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BÓLTI-ÁRÚR ÁRVERÉSE. 
Hétfőn Május 21-kén és a' reá következő napokba min
d e n f é l e B ó l t b e l i a p u i m a t árverésen kívánom el
adatni — az akkor tartandó árverésre a' t. c.^közönséget 
tisztelettel meghívom. Debrecen május hó 1855. 

Özv. B é s z l e r J á n o s n ö. 

Jégfeáriiieiitesitésre megldrás. 
Bekövetkezvén azon időszak, mely alatt a'jégviharok csa
pásai évenként nem csekély pusztításokat szoktak okozni, 
bátorkodunk a' mezei gazdaság tisztelt közönség figyelmét 
a* kőltsönös erdélyi Jég 's tüzkarmentő' 
t á r s u l a t r a vezetni, 's ezáltal számos részvétre annyi
val is inkább felszólítani, mivel e' társulat tagjai maguk
nak egymás között a' szabályok alapján nem csak teljes 
kártérítéssel kezeskednek hanem a' tartalék tökének sza
bály szerinti része benhagyása után a' megmaradóit fölös
legben is részesednek, 's ezáltal minden tag aránylagosan 
csak is annyival járul a' társulat péztárához, a' mennyi az 
évi szükség. Ez pedig a' társulat létesítése óta majd nem 
minden évben az előleges díjból teljesen födeztetett, nem 
csak, de sőt a'társulat rendes tagjai a'reájok esendett 
dijfölösleg részekkel következendő befizetéseiket teteme
sen apaszthattak. 

E' társulatbani részvét akár közvetlen az igazgató
ságnál, akár pedig Debrecenben Hegedűs Károly és H?á-
íadon Kössler J. C. ügyvivő urak közben járásuk által tör-
ténendhet. Kolozsvárt Május 1-én 1855. 

A' cs. kir. m. nyert költsönös erdélyi jég 's tüzkár-
mentö társulat igazgatósága. (485. 1.3.) 

(D. 186.) JrveremdSk. (1.) 
Néhai Wrancsek József hagyatékához tartozó ruha és bu-
tornemii ingóságok, péck mesterséghez tartozó eszközök, 
8 öl száraz tűzifa, 3 köböl 2 véka búza, egy cilinder a-
rany óra 'stb. folyó május 23-kán és folytatólag 24-én, 
mindenkor d. u. 3 órakor, piacutcán 2135. számú háznál 
tartandó árverésen elfognak adatni. 

Kelt Debrecenben május 16-án 1855. 
Szabó Imre mk., tszéki segéd. 

(D. 184.) Komlóssy Óábor (?) 
helybeli lakos — tisztelettel ajánlkozik — a' legújabb iz-
le> szerénti formák és tájképekkel díszítendő szobafesté
sekre, — ablakok, zsaluk és ajtók olajbani festésére — 
Vasba — köbe — vagy fába metszett betűk aranyozására, 
nemkülönben dagoerratip arcképek levételére. Továbbá 
kapható nálla: tisztított 's tisztátlan firnaisz és lenolaj. — 
Lakása Debrecenben Darabosutca elején jobb oldalt máso
dik ház 985-ik szám alatt. 

SS* jSV 4*>#® pengő forint ^M 
H. Böszörmény városában, folyó év Május 8-án reggeli 
viradóra a' Község pénztárából eloroztatván — mely ösz-
szeg közt több egyszázas darabok voltak, ezekközzül há
rom darab egyszázas hátulján ösmertetö jelül ezen nevek 
felirata volt u. m. egy darabon: Pé ter Mihály, mási
kon : S z a v a i G á b o r , a ' harmadikon : T i k i J ó z s e f — 
voltak több 50-en frtosok— 10 öt frtosok — 's kevés 2-ös 
és egyes, — tallérok 20 db — apró ezüstpénz 6-ros 12 
pfrt. Ezen pénz elorozásának útba igazitójá, vagy rólla 
bármely tudomást adhatója, a' H. Böszörmény városi Ha
tósághoz •— egyszersmind ez Értesítő kiadó hivatalához 
bejelentést tevén — legillendöbb jutalomról biztosíttatik. 

(D.189.) Csőd gazdá'szatf állomásra. 
Miszerént a' NLétai uradalom gyapolyi pusztáján udvar-
birói állomásra szükségeltetik egy egyén, a' ki a' gazdá-
szati jártasságon kivül — németül is tudjon, és ha a' szesz
gyártás körüli tapasztalása is volna — azt is megérintheti, 
valamint életkorát is. Jelentkezések folyó évi Június hó 
utoljáig hozzám NLétára intéztessenek. 

NLétón Május 16-án 1855. 
id. I r i n y i Já.n'o s mk. 

(1. 3.) urad. felügyelő. 

(D. 175.) .Hirdetmény. (2.3.) 
1314 kosz Debreceni lakos Eisenberger Móritz részére 
1855 * H. Böszörményi lakos Gellén Mihálytól le
foglalt, 's 348 pftra becsült 1806. sz. a. kert, ház, 's ól, 
— 40 pftra becsült deszkás ól, — 200 pftra becsült két 
köblös telek föld, — 80 pftra becsült öt vékás vidi föld. 
— 80 pftra becsült öt vékás kis zeleméri föld folyó évi 
Június 8-án reggeli 9 órakor a' megítélt 383 pfrt 12 kr. 's 
költségek erejéig a' fentirt szám alatti háznál tartandó ár
verésen 20 pfrt bánat bér letétele, 's a' leütés után, azon
nal készpénzzeli fizetés mellett elfognak adatni. , 

Mely árverésre a'fentirt vagyonokra nézve netalán 
jelzálog! joggal birok a' p. p. r. t. 509. §-a értelmében 
azon hozzáadással figyelmeztetnek, miszerént azt e' bíró
ságnál a'javak eladásáig annál bizonyosabban bejelentsék, 
mert ellenkező esetben magoknak tulajdonítsák, ha a' vé
telár felosztása, az ö hirök nélkül'történend. 

Kelt Debrecenben a' cs. kir. városi kiküldött Járás
bíróságtól Május hó 4-én 1855. ' "' Mannó József 

törvényszéki segéd. 

CD, 162.) Eladé lutszállé. (3.3.) 
.A' Bánkon 4 bogjás kaszálló, mely nyolc év óta nem volt 
szántYá 's csak Juhok 'teleltek rajta, kökuttal ellátva ela
dó. Utasítást ád rólla a' debreceni tudakozó intézet.. 



(D. 179.) K i a d ó . k é t bolt (2.3.) 
Debrecenben Németuteán legaíkalmatosabb helyen fekvő 
egymásba nyíló ké t bői t egy vagy több évekre kiadók és 
mindjárt is átvehetők. Bővebb tudósítást ád a' tud. intézet. 
^Hgf Ugyszinte: Harmincadosutcában 2 szoba — kony
ha — ugyanazon udvarban — egy másik tágas szoba ma
gánosnak kiadó — a' debreceni tudakozó intézet által. 

(D. 160.) Eladó kaszáló. (3. 3.) 
Debrecen határában a' Bánkon 9 bogjás ka szá ló 
örök áron eladó. — Értekezhetni iránta Széputcán 
2171, sz. a. háznál tulajdonos Bauer Anta l l a l . 

Továbbá: 
Bérbeadó kaszáló. 

A' Bánkon 8 bogjás kaszáló bérbeadó. Értekezhetni Kis-
Csapóutcán a' 763. sz. alatti háztulajdonossal. (1-3.) 

Bau Iiicitations Ausscbreibungf. 
Z. 3900 An der römisch katholischen Pfarrerswohnung 

III. zu P. Ladány habén verschiedene Um und Zubau-
ten ausgeföhrt zu werden, die im Konkurswege zu ver-
geben kommen. 

Bauunternehmungs lustige Werkmeister werden daher 
eingeladen sich an der diesfálligen am 30-ten Mai 1. J. zu 
Debreczin im Commissións-Zimmer dieser k. k. Finanz Be
zirks Direction abzuhaltenden Absteigerung zu betheiligen 
und am bezeichneten Orte um 9 Uhr früh mit einem 10 
pceniigen Reugelde einzufinden. 

Die bezüglichen Baupláne und Kostenanschláge kön-
nen vorlaufíg im Expedite dieser Finanz Bezirks Direction 
wáhrend den Amtsstunden wann- immer eingesehen wer
den , und es wird nur im Allgemeinen zur Kentniss geb-
racht dass: 

, auí Maurerarbeiten 1837 fl. 18% xr. 
„ Zimmermans 1968 „ 29 V4" „ 
„ Tischlerarbeiten 530 „ 36% „ 
„ Schlosserarbeiien 546 „ 30 „ 
„ Schmid „ 80 „ — „ 
„ Anstreichersarbeifen 150 „ 32 „ 

und „ Glaserarbeiten 72 „30 ., 
Zusaiimien 5186 fl. 19ü/4 xr. 

veranschlagt sein. 
Von der k. k. Finanz Bezirks Direction. 
Debreczin am 2 Mai 1855. (D. 178. 2. 3.) 

A'po lgá r i Casino r é s z é r e kerestetik, két jó-
viseletü, tiszta ruházatú — kellő bizonyítványokkal 
ellátott szolga — évenkénti 192 pfrt fizetés és szál
lás mellett. Debrecen 27-ik Aprií 1855. 

Ugyszinte a' p. Casinónak két jó állapotban le
vő t ekea sz t a l a eladó levén, az azt megvenni 
kivánók értekezhetnek a' felől p. casinói elnök tek. 
Simonffy Sámuel úrral. Debrecen 27-ik ApriHtöo5. 

Jedd i F e j é r R e z s ö mk. 
(D. 156. 3. 3.) p. cas. felügyelő. 

(D.182.) Helyváltoztatás. (2.3.) 
G u t t e n b e r g e r T h e r é z i a nöi födisz készítő, piaci 
lakását Szentanna utcára változtatta Polónyi ur házafélibe 
2550-ik szám alatt. 

(D.182.) M e g - h l F á s . (2.3.) 
Mgos gróf Csáky Antal Vincze ur, mint családja teljhatal-
mazottja, a' tisztelt grófi családnak a' darvasi közbirtokos
ság ellen Darvas helység iránt lefolytatott perében, egyez
kedés végett Darvason folyó évi Június hó 2-án meg fog 
jelenni: ezen határidőre tehát minden darvasi birtokos ural \ 
azon megjegyzéssel hivők meg az érdeklett értekezletre, I 
hogy vagy személyesen megjelenni, vagy korlátlan teljha- ! 
tatommal felruházott biztosaikat küldeni szíveskedjenek. 

Debrecenben 1855-ik évi Május 8-án. ; 
O l a s z D á v i d 

darvasi közbirtokos. . 

. Ház tfnkéntes elárrére'ztetése. 
Nagyváradon Nagynémetutcában a' 418. sz. a. cserepes ko 
házát özvegy N a g y l s t v á n n é asszony, ki is Debrecen
be vette lakását, önkéntesen a' maga jó szántából e'folyó 
1855. év Július hó 5-ik napján reggeli 9 órakor készpén
zért a' többet Ígérőknek a' fentebbirt háznál dobszó mel
lett nyilvános árverés utján örök áron elfogja adatni, a' 
hová is minden venni szándékozók illendően meghívatnak. 
Addig is pedig a' kinek szándéka volna a*.fentirt ta 
megvenni, értekezhetik rólla Várad-Olasziban az ApátA 
mellett a' 399-dik számú ház tulajdonossával, ki is ezen 
dologban meg van hatalmazva. (V. 66. 2.3.) 

(V. 68.) Malom bérbeadása. (2. 3.) [' 
A' Nagyváradi 1. sz. Egyházmegyei hatóság részéről köz- [ 
hírré tétetik, hogy Szöllös község határában a' pece lany-
hos vízén, Nagyváradtól alig félórai távolságban létező 
Szőllösi R. C. Egyház négykerekű lisztelő malma folyó 
1855-ik esztendő November hó 1-sö napjától kezdve 3, 
vagy a'bérleni kivánók kijelentendő szándékokhozképpést 
6 évekre is haszonbérben kiadandó. 

Az Egyház-megyei Igazgatóság e' kiadásnál az ön
kéntes írásbeli ajánlat utján választván, azért azok, kiké' 
malmot bérbe venni kívánják, 500 pengő forint bánatpénz
nek letétele, és vagyonbeli állapotok kijelelése, vagy ke-
zesseik megnevezése mellett folyó évi Június hó 1-sö nap
jáig írásbeli pecsét alatti ajánlatukat a'Nagyváradi Püspöki 
lakban, az Egyház-megyei hivatalnál —• hol egyébberánt 
a' szerződési feltételek előre is megolvashatok — bead
hatják. .— A' tett ajánlatok .folytáni kiadás eredménye Jú
nius hó 12-én és következő napokon ugyanazon Egyház
megyei hivatalnál lévén megtudható, és a' bánatpénz — a' 
választott bérlőén kívül — visszavehető. 

(D. 181.) H i r d e t é s . (2.3.) 
3985 A' mennyiben Sz. Kir. Debrecen városában mintegy 
1855 hat ezerre menő kéményeknél, a'kémény tisztítás je
lenleg csak egy mester által gyakoroltatik, a' helyi szük
ségletek kellő figyelembe vétele mellett ezennel közhírré 
tétetik, hogy kellő bizonyítványokkal ellátott biztos ké
ményseprő mesterek, folyó évi Június 1-sö napjáig meg
telepedésért , 's iparüzletük helybeni gyakoroltatásáért fo
lyamodhatnak. Debrecenben Április 24-én 1855. 

Csorba mk., Polgármester. 

(V.640 .Eladó.-báz. (3.3.) 
Yáradolaszi uri utcán 694-dik szám alatt tágas kert *s ud
varral ellátott 8 lak 's két előszoba '&• egyébb szüksége
sekből álló ház eladó.— Értekezhetni az ugyanott lakó 
tulajdonossal. 



£ SZAKÁI, IMRE 
i'ioii gyélcs és vászon ke reskedő 
eg]( ajánlja a' t. c. közönség figyelmébe a' legkielégitöbb ju-

neg[ tányos szolgálat mellett 

5 ujdoii rendezett raktárát, 
le| melyben mindennemű Bumbnrg'i, Sziléziai, Hol« 
ety landi creas, .Szepességi és Eperjesi vász

naid ; ugyszinte ágy- 's asztalneműk, íeiiér és 
íyjj festett percálolí, cérna és g-yapot szöve
sd teh. 9 's minden egy vászon-kereskedéshez tartozó cikkek 

egész kiválasztásban kaphatók. 
M SÜSS* Raktára van Cegléd utcán lek. D e r e c s k e i n o 

asszonyság háza alatt. (5. 6.) 
J (D. 114.) Eladó ház. (4*6.) 
';' Debrecenben a" külvásártérhez közel Hatvanutcán 1538-ik 
' sz. a. tágas udvaru ház kedvező feltételek mellett eladó.— 
'' Van rajta négy épület, az első cserepes épületben van két 

tágas szoba és konyha 's alattok pince, — a'második ná
das épületben van két szoba, konyha és két istálló 16 ló
ra, — a' harmadik épületben van egy szobául iá használ-

! ható kő kamara, és két istálló 14 lóra, — a' negyedik é-
y pületben van egy tágas sertés ól, felette kettős góré 's 
''l mellette 5 öles szin lepadlásolva, mely is könnyen istálló

nak fordítható; az udvaron bö vizű kö kút jó állapotban. 
&, Továbbá 30y2 öl igen közei eső házutání földjén van egy 
I 12 öles uj épület, mely magában foglal két szobát és kony
ít hát 's 40 darab marhára való istállót. A' venni szándékozó 
d értekezhetik a' bent lakó tulajdonossal, vagy Füvészkert 
I utcán 1085. sz. a. ügyvéd O l á h K á r o i y úrral. 

! CD 172.) HEINRIK és TÁRSA ' c«. ao 
i kereskedésükben a' legfrissebb és jó sürü 's újonnan 

legnagyobb szorgaíommali készületű: 

É L E S Z T Ő 
| mindennap kapható, 's itcéjének árra: csak30kr. p. 
( A* t. c. közönséggel tisztelettel tudatja. 
j Debrecen május hó 1855. 
i II. Seheer et Comp. 
' EiAS GOTXIÉB 

Nagyváradon Sasutcán tisztelettel jelenti, hogy mindenféle 
II álladalmi papírokat de főképpen földtehermentési kőte-
, iezvényeket, és az 5% álladalom kölcsön! bizonyitványo-
\ Jkat, a' legnagyobb áron azon kötelezettséggel veszi meg, 
i hogy ö minden hátralevő befizetéseket, mind egyes sze-
,.; mélyektől, mind pedig a'községektől olly feltétellel vál-
'.< lalja magára, hogy ha ők az eladáshoz felsőbb hatóságtól 
l. engedelmet nyertek. CD- 149. 2. 3.) 

:' Kiadó bélt, lak szobákkal. 
ír, Debreczenben a" nagy piacon, a' keleti soron, 2138. sz. a. 

háznál: egy két ajtóra nyilo tágas bolt, 3 szobával egy ál
lj covennel, fatartóval és pincével, folyó 1855-ik évi Pun
ul, küsdtöl kezdve kiadó. Értekezhetni ugyanott a' tulajdonos 
,e. — M o l n á r Á g o s t o n úrral, — vagy szintén Debrecen-
tó ben Ceglédutcán 19. sz. a. lakó Molnár György ügyvéddel. 

Kelt Debrecenben Május 8-án 1855. °(D.176. 2.2.) 

(V. 65.) Haszonbérletek. (2.3.1 
Az állam részére lefoglalt's alább megnevezendő rész bir
tokok és javadalmak, az alábbi sorozatban külön külön 
folyó évi Június hó 5~én az aldljegyzett cs. kir. kerületi 
pénzügyi igazgatóság irodájában délelőtti 9 órakor tar
tandó nyilvános árverés utján 1855-ik évi Szentmíhály 
napjától számítandó három egymásutáni évekre a' legtöb
bet ígérőknek, felsöbbi jóváhagyás kikötése mellett, ha
szonbérbe fognak adatni, nevezet szerint : 

í. A' H o d o s s y M i# k 1 ö s f é 1 e tömeghez tartozók. 
1. Délbiharrnegyei Artánd helységben, egy urasági és 

három cseléd lakház, majoros kert, hozzávetőleg 316 hold 
résszerint szántó, résszerint kaszáló földek, a' közlegelő 
használata. 

2. Az ottani vendégfogadó, állással és mészárszékkel. 
3. Az ádámi pusztai birtok ugyanazon megyében, a' 

rajta levő három rendbeli lakházzal, juh színnel, kuko
rica góréval, szérüs kerttel, megközelítőleg460 hold szán
tó és kaszálló földekkel. 

4. Északbiharmegyében kebelezett Esztárd helység
ben, egy urasági két cseléd lakház, egy száraz malom, 
molnár lakkal. megközelítőleg 236 hold szántó és kaszáló 
föld, a' közlegelö használata. 

5. Lunkaszprie helységben délbiharban, az ottani lakó 
és pálinka ház, két külön, összesen öt kőre alkalmazott 
vízimalom, korcsmaház, tulajdon italok kimérési jogával, 
megközelítőleg 16 hold szántó és kaszálló földek, a' köz
legelö használata. 

II. A 'Fényes Dienesfé le . 
6. Érsemjéni pusztai birtok, éjszakbiharmegyében egy 

lakházzal, istállóval, megközelítőleg 180 hold szántó és 
kaszálló földekkel, és mintegy 40 holdnyi nádas területtel. 

Hová is a' vállalkozók 10%tos, 's igy azon sorozat
ban , melyben a' fentebbi birtokok és javadalmak kurvák, 
120—94—200—110—100-70 pengő forint bánatpénzzel 
ellátva, azon megjegyzéssel hivatalossak, hogy az árve
rezési feltételek az alól jegyzett cs. kir. pénzügyi Igazga
tóság irodájában megtekinthetők. 

Az árverezés kezdete előtt, írásbeli lőpkros bélyeg
gel 's illető bánatpénzzel, vagy ennek valamely cs. kir. 
pénztárnál bekövetkezett letételéről szólló nyugtával ellá
tott, lepecsételt, az árverezés bevégezlével, azonnal fel
nyitandó ajánlatok is elfogadtatnak. 

Nagyvárad Április hó 24-én 1855. 
A' cs. kir. kerületi pénzügyi igazgatóságtól. 

G e r v a y. 

(V. 59.) Eladó ház. (3 .3 . ) 
Néhai Tar Jánosné hagyatékához tartozó V.Váralján 
Vártérutcában 187. szám alalí fekvő jó karban levő 
zsendeíyes fedelű kőház — alatta nagy pincével 's 
az ezen házhoz tartozó telek a'rajta levő többi épü
letekkel — 's fákkal beültetett nagy kerttel — a' f. 
ÓYÍ május 21-én délután 3 órakor árverés utján el 
fog adatni. • K i s s F e r e n c mk., figyelő 

mint cs. kir. orsz. t.széki kiküldött. 

(D. 164.) K l a d é ház . (3.3.) 
Debrecenben Németutca végén Kun Károly ur vendéglőjé
hez negyedik — az öreg Mészárosféle 1664-ik szám alatti 
jó karban levő ház, — 2 szoba, 1 konyha , 2 kamara, 
pince és istállóval ellátva kiadó. — Értekezhetni KádaSut-
cán 1875. sz. a. S z a t m á r i G á b o r r a l . 



Cs. k. Ausztriai szabadalommai és k. Bajor és 
Porosz helybenhagyással 
Br. Borchardt S S 

Illatos orvosi Rövény-szappana 
a' legtekintélyesb orvosok és magán egyének hi
teles és dicséretes itéllete és elismerése szerént 
még eddig utói nem ért jeles tulajdonai, gyógyító 

||i és meglepő hatása által, még az éveken át elha
lj nyagolt bőrön is minden hasonló készítmények közt 
'"' első helyet foglal, ezen szappan több növényi illa— 
li tos és olajos részeken kívül ásványi részeket is 
III tartalmaz , melyek ezen szappan hatását sajátsá

gosan meglepővé és jellemzővé teszik. Egy kísér
let általi meggyőződés ezen szappan használatát 
mindenkinek nélkülözhetlen napiszükséggé fogja 
tenni. 

Hv. R o v c h a r d t n ö v é n y - ^ ^ ^ ^ ^ 
s z a p p a n a ezután is csak zöldnyo- ^ORCHARDT^ 
matu fehér papir borítékba az ide mel- ÍL^^^mj) 
lékelt eredeti pecsét alatt 24 pkrvaí ^ ^ ^ ^ ^ 
árultatik, mire a' sok utánzások miatt a' v evők 
figyelmeztetnek. 

^£g* i>r. Suin de Boutemard ^M 
i l latos fon'-tésstája 

a' legalkalmatosb szer az iny és fogak egéssége-
sen tartására és az ott termő kártékony ülepedé
sektől való megmentésre a' fogaknak fájdalmatlan 
és ártatlan módoni megfehéritésére ugy a' fénymáz 
fentartására és rósz szag eltávolítására, rothadás 
és keserves fogfájások megelőzésére, a' felett az 
inyet erősiti, a' fogak lódulását meggátolja és a' 
lehelletet kellemesen frissíti. Ezen átalánosan el
ismert jeles tulajdonai által D P . Sfuln d e B o -
u t e m a r d f o g t é s z t á j a , közméltánylást 's a' 
legtágabb körökben növekedő fogyasztást vivott ki 
magának, mivel azok, kik csak egy kísérletet tet
tek is — ujabban előszeretettel veszik. 

D P . <§>nin d e B o u t e s t a a r d f o g t é s z 
tá ja egész és fél adagokban 40 és 20 krrért árul
tatik , a' hátulján vc:res és arany bronz nyomatban 
D P . S u l i i d e B o u t e m a r d család-címe és 
kézmásolata láthatd, mire a' sok hamisítások miatt 
a' vevők hasonlóul figyelmeztetnek. 

E g y e d ü l i r a k h e l y e ^§£M a" fentebbi 
hirü két jeles cikknek— D e b r e c e n b e n 

kereskedő Csanak József és Cegiédutcai gyógy
szerész R.Vince Károly— Cegléden: A. Kristóf— 
NVáradon.- Hazella Mátyás és Janky Antal — 
Kecskeméten: Szvartz és Reiner — NKárolyban : 

lg SchőberI Károly — N.Mihályon .• Brenning Ferenc 
1 — S. A. Ujhelyben: Frohlik Antal és fia — íszat-
I maron Weisz János — Szolnokon gyógyszerész 
1 Schefiftsik István uraknál. ( i . D. 55.) (6. 9.) 
•^|spBíigtiMa«w»gjgj irotam tttm^íi tm»mmmm#m>mmd£ 

CD 191.) VEVÉS és VÁLLALAT. 
Yan szerencsém a' t. c. közönségnek jelenteni, hogy min
denféle á l l ada lmi -papírokat fttldtehermeni-
tési kö te l ezvényeke t megveszek, ugyszinte mis-
den Ilyes p a p i r o k szál l í tását magamra vállalom. 
(i. 5.) Bészler Károly. 

(D. 187.) Árwerenűö háx. • (i.) 
Özv. Eröss Mihálynö Kovács Zsuzsannának Debrecenben 
Ceglédutcán 2496. szám alatti 3500 váltó forintra becsült 
háza folyó május 22-én, d. u. 3 órakor, a' tulajdonos ké
relme folytán, a' helyszínén tartandó árverésen elfog 
adatni. Kelt Debrecenben május 16-án 1855. 

Szabó i m r e mk., tszéki segéd. 

Önkéntes haszonl>éri árverés . 
ÍI15 p. ü. A.' Debreceni ref. Collegiumnak MiliályfaJyai 
1855 ' ' ugy nevezeti Osváthféle részbirtoka 1856-diki 
Január 1—tol 1859-ik évi Január i-ig számítandó 3 évre 
haszonbérbe adandó levén: e' végetti önkéntes árverése 
a' bérleni kívánók meghivatnak. 

Az árverés folyó évi Május hó 29-én d. u. 3 órakor 
Mihályfaiván a' városháznál fog tartatni. 

Kikiáltási ár egy egy évre 150 pfrt, bánatpénzül 30 
pfrt leteendő, — a' haszonbér félévenként előre kívánta
tik; —. fekvő vagyonnal nem bírók alkalmas kezest tar
toznak állítani. 

A' többi feltételek megtekinthetők a' Diószegi cs. kir. 
szolgabiróságnál, vagy a' fentirt Collegium ügyvédjénél 
Debrecenben fő iskolatéren 811, szám alatt. 

Cs. kir. szolgabírói hivatal mint járásbíróság. 
Diószegen Május hó i 5-én 1855. 

N a g y J ó z s e f mk. 
(D. 192. (?) cs. k. s. szolgabíró. 

(D. 193.) Eladó.csinos bútorok (?) 
u. m. sifonok , ágyfák, kissebb nagyobb asztalok, kanapé 
— hozzá való székek — 's nagy karos székek (fotelek) 
komódt kasztén 'stb. szabad kézből eladók. 'Utasítást ád 
Debrecenben a' tudakozó intézet. 

(D. 180.) Eladó ker t i szelő. (2.3.) 
Debrecenben az úgynevezett homok kert első járásában — 
a' váradutcai ivókutnál levő szőlőskert kapunál bemerne 
közel — 9 kapa jó karban levő szőlő — szép pajtával, jó 
ivó vizű kúttal — nemes fajú gyümölcsfákkal — körül lu
gasokkal rendezve, minden órán eladó. — Utasítást ád a' 
debreceni tudakozó intézet. 

K é t jó-zongora. 
A*. egyik eladó, másik havonként bérbeadó Deb-

S | P ^ f recenben a' tudakozó intézet által. Ugyanott egy 
é l t e s é komodt kasztén és sifon eladó. 
Egy Z o n g o r a t a n í t ó — tanítási órákra ajánlkozik — 
Debrecenben a' tudakozó intézet utján. 

KihúzottLotteriai számok 1855. Budán Máj. 5-én 4 3 , 4 7 , 82 , 5 1 , 2 1 . Bécsben Ápril. 28-án 57 s .15,10,62,-21, 

Kiadja Ballá Károly. — Nyomatik Debrecen város könyvnyomda'jában. 


