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Egyetemünk. — Színházunk. 
Az 1912. évi 36-dik törvénycikk a debreczeni egyetem 

fölállítását kimondotta. Most már a megoldás kérdése lesz 
aktuális, — a terveket már Korb Floris hírneves műépítész 
el is készítette, — a tervek szerint 130 kat. holdon lesz az 
egyetem, — ebben benne van természetesen az uj köz-
kórházunk is. Nagy tudással készített munka ez a tervezet, 
felölel magába mindent, amire csak szükég van. Már előre 
büszkén jelenthetjük, hogy a mi egyetemünk lesz a világ 
összes egyetemei között legnagyobb területen, fekvése pedig 
oly elönvös, hogy még a külföldi egyetemek sem szárnyal-
ják tul. A chlevelandi egyetem következik utánunk, mivel 
az 100 kat. hold területen létesült, de nem ilyen őserdő 
veszi körül, tehát klímája sem vetekedhetik a debreczeni vei. 
Most az egyetemhez vezető utak, vízvezeték, csatornázás 
kérdéseinek megállapítása körül folyik tárgyalás; a mérnöki 
hivatal egy igen értékes, a város anyagi érdekét szemelőtt 
tartó tervezetet dolgozott ki, mely az adott viszonyok között 
legalkalmasabb lesz a megvalósításra. 

A nyári szünet alatt színházunk ajtajai is zárva vannak, 
közönségünk éppen azért nem is bír tudomással arról, hogy 
bent a színházban dolgoznak. A városi tanács ezt az időt 
használja föl arra, tatarozást és egyéb szükséges munká-
latokat eszközöltessen. A mult évben óriási nagy anyagi 
áldozattal beállittatott a színpad villanyvilágítása. Az idén 
is történt már intézkedés, hogy meglepetésben részesüljön 
színházunkat látogató közönségünk. Az összes páholyok uj 
tapetirozása lett elrendelve, az eddigi sötét bordószin 
helyett krémszinüek lesznek páholyaink. Világos friss szín-
nel lesznek festve a páholyok alaki részei, valmint a zene-
kart elválasztó emelvény is. A támlásszékek nádfonatai ki-
javíttattak. Az előcsarnok alsó része olajjal kifestetett. A fel-
járók folyosói és a ruhatárak rendbe hozattak. Ezenkívül 
még több apróbb munkálatok is mind arra szolgálnak, hogy 
az idény megkezdésekor már közönségünk meggyőződést 
szerezzen arról, hogy tanácsunk igyekezett minden lehe-
tőt elkövetni színházunkat támogató publikumunk meg-
elégedésére. 

•H debreczeni Fősorozások. 
A hivatalos lap vasárnapi száma közölte Hazai Samu 

honvédelmi miniszter rendeletét, amelyet a véderőről szóló 
1912. XXX. törvénycikk életbeléptetéséről s az idei fösorozás 
végrehajtása tárgyában adott ki. — A rendelet már meg-
érkezett Debreczen város tanácsához is. Debreczen taná-
csának katonai ügyosztálya minden előmunkálattal készen 
van s már kibocsátotta a fősorozásra vonatkozó hirdet-
ményt is, amely az eljárásra ad fölvilágosítást. 

A hirdetménynek, amelyet falragaszok utján is publi-
kálnak, főbb pontjai a következők: 

Általános rendelkezések. 

Az 1912. évi fősorozást a Debreczen városi sorozó-
járásra nézve Debreczenben, augusztus hó 12-től augusztus 
19-ig terjedő 6 nap alatt foganatosítják. 

Ez ujoncállitáson való megjelenésre az 1912. évi 
XXXIV. törvénycikk 3. §-a alapján az 1891, 1890. és 
1889-ik évben született állitásköteleseket hívják föl. 

Az ujoncálütásra fölhívott állitáskötelesek és a kereset-
képesség tekintetéből megvizsgálandó férfirokonok a kö-
vetkező sorrendben és az alábbi napokon tartoznak a 
sorozóbizottság előtt megjelenni: 

Augusztus 12-én I. korosztály 1—242. 
Augusztus 13-án I. korosztály 243—484. 
Augusztus 14-én I. korosztály 485—tői végig és II. 

korosztály 1—379 
Augusztus 16-án II. korosztály 381—tői végig és III. 

korosztály 1—352 
Augusztus 17-én III. korosztály 355—tői végig tartó 

sorsszámu állitáskötelesek. 
Augusztus 19-én az idegen állitásköteleseket sorozzák. 
A sorozóbizottság működését naponként reggeli 9 órakor 

kezdi meg. Az állitáskötelesek és a keresetképesség tekin-
tetéből megvizsgálandó férfirokonok, — amennyiben a 
személyes megjelenés alól nincsenek felmentve, idejekorán 
és tisztán kötelesek a sorozóbizottság előtt megjnlenni. 

Az állitáskötelesek szellemi és testi alkalmasságának, 
valamint a megvizsgálandó férfirokonok kereselképességének 
megítélésén kivül a sorozóbizottság határozni fog: a) az 
egyévi önkéntesi kedvezmény, toábbá b) a papokat és 
papjelölteket, c) az öröklött mezei gazdaságok birtokosait 
és d) a családfentartókat megillető kedvezmény, — nemkü-
lönben e) a véderőről szóló törvény 20. §-a értelmében 
csak két évre terjedő tényleges szolgálat kedvezménye 
iránt emelt igény s végül 1) a tényleges szolgálat megkezdé-
sének a véderőről szóló törvény 31. §-ának 10. pontja 
értelmében való elhatározása tekintetében. 

Az egyévi tényleges szolgálat kedvezményére vonatkozó 
igény érvényesítése céljából az okmányokkal teljesen fel-
szerelt kérvény legkésőbb az ujoncállitás alkalmával a 
sorozó bizottságnál és pedig még az orvosi megvizsgáltatást 
megelőzőleg nyújtandó be. 

Azok, akik papok és papjelöltek kedvezménye alapján 
a póltartalékba való igényüket a járási tisztviselőnél még 
be nem jelentették, azt legkésőbb a fösorozás idején a 
sorozóbizottságnál tartoznak érvényesíteni és igazolni. Erre 
a kedvezményre csak a bevett vagy törvényesen elismert 
vallásfelekezetek felszentelt papjai és papjelöltjei bírnak 
igénnyel. 

Az öröklött mezőgazdaság birtokosait megillető kedvez-
mény cimén a póttartalékba utalás iránti kérvényeket a 
fösorozás idejében a sorozóbizottságnál kell benyújtani, 



legkésőbb pedig október hó 31-ig érvényesítendő a kedvez-
mény iránti igény, mert ellenkező esetben csak a leg-
közelebbi általános legénységi felváltáskor éled fel. 

Á családfentartási kedvezmény igénybevételére vonat-
kozó kérvények, amennyiben a járási tisztviselőnél be nem 
nyújtattak volna, a fösorozás alatt a sorozóbizottságnál 
nyújtandók be legkésőbb pedig október hó 31-ig érvénye-
sítendő a kedvezmény iránti igény, mert ellenkező esetben 
az csak a legközelebbi általános legénységi felváltáskor 
éled fel. 

A kedvezmény iránti kérvény család értesítővel és elöl-
járósági bizonyítvánnyal nem az illető állitásköteles, hanem 
a gyámolitásra szorult azon családtag által nyújtandó be, 
akinek érdekében a felmentés szükséges. Abban az esetben, 
ha eleve megállapítható az, hogy a kedvezmény érvénye-
sítésének alapjául szolgáló viszonyok meg fognak szűnni 
azalatt az idő alatt, mely az állományba vételtől annak az 
évnek október l-ig terjed, amelyben a szolgálatra kötelezett 
életének 23-dik évét betölti, a családfentartói kedvezmény 
nem adatik meg, hanem ebben az esetben a kedvezmény-
ben részesittetni kért egyén tényleges szolgálatának meg-
kezdése azon évnek október 1-éig halasztatik el, amelyben 
a viszonyok megváltozása be fog következni. 

A véderőről szóló törvény 20. §-a értelmében csak 
két évre terjedhető tényleges szolgálat kedvezménye tekin-
tetében a rendelet igy intézkedik: Harmadik tényleges 
szolgálati évre nem kötelezhetők azok az akár önkéntes 
belépés utján, akár az ujoncállitáskor besorozott újoncok, 
kik önkéntes belépésük alapján, illetőleg legkésőbb annak 
az évnek október 1-én, amelyben életüknek 21-dik évét 
betöltik : 

a) valamely állami vagy nyilvánossági joggal bíró nem 
állami középiskolának (gimnázium, reáliskola, polgári iskola) 
hat osztályát vagy pedig 

b) valamely állami vagy nyilvánossági joggal bíró nem 
állami oly iskolát, amely az ipari, a művészeti, a műszaki, 
a kereskedői, a földművelési vagy erdészeti, a bányászati 
vagy kohászati szakra befejezett szakképzettséget nyújt, 
sikerrel elvégeztek. 

A két évi tényleges szolgálatra vonatkozó igényt leg-
később az önkéntes belépés vagy a mindenkori előállás 
alkalmával kell bejelenteni. Aki ezt a bejelentést elmulasz-
totta és mulasztását igazolni nem képes, igényét elveszti. 

A kedvezmény megadására irányuló kérvényeket a 
sorozóbizottságnál kell benyújtani. 

A kérvényekhez csatolni kell az iskolák valamelyik 
tekintetbe jövő osztályának (évfolyamának, tanfolyamának) 
sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt és pedig eredeti-
ben vagy közjegyzőileg (külföldön a képviseleti hatóság 
által) hitelesített másolatban. 

A fentebb felsorolt kedvezményi ügyekben, ha a folya-
modó kérelmével elutasíttatik, joga van annak az írásbeli 
határozat kézbesítésétől számított 15 nap alatt felebbezést 
adni be az illetőségi járási tisztviselőnél. 

Az a hadköteles aki a mezőgazdasági vagy család-
fentartói kedvezményre teljes igénnyel nem bír, különös 
méltánylást érdemlő hasonló körülmények esetében a pót-
tartalékba való helyezés kedvezményében szintén részesíthető. 

A vonatkozó kérvény legkésőbb október 31-ig a járási 
tisztviselőnél nyújtandó be. 

A véderőről szóló uj törvény a két évi tényleges 
szolgálaton alapulván, a besorozott egyének általában két 
évi tényleges szolgálatra köteleztetnek ; kivételt ez alól csak 
a lovassághoz és a lovagló tüzérséghez besorozottak, akik 
három évig, valamint a haditengerészethez besorozottak 
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alkotnak, akik négy évig tartoznak tényleges szolgálatot 
teljesíteni. Azonkívül a gyalogsánál a szükséges altiszti 
létszámnak megfelelő legénység is három évig áll tényleges 
szolgálatban. 

A besorozott újoncok beosztása, valamint a behivó-
jegyek kézbesítése is a folyó évben a fösorozás alkalmá-
val fog eszközöltetni; a tényleges szolgálatra való bevonulás 
napja általában október 15-ikében, az egyévi önkéntesekre 
nézve október 10-ikén, állapittatik meg: a póttartalékosok 
bevonulási időpontja később fog megállapittatni. 

Az évi ujoncszükséglet fedezése után fenmaradó újoncok 
mint fölös számúak, a póttartalékba fognak áthelyeztetni. 

Ezek kiválasztását vegyes bizottságok fogják eszközölni. 
Ezek a bizottságok határozataikat december hó 15-ig 
meghozzák. 

A vonatkozó kérvények felszerelve, legkésőbb október 
31-ig, az illetékes járási tisztviselőnél nyújtandók be. 

Végül a rendelet az önkéntes jelentkezés utján a 
véderőről szóló törvény alapján ugv a közös hadseregbe, 
valamint a hónvédségbe való belépésről ad fölvilágosítást. 

Körrendelet. 
M. KIR. FÖLDM1VELÉSÜGYI MINISZTER. 

1912. 

Tájékoztató a m. kir. kultúrmérnöki hivatalokat igénybevevő 
közönség számára. 

A m. kir. kultúrmérnöki hivatalok az alább megjelölt 
esetekben állanak a közönség rendelkezésére: 

1. Lecsapolásokra, öntözésekre, alagcsövezésekre, med-
rek és partok jókarban tartására, mederszabályozásokra, part-
biztosításokra, épületek kiszárítására, közkutak táplálására 
szánt forrásfoglalásokra és közhasználatra szolgáló községi 
oly vízvezetékekre nézve, amelyek nem foglalják maguk-
ban az ivóvíznek az egyes házakba való bevezetését is, a 
munkálat alkalmas módja tekintetében szaktanácsot adnak, 
a célszerűnek talált munkálat terveit s költségvetését el-
készítik és a fél költségére történő kivitelt műszaki szem-
pontból vezetik. 

2. A régi jogosítvány u ipari vízhasználatok joggyakor-
latának szabályozásához szükséges tervek készítését a m. 
kir. kultúrmérnöki hivatalok kivételesen csak akkor végzik, 
ha azok talajjavitási kérdésekkel, vagy valamely vízfolyás 
egészére kiterjedő rendezéssel függnek össze. Amennyiben 
ez az összefüggés nem áll fenn, a m. kir. kultúrmérnöki 
hivatal a tervkészítést nem végzi, hanem csupán felvilágosí-
tással és szaktanáccsal látja el azt a magánmérnököt, akit 
a fél a tervkészítéssel megbíz. 

3. Magánhasználatra szánt forrásfoglalások és víz-
vezetékek, továbbá oly községi vízvezetékek tekintetében, 
amelyekkel az egyes magánházak is ellátandók lennének 
ivóvízzel, valamint községi beltelkek, utak és terek víztele-
nítésére, községek csatornázására, nemkülönben valamely 
ipari vízhasználatra vonatkozólag a kultúrmérnöki hivatalok 
a feleknek és szakértőiknek csupán szaktanáccsal és pedig 
az említett vízvezetékeknél különösen a vizbeszerzés 
módjára nézve szolgálnak, ily esetekben azonban sem 
felvételt nem eszközölhetnek, sem tervet nem készítenek 
s a kivitelt sem vezetik. 

Valamely kultúrmérnöki hivatal igénybevételét közvet-
lenül az illető kultúrmérnöki hivatalnál kell kérni és pedig 
magánosoknak egy koronsás bélyeggel ellátott kérvényben, 
hatósagoknak hivatalos megkeresésben. 
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Az eljáró kultúrmérnöki hivatal műszaki tisztviselői 
díjtalanul állanak a közönség rendelkezésére, tehát sem 
az adott szaktanácsért, sem pedig az általuk végzett utazá-
sokért, felvételekért, tervezésekért, vagy a munkálatok 
kivitelének vezetéseért és ellenőrzéséért stb. dijazás nem 
jár, azonban a felvételek és kitűzések alkalmával szüksé-
ges napszámosokat, fuvarokat, karókat stb. az érdekeltek 
tartoznak díjtalanul rendelkezésre bocsájtani, és ők tartoz-
nak a felvételeknél és a munkakivitelnél alkalmazott víz-
mester, vagy vizmesternövendék szabályszerű illetményeit 
az erre nézve 1904. évi december 20-án 107,851/1904. sz. 
a. kiadott utasításban körülírt módon viselni. 

A munkáltató az említett illetmények fedezése céljá-
ból ál talány összeget fizet be a kulturméröki hivatal szék-
helyén levő adóhivatalnál, a földmivelésügyi miniszteri 
tárca javára.. Ezen általány összeget a kultúrmérnöki hivatal 
az erre nézve előirt szabályoknak megfelelőleg a vizmester 
napidíja, az általa végzendő munka előrelátható tartama 
és a szabályszerű útiköltségek számbavétele alapján előzete-
sen állapítja meg. Az átalányösszeg befizetése csakis a 
kultúrmérnöki hivatal által megküldendő ellennyugta mel-
lett történhetik. A munkáltató a befizetés megtörténtéről 
szóló adóhivatali nyugtát a befizetés igazolása céljából a 
kultúrmérnöki hivatalnak visszavárólag megküldi, vagy azt 
a hivatalnál bemutatja. Ennek megtörténte előtt a kultúr-
mérnöki hivatal a felvételt vagy munkát meg nem kezdheti. 

Az általányösszegről a kultúrmérnöki hivatal a munkál-
tatónak elszámolással nem tartozik. 

Ha igénybevétele előreláthatólag hosszabb időre terjed, 
a kultúrmérnöki hivatal az általányösszegnek részletekben 
való fizetését is kívánhatja a munkáltatótól. 

A vizmester vagy vizmesternövendék a munkáltatótól 
közvetlenül el nem fogadhatja illetményeit. 

A m. kir. kultúrmérnöki hivatal által tervezett munkálat-
nak végzése mindig a munkáltató veszélyére történik. 

H termés jelentősége. 
Nincs aki kétségbevonja azt az igazságot, hogy a 

termés nemcsak a gazda sorsát dönti el, hanem az iparosét, 
a kereskedőét, munkásét, tisztviselőét, szóval mindenkiét. 
Nemcsak nálunk és nemcsak azért, mert fejletlen az ipa-
runk és inkább agrár állam vagyunk, hanem mindenütt, 
ott is, ahol az ipar nagy fokra fejlődött, a mezőgazdasági 
termelés a megindítója minden föllendülésnek. Ez a tudat 
bevésődött már minden réteg gondolkodásába és Magyar-
országot mindig, amikor a varható termést mérlegelik, 
homloktérbe állítja, mint Ausztria gazdagodásának döntő 
fontosságú tényezőjét. 

Egyik tekintélyes osztrák gazdasági szemle a bécsi 
értéktőzsde üzletmenetéről elmélkedvén, irja a következőket: 

A bécsi haute fináncé terhére az utóbbi időben súlyos 
mulasztást kell megállapítanunk. Az egész nagy, hatalmas 
föllendülés, mely Magyarországon néhány év alatt meg-
indult, reá nézve kihasználatlan. A jő termésnek sorozatá-
tól támogatva, Magyarország az utolsó éra minden vám-
politikai kedvezést fenékig kihasználta. Minden darab jószág-
gal, melyet a Lajtán Auszriába hoztak, minden zsák gaboná-
val, mely a Lajtán túlra vándorolt, gazdagabb lett Magyar-
ország. A bécsi tőzsde ebből a föllendülésből, amelyhez 
fogható évtizedek óta nem fordul elő Európában, jóformán 
semmit sem profitolt. Csak amikor a magyar elemeknek 
expánziós kedve átnyúlt Bécsbe is, vált figyelmessé. Sőt 
a hosszmozgalom, amely a bécsi tőzsdén oly régen folyik, 
budapesti pénzemberek indították meg. 

Ez az osztrák vallomás legnagyobb mértékben meg-
érdemli figyelmünket. A jó termés sorozata nem a gazda-
társadalom, vagy nemcsak a gazdatársadalom jólétének 
emelkedésében mutatkozik, hanem a budapesti haute fináncé 
súlyának olyan mértékű gyarapodásában, hogy a bécsiek-
nek némi panaszra van okuk. A gazdák néhány jobb 
esztendeje akkora töke koncentrálására tette képessé a 
budapesti nagy bankokat és az értéktőzsde urait, hogy 
kezdett bennünk ébredezni valami öntudat, amelynek 
egyedül az erő lehet a forrása és mindig határozottabban 
tették föl magukba a kérdést : miért legyen a bécsi töke 
Magyarország korlátlan u r a ? S a néhány esztendei jobb 
termés és különösen az ár megjavulásá, ami Ausztriával 
szemben nemzetünk gazdasági súlyát fokozta, megindította 
fent, a nagy tőke vezetőiben azt az erjedést, amely végső 
eredményben a magyar föllendülés hasznát a magyar 
tökének akarja biztosítani. 

Amiről itt szó van, nem csupán az, hogy osztrák 
vagy magyar bankároké legyen-e a gazdasági uralom. A 
fontosabb és döntő jelentőségű: a magyar töke öntuda-
tának fölébredése, a fokozatos térfoglalása az osztrák töké-
vel szemben olyan szervező munkát föltételez, mely idegen 
elemek kiküszöbölésére és a belső erők összefoglalására 
vezet; amely fokról-fokra növeli az összetartozás érzését, 
mert mindig erősebb kapcsolatot hoz létre a különböző 
társadalmi rétegek között. Szóval : hatalmas erővel járul 
hozzá annak az alapnak megteremtéséhez, amelyen Magyar-
ország, mint organikus, önmagának élő gazdasági egység 
kialakul. 

Amikor a m a g y a r h i t e l s z e r v e z e t kialakulását 
a magyar nemzeti állam és társadalom kialakulásának 
szempontjából ítéljük döntő fontosságúnak, a legnagyobb 
elösmeréssel adóztunk a magyar töke önállósága törekvésének 
Ausztriával szemben. Ám mindenkinek el kell ösmernie. 
hogy a magyar tőke, a koncentrációnak ezt a fokát a 
magyar mezőgazdaság néhány jobb esztendejének (a ter-
mésnek és az árj avulásnak) köszönheti. Amit ismét a vám-
védelem tett lehetővé. 

Budapest Székesfőváros Tanácsa. 

A. 294,648—1912. IV. 

Körözés. 
P e r i a s z községben 1853. évben született, állandó 

lakásssl nem bíró S u v á k P á l (atyja : Suvák Mátyás) 
napszámos illetőségének megállapítása vált szükségessé. 
Fölkérjük az összes hazai közigazgatási hatóságokat, hogy 
a nevezettet nyomoztatni s föltalálás esetén a saját és 
szülei származási és illetőségi viszonyaira vonatkozóan 
tüzetesen kihallgatni, a fölvett jegyzökönyvet pedig hozzánk 
megküldeni szíveskedjenek. 

Nemleges értesítések mellőzendők. 
Budapest, 1912. évi junius hó 28-án. 
A székesfőváros tanácsa. 

Főjegyző. 

A. 295,385/1912. IV. 

A Szete (Hont m.) községben 1851. évben született, 
állandó lakással nem bíró Wallus Amália (szülei: W. Ignác 
és Király Mária) cseléd illetőségének megállapítása vált 
szükségessé. Fölkérjük az összes hazai közigazgatási ható-
ságokat, hogy a nevezettet nyomoztatni és föltalálás esetén 
a saját és szülei származási és illetőségi viszonyaira vonat-
kozóan tüzetesen kihallgatni a felvett jegyzőkönyvet pedig 
hozzánk megküldeni szíveskedjenek. 

Nemleges értesítések mellőzendők. 
Budapest, 1912. évi julius hó 3-án. 

Főjegyző. 



31. szám. 

Hirek. 
— Jí város i m u z e u m b ó l . A városi muzeum aug. 

1-től kezdve további rendelkezésig a közönség előtt zárva lesz. 
- R rendőrFelügyelői állás. A Barna Tibor le-

mondása folytán megüresedett rendőr felügyelői állásra a 
kitűzött határidőig 20 pályázat érkezet be és pedig : Szénássy 
László m. kir. honvéd főhadnagy Debreczen, Kiszely Zoltán 
napdijas Szeged, Brokés Lóránt volt csendőr hadnagy Debre-
czen, Tonkeiszer Elemér m. kir. honvéd hadnagy Szeged, 
Vozáb József rendőrkapitány, nyug. m. kir, honvéd fő-
hadnagy Nagyvőcze, Gencsi Jenő m. kir. posta- és távíró-
tiszt Debreczen, Schlőgl Fiala Adolf rendőrtisztviselő Nagy-
várad. Vadas Aladár városi tisztviselő Esztergom, Györké 
Béla dijnok Nagyajta, Péchy János m. kir. honvéd fő-
hadnagy Eger, Darkó Sándor írnok Nagyajta, Soldos Gyula 
irnok Debreczen, Hlatkv István m. kir. honvéd főhadnagy 
Nagykároly, Parti Nándor dijnok Budapest, Füry Ernő 
nyug. szolgabíró Tolna, Bardócz András rendörbiztos Deb-
reczen, [Somody Imre rendőrfelügv elő Eger, Zay Dezső Elemér 
nyug. m. kir. honvéd huszárhadnagy, fővárosi detektív 
Budadest, Molnár János szövetkezeti könyvelő Debreczen, 
Hortobágyi Krnö tb. rendőrfogalmazó Debreczen. 

13,160/1912. 

Tenyészállat árverési hirdetmény. 
Debreczen szab. kir. város tulajdonát képező törzs-

gulyából eladásra kijelölt 16 drb. tehén, illetve üsző, 1 
drb. bika, 4 drb. jármos ökörnek a folyó évi augusztus 
hó 12-ikén; továbbá a város méneséből 10 drb. számfeletti 
anya kancza és 8 drb. herélt ló a folyó évi augusztus 
hó 11-ikén tartandó országos vásárban nyilvános árverésen 
eladása rendeltetvén el, értesíttetnek a venni szándékozók, 
hogy ezen árverés 1912. évi augusztus hó 11-ik és 12-ik 
napján d. e. 9 órakor az országos ló-, illetve baromvásár-
téren fog megtartatni. 

Az elárverezendő szarvasmarhák és lovak a város 
epreskerti telepén előzetesen megtekinthetők. 

Debreczen, 1912 julius 29. 
A városi tanács. 

12,878-13,124-13,5E 
1912. 

Árlejtési hirdetmény. 
Debreczen szabad királyi város a Délmagyarországi 

Magyar Közművelődési Egyesület és az Alföldi Gazdasági 
Egyesület használatára Debreczenben, a Kossuth-utca vé-
gén, a Bocskay-téren, kétemeletes épületet és ezen építési 
munkák biztosítására zártajánlati versenytárgyalást hirdet. 

Végrehajtandók a következő munkák: 
I. Föld, kőműves és elhelyező munka. 

II. Vas, vasbeton és rabicmunka. 
III. Mükö, kőfaragó és márványmunka. 
IV. Ácsmunka. 
V. Tetőfedő munka. 

VI. Bádogos munka. 
VII. Burkoló munka. 
VIII. Padlózó munka. 

IX. Asztalos, lakatos, üveges és mázoló munka. 
X. Szobafestő munka. 

XI. Takaréktűzhely munka. 
XII. Redőny munka. 

XIII. Különféle munka. 

1. Az árlejtésben részt vehet minden vállalkozó és 
szakértő iparos, aki üzletének gyakorlására megfelelő ható-
sági engedéllyel bír. 

2. Csak szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt, sér-
tetlen borítékban beküldött, vagy közvetlen átadott ajánla-
tok lesznek figyelembe véve. 

3. Az ajánlatok a kívánt mellékletekkel együtt 1912. 
évi augusztus hó 26. napján d. e. 11 óráig Debreczen 
sz. kir. város polgármesteri hivatalánál nyújtandók be. az 
ajánlat külső boritékára a következő felírás teendő: 

„Ajánlat a DMKE. és AGE. debreczeni nevelő intéze-
tének építkezésénél munkára". 

4. Elkésve érkezett, szóbeli vagy kellően föl nem sze-
relt, valamint utóajánlatok nem vétetnek figyelembe. 

5. Ajánlattételre csakis a kibocsájtott ajánlati űrlapok 
használhatók fel. Ajánlat tehető az összes munkákra, egyes 
vagy több munka csoportra. Ajánlattevők tartoznak az 
ajánlati összeg 5%-át, mint bánatpénzt, készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírokban f. évi augusztus hó 25-én 
d. e. 12 óráig a városi házipénztárnál letenni s a letéti 
jegyet az ajánlathoz csatolni. 

6. Az ajánlatok 1912 augusztus 26-án délelőtt 11 óra-
kor fognak a városház Tanácstermében fölbontatni, ahol az 
ajánlattevők jelen lehetnek. 

7. A munkálatok a szerződés aláírása után azonnal 
megkezdendők s az épület teljesen készen, rendeltetésének 
átadandó 1913. évi augusztus hó 15-én. 

8. Az ajánlattevőnek ajánlatában ki kell jelentenie, 
hogy az építkezésnél érvényben lévő általános és részletes 
vállalati feltételeket, valamint a terveket, helyi viszonyokat 
ismeri és azokat magára nézve kötelezőknek elfogadja. 

9. A munkákra vonatkozó tervrajzok és költségveté-
sek, ajánlati űrlapok kaphatók és megtekinthetők Debre-
czen város mérnöki hivatalánál, valamint a tervezőknél 
Janszkv Béla és Szivessy Tibor oki. építészeknél Buda-
pest, I. Fehérváry-ut 30—32. Az ajánlati lapok és költség-
vetések laponként 2 koronáért, a tervrajzok darabonként 
3 koronáért kaphatók mindkét helyen. 

10. A városi Tanács fentartja magának azon jogot, 
hogy a beérkezett ajánlatok közül szabadon választhasson, 
vagy azoknak, vagy azok bármelyikének mellőzésével a 
munkálatokat más uton biztosithassa. 

Kelt Debreczen sz. kir. város Tanácsának 1912 évi 
julius hó 22-én tartott üléséből. 

Városi tanács. 

k Ős Debreczen 
múltjából. € " 

I Tisztviselői 

Jb 

Elbeszélések D e b r e c z e n 

Irta: K o n c z É k OS. 
A fővárosi és vidéki sajtó a leg-
nagyobb elismeréssel emlékezett 
meg ezen kötetről, mely Debreczen 
múltját rajzolja meg megfigyelő 

= Rpa 3 k o r o n a . : 
Tisztviselőknek, tanároknak, tónitóknak, nyilvános 1 

táraknak, egyleteknek és tanulóknak 2 kor. 
Kapható a szerzőnél : 

Városház, földszint, 7-ik számú ajtó (közlevéltár.)J 
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