat is okoztak. 

A jószág a korai istállózás által idő előtt fogyasztotta 
a takarmány termést, igy tehát a szűk takarmánytermés 
következtében, különösen ha a korán beállott téli időjárás 
tartós lesz: a tél folyamán a reméltnél jóval több erő-
takarmányra lesz szükség. A legelők és rétek teljesen 
kopárak. 

a legtöbb esetben n e m oly ter jedelmű és termé-
szetű, hogy a költség fedezésére kölcsön válnék szűk 
ségesséj h a n e m az gyakran a munkálatok- előrehala-
dásához képest néhány évre engedélyezett k i s e b b 
segítséggel is végrehajtható. A törvény végrehaj-
tásával s áltatában a legelő gazdasági rendezésé-
vel kapcsolatosan b i z o n y o s dologi költségek is 
merülnek föl,. u. m. helyszíni szakértői szemle, 
tervezési munka, va lamint a legelőkön szükséges 
fásítás költségei, amelyek a tételből fedeztetnek. 

Hírek. 
A rehabilitált máraoiaroai alispán. Máramaros-

v á r m e g y e közigazgatási bizottsága Szombaton tar-
totta báró Perenyi Zsigmond főispán elnöklésével 
rendes ülését. A bizottság azt a panaszt tárgyalta, 
amelyet dr. Gottesmann Miklós törvényhatósági 
bizottsági tag adott b e Szabó Sándor alispán ellen, 
vádolván őt több törvényhatósági és községi tiszt-
viselők visszaéléseinek elnézésével, amely pana-
szok t ö b b fővárosi lapbán ismételten tárgyaltat-
tak. A panaszpontokat a bizottság a l egnagyobb 
részleteséggel tárgyalta az összes ügyiratok bete-
kintésével. Az egyes panaszokat és a vizsgálat ada-
tait Nyegre László és K ö k é n y e s d y Mihály orsz. 
képviselők, kiküldött vizsgáló biztosok ismertet-
ték, A bizottság ülése késő estig tartott és a ho-
zott határozat szerint a panaszok alaptalan volta 
miatt az alispán elleni" vizsgálatot a bizottság be-
szüntette és az alispán ellen a fegyelmi el járás 
megindítását mellőzte. 

— Községi legelök államsegitséggel. Darányi 
Ignácz fö ldmive lésügyi miniszter- m i n d e n lehető-
séget m e g akar adni arra, h o g y az eddig közle-
gelők nélkül való községekben legelőterület sze-
reztessék. Közlegelők létesítésének, szerzésének, 
javításának, berendezésének és felszerélésének se-
gítésére és a térvezett kö lcsönök kamatterhének 
könyitésére, va lamint ez intézkedésekkel kapcso-
latos költségekre az előző évi hitellel s zemben 
e b b e n az é v b e n 100.000 koronával többet kér a 
miniszter a törvényhozástól. A tétel növelése az 
1908. év i XLIII. t.-c. folytán vált szükségessé, 
a m e l y meglevő közös legelők gazdasági rendezésé-
ről, s ahol megfele lő közlegelő hiányzik, a célra 
alkalmas területek megszerzésére fö lveendő köl-
csönök kamatterhének könnyítéséről, va lamint e 
legelőrendezések és legelőszerzések érdekében 
szükséges tervező m u n k á k dí j talan végzéséről in-
tézkedik. A törvénnye l biztosított k e d v e z m é n y e k 
engedélyezése iránt benyú j to t t kellően megokolt 
nagyszámú kérvények k e d v e z ő és lehető gyors 
elintézése, vagy is a k e d v e z m é n y e k engedélyezése 
elől annál kevésbé óha j t a miniszter elzárkózni, 
mert a legelőkérdésnék sikeres megoldása legbiz-
tosabb alapja annak, h o g y az állattenyésztés fej-
lődését* s igy az á l latá l lományban f e k v ő nagy 
nemzet i k ö z v a g y o n gyarapodását, va lamint a 
legelőterületek értékének és jövedelmezőségének 
fokozását b iztosít juk. A z előirányzott hitelből ki-
vételes esetekben ott, ahol a községi pótadó 50 
százalékot meghalad és a n é p szegénysége igazol-

1 ható, az annuitás! támogatáson k ívü l egyszer, s 
mindenkorra szóló k i s e b b síegitséget k iván adni 
a miniszter. A légélőtérOÍeten szükséges beruházás 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Debreczen szabad királyi város belterületén az ut-

cák és közterek burkolásához és a burkolatok fenntar-
tásához 1909. évi január hó 1-től 1914. évi december 
hó 31-ig terjedő hat éven át szükséges kő és kavics 
anyagok szállításának és az esetleg szükséges burkola-
tok építésének biztosítására folyó 1908. évi november 
hó 28-án délelőtt 11 órakor zárt ajánlati -verseny tár-
gyalás tartatik. 

Ajánlatok csakis a kiadott ajánlati űrlapon tehe- • 
tők s öt pecséttel lezárt borítékban nyújtandók be fo-
lyó 1908. évi november hó 28-ik napján délelőtt 10 
óráig a polgármesteri hivatalban. 

Az ajánlat borítékán következő, felírás alkalma-
zandó: 

„Ajánlat Debreczen sz. kir. város belterületi kő- i 
szállítási és burkolási munka szükségleteire." 

Minden ajánlattevő köteles ajánlatához 10.000 ko-
ronát bánatpénzül, készpénzben vagy óvadékképes ér :

 x 

tékpapirban folyó 1908. évi november hó 27-én déli 
12 óráig a városi házipénztárnál letenni s a letéti jegyet 
ajánlatához mellékelni. 

Minden ajánlattevő köteles az általa ajánlatba ho-
zandó kőből minden kiirt alakzatnak megfelelően leg-
alább 1—1 minta darabot saját pecsétjével ellátva fo-
lyó 1908. évi november hó 27-én déli 12 óráig a vá-
rosi mérnöki hivatalba (Simonffy-utca 2/b. II. emelet.) 
beszolgáltatni, s a minta darabok átvételéről a hivatal 
által kiállított elismervényt ajánlatához csatolni. 

Csakis hazai bányákban termelt kőanyag ajánlható. 
Azon ajánlattevők, kik debreczen szabad királyi 

várossal ily vállalati összeköttetésben ezidő szerint nin-
csenek, kötelesek szállító képességüket és megbízha-
tóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonyla-
tával igazolni, melyhez bányatelepük, tartozik. 

Azon ajánlatok, melyek ezen hirdetménynek vagy 
a vállalati feltételeknek nem felelnek meg, vagy a ki-
tűzött határidőn tul,adatnak be, távirati s utó ajánla-
tok figyelembe nem vétetnek. 

A beérkezendő ajánlatok folyó 1908. évi november 
hó 28-án délelőtt 11 órakor a városháza kis termében 
nyilvánosan bontatnak fel. 

A vállalati feltételek, melyek a vállalat tárgyát ké-
pező kőszállitásokat és burkolási munkákat felsorolják, 
a hivatalos órák alatt a városi mérnöki hivatalban (Si-
monffy-utca 2/b II. emelet) egy koronáért megszerez-
hetők. 

Az ajánlati űrlapok ugyanott díjtalanul adatnak ki. 
Ajánlattevő ajánlatával mindaddig kötelezettségben 

marad, míg az ügyben véghatározat hozatik. 
A városi tanács fentartja magának a jogot, hogy 

a beérkezendő ajánlatok közt szabadon választhasson, 
vagy azok mellőzésével a szállítást és munkákat más 
uton biztosithassa. / 

Kelt Debreczen szabad királyi város tanácsának 
1908. évi november hó 3-án tartott üléséből. 

• - A vároal tanáoa. 


