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Tisztújító közgyűlés. 
Városunk törvényhatósági bizottsági közgyűlése 

csütörtökön tisztújító közgyűlést tartott Weszprémy 
Zoltán főispán elnöklésével. A bizottsági tagok nagy 
számban jelentek meg a közgyűlésen, hogy alkotmá-
nyos jogukat gyakorolják. 

A közgyűlést megnyitván a főispán, a következő 
beszédet intézte a közgyűléshez: 

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 
Ez év végével lejár a városi tisztikar mandá-

tuma. A mai napra tehát azért hivatott össze a tör-
vényhatósági bizottsági közgyűlés, hogy a tisztvi-
selői állások betöltésével foglalkozzék. Nagy fon-
tosságú e nap városunk életében. Ezt bizonyítja 
azon körülmény is, hogy a tek. bizottsági tag urak 
oly nagy számban megjelentek. Érthető e nagy ér-
deklődés és indokolt is. 

Mikor a törvény a szabad tisztviselői válasz-
tást biztosítja, a bizottságnak legrontosaDD jogöt ad 
a kezébe. A tövényhatósági bizottság tagjainak 
birói funkciót biztosit, mikor a lelépő tisztviselők 
feletti bíráskodás jogát megadja a bizottságnak. 

Tekintetes törvényhatósági bizottság! 
Meg vagyok győződve, hogy minden egyes 

bizottsági tag átérzi nagy felelősségét, mikor sza-
vazatát leadja, minden melléktekintet nélkül, tisztán 
lelkiismeretét, egyedül a közérdeket tartva szem 
előtt. 

A választási harc két hatalmas táborra osztatta 
a bizottsági tagokat. E két tábor, hitem szerint, 
csak addig áll ellentétben egymással, mig a harc 
tartott, a küzdelem eldöntése után megnyugszik 
mindenki az alkotmányos akaratban. (Helyeslés.) Hi-
szen valamennyien egy város fiai .vagyunk, annak 
felvirágoztatásán munkálkodunk. 

Mikor véget ér a harc, ne vigyen innen szi-
vében senki keserűséget. Üdvözlöm a biz. tag ura-
kat, a közgyűlést megnyitom. (Éljenzés.) 

Kovács József polgármester : Hosszú és kínos 
hat év mult el azóta, hogy a törvényhatóság bizal-
mából én és a városi tanács e helyre megválasztat-
tunk s most a törvényes szokásnak hódolva, man-
dátumunkat a közgyűlés rendelkezésére bocsátjuk. 
Nyomban kötelességet teljesítek, hogy ugy magam, 
mint lelépő tiszttársain hálás köszönetet mondok 
a törvényhatósági bizottság tagjainak bizalmáért. 
(Éljenzés.) Hogy enek a bizalomnak mennyiben fe-
leltünk meg, a tekintetes közgyűlés van hivatva 

elbírálni. Ugy én, mint a tisztikar igyekeztünk kö-
telességünket híven elvégezni. (Ugy van.) 

Ha végzett munkánk közben netalán valami 
egyéni érdeket érintettünk, méltóztassék meggyő-
ződve lenni, hogy sem nekem, sem a tanácsnak 
nem volt szándékunk semmiféle érdeket sérteni. Ha 
mégis megtörtént volna, őszintén sajnáljuk. (He-
lyeslés.) 

Ami munkásságunkat illeti, a mennyiséget il-
letőleg, méltóztassék megengedni, hogy a tek. tör-
vényhatóság figyelmébe ajánlom azt körülményt, 
hogy a lefolyt hat év nemcsak városunkban, hanem 
az országos politikai viszonyokban is válságos kö-
rülmények közt folyt le. Ezt nem mentségül emlí-
tem, de biztosítom a tek. törvényhatósági bizott-
got, hogy én és a tanács sajnáljuk a legjobban, 
hogy többre nem vihettük. Amit elérnünk sikerült, 
hálásan elismerem, hogy a közgyűlés támogatásá-
val értünk eL Nyugodt lelkiismerettel távnznnk he-
lyünkről és abban a tuda^an, hogy a bizalomnak 
megfelelni igyekeztünk. Végül' magamai és a taná-
csot a közgyűlés figyelmébe ajánlva, a törvényes 
szokásnak megfelelően, a város pecsétjét a főispán 
ur kezébe teszem le azzal az óhajtással, hogy sze-
retett városunk örökké virágozzék. (Éljenzés.) 

Weszprémy Zoltán főispán: A jegyzőkönyv-
vezetésre felkérem Vecsey Imre urat s a gyűlés 
tartamára ügyésznek Irinyi István dr. urat. 

Vecsey és Irinyi elfoglalták helyeiket, mire a 
főispán a szavazatszedő bizottság tagjaiul felkérte a 
következőket: Az első bizottság elnökéül Győr fi Ala-
dárt, tagjaiul Dávid Mihályt és Bányai Pétert, jegy-
zőkül Vargha Eleméj dr.-t és Sámy László dr.-t. A 
második bizottság tagjaiul Sinka Sándor elnöklete 
alatt Vadon Sándor és Ungváry Józsefet, jegyzőkül 
Tóth Emil dr.-t és Szabó Eleket. 

Ezután a kijelölő bizottság tagjainak megválasz-
tása következett. A közgyűlés egyhangúlag megvá-
lasztotta Degenfeld grófot, Csanak Jánost és So-
mogyi Pált, a főispán pedig kinevezte Zádor Lajost, 
Kenési Gyulát és Rickl Antalt. 

Ezután a főispán felfüggesztette a közgyűlést 
mialatt a kandidáló-bizottság megtette jelölését. 

Weszprémy Zoltán főispán bejelentette, hogy a 
polgármesteri állásra jelölték Kovács Józsefet (Hosz-
szantartó éljenzés) és Tüdős János dr. (Éljenzés.) 

Ezután megindult a szavazás. Körülbelől egy fél-
óra múlva hirdette ki a főispán az eredményt, mely 
szerint: 



Beadtak összesen 187 szavazatot. Ebből 
Kovács József kapott 107 szavazatot (óriási, 

lelkes éljenzés). 
Tüdős János dr. 79 szavazatot. Barna László 

kapott még egy szavazatot. Négy szavazólap üres volt. 
Ezek szerint Kovács Józsefet 28 szótöbbség-

gel megválasztott polgármesternek jelenti ki. Fal-
rengető viharos, megujuló éljenzés és taps követte az 
eredmény kihirdetését s ugy látszott, mintha a bizott-
sági tagok lelkesedése, nem akar csillapulni. A tetszés-
nyilvánulás orkánjából kihallatszott Grósz-Nagy Fe-
renc kiáltása : 

— Győzött az igazság! 
Bacsó Dezső dr.: Abcug Márton, abcug Juhász! 
— Vannak még függetlenségi emberek! 
Weszprémy Zoltán főispán a zaj csillapultával 

folytatta: 
Felkéri a főispán Rosenfeld Salamon, Kenézy 

Gyula és Szilágyi Imrét, kérjék fel Kovács József 
polgármestert, hogy jelenjék meg és tegye le a hi-
vatali esküt. 

Kovács József megjelenik. A közgyűlés falren-
gető éljenzéssel és tapssal fogadja. Kovács József fel-
megy az elnöki emelvényre, ahol Weszprémy Zoltán 
főispán a következő szavakkal fordul a polgármes-
terhez: 

A törvényhatósági bizottság többsége téged 
választott újból polgármesternek. Az előbb átadtad 
a város pecsétjét, én most visszaadom azzal az óhaj-
jal, hogy Isten téged e tisztségben városunk javára 
jó erőben és egészségben még sokáig megtart-
son. (Éljenzés.) 

E l i c K u v a i t , J O t o t f V c c a c y I i i i i e ClOulVtis . lsa Uldn 

letette a hivatali esküt, majd a következő beszédben 
vázolta programmját: 

Hálás köszönetet mondok a bizalomért, mely-
lyel a tekintetes közgyűlés újból megajándékozott. 
Ma is, mint hat évvel ezelőtt, kijelentem, hogy ezt 
a bizalmat lelkiismeretes működéssel kivánom meg-
hálálni. 

Programmot adni, azt hiszem nem kell. Pro-
grammom a lelkiismeretes munkálkodás és a város 
érdekeinek hü szolgálata. Hogyan szolgáltam vá-
rosom érdekeit a múltban, tán némileg igazolhatom 
eddigi munkásságommal. A jövőre nézve mintegy 
tájékoztatót nyújthatok a tervezett intézmények által, 
amelyekről a közgyűlésnek is tudomása van. 

Nincs senki e teremben, akinek legforróbb vá-
gyát ne képezné, hogy Debreczen megnyerje a har-
madik egyetemet. Ismeretes dolog, hogy a vízve-
zeték és csatornázás munkálatai megkezdettek, a 
városi takarékpénztár alapítására megkezdettek az 
előmunkálatok, az öntüzbiztositás megoldása most 
van folyamatban, a közegészségügy szempontjából 
szükség van a temetőrendezésre, s ezzel kapcsolat-
ban egy krematórium felállítására. 

A tanács és a polgármester feladatai egyebek-
ben is adva vannak városunk általános fejlesztésére 
és kulturális feladatok leiérésére irányuló törekvé-
sekben. Nem tudok mást ígérni, minthogy mind-
ezek elérése végett a város és a kulturális érdekek 
kiegyeztetésével haladjunk előre. Ezért bátor vagyok 

idézni a főispán ur megnyitó szavaiból: Omoljanak 
le közöttünk a választási izgalmak • következtében 
támadt választófalak, szűnjenek meg a különbségek, 
melyek a választást megelőző izgalmak következ-
tében támadtak. Egyúttal kérem a magam részére 
a közgyűlés bizalmát és támogatását s én a város 
javára irányuló munkámban teljes erőmből igye-
kezni fogok. (Hosszantartó élénk éljenzés.) 

Ezután egyhangú lelkesedéssel választotta meg a 
közgyűlés főjegyzőnek Vecsey Imrét és első tanács-
noknak, illetőleg árvaszéki elnöknek Bészler Károlyt. 

A második tanácsnoki állásra jelölték Korner 
Adolfot, Medgyaszay Miklóst és Koncz Ákost. A 
közgyűlés egyhangú felkiáltással Korner Adolfot 
választotta meg a tanácsnoki állásra. 

A harmadik tanácsnoki állásra jelölték Király 
Gyulát, Csáky Jenőt és Jeney Miklóst. Névszerinti 
szavazást kérő ivet adnak be, a főispán elrendelte a 
szavazást. Király Gyula kapott 138, Jeney 30, Csáky 
egy szavazatot. így Király Gyulát választották meg 
tanácsnoknak. 

A negyedik tanácsnoki állásra jelölték Oláh 
Károlyt, Varga Károlyt és Szabó Istvánt. A köz-
gyűlés egyhangúlag Oláh Károlyt választotta meg 
tanácsnoknak. 

Az ötödik tanácsnoki állásra jelölték Csóka Sá-
muelt, Bayer István drt és Udvarhelyi Gézát. A 
közgyűlés egyhangúlag Csóka Sámuelt választotta 
meg tanácsnoknak. 

A hatodik tanácsnoki állásra jelölték Szabó Kál-
mánt, Koncz Ákost és Dávidházy Jánost. A köz-
gyűlés cayhíingnlag Szabó Kálmánt választotta meg. 

A hetedik tanácsnoki állásra jelölték Vargha 
Elemér dr.-t, Nagy Józsefet és Boldizsár Kálmán dr.-t. 
Vargha Elemér kapott 106 szavazatot, Nagy József 

61, Boldizsár 5 szavazatot. E tanácsnoki állásra tehát 
Vargha Elemér dr.-t választották meg. 

A főügyészi állásra jelölték Magoss György dr.-t 
és Szűcs Géza dr.-t. A közgyűlés 100 szóval Magoss 
György dr.-t választotta meg főügyésznek Szűcs 
Géza dr. 62 szavazatával szemben. 

Alügyésznek Dóczy Emil dr.-t választották meg 
97 szóval Kiss György dr. 64 szavazatával szemben. 

Az első árvaszéki ülnöki állásra egyhangúlag 
Medgyaszay Miklóst választották meg. A második 
árvaszéki ülnöki állásra Vargha Károly tb. tanács-
nokot választotta meg a közgyűlés. 

Az első aljegyzői állásra jelölték Tóth Emil dr.-t, 
Barna László dr.-t és H. Kiss Józsefet. A közgyűlés 
egyhangúlag Tóth Emil dr.-t választotta meg. A 
második aljegyzői állásra Kovács Kálmánt válasz-
tották meg Kertész Istvánnal és Kéri Lajos dr.-ral 
szemben, a harmadik aljegyzői állásra 82 szóval 76 
ellenében, amit Sámy László dr. kapott, Hegedűs 
István dr.-t választották meg. A negyedik aljegyzői 
állásra egyhangúlag Szabó Elek tb. aljegyzőt válasz-
totta meg a közgyűlés. 

Ezután egyhangú felkiáltással megválasztották 
közgyámnak Medgyessy Lajost, házipénztárnoknak 
Komáromy Antalt, gyámpénztárnoknak Sipos Györ-
gyöt és adópénztárnoknak Szabó Istvánt. 



» A mátai biztosi állásra Farkas Bertalant, Nagy 
Sándort és Muraközi Aladárt jelölték. A közgyűlés 
négy szavazattöbbséggel iVagy Sándort választotta meg. 

Ezután a megválasztott tisztviselők együttesen 
letették a hivatali esküt. Az eskütétel után Wessprémy 
Zoltán főispán üdvözölte az uj tisztikart, azon remé-
nyének adva kifejezést, hogy a bizalomnak, melyet 
beléjük helyeztek, mindenben megfelelni igyekeznek. 

Ezzel a közgyűlés a főispán éltetésével véget ért. 

A magunk részéről mi is benső tisztelettel üd-
vözöljük másodízben megválasztott polgármesterünket, 
aki nemcsak bölcs vezetője volt hat év alatt a város 
ügyeinek, hanem első a munkában és a kötelességek 
teljesítésében, példát adva mindnyájunknak. Ezt a foly-
tatólagos munkát tömör vonásokban jelölte meg a köz-
gyűlésen elmondott programmbeszédében. És mi, akik 
a mindennapi életből és a hivatalos ügyiratokból is-
merjük a polgármester tevékenységét, meg vagyunk 
győződve, hogy a következő hat év munkájának ered-
ménye gyarapítani fogja eddig szerzett érdemeit. És 
mi valamennyien büszkén vallván őt vezérünknek, 
köréje sereglünk és minden igyekezetünkkel azon le-
szünk, hogy nagy és tiszteletreméltó törekvéseiben 
támogassuk. A lefolyt hat esztendő ugyanis arról győ-
zött meg bennünket, hogy a polgármester a tisztikar 
iránt a legmelegebb jóindulattal, szeretettel és a mun-
kát megbecsülni tudó érzéssel viseltetett. Engedje az 
isteni gondviselés, hogy további működése váljék vá-
rosunk javára, városunk nagyságának, erkölcsi és 
anyagi téren történő haladásának hasznára. 

A városi tanács és tisztikar, az egy mátai biztos 
kivételével, a régi maradt. A közgyűlés többsége elis-
merte munkásságukat és újra kitüntette őket bizal-
mával. A választási esélyek ugyan nem kedveztek egy 
két régi, érdemes tisztviselő előmenetelének, most a 
választás után azonban szálljon el minden keserűség 
a lel kékből és egyesítsen valamennyiünket a munká-
ban a város jól felfogott érdeke. 

8992. eln. M. kir. honvédelmi miniszter. 

Körrendelet 
Debreczen sz. kir. város közönségének. 

Az állami és törvényhatósági alkalmazottak nyugdi jv i-
szonosságának szabályozásánál szóló 1907. évi X I X . t.-c. 
1. §. szerint: „Azoknál, akik állami szolgálatból törvényha-
tóság i szolgálatba, v a g y törvényhatósági szolgálatból 
állami szolgálatba közvetlenül lépnek át, a nyugdíj, a vég-
kielégítési ös szeg, az özvegyi ellátás és a nevelési járulék 
megállapítása céljából számításba kell venni azt az időt is, 
melyet megelőzőleg állami, illetőleg törvényhatósági alkal-
mazásban, beszámítható szolgálati időnként 1867. évi julius 
hó 1-je óta eltöltettek". 

Minthogy a katonai szo lgá la t állami szolgálat, ennél-
f o g v a törvényhatósági szolgálatba közvetlenül átlépő igazol-
ványos altiszteknek a tényleges katonai szolgálatban eltöl-
tött idejük, akkor, amidón törvényhatósági szolgálatukból 
nyugdí jaztatnak, be f o g számíttatni. 

Ezen törvényes rendelkezés tárgyta lanná tet te az 1907. 
évi honvédségi Rendeleti Közlöny (szabályrendeletek) 14. szá-
mában közzétet t 3 8 3 3 . elnöki szám alatt azt a körrendelete-

met, mely a polgári nyugdíj mellé engedélyezhető kegydi-
jakra vonatkozik. 

Ennélfogva f. évi ápril hó 20 án 3833 eln. sz. a. vala-
mennyi törvényhatósághoz intézett körrendeletemet ezen-
nel hatályon kívül helyezem. 

Budapest, 1908. évi szeptember hó 25-én. 
A miniszter helyett: 

Bolgár s. k., 
államtitkár. 

Hírek. 
— A polgármester értesítése. Eri esitem, hogy a 

legközelebbi rendes közgyűlésen névszerinti szavazással 
hozandó határozat végett a városi tanács által beter-
jesztve leend: 

1. A dr. Irinyi Istvánné tulajdonát képező Bethlen -
utca 39. sorszám alatti Gerson-féle ház megvétele (név-
szerinti szavazás másod izben). 

2. A debreczeni első sertésvágó-társulat gr. De-
genfeld-tér 1. sorszámú házastelke megvétele (névsze-
rinti szavazás első izben). 

3. Köblös Mihály Kígyó-utca 5. sorszámú h^zas-
telke megvétele (névszerinti szavazás első izben). 

Értesítem továbbá, hogy a közigazgatási bizottság 
fele részének — 5 tagnak megbízatása a folyó év és 
hó végével lejár, az így megüresedett 5 hely és Kiss 
Albert halála folytán megüresedett egy helynek betöl-
tése is ezen a közgyűlésen fog megtörténni. 

Debreczen, 1908 december 12. 
Kovács József 

polgármester. 

8941—1908. eln. szám. 

Hirdetmény. 
A városi törvényhatósági bizottság választott 

tagjai felerészének megbízatása — 1892. évi XXVI. 
t.-c. 1. §-a által ú jból hatályba helyezett 1870. évi 
XLII. t.-c. 28. §-a értelmében, — a folyó 1908. év 
december hó 31-ik napjával megszűnik. Az ily 
módon üresedésbe jövő 46 választott bizottsági 
tagsági helynek 6 évre; valamint a f. év folyamán 
elhalálozás miatt megüresedett 3 választott bizott-
sági tagsági helynek 3 évre betöltése végett a 
törvényhatósági bizottság a választási el járás meg-
tartását folyó 1908. év november hó 20-ik napján 
tartott rendes közgyűlésében 258—15,803—1908. 
bkgy. sz. határozatával a folyó 1908. év decem-
ber hó 29-ik {kedd) napjára tűzte ki. 

A választás sorrendje a következő: 
1. Az I. vagyis Csapó-utcai kerület választ 7 

bizottsági tagot 6 évre és egy bizottsági tagot 3 
évre. Választási elnök: Szügyi Imre. Helyettesei: 
Pongó Lajos és Balázs Ödön. Választási helyiség: 
a városgazda! hivatal (Gr. Degenfeld-tér 6. sz.) 

2. A II. vagyis Péterfia-utcai kerület választ 
7 bizottsági tagot 6 évre és 2 bizottsági tagot 3 
évre. Választási e lnök: Szabó Lajos. Helyettesei: 
id. Kertész István és Ungváry József. Választási 
helyiség: a ref. egyház épületének tanácsterme. 
(Egyház-tér 17. sz.) 

3. A III. vagyis Hatvan-utcai kerület választ 
8 bizottsági tagot 6 évre. Választási e lnök: dr. 
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Bacsó Dezső. Helyettesei: Harangi Sándor és Tö-
rök Péter. Választási he ly i ség : a ref. egyház épü-
letében levő „tanítók otthona". (Egyház-tér 17. 
szám hátulsó keresztépület.) 

4. A IV vagyis Piac-utcai kerület választ 8 
bizottsági tagot 6 évre. Választási e lnök: dr. Ke-
mény Mór. Helyettesei: Muraközy László és Jám-
bor János. Választási he ly i ség : a városháza köz-
gyűlési terme. (Bejárát a főkapun.) 

5. Az V. vagyis Varga-utcai kerület választ 
8 bizottsági tagot 6 évre. Választási elnök: dr. Ko-
csár Gábor. — Helyettesei: Debreczeni Lajos és 
Szentesi János. Választási helyiség: a vármegye-
ház közgyűlési terme. 

6. A VI vagyis Kossuth-utcai kerület választ 
8 bizottsági tagot 6 évre. Választási elnök: Rickl 
Antal. Helyettesei : Polgári Bálint és Kontsek Géza. 
Választási helyiség: a Városháza kistanácsterme. 
(Bejárat a Kossuth-utcai kapun.) 

A választásra jogosítottak azok, kik az or-
szággyűlési képviselőválasztás folyó évre érvényes 
név jegyzékeiben felvéve vannak, mely j egyzékek 
a választási elnököknek kiadatnak. 

Minden választónak a választás alkalmával 
személyesen előmutatandó igazoló-jegy kézbesit-
tetik s a szavazatlapok is ugyanakkor fognak ki-
osztatni, melyekre mindenik választó az általa 
megválasztani kivánt egyének nevét fel jegyzi. 

A választás, a szavazók nevének és lakhelyé-
nek nyi lvános fe l jegyzése mellett, személyesen be-
adott szavazatlapok által történik; ha a szavazat-
lap több nevet tartalmaz, az Utóbb irt nevek 
számba nem vétetnek. 

A szavazatlapok a választás napján reggeli 9 
órától kezdve délután 4 óráig a választási helyi-
ségben adandók át. A kitűzött időn túl szavaza-
tok el nem fogadtatnak. 

Ha oly egyén választatik meg, ki mint leg-
több adót fizető már tagja a törvényhatósági bi-
zottságnak és a választást elfogadja, helye a sor-
rendben következő legtöbb adót fizető által pó-
toltatik. 

Az, ki több kerületben választatott meg, azon 
kerületet fogja képviselni, melyet a polgármester-
hez intézendő nyilatkozatában megjelölni fog. 

Az I. Csapó-utcai és a II. Péterfia-utcai kerü-
letekben a legtöbb szavazatot kapott 7—7 egyén 
6 évre, az utánuk sorrend szerint legtöbb sza-
vazatot nyert egy, illetve 2 egyén pedig három 
évre megválasztottnak fog tekinteni. 

Felhivatnak tehát a választók, hogy a válasz-
tásra kitűzött időben és helyen igazoló-jegyeiket 
s szavazat-lapjaikat magukkal vivén, megjelenje-

A választási el járásra vonatkozó panaszok, 
vagy a megválasztott tag választhatási képessége 
ellen tett észrevételek, a választástól számított 5 
nap alatt, az igazolóválasztmányhoz — melynek 
elnöke dr. Ujfalüssy ur — nyúj tandók be. 

, Debreczen, 1908 november 30. 

Kovács József, 
polgármester. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Debreczen szab. kir. város közönsége a városi 

csatornázási munkálatok biztosítására zárt aján-
lati versenytárgyalást hirdet. Jelen versenytárgya-
lás tárgyát képezi Debreczen szab. kir. város 
csatornahálózatának kiépítésére szükséges összes 
munkálat, anyaggal együtt. 

A munkálatok együttesen, vagy a következő 
csoportokban biztosíttatnak: 

A) Szállítási munkálatok: 
a) csatornacsövek; 
b) vasfelszerelési tárgyak. 
A) Épitési munkálatok: 
Föld, beton stb. munkák. 
Ajánlat tehető az összes munkákra együtte-

sen, vagy ezen három csoport szerint külön bár-
mely munkacsoportra. 

Ajánlat csakis a Debreczen sz. kir. város ál-
tal kiadott ajánlati és költségvetési űrlapokon 
tehető. 

Ajánlatot tehet minden magyar honpolgár é s 
Magyarországon bejegyzett cég, ha igazolni tudja, 
hogy ily munkálatokat már vegezett. Az ajánlat-
ban kiteendő, esetleg bizonyítvánnyal igazolandó, 
hogy hol és milyen ter jedelemben végezett pá-
lyázó város-csatornázási munkálatokat. 

A csatornázási tervek, vállalati általános és 
reszletes feltételek, nemkülönben ajánlati és költ-
ségvetési űrlapok Debreczenben, a városi mérnöki 
hivatalban (Simonffy-u. 2—b. II. em.) a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlati és költségvetési űrlapok, valamint 
vállalati általános és részletes feltételek pedig 
10 koronáért ugyancsak Debreczenben, a városi 
mérnöki hivatalban megszerezhetők. 

A lepecsételt bor í tékba zárt ajánlatok 
i A. a) csoportra" 

„Csatornázási ajánlatok A. b) csoportra" 
B. — csoportra" 
összes munkákra" 

felírással Debreczen város polgármesteri hivata-
lába 1909. évi január hó 19-ig déli 12 óráig 
adhatók be és ugyanott s ugyanazon napon d. u. 
4 órakor nyilvánosan fognak felbontatni. Elkésve 
érkező, távirati, utó- vagy nyitott, vagy nem a 
város által rendelkezésre bocsátott ajánlati és 
költségvetési űrlapokon kiállított — a vállalati 
feltételeknek vagy ezen hirdetménynek meg nem 
felelő — ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Az ajánlat beadása előtt 1909 január 18-án 
d. e. 12 óráig a város házipénztárába az ajánlati 
összeg 250.000 koronájáig 5%, azonfelüli összege 
után 2%-nak megfelelő bánatpénz helyezendő le-
tétbe és az erről szóló el ismervény az ajánlathoz 
csatolandó. Kinek ajánlata elfogadtatik, bánat-
pénzét biztosítékul a vállalati ősszeg 10%-ára kö-
teles kiegészíteni. 

Debreczen város közönsége fen tart ja magának 
azon jogot, hogy a beérkező ajánlatok közül sza-
badon választhasson, vagy annak mellőzésével 
a munkát más uton biztosithassa. 

Vállakozó ajánlatával mindaddig kötelezett-
ségben marad, míg az ügyben végleges határozat 
hozalik. 

Kelt Debreczen szab. kir. város Tanácsának 
1908 december 10-én tartott üléséből. 

Városi Tanács. 


