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Egyes szám ára 4 „ 
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kiadói iroda : 
Piacz városház-c'pülottel 

szemben a Molnárné-féle 
épületben. 

, DEBRECZEN-NAGYTARADI 
ÉRTESÍTŐ. 

TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 

Hirdetési d i jak : j 
Négy-hasábos p e t i t ' 
sorért 5 kr ; többszö-j 

rinél 4 kr. 
Nagyobb és többszöri 
hirdetéseknél nagyon 
kedvező engedmények; 

tétetnek. j 
Hirdetések í-s cUMlíotísck 
helyben a kiadói Imulíiliinl,] 
.Csátli y Kiír o l y és T «s-| 
I e g d i K. L a j o s künyvko ] 
reskodésclion; Budapesten, 
líéc-ben és i'rűgábim H ÍI K 
• e n a t o i II és V o gf o r hir-l 
dtítósi iiitúxclúbcn fogiidlnt-

nnk el. 

A konventről. 
Debreczen szept. 12. 

Mire e sorok napvilágot látnak, 
nagyon hihetőleg be lesz fejezve a ma
gyarországi reform, egyházak egyetemes 
konventjének gyűlése, mely városunkban, 
a Kalvinismus ősfészkében tartatott meg 
a napokban. 

Nagy fontoságunak,, mélyen kiható-
nak volté gyűlés előre, jelezve,, olyannak, 
mely forduló, vagy uj korszakot nyitó 
leend a reformátusok történelmében. 

És valóban annak is kellett volna 
lennie de hogy valóban az leend-e ? azt 
most, midőn e sorokat irom, midőn a 
gytiléskezésnek közepén vagyunk, előre 
meg jósolni nem lehet, — miután ne
künk, magyaroknak az is specifikus jó 
tulajdonságunk hogy nagyon sokat 
szeretünk beszélni. 

Össze ült az egyetemes és, konvent, 
kogy megállapodásra jöjjön a zsinat 
egybehívására, hogy megállapítsa az 
egyház uj szervezetét s hogy megvitassa 
az iskolai uj javaslatokat — s két napig 
Kellett a fölött eszmét cserélni, hogy 
tárgyaljunk-e vagy ne tárgyaljunk ?. 

De hát végre is hozzá kezdtek a 
tárgyaláshoz. Tárgyalják a zsinat össze
hívásának módozatait, később sor kerül 
az iskola ügyre, mely szerintem a leg-
fontosa a legelsőbb ügy, mert a pro-
tentáns tanügy mezején a positiv cselek
vés ideje érkezett el, midőn nem a mul
takon sóhajtozni nem egyes jogok kép
zelt megnyirbálása fölött kell hazafias 
szónoklatok közt keseregni, dicciozni 
a suprema inspeccio körül irása felől, 
mely lehetne akár minő is ha jó, kifo-
gásolhatatlan állapotban lenne tanügyünk 
— de igen is tenni gyorsan tenni kell, 
mert „pericula est in mora" és j ó 1 ki 
fogásolhatatlanul tenni, mely a kor 
igényeit kielégítse, hogy ne legyen kö
pönyeg az autonómia védelme, hogy 
ne fogják ránk protestánsokra, azt, mi
szerint azért tiltakozzunk a supréma in-
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Debreczeni irók és irófélék* 
Fény és árnyképek. 

XIII. 

Sípos Bálint. 

A mai kor már nem nevel, hanem 
teremt politikusokat. 

Hajdanában az ember elvégezte a 
jogi tanfolyamot, azfán jurátuskodott 
egy pár évig, ha volt valami táblabíró 
„uram bátyám"-ja, beválasztatta magát 
a vármegyéhez esküdtnek, egy néhány 
esztendeig gyújtogatta nagy tajtpipáju, 
nagy szakállú, s nagy bölcsességü szol
gabirák és viczispánok számára a fidi
buszt, s mikor már nagyapának készült, 
bele mert szólni a vármegye dolgába 
is — lévén akkor az ország sorsa is a 
— vármegye dolga. 

Most másként van. A fiatalember 
a 6-ik gymnasiumban észreveszi, hogy 

speccio törvénytelen szabályozása ellen, 
mert hiányaikat akarjuk eltakarni. 

A reformált hitfelekezet nem csak 
a múltban volt hivatva nagyszerepet 
játszani, de missiója van a jövőben is 
és ennek csak azon esetben foghat meg 
felelni, ha egyházszervezete, alkotmánya 
és tanügye oly színvonalon álland, 
minőnek a korszellem igénye lenni sür
gősen és elodázhatlanul megköveteli. 

A városnak kebelében lefolyt 
gyűlés biztosíték arra, hogy a protestan 
tismus nem fog hátra maradni sőt zászló 
vivő leend az előhaladásban. 

A protestantismus jelen hős lelkű 
bajnokai, kik oly törbetlen hazafisággal 
buzognak a jogok megvédése mellett s 
az előre haladás érdekében oly önzetlen 
lelkesültséggel fáradoznak, — példák 
nyújtanak a most növő és helyökbe lé
pendő generatiónak arra . nézve, hogy 
mint legyenek erős oszlopai rendithetet-
hivei a protestantismusnalr,jmely őre volt 
és őre lesz a magyar nemzetiségnek min
den kor. 

A nagy zsinat, mely majd egybe hí 
vatik reményeinknek bizonyára teljesítője 
lesz — s aprotestantismus az uj alapon 
virágzó és áldásos gyümölcsöket hozzó 

ügy legyen! 
Sut. 

Külföldi szemle. 
Csapataink e hó 8-án csakugyan be

vonultak Novi-Bazárba. A főbb pontok mái
éi vannak foglalva. Eddig még semmi aka
dály nem adta elő magát, hanem most már 
azt irják, hogy Plevjeból, melyet e hó 11-én 
szállottak meg csapataink, — nem akarnak 
távozni a törökök, s mára bevonulásnál egy 
hajszálon múlt, hogy a két fél össze nem 
tűzött. 

Helyzetünk Novi-Bazárban tehát min
denesetre kétségen, s a hadvezényletnek 
minden áron oda kellene törekedni et hogy 
a legkisebb súrlódás is elkerültessók. — 
Hisszük, hogy eljárásából nem fog hiá 
nyozni a tapintat. 

ő már s o k a t tud, bemagol egy néhány 
vezérczikket, s tanulmányozza a politi
kai kátét Osernatonytól és Verhovaytól, 
8 ha sikerül neki kilenczven-kilencz 
hazafias phrarist egy politikai czikké 
kögiteni, akkor beáll valamelyik vidéki 
laphoz politikusnak, a ki ítél az európai 
konstellatiok felett, gróf Andrássy poli
tikáját elbírálja, s oly világra szóló ese
ményből, hogy Beaconsfield lord egy 
vasárnap reggel a csizmaszáron kívül 
hagyta a strupliját, megjósolja a közel 
jövőben lebegő európai háborút. Sőt 
midőn egy szép reggel jó álom után fel
ébred, azt is elképzeli, hogy hullanak 
össze a koronák, s lesz köztársasági el
nök minden politikai újság iró. 

Persze ez a politikai tollforgatásnak 
k ö n y e b b módszere A recepje ez: 2 
uncia folyékony stylus, 2 uncia történel
mi ismeret a függetlenségi harcz törté
netéből, 3 uncia negatio, 24 uncia abból 
az ismeretes mondatból, hogy „hunezut 

Rövid hirek. 
— Anglia nagyon meg van akadva 

az afgánokkal. Brittania követe és a követ
ség személyzete a napokban legyilkoltatott. 
Anglia ezért fényes elégtételt akar venni, 
de nehezen boldogul, mert az összes tör
zsek fellázadtak ellene. — Matlridhan 
világkiállítás fog rendeztetni. — A hol' 
gárole folyvást nagymértékben háborgat
ják a törököket, ügy látszik, hogy e két faj 
sohasem tud egyetértésbe jutni. — Hay-
inerle báró e hó közepén ves'zi át Ánd-
rásyitól a külügyminiszteri tárczát. — Az 
orosz hadseregből a török-orosz 
háború idején az ázsiai hereztéren. 70,000 
emberesett el. — A tartmnánygyii' 
lés Zágrábban a nőket szavazati joggal 
ruházta fel. — Szerajevó csakugyan 
czivilizálódik. Most gázgyárt akarnak ott 
felállítani. 

Hazai szemle. 
(-^i —s.) A hazai ipar érdekében 

igen nevezetes tényt emiitünk fel olvasóink
nak. Még ez évben november 15*én meg 
fog nyittatni hazánk fővárosában az első 
közép iparos-iskola, mely hivatva van ügyes 
munkavezetőket és kisebb vállalkozókat ké
pesíteni. 

Aki ismeri a magyarországi iparvi
szonyokat, az bizonyára hamar átlátja egy 
ily intézet szükségességét; az nem fogja a 
kormány e tényét hidegen fogadni — nem
zetiségi szempontból sem, mert valljuk be 
őszintén, ugy a munkavezetők és vállalko
zók, mint az iparosok közt is túlnyomó az 
degen ajkú elem s ezek jobban boldogul
tak és boldogulnak, mert — képzettebbek 
mint a magyar ajkú iparosok, — kiknek fő-
czéljok megtelepedni és családot alkotni — 
aztán politizálni. 

Keméljük hogy több nagyobb hazai 
városban nem soká fog hasonintézet felál
líttatni, melynek 3 osztályát elvégzett ipa
rosaink bizonyosan kifogják állani a ver
senyt képaettség tekintetében a külföldie
kével is.*) * 

*) E czikk csaknem kivonata a Debr. 
Ellenőr f. hó 11 ki vezérezikkének. Tájéko
zásultudatjuk olvasóinkkal, hogy az egy 
tollból, szerkesztőnk tollából került ki. 

A fővárosban czélbavétetett egy or
szágos kereskedői egyesület alakítása is, — 
a mely azonban a részvétlenség hideg kö
zönye miatt nem tud megalakulni, ami elég 
jellemző, a mi fővárosi kereskedőinkre. 
Most már az „iparos kör" mintájára, »ke
reskedői kört" akarnak létesíteni. 

* * 
* 

Kézsmárkon szövészeti tanfolyamot 
nyittat a kereskedelmi miniszter, melynek 
hivatása volna a Szepességen nagyban ter
melt lennek a megfelelő földolgozás által 
kellő piaezot biztosítani, aztán pedig a HZÖ-
v^szetben jártasokat alaposan kiképezni e 
szakban. — Szép lesz ; csak aztán ugy ne 
járjon, mint a szekszárdi selyem gyár, mely 
h|rtelen beszüntette a munkát, pedig hejh 1 
de nagy összeg, de sok millió megy ki ebből 
az elszegényedett országból azokra a su
hogó selymekre, melyeket asszonyaink hor
danak ! 

Fővárosi hitek. 
— iiajner JP/iI volt belügymi

niszter szivén lőtte raadát. üogyilkoságát 
életuntságból követte el. — Sir. Hanti-
vánszky Antalt nngy ünnepélyeség-

| gel iktatták be az evang. főfelügyelői mél
tóságba. —- Vizeniit -válópert tárgyal 
á héten a legfőbb Ítélő szék. Ezekközt több 
előkelőség válópere van. — Wagner 
Sándor hazánkfia ki régóta Brazilliábau la
kik s ott dúsgazdag lett a napokban haza 
fog érkezni. — A szint leépezde nö-
növendélkei a drámai előadásokat a 
zenekarból nézték végig, azonban a művész
nők vagy micsoda palántok nagy zajt csinál
tak és mindég feltűnést okoztak, a miért 
onnan más helyre költöztetnek. — Mmn-
kácsi Mihály csütörtökön utazott visz-
sza Francziaországba. —2 fílaháné 
Bécsben van. 

Vidéki hirek. 
— Arany lalcoelalmát ültn e 

hó l-én Szűcs Gedeon a fehérmegyei abáni 
egyház gondnoka. — Slopronyhan egy 
uri mulatságban ellopták egy vendég arany 
óráját. — Éögy temesvári asszony 

a német,u s 80 uncia fogcsikorgató, fel
háborodás zószszával spékelt hazafiúi 
kesergő zokogmány. 

A világért se mondom, hogy Sipos 
Bálint ezt a reczeptet megcsináltatta. 
Hanem a kém szerből kapott egy kávés 
kanállal. — Lehet ugyan, hogy evő 
kanállal is szedi, inert ő foglalkozik a 
m a g a s politikával. — Dicséretére le
gyen mondva, a mit bevett meg is tudja 
emészteni[; legalább maga magának 
használ. Annyira, hogy a beavatottak 
már ki is találták, hogy csupán azért 
nem ő a „D-nK főmunkatársa, m e r t 
nem ő a k a r m e g h á z a s o d n i . 

Egyénileg egészen más ember. A 
ki ismeri a szerény, csendes természetű 
ifjút, alig hinné, hogy az ő báránybőré
ben rejlik az a mérges politikus, a ki 
előtt csak ugy kuezorognak gróf And
rássy, Bismark, Gortsakoff, a ki Napó
leoni könnyedséggel eszkábálja az or
szágok jövendő térképét. 

Különben csak mint ember Sipos 
Bálint, mint politikus (S. B.) így van 
aztán a D-nnek (S. B.)ge, s a „D, Elle
nőrnek* (B. S.) e. A mi mindkettőjük
nek igen kellemetlen, mert igy nem áll
hatnak egymással szembe. Hogy lehetne, 
mikor a mi az egyiknek eleje, az a má
sik hátulja, s a mi a másiknak hátulja, 
az az egyiknek eleje. — Doppelt mal-
hereux! 

Hogy Sipos Bálint jó stylista hasz
navehető munkatárs, az; ismeretes dolog, 
pedig tulajdonképen neki ö t s z ö r r o-
s z a b b újságírónak is szabad volna lenni 
mint a főmunkatárs (megérti ezt Sípos 
Bálint). Igazsága van, ha nem teszi. Mi
ért tenné, mikor a „Gyürü zsidó leányá
nak u az csak az apja, ő pedig maga a 
s i p o s . 

Suhogá, 

Mai számunkhoz egy ív melléklet van csatolva. 
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megszökött egy katonával elvivén férje» 
minden készpénzét és ékszereit. A férj ke
resteti nejét ? Nem, csak a pénzt 1 
és ékszereit. Tja az asszony ingatagi — 
Szegeden egy 16 éves fiút fognak meg
keresztelni a napokban. Szülei nem találtak 
1863-ban keresztkomát s igy maradt el a 
keresztelés. — Böcsök István szegedi 
gazda csak 90 éves, hanem ez az idő nem 
gátolja abban hogy feleségül ne vegye szive 
választottját a ki fölött csak 70 év tavasza 
repült el. - Hát hiszen a bibliai Sára pél
dája megújulhat még! — Egy csepregi 
parasztember pedig épen 95 éves s 58 éves 
asszonynyal lép firigyre. Vajon melyik fog 
féltékeny lenni ? 

Még egyszer a mi főreál-
tanodánkról. 

A „Debreczeni Ellenőr" f. hó 9-iki 
számában egy olyan czáfolat-féle jelent meg 
az „ÉrtesítőK-ben közé tett két czikkemre, 
hihetőleg az igazgató Gelenczey Pál ur tol
lából. A ezáfólat különben elég szűk szavú 
sőt semmit nem mondó, nem ugy mint ta-1 
valy az „Ellenőriben, midőn csak ugy Ju
piter tonans módjára hullatta G-elenczey ur 
a menyköveket melyek nem engem értek, 
hanem a reáliskolát sulytották. 

Azt mondja a czikkiró, miszerint ón 
azt állítom, hogy a „ főreáltánodá"-ban 50 
növendék sincs és ennek V4 sem debreczeni. 
Ilyen formát igen de azt még sem irtam 
hogy: 50 növendék közül alig XU a debre-
czeni születésű. Az 50-et csak k e r e k s z á-
m u 1 vetem föl, a mi czikkem figyelmes és I 
nyugodt átolvasásából kitűnik. — Vegyünk 
125 öt. Akkor állitásom szerint ebből deb-1 
reczeni 30. No hát a számok megczáfolnak I 
— de nem sókkal I 

Szent igaz hogy sokra tevém a reál- j 
iskola egy évi budgetjét. 50000 forintból! 
hajlandó is vagyok engedni. De a 22 ezerl 
forintban nem egyezem meg. Számítsa bel 
Gelenczey igazgató ur a vallás és torna ta
nárok fizetését; vegye figyelembe, hogy 
mennyibe kerülne idegen lakásban a béren-1 
dezés, a tanszer muzeumok felállítása és 
gyarapítása? Biz azt a 22 ezer forintocskát 
meg kellene tódni egy pár ezer forintocs-1 
kával. Ugye?! 

Azt én nem állítottam hogy a minisz
ter mostanában beakarja szüntetni a reál
iskolák. Én azt irtam hogy „maga a t a n 
ügy m i n i s z t e r sem s z e r e t i ezen 
i s k o l á k a t s a g y m n a s i u m i t an te rv 
m á r i s o lyan , mely b i z t o s í t é k o t 
n y ú j t a r r ó l , h o g y a r e á l i s k o l á 
k a t m e l l ő z n i l e h e t m i n d e n k é p . " 
— Ez csak aztán egészen más, mint a mit 
Grelenczey Pál igazgató ur állit. És én most 
is szentül megvagyok győződve, hogy a kul-
tus miniszter nem tekinti édes gyermekének 
a reáliskolát. Hogy ebben az évben nem 
szünteti be a reáliskolát, az bizonyos. Sőt 
én azt hiszem hogy nem is fogja soha; de 

hiszem azt, miszerént lassan gymnasiumok-
ká fognak átalakíttatni. — Nem mindenütt, 
de sok helyen. 

Végül tudomásul veszem hogy a főre-1 
áltanoda növendékeinek száma nagyon meg
fogyott. Nem én, nem az én czikkeim okoz
ták azt. Okozta azt az idő szelleme. Mikor 
György Aladár megszapulta a kollégiumot 
bizony nem fogyott a növendékek száma!... 

Most egy időre le teszem a tollat. 
Nem fogok a reáliskoláról irni. Szeretném 
megkérni az igazgató urat, hogy czáfolja 
meg czikkem többi állításait is, de elenge
dem. Nincs kedvem polemizálni, de a tisz-
teséges eszme cserétől soha sem riadok 
vissza. — Tollal küzdhetünk egymás ellen, 
eszme, harczoljon eszmével, de aztán tovább 
ne merjünk, mert a bajt szenvedni leszünk 
kényszerítve. 

Szombati János. 

Színészeink ÍV.- Váradon. 
XXIII. 

Szept. 2-án Konti karmester javára 
adatott „Az arany chignon" czimü operetté. 
Az uj operetté zenéje egyáltalában nem üti 
meg a mértéket, a polkák és keringők thé-
mái nem sok eredetiséggel bírnak s csak a 
kütéltánczos gymnastikai mutatványai tet
szettek (!!) A mese elég mulattató; s a sze
replők sok igyekezettel játszottak. 

Szept. 3-án Varga Jánostól „ A malom 
alatt." Népszínmű 3 felvonásban. A darabot 
ismerik olvasóink a múlt szinidényből. — 
Megbukott az nálunk. Ott sem aratott si
kert. Az előadásban kitűntek Lovászi, Nyil-
vay, Szabó B. és Foltényi. Közönség sehol. 

Szept. 4-én Ferenczy javára „ A haza
tértek" czimü dráma adatott Hegedűstől. A 
jóra való színész törekvését üres, ház ko
szorúzta. Az előadás elég jó volt s a jutal
mazott szépen játszott. I: 

Sept. 6-kán Traversz jutalmául ada-1 
tott „Az ördög bibliája." Ez a darab is ugy. 
járt Váradon mint nálunk. Nem tetszett. — j 
De Traversznek volt tele háza; kapott ko- j 
szorut éz tapsot eleget. Mándoky határo-1 
zottan elejtette szerepét. — A „N.-Várad* i 
megjegyzi TörÖknéről, hogy fájbalmas két
ségbeesése egyszerű siránkozás volt. Lata-
bár túlzott. Szathmáry Á. kevés humorral 
játszott. Az előadott dalok eléggé tetszettek. 

Sept. 7-én „Kerekes András." — A 
gyönge darabhoz járult a gyönge előadás. 

Sept. 8-án Bocaccio operetté 3 felv. 
ez idényben 4 szer. 

Szept. 9-én Lear király, Schakes-
pearetől. Lovászy jutalomjátéka. Üres ház 
és gyönge előadás Valódi rzoniai volt a 
„Várad" szerint jutalomjáték. A jutalmazott 
különben tanulmányt és igyekezetet 
árulta el. 

Szept. 10-én adatott A korneíli ha
rangok Zsermént Mándokyné helyett Dal-
nokyné énekelte jó sikerrel. — Közönség 
közép számmal. 

Pikantériák: 
X. asszonynál voltak uzsonnán. A.-né 

megszóllitja B. asszonyt a mint tőle jöttek. 
— Milyen szép gyermeke van ennek 

az X.-nének. 
— Valóban kedvesem, igazi szépség. 
— De vette-e észre, hogy mint ij-

jedt meg, valahányszor a csengettyű meg
szólalt. 

— Hihetőleg félt akkor, hogy — rajta 
kapják. 

K. ur megnősült. Ő szegény sensál 
volt, a felesége pedig még sokkal szegé
nyebb. 

— Nos hoztál-e pénzt kedvesem, 
hogy ebédet készítsek, kérdé az asszonyka? 

— Nem édes, nem hoztam. Ma nem 
tudtam keresni egy fityinget sem. — Azzal 
átölelte a kis asszonykát, s összecsókolgatta 
tüzesen, hosszasan. 

Este ismét üres kézzel tér vissza. 
Az asszonyka szomorúan oda áll a 

kályha mellé s ajkát ahoz nyomkodja. 
— Mit csinálsz édesem ? 
— Melegítem — a vacsorádat. 

* ' -a-* 
Egy fiatal házaspár més? gyermekte

len lévén, s a férj elpanaszolja a bajt egy 
ismerős kedélyes öreg orvosnak, kéri, te
gye boldoggá egy kis jó tanácscsal. 

— Tudod kedves öcsém — mond a 
tréfás doktor, — ha a jó gazdasszonynak a 
tyúkjai nem tojnak, akkor az a kakasát 
változtatja. 

Klasszikus rövidséggel válaszolt a 
házi orvos, midőn a tisztes kom vőlegény, 
ki fiatal házastársat szerzett magának, azt 
kérdezte: 

— Lehet-e még reményleni, hogy e 
frigynek áldásos gyümölcse lészen ? 

— Reményiem nem, de félni igen 

Helyi hirek. 
— József főherczeg ő fensége 

pénteken délután városunkba érkezett s a 
főispáu üdvözlő beszédére igen szíves sza
vakkal válaszolt. A „Bika" veedéglőbe szált 
s miután fogadta a konventi tagok tiszte
letét, a honvéd laktanya megtekintésére 
ment. — 

— A Konventi tagok tisztele
tére szerdán csütörtökön és szombaton dísz
ebéd roudeztetett. 

— Gyászhír. Telegdi Kovács 
Gyula, fiatal könyvkereskedőnk, hosz-
szas betegeskedés után életének 34-ik 
évében jobb létre szenderült. Temetése 
csütörtökön ment végbe nagy részvét 
mellettBéke poraira! 

I — JLóverseiz j tartatik a debre
czení pályatéren 1879 Szept. 14 és 15 
napjain. 

A Oienesi országos vá
sár a következő napokon tartatik meg. 
Seplember 25—26. Csütörtök, Péntek juh-
vásár. 28. Vasárnap bőrvásár. Október 4—5 
Szombat, Vasárnap sertésvásár 6—7. Hét
főn, Kedden nagy baromvásár. — Debre
czení vásárbiróság. 

— József főherczeg ő fensége 
megszemlélte szombaton délelőtt a honvéd
ség hadgyakorlatait. Csak annyit mondott 
rá hogy „ha az egész hazában ilyen kitűnő 
lesz a honvédség, akkor nem félünk soha j 
semmitől!" Éljenek derék honvédeink élje
nek a derék tisztek! 

— Egy végzett gazdász, ki 
igen jó bizonyítványokkal van ellátva, vala
mely uradalomban alkalmazást keres. Ér
tekezhetni szerkesztőségünkben. 

— Egy müveit nő a francziaés 
német nyelvekben ugy saját lakásán mint 
házhoz járva, hajlandó igen előnyös feltéte
lek mellett oktatást adni. Bővebb értesítés-; 
sel, szívességből e lapok tulajdonosa szolgál. 

_ A dehreczeni lövésztár- \ 
sultit folyó szeptember 14-én vasárnap j 
délután 4 órakor a nagyerdőn a lövölde épü-1 
Jetében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: I 
Első főlövészmester választása. Felkéret
nek a tisztelt tagok, hogy teljes számmal 
megjelenni szíveskedjenek. 

— Koszt és lakás tanulók ré
szére, ugy izraelita mint keresztyén csalá
doknál, a közvetitő és tudakozó intézetében 
több felől van bejelentve. Feltételek felől 
tudakozódhatni az intézet helyiségében. 

— Főgyntnasiumunkban a 
tanulók száma roppat sok. A ?-ik osztály
ban 142 növendék van, ide már nem egy, 
de két parallel osztály kellene, valamint az 
1-ső osztályban is, de ez még fölösleges, — 
Szükséges volna a VH-ik osztály mellé is. 
Örvendünk e szaporodás fölött, — mert ez 
mutatja, hogy a szülék jól gondoskodnak 
gyermekeik jövője felől. 

— A konvent szombaton délelőtt 
befejezte ülésezéseit. Délben a város búesú 
ebédet rendezett a tagok tiszteletére. A jövő 
konventi gyűlés Kolozsvárt leend. 

— A debr. sziksósfürdőben] 
a Telegdi tanyáu, állandóan kapható lak
szoba és fürdő. Omnibus jár a Telegdi-ház-
tól: vasárnap kedden és csütörtökön d. u. 
2 órakor. 

— Hosenberg Albert 10 év 
óta fenálló szállítási üzletét újonnan beren
dezte s akkép szervozte, hogy az ma már 
minden e nembeli vállalatoknál olcsóbb bé-1 
rért teljesítheti a szállításokat. Különben j 
ide vonatkozó hirdetésünkro felhívjuk a kö
zönség figyelmét. 

— Azoknak, kik a tudakozó és 
közvetítő intézetben üresedésbe jött iroda
vezetői állomásra pályáztak, — bizonyítvá
nyaikat munkahalmaz miatt nem nézhet
vén által, válasz iránt még néhány napig 
türelraöket kéri e lapok tnlajdonosa Zicher-
man H. 

— Esküvő. Márton Lajos helybeli 
előkelő ügyvéd két kedves leánya Mariska 
és Luiza kL-asszonyok ma esküsznek örök-
hüséget jegyesetknek. Mariska kisasszonyt 
dr. Ujfalussy József főorvos. Luiza k. a.-t 
pedig Hajdú Gyula ur vezeti oltárhoz. — 
Áldás frigy ökre. 

Nagyváradi hirek. 
— A szinügyi bizottság ki

mondta az állandó színház szükségességét s 
kéri a várost hogy a László tért jelölje ki 
téli színház építésére s azt fásitsa be. — 
Mticzkó kapitányt ki tavaly a József ez
redtől szép összeg pénzzel tűnt volt el meg
fogták. — JBiharmegye térképe 30 
krért kapható Hügej Otónál. — József 
főherczeg s szerdán nagy ünnepélyességgel 
fogadtatott, ő felsége szép magyarsággal 
válaszolt az üdvözlő beszédekre. 

Szerkesztői üzenet. 
—- Derecskére. R. 3.-nek mi sem 

vagyunk barátai de kérjük az adatokat tanúval 
aláiratui de akkor is csak nyiltérben közöljük. 

Felelős szerkesztő: Szombati János. 

IVYILtTTÉn. 
Az első 

dereczeni árverési intézetben j 
kedden f. hó 16-kán következő tárgyak 
lesznek elárverezendők : gyémánt- és 
arany-ékszerek, ezüst neműek, arany-
és ezüst-órák, kiszivott tajtpipák, lát- J 
csövek, revolverek, puskák, férfi ésj 
női ruhák, bundák, kendők csicmák, 
czipők fehér asztal és ágynemüek, 
2 ezüst sarkantyú, 2 kép, 2 vekker óra, 
1 uj horgolt paplan, 2 uj horgolt asz
talterítő, 1 muff, 1 varrógép, továbbá 
mozsarak, vasalók, gyevtyatartók stb. 

Az elárverelendő tárgyak jegyzéke 
az árverést megelőző vasárnap és 
hétfőn bárki által megtekinthető. 
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II-od árverési hirdetmény, 
A debreczeni kir. tőrvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré téte
tik, miszerint Borsai Sándornak Szabó Jó
zsefelleni végrehajtási ügyében lefoglalt 
a debreczeni 2113. szánni telekkönyvben 
jegyzett, s 1800 frtra becsült kis hatvan-
utczai 1386. sz. ház és 37a hold^ondódi 
földje, az 1879. évi október hó 3-ik 
napján délután három órakor, mint máso
dik határidőben a törvényszék árverési 
termében végrehajtó Mászáros László ál
tal megtartandó nyilvános árverésen kö
vetkező feltételek alatt eladatni fog, u. m. 

1. Kikiáltási ár a fenti becsár; azonban 
ezen Il-ik árverésen a fent körülirt ingat
lan becsáron alul is el fog adatni. 

2. Árverezni kívánók tartoznak az in
gatlan becsárának 10% készpénzben, vagy 
ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez 
letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt 3 
egyenlő részletben, és pedig: az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 1 2, 3, 
hónap alatt, 6 ^ kamatokkal együtt ezen 
kir. törvényszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részi étbe fog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a törvszéknél 
és végrehajtónál előre is megtudható. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság. 1879. évi szept. 
hó 9. napján. 
Szögyényi, Bay, 

elnök. (411) 1—8 jegyző. 

_ _ _ _ _ 
-vHE82-

Árverési IiirfletDiény/ 
A debreczeni kir. turvényszék, mint 

csődbíróságnak I 1 6 1 0 /m9* számú végzése 
folytán közhirréíétetik, miszerint vagyon
bukott Pérchy Antal esődtömegéhez tar
tozó, a debrecznni 4268. sz. t. j . könyvben 
foglalt nagy-várad utczai 2210. sorszámú 
ház és 4 hold 300 • öl ondódi szántóföld
jének fele része közárverés utján el fog 
adatni; az árverési feltételek következők: 

1. Kikiáltási ár a becsérték 12,000 
frt, melynek 5%-a, vagyis 600 forint az 
árverelni kívánók által készpénzben, vagy 
óvadékképes papírban a csődtömeggondnok 
kezeihez bánatpénz képpen leteendő. 

2: Az árverés tárgyátképező ingatla
nok az első árverésen csak becsáron, vagy 
azon felül, a második árverésen azonban 
becsáron alul is eladatnak, ha a csődvá-
lazztmány kebeléből kiküldendő tag a le
ütéshez beleegyezését adja; ellenesetben 
újból árverés fog kitüzetni. 

3. Vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben — és pedig az első részt 
a leütés napjától számítandó 1 hónap alatt, 
a másodikat ugyanazon naptól számítandó 
2 hónap alatt, végre a harmadik részt a le
ütéstől számítandó négy hónap alatt, min
den l-es vételári resztet után a leütés nap
jától számítandó 6 % kamatokkal együtt a 
csődtömeggondnoknál lefizetni. A bánatpénz 
az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 

4. Vevő a megvett ingatlan birtok
részeknek a leütés után azonnal tényleges 
birtokába lép, — ennélfogva az ingatlanok 
hasznai és terhei ez időtől őt illetik. 

5. A tulajdonjog bekebelezése csak a 
vételár és kamatainak teljes lefizetése után 
fog a csődválasztmány engedélyére vevő ja
vára tehermentesen eszközöltetni. 

6. A tulajdonjog bekebelezésével járó 
költséget, nyugtabélyeget, valamint a vétel 
után kiszabandó kincstári illetéket vevő fél 
viselendi. 

7. Amennyiben vevő az árverési felté
telek bármely pontjának eleget nem tenne, 
a megvett ingatlan a csődválasztmány által 
vevő kárára és költségére, bánatpénzének 
elvesztése mellett ujabb — és csak egyszeri 
árverésre bocsájtatnék, mely esetben az es-
hetőleges kárt a csődtömegnek sommás szó
beli per terhe alatt megtéríteni köteles; 
míg ellenben a netáni vételár-többletet 
vevő nem igényelheti. 

8. Az árverés megtartására első ha
táridőül 1879. évi november hó 3-ik nap
jának, — szükség esetén második határ
időül pedig 1879. deczember hó 3-ik nap
jának mindenkor délutáni 3 órája a királyi 
tőrvényszék árverési termébe kitüzetik, — 
mely határidőkre a venni szándékozók ezen
nel meghivatnak. 

Debreczen, 1879. szept. 4. 
Simonffy Sámuel* 

csődtömeggondnok. 
Török Péter 

(405) 1—3. törvényszéki kiküldött. 
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1879. Árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék, miüt 

telekkönyvibatóság részéről közhírré téte
tik hogy Ősz József mint kiskorú Bunda 
Rozália gyámjának, Bunda János végrehaj
tás ügyében lefoglalt összesen 136 frt 60 
krra becsült házi bútor a f. évi szept. 
hó 24-én d. e 9 órakor péterfia 592. sz. 
a. készpénz fizetés mellett, a debr. 4641. sz. 
tkvben foglalt vénkerti szőllőnek pedig 200 
írtra becsült fele része az 1879. évi szep
tember 24 - ik napján délután 3 órakor 
mint első és 1879. évi október hó 2<*-ik 
napján d. u. 3 órakor, mint második ha 
táridőben, a törvényszék árverési termében 
végrehajtó Török Péter által megtartandó 
nyilvános árverésen következő feltételek 
alatt — eladatni fog, u. m.: 

1-ör. Kikiáltási ár a fennebb kitett 
becsár, melyen alul az első árveréskor az 
árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni 

2-szor. Az árverezni kivánók tartoz
nak az ingatlan becsárának 10$ kész
pénzben, vagy óvadékképes papírban a ki
küldött kezéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt 3 
egyenlő részletben, és pedig 1, 2, 3 hónap 
alatt 6$ kamatokkal együtt ezen kir. tör
vényszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a kiküldött
nél s a törvszéknél megtudható. 

Felhívatnak azok, kik az árverésre 
kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más 
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, hogy e részbeni keresetei
ket e hirdetménynek a hivatalos lapban 
lett harmadik közzététele napjától számí
tandó 15 nap alatt, habár külön értesitést 
nem vettek is, ezen kir. törvényszékhez 
nyújtsák be, különben azok a végrehajtás 
folyamát nem gátolván, egyedül a vételár 
feleslegére fognak utasíttatni. 

A debreczeni kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóság 1879. évi aug. hó 19-ik 
napján. 

Szűcs István* Hety, 
h. elnök. (361.) 3 - 3 . aljegyző. 

be: különben azok a végrehajtás folyamát 
nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére 
fognak utasíttatni. 

A debreczeni kir. tszék mint telek
könyvi hatóság 1879. évi aug. hó 12 ik 
napján. 

Szikes István, liay* 
h. elnök. (356.3) —3. jegyző. 

Árverési hirdetés.' 
A debreczeni kir. tszék, mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
hogy Dancsi Zsuzsanna végrehajtatónak 
Zenkovics Marczel hagyatéki tömege elleni 
végrehajtási ügyében lefoglalt, a debreczeni 
4613. számú tkvbe jegyzett póterfla utczai 
895. számú háznak 600 írtra becsült fele 
része az 1879. évi szeptember hó 
20-ik napján délután 3 órakor mint első 
és 1879-dik évi október hó 20-dik 
napján d. u. 3 órakor, mint második határ
időben, a törvényszék árverési termében, 
végrehajtó Mészáros László által megtar
tandó nyilvános árverésen következő félté 
telek alatt eldatni fog ti. m. 

1-ször. Kikiáltási ár a fennebb kitett 
becsár, melyen alul az első árveréskor az 
árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2. Árverezni kivánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 %-éX készpénzben, 
vagy óvadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni. 

3-szor, Vevő köteles a vételárt 3 
egyenlő részletben, és pedig : az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 1, 2, 3 
hónap alatt, %% kamatokkal együtt ezen 
kir. tszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

4-szer. Vevő köteles az épületeket 
birtokba lépés napjával tűzkár ellen bizto
sítani. 

5-ször. Az árverés jogerőre emelkedé
sekor vevő a megvett ingatlan birtokába 
lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és 
terhei ez időtői őt illetik. 

6-szor. A tulajdonjog bekeblezése csak 
a vételár és kamatainak teljes lefizetése 
után fog vevő javára hivatalból eszközöltetni 

Az átruházás költségek vevőt terhelik. 
7-szer. A mennyiben vevő az árve

rési feltételek bármelyikének eleget nem 
tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek, 
bármelyikének 'kérelmére, a prts. 459. §-a \ 
értelmében vevő veszélyére és költségére,; 
bánatpénzének elvesztése mellett, ujabbJ 
árverés alá bocsáttatni- és csupán egy ha
táridőnek kitűzése mellett az előbbi becs
áron alul is eladatni fog. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre 
kitűzött javak iránt tulajdoni yagy más 
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, hogy e részbeni keresetei
ket e hirdetménynek a hivatalos lapban lett 
harmadik közzététele napjától számítandó 
15 nap alatt, habár külön értesitést nem 
vettek is, ezen kir. törvényszéknél nyújtsák 

7 9 i y z 8 i
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Árverési hirdetmény: 
A debr. kir. törvszék mint tkv. ható

ság részéről közhírré tétetik, hogy Kalopa 
Ádám végrehaj tatónak Spiegel Gusztáv és 
Fehér Sára elleni végrehajtási ügyében le
foglalt házibutorokból álló, összesen 87 frt 
80 krra becsült ingóság a í. évi október 
hó Il-ik napján d. e. 9 órakor csapó-
utczai 2959. számú háznál készpénzfizetés 
mellett, a debreczeni 4775. számú telek
könyvbe jegyzett, s 2000 írtra becsült 
2959. számú ház és telek pedig az 1879. 
évi október hó JL1-ik napján d. u. 3 
órakor mint első, és 1879. évi november 
hó á 2-ik napján d. u. 3 órakor, mint má
sodik határidőben, a törvényszék árverési 
termében végrehajtó Mészáros László által 
megtartandó nyilvános árverésen következő 
feltételek alatt eladatni fog u. ra.: 

1-ször. Kikiáltási ár a fennebb kitett 
becsár, melyen alul az első árveréskor az 
árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2-szor. Árverezni kivánók tartoznak 
az ingatlanbecsaráuak 10%-a vagyis kébz-
pénzben, vagy ovadékképes papírban a ki
küldött kezéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt 3 
egyenlő részletben, és pedig : az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 1, 2,3 
hónap alatt; a 6% kamatokkal együtt ezen 
kir. törvényszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletben fog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a törvényszék
nél s végrehajtónál megtudható. 

Felhívatnak azok, kik az árverésre ki
tűzött javak iránt tulajdoni, vagy más 
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, hogye részbeni kereseteiket 
e hirdetménynek a hivatalos lapban tett 
3-ik közététele napjától számítandó 15 nap 
alatt, habár külön értesítést nem vettek is, 
ezen kir törvényszékhez nyújtsák be : kü
lönben azok a végrehajtás folyamát nem 
gátolván, egyedül a vételár feleslegére fog
nak utasíttatni. 

Végül felszólittatnak azon jelzálogos 
hitelezők, kik nem ezen törvényszék szék
helyén vagy annak közelében laknak, hogy 
a vételár felosztása alkalmával leendő kép-
viseltetésök végett helyben megbízottat 
rendeljenek, s annaknevét és lakását az el
adásig jelentsék bev ellenkező esetben Fé
nyes Ignácz ügyvéd, mint hivatalból kineve
zett ügygondnok által fognak képviseltetni. 

A debreczeni kir. trvszék mint telek
könyvi hatóság 1879. évi augusztus hó 26-
dik napján. 
Szűcs István Muy 

h. elnök. 2—3 aljegyző. 

7434. Árverési hirdetés. 

6e29. Il-od árverési hirdetés. 18^9. tkv. 
A debreczeni kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré téte
tik, miszerint Nagy Sándor végrehajtató
nak, Kun Juliánná végrehajtást szenvedő 
ellen végrehajtási ügyében lefoglalt, a deb
reczeni 4097. szárnu tkvbe jegyzett 2766. 
számú háznak 300 írtra becsült része, az 
1879-ik évi szeptember hó H-ik 
napján d. u. 3 órakor, mint második határ
időben a törvényszék árverési termében, vég
rehajtó Török Péter által megtartandó nyil
vános árverésen következő feltételek alatt 
eladatni fog, u. m.: 

1. Kikiáltási ár a fenti becsár; azon
ban ezen Il-ik árverésen a fent körülirt 
ingatlan becsáron alul is elfog adatni. 

2. Árverezni kivánók tartoznak az 
ingatlan becsárnak 10% vagyis 30frtotkész-
pénzben, vagy ovadékképes papírban a ki
küldött kezéhez letenni. 

3. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben, és pedig: az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 1, 2, és 3 hónap 
alatt, 6% kamatokkal együtt, ezen kir. 
törvényszéknél lefizetni. J 

Á bánatpénz az utolsó részletbe fog | 
beszámíttatni. J 

A feltételek többi része a törvény- j 
széknél és végrehajtónál megtudható. ! 

A debreczeni kir. törvényszók mint! 
telekkönyvi hatóság. 1879. évi augusztus hói 
5-ik napján. ] 

Szűcs István, Eay9 
elnök, (348) 3—3 aljegyző. i 

1879. 
A debreczeni kir. tvszék mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
hogy a kir. adófelügyelőség végrehajtónak 
László Dániel és neje Ballai Zsuzsanna el
leni végrehajtási ügyében lefoglalt a deb
reczeni 2366. számú tkvbe jegyzett s 3800 
frtra becsült piaezutezai 1662 számú ház 
s ondódi földje az IS79. évi október 
hó T-ik napján d. u. 3 órakor mint első, 
és 1879. évi november T-ik napján 
d. u. 3 órakor, mint második határidőben, a 
tszék árverési termébn végrehajtó Mészáros 
László általmegtartandónyilvánosárverósen 
következő feltételek alatt eladatni fog u. m. 

1-ször. Kikiáltási ár a fentebb kitett 
becsár, melyen alul az első árveréskor az 
árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2-szor. Árverezni kivánók tartoznak 
ingatlan a becsárnak 10% készpénzben, 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni. 

3. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben, és pedig: az első részt az ár- ] 
verés jogerőre emelkedésétől számítandó | 
6% kamatokkal együtt, ezen kir. törvény-1 
széknél lefizetni. j 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

4-szer. Vevő köteles az épületeket] 
a birtokbalépés napjával tűzkár ellen biz- j 
tositani. j 

5-ször. Az árverés jogerőre emelke
désekor vevő a megvett ingatlan bir
tokába lép ennél fogva a megvett ingatlan 
haszna és terhei ez időtől őt illetik. 

6-szor. A tulajdonjog bekebelezése 
csak a vételár és kamatainak teljes lefize
tése után fog vevő javára hivatalból eszkö
zöltetni, j 

Az átruházási költségek vevőt terhelik. 
7 szer. A mennyiben vevő az árverési 

foltételek bármelyikének eleget nem tenne 
a megvett ingatlan az érdekelt felek bár
melyikének kérelmére, a prts. 459. § a ér
telmében vevő veszélyére és költségre, bá
natpénzének elvesztése mellett, ujai) árve> 
rés alá bocsáttatni- és csupán egy határidő 
nek kitűzése mellett az előbbi becsáron 
alól is eladatni fog. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre 
kitűzött javak iránt tulajdoni- vagy más 
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye 
sithetni vélnek, hogy e részbeni keresetei
ket e hirdetménynek a hivatalos lapban 
lett harmadik közzététele napjától számi 
tandó 15 nap alatt, habár külön értesitést 
nem vettek is, ezen kir. törvényszékhez 
nyújtsák be: különben azok a végrehajtás 
folyamát nem gátolván, egyedül a vételár 
feleslegére fognak utasíttatni. 

Végül felszólittatnak azon jelzálogos 
hitelezők, kik nem ezen törvényszék szék
helyén, vagy annak közelében laknak, hogy 
a vételár felosztása alkalmával leendő kép-
viseltetésök végett helyben megbízottat 
rendeljenek, s annak nevét és lakását az 
eladásig jelentsék be, ellenkező esetben 
Komlóssy Arthur ügyvéd, mint hivatal
ból kinevezett ügygondnok által fognak 
képviseltetni. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnál 1879. évi august. hó 
26-ik napján. 

Szűcs István, 
h. elnök. (394) 2 -

H<*y, 
aljegyző. 

7 3 4 8 / 
/ 1 8 7 9 * 

Árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré téte
tik, hogy a debreczeni ref. egyháznak özv. 
Sipos Istvánné Lőrinczi Zsuzsanna és kis
korú gyermekei elleni végrehajtási ügyében 
lefoglalt a debreczeni 729. sz. tjkvben 
jegyzett s 1600 frtra becsült csapó-utezai 
554. számú ház és 4 hold ondódi földje az 
az 'S.&TO. évi október hó 21-flik 
napján d. u. 3 órakor, mint első- és JL&T9. 
évi november hó 21-ik napján d. u. 3 
órakor, mint második határidőben a tör
vényszék árverési termében végrehajtó Tö
rő k P ó t e r által megtartandó nyilvános 
árverésen következő feltételek alatt el
adatni fog u. m.: 

1-ször. Kikiáltási ár a fenti becsár; 
melyen alul az első árveréskor az árverésre 
kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2-szor. Árverezni kivánók tartoznak 
az ingatlan becsárnak töfé készpénzben, 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni-

3. Yevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben, és pedig : az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 1, 2, 3 hónap 
alatt 6% kamatokkal együtt, ezen kir. 
törvényszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a törvény
széknél s végrehajtónál megtudható. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre ki
tűzött javak iránt tulajdoni- vagy más 
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, hogy e részbeni keresetei
ket e hirdetménynek a hivatalos lapban 
lett harmadik közzététele napjától számí
tandó 15 nap alatt, habár külön értesitést 
nem vettek is, ezen kir. tszékhez nyújtsak 
be: különben azok a végrehajtás folyamát 
uem gátolván, egyedül a vételár feleslegére 
fognak utasíttatni. 

Végül felszóllittatnak azon jelzálogos 
hitelezők, kik nem ezen törvényszék szék
helyén vagy annak közelében laknak, hogy 
a vételár felosztása alkalmával leendő kép-
viseltetésök végett helyben megbízottat 
rendeljenek, a annak nevét és lakását az 
eladásig jelentsék be, — ellenkező esetben 
Beér Kálmán ügyvéd, mint hivatalból kine-
vezettügygondnok által fognak képviseltetni. 

A debreczeoi kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóság 1879. évi aug. hó 5-ik 
napján. 

Szűcs István, &tty* 
elnök. (391.) 2—3. jegyző. 

Árverési hirdetés. 
Ballá Mihály vagyonbukott debreczeni 

lakos csődhitelezői választmánya részéről 
közhírré tétetik, hogy a kir. adófelügyelőség 
végrehajtatónak Kis Ferencz és neje Buga 
Zsuzsanna elleni végrehajtás ügyében le
foglalt a debreczeni 2909-ik számú tjkvbe 
jegyzett 1300 frtra bocsült 3412 sorszámú 
ház és telek az 1879-ik évi október 
8*ik napján délután 3 órakor mint első-, 
és 1879-ik november hó &-ik napján 
délután 3 órakor mint második határidő
ben, a debreczeni királyi törvényszék árve
rési termében Török Péter által megtartandó 
nyilvános árverésen következő feltételek 
alatt eladatik u. m. 

1-ször. Kikiáltási ár a fenneb ki
tett becsár, melyen alul az első árveréskor 
az árverésre kitűzött birtok nem fog 
eladatni. 

2-szor. Árverezni kivánók tartoznak 
az ingatlan becsárnak 10^ készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött ke
zéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt 3 
egyenlő részletben és pedig : az árverés 
jogerőre emelkedésétől szátnitandó 1, 2, 3 
hónap alatt, három egyenlő részletben Q>% 
kamatokkal együtt ezen kir. törvényszéknél 
lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre 
kitűzött javak iránt tulajdoni- vagy más 
igényt, avagy elsőbbség, jogokat érvényesít
hetni vélnek, hogy e részbeni kereseteiket 
e hirdetménynek a hivatalos lapban lett har
madik közzététele napjától számítandó 15 
nap alatt, habár külön értesitést nem vet
tek is, ezen kir. tszékhez nyújtsák be: kü
lönben azok a végrehajtás folyamát nem gá
tolván, egyedül a vételár feleslegére fognak 
utasíttatni. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság 1879. évi augusztus 
26-ik napján 

Szűcs István, Slay, 
elnök. (392) 2—3 aljegyző. 

7519. sz. 1879 tkv. 

Árverési hirdetmény. 
A debreczeni kir. tszék mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
hogy a kir. adó felügyelőség végrehajtónak 
özv. Szép Pál né s gyermekei elleni végre
hajtási ügyében lefoglalt a debreczeni 2517 

tkvben jegyzett 3500 frtra becsült ká-
das-utezai 1838. s/ámuházés ondódi földje 
az 1879. évi október hó íS?-ik napján 
délután 3 órakor mint első- és 1879. évi 
november IS ik napján délután 3 
órakor, mint második határidőben, a tszék 
rverési termében végrehajtó Török Péter 

által megtartandó nyilvános árverésen kö
vetkező feltételek alatt eladatni fog, u. m.: 

1-ször. Kikiáltási ár a fenneb kitelt 
becsár, melyen alul az első árverésen az 
árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2-szor. Árverezni kivánók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10%,-át készpénz
ben, vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt 3 
egyenlő részletben, és pedig: az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 1. 2. 3. 
hónap alatt, a 6% kamatokkal együtt ezen 
kir. tszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletben fog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a törvény
széknél s végrehajtónál megtudható. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre 
•kitűzött javak iránt tulajdoni- vagy más 
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igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, hogy e részbeni keresetei 
ket e hirdetménynek a hivatalos lapban 
lett harmadik közzététele napjától számí
tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést 
nem vettek is, ezen kir. törvényszékhez, 
nyújtsák be : különben azok a végrehajtás 
folyamát nem gátolván, egyedül a vételár 
feleslegére fognak utasíttatni. 

A. debreczeni kir. törvényszékhez mint 
telekkönyvi hatóság 1879. évi augusztus hó 
26-ik napján. 
Szűcs István Buy 

h. epök. (395) 2—3 aljegyző. 
87fi. sz. II-od árverési hirdetés. 

1879- tkv. 
A debreczeni kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré té
tetik, miszerint Karak Gábornak Diészegi 
Imre végrehajtási ügyében lefoglalt, a 
debreczeni assztalos-egylet elleni 80 frt 
megítélt követelés, és debreczeni 3035. sz. 
tkvben jegyzett varga-ntczai 2247. számú 
ház, és 4 holdnyi ondódi földnek 857 frt 14 
krra becsült «/7 része az 1S79. évi szép \ 
tevnberhóZT-ik napján d. u. 3 órakor, | 
mint második határidőben — a tör
vényszék árverési termében végrehajtó 
Török Péter által megtartandó nyilvá
nos árverésen következő feltételek alatt 
eladatni fog, u. m, : 

1. Kikiáltási ár a fenti becsár; azon
ban ezen Il-ik árverésen a fent körülírt 
ingatlan becsáron alul is el fog adatni. 

2. Árverezni kívánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/0 készpénzben, 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött ke-
2éhez letenni. 

3. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben, és pedig : az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 1, 2, 3, hónap 
alatt 6 százalék kamatokkal együtt, ezen 
kir. törvényszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog be
számíttatni. 

A feltételek többi része a kiküldött 
végrehajtónál megtudható. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság 1879.' aug. hó 12-ik 
napján. 

Szűcs István Báty, 
h. elnök. (398) 2—3 aljegyző. 

303. szám. 

ÁRJEGYZÉKE 
z „ I S T V A N K g ő z m a l o m 

készítményeinek. 

Egész zsák vételénél 7 % engedmény. 

Árak ausztriai értékben 
Kölcségmentesen 

Debreczenben kötelezettség nélkül. 
Ingyen zsákkal, 100 kiló 

A. Asztali dara nagyszemü 26.60 
szinte 30 kii, zacskóval 27.20 
szinte apró szemű . . 26.60 
szinte 30 kilós zacskóval . 27.20 
Dara képszerű . . . . 25. 
szinte 30 kilós zacskóval 25.60 

Királyliszt 26.— 
Lángliszt . . . . . . 25.20 
Montliszt . . . . . . . 24.60 
Zzemlyeliszt különös . . . 23,60 

„ „ M . . . 22.60 
Fehér kenyérliszt 1-ső rendű. 21.60 

szinte 2-sod „ 20.60 
Közép kenyérliszt 1-ső rendű 20 — 

Hirdetmény. 
H.-Nánás város tulajdonát tevő 1067 catastrális hold réti birtok folyó 

évi September hó 2l-ik napján délelőtt 10 órakor a városháza nagytermében 
tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe adatik; és pedig 1880-ik évi Január 
1-tőlkezdődő, s. egymás után tartó 10 évre. 

Kikiáltási ár 5000 frt. A birtok részint szántó, — részint kaszálló és 
legelő. — 

Egyéb feltételek a polgármesteri hivatalnál bármikor megtekinthetők, s 
írásbeli zárt ajánlatok ugyanott elfogadtatnak folyó évi Sept. hó 20-ik napjáig 
bezárólag. , 

Kelt H.-Mnás 1879, august. 25. 

B, 

A LEGNAGYOBB GYÓGYHATÁSÚ 

mell és-tódOhaJok ellen. 
Merczegi elismerő iratok. 

A H o f f János féle maláta kivonat 
gyógyhatása iránt, egészségi sör, mint leg
jobb erősítő szer iránt, vonatkozással a ma
láta egészségi-Chocolade és mell maláta-
bombonok meghülésnéli hatásuk iránt (ma
láta kivonat a tüdőbajban szenvedőknek 
fájdalom enyhítőül.,) 

„ő felsége, Dánia királya felszólított, 
hogy önnel tudassam, hogy mily nagy öröm
mel tapasztalta ő felsége, az ön sörének 
gyógyhatását, nemcsak felséges családjának 
számtalan tagjánál, hanem több ismerősei 
nél is. 

Megbízásból: ü . Castenscliiold 
adjutáns." 

„Megragadom a jelen alkalmat, hogy 
részemről is kinyilvánítsam az ön felséges 
malátakivonatának kitűnő hatását, — mert 
ezen ízletes ital rövid ideig tartó igen nagy 
mértékben találom fel benne az erősítő ha 
tását. — 

Ernestine v, Swaine, 
Löwenstein Wertheim Frendenberg 

szül. herczegnője. 

8V2 Barna kenyérliszt 1-ső 
9. „ „ 2-od 

10. Lábliszt . . . . 
lO1/* Veres liszt 
11. ~ 

12. 

Finom korpa 

Durvakorpa 

R í . Rozsliszt 
R II. szinte 
R. III, szinte 
R. IV. Rozskorpa . 

A. K. Árpakása 
„ szinte 
„ szinte 
„ szinte 
„ szinte 
„ Árpadara 

A. Árpa liszt 
Debreczen, 1879. szeptember 2. 

A zsákok sulytartalma, — teljsuly tiszta-
súlynak véve. 

A. B. G. 0—10 számig 85 kilo. 
11. 12 60 „ 
R. I. — III. számig . 8 5 n 
R. IV. 60 „ 
Á. K. 00 — 5 számig 50 „ 

. . . . 85 „ 

(363) 3—3. 
Nagy László, 

polgármester. 

Zsinegből készült kitűnő minőségű 

II II II I l O I O 
úgyszintén a legjobb faj 

TERMÉNY-ZSÁKOKAT 
igen jutányos áron ajánl 

K n n z tf ózsef és T á r s a . 

Hoff J á n o s féle 
concentralt maláta 
kivonat, fájdalom 
enyhítő szer tüdő

bajoknál. | 

Moff János, 
féle 

Mell-
maláta bombonok 

51 udvarszállitói oklevelek császárok
tól, királyok és herczegektől, és érdemér
mek Európa minden nagyobb városaitól, va
lamint az üzlet 30 éves fennállása a legjobb 
garantiák a Hoff János cs. k. udvari maláta 
sörfőzdéje és maláta kivonat gyára minden 
készítményeinek; Bécs, Graben, Bráuner-
strasse Nr. 8. 

Raktár: Mickl József Zélmos 
urnái Debreczenben. 

Figyelmeztetés, 
Csakis eredeti Hoff János-féle maláta 

kivonat a cs. kereskedelmi törvényszék ál
tal Osztrák-Magyar országban bejegyzett 
védjeggyel ellátva. (A feltaláló arczképe.) 
Más nem eredeti készítményekből hiányza
nak-a- gyógynövények anyagai és a Hoff féle 
maláta kivonat szerinti elkészítése és az 
orvosok nyilatkozata szerint ártalmasokká 
lesznek. (212) 10 — 12. 

Árverési hirdetés. 
Ballá Mihály v. b, debreczeni lakos 

csó'dhitelezői választmánya részéről köz-
hiné tétetik, hogy a kir. adófelügyelőség 
végrehajtatónak Vértesi Sándor s gyerme
kei elleni végrehajtási ügyében lefoglalt, a 
debreczeni 2353. számú tjkvekbe jegyzett 
1600 írtra becsült piacz-utezni 1648. sz 
ház és ondódi földje az 1879-ik évi ok
tóber Fiá 22-ik napján d. u. 3 órakor 
mint első, és 1879-ik évi november hó 
22-ik napján d. u. 3 órakor mint második 
határidőben, a debreczeni kir. törvényszék 
árverési termében Mészáros László által 
megtartandó nyilvános árverésen követ
kező feltételek alatt eladatik u. m.: 

i-ör. Kikiáltási ár a fennebb kitett 
becsár, melyen alul az első árveréskor az 
árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2-szor. Árverezni kívánók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10^-a kész pénz
ben, vagy óvadékképes érték papírokban a 
kiküldött kezéhez letenni. 

3-szór, A vételár az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó J, 2, 3 hónap 
alatt három egyenlő részletben §% kama
tokkal együtt ezen kir. tvszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe íog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a törvény
széknél s végrehajtónál megtudható. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre 
kitűzött javak iránt tulajdoni- vag y más 

' íyt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye-1 
sithetni vélnek, hogy e részbeni keresetei-1 
ket e hirdetményeknek a hivatalos lapban 
lett harmadik közzététele napjától számi- j 
tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést! 
nem vettek is, ezen kir. törvényszékhez) 
nyújtsák be : különben azok a végrehajtási 
folyamát nem gátolván, egyedül a vételár ' 
feleslegére fognak utasíttatni. | 

A debreczeni kir. törvényszék mint te
lekkönyvi hatóság 1879. évi augusztus hó 
26 ik napján. 
Szűcs István Bay 

h. elnök. ( 3 9 3 ) 2 - 3 aljegyző. 

Legjobb 

fűkaszáló és aratógépek 
Hanko testvérek 

\ különlegességi gyárából Neucoschützben. 

Vezérügynökség Ausztria-Magyarország részére: JPölzl Józsefnél, 
Grafendorfban, Stockeraunál. 

Marsliall, Sons & Comp, Limited, Angolország 

Go&~c$épIogépei 
több mint 140 arany és ezüst éremmel kitüntettetett. 

P ö 1 z 1 újonnan javított szabadalmazott kézi cséplőgépei, 80 
írttól feljebb. 

Szabadalmazott járgány'Cséplőgépei 200 írttól feljebb. 
Tisztító cséplőgépek, 2—8 ló erejéig, rázó készülékkel, vagy 

a nélkül, járgány készülékkel teljes 560 frttól feljebb. 
Szabadalmazott szecskavágó 35 frt. 
Szabadalmazott kézi és járgány daráló gépek 16 frttól 

feljebb. 
Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek. 
Ismét eladók, és solid ügynökök kívánatosak. (294) 6—10. 

Csaknem ingyen. 

i 
L. 

Mi a nemrég1 bukott nagy angol Brittania ezüstgyár csődtömegétől azon 
megbízási kaptuk, hogy valamennyi nálunk bizományba lévő Británia-ezüstárut a 
hozatali költségek és 74-ed rész munkadíj csekély fedezéseért e l a j á n d é 
k o z z u k . 

A pénz előleges beküldése-, vagy akár 6 frt. 75 kr. utánvéttel megkap
hatja bárki az alább jelzett árukat csupán a hozatali költségek Angolországból-
Bécsig és a munka-dij csekély részének: a vaiódi érték csak egynegyedének 
felszámításával, tehát c s a k n e m i n g y e n , 
6 drb. kitűnő minőségű asztalkés, Britannia-ezüstből nyél-és valódi _ 

aagoí-acél pengével * I » ° « S 
6 „ legfinomabb villa, egy darab Britannia-ezüstből 
6 M nehéz Britannia-ezüst evőkanál 
6 „ Britannia-ezüst kávéskanál 
1 n nehéz Britannia-ezüst tejmerö I 0 3 « ^ 
1 „ „ „ „ levesszedö 
6 „ „ „ „ kés-zsámoly I « ? g 
6 „ útiból Victoria-tácza, finom czizelirozott 
2 „ Britanniai-ezüzt-gyertyatnrtó / -M » I » 

40 drb. Mindezen 40 tárgy a legfiuomabb Britannia-ezüstből van készítve ezen a 
világon egyedüli fémből, mely örökké fehér marad, s a valódi ezüsttől120 év-
használat után sem különböztethetni meg} ezért jót állunk. 

Az osztrák-magyar provincia részére cím és egyedüli rendelöhely i 

Brittania-ezüstgyári-főbizomáDyos 

BLATJ és KANN, 
(302) Bécsben I., Elisabeth str. 6. sz.- 5—12 
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I Uj keztyüs-üzlet. 
X Alulirttnak van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel ér-
X tesiteni, miszerint a már Debreczenben volt keztyüs-üzletemet — 
X Nagyváradról ismét visszahelyeztem a Roma János kalapos volt bolt-
X helyiségébe, a hol is a nagyérdemű közönség rendelkezésére keztyii 
X és minden e szakba vágó legszilárdabb anyagból készült czikkeimet 
X a legolcsóbb áron a n. é. közönség szives figyelmébe és pártfogásába 
X ajánlom, s egyszersmind tudatom, hogy mindenféle tisztítást uraktól 
| 5 javításokat és keztytimosást a legjutányosabb áron elfogadok. 

Női glazékeztyük bármely színben: 2 gombos 90 kr., 3 gom
bos 1 "10 kr. és igy feljebb, — ugyszinte férfi glazékeztyü 1 gombbal 
90 kr, dupla varrott kecskebőr keztyü 1-20 kr, és egy pár kutyabőr 
keztyü 1 frt. 50 kr, női szarvasbőr keztyü 2 gombos 90 kr, férfi 
szarvasbőr keztyü 1 és 2 gombos 1, 1*20 kr. 

Féder felkötő 2 frttól egész 5 frtig, féder nélkül 80 krtól 
1*50 krig. Szuszpenzórium 45 krtól 1 30 krig. 

Keztyü-mosás javitással együtt 12 kr, glazékeztyü tisztítása 
javítással 15 kr, sipkabélés 80 krtól 2 frtig. Elócskult felkötők j a 
vítása jutányos áron eszközöltetik. Q 

Továbbá mindennemű férfi és gyermekkalapok nagy válasz- Q 
tékban kaphatók. Q 

Tisztelettel g 

Nagy András, g 
(221.) 10—10. keztyüs. X 

p=— ( B 
„JOHNSON8 féle szabadalmazott 

KEMÉNYÍTŐ F É N Y . 
séhez. mely által a fehérnemű, legszebb „Brillant" fényt, és fe
hérséget nyer. 

Használati utasítással kapható 
Geréby Fülöpnél, 

(364). 3 - 3 . Debreczen. 

sJ 
206 k. gy. 

1 8 7 9 7 " 

Árverési hirdetmény. 
H.-Hadház város tulajdonához tartozó és a város közepén a fogadó 

átellenében levő szilárd anyagból épült, cserép fedéllel és vasajtókkal ellátott 
öt bolt az 1880-ik év Január 1-ső nupjától az 1882-ik év Deczember hó 31-ig 
azaz 3 évre — a folyó év októbar hó 15-ik napján délelőtt 9 órakor Hadház 
város közházánál tartandó nyilvános árverésen egyenként haszonbérbe fognak 
adatni, mire a bérleni szándékozók azon megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a 
feltételeket a számvevői hivatalnál addig is megtekinthetik. 

Kelt H.-Hadházon az 1879-ik év augusztus hó 24-ik napján tartott 
közgyűlésből. 

H.-Hadház város tanácsa és közönsége nevében : 
Csapó Zsigmond, 

• főjegyző. (408) 1—3. 
Vényes JLássló, 

polgármester. 

Özv. Hirschl Ignáczné 
szül. 

LŐVENBEHG JÚLIA 
ajánlja a bazárépület 7-ik számú boltjában most nyitott 

mely a legdivatosabb női kalapok, fejdíszek, főkötők és egyéb a nöi 
pipere körébe vágó czikkekkel dúsan fel van szerelve és akként be
rendezve, hogy ugy a magasabb, mint a szerényebb igények teljes 
kielégítést találnak ; ez üzletnyitást jelentve, kéri a t. ez. közönség 
szives pártfogását, melyet ízletes és szolid munka, olcsó árak és a 
legelőzékenyebb kiszolgálás által iparkodand kiérdemelni. 

(404) 1—6. 
Özv. Hirschl Ignáczné, 

szül. LÓVENBERG JÚLIA. 

• f r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ 

Goldstein E. 
tudatja a n. é. közönséggel, hogy a mai napon 

ASZFALTIROZÓ. MUNKÁLATÁT 
megkezdé, s s z o b a , k o n y h á k , m a k t á r a k n a k 
alkalmazott pinczék n e d v e s f a l a i t , valamint istálók 
pallózalát is aszfaltal bevonja, miáltal a nedvesség egészen e l 

enyészik. 

A munkát gyorsan és igen jutányos árban a legpontosab
ban fogja teljesíteni. 

Debreczen, 1 8 7 9 . aug. 1 6 . ( 3 5 0 ) 3 ~ ? 

ÖOOOOOOOOOOOÖOÖOOOOOOOÜC 

§ HIRDETÉS. 
Van szerencsénk a n. érd. közönségnek becses tudomására hozni, 

hogy a helybeli piaezon czegléd-utczán 

Jánossy József és Társa 
törvényesen bejegyzett ezóg alatt 

KÉZMÜ-ÁRŰ ÜZLETET NYITOTTUNK. 
Ezzel kapcsolatban kiemeljük, hogy a Yászonnemüeken kivül főczik-

keink lesznek a ruhaleelméU és leendőié vnimle** fajai 
selyem* gyapjú és tnosösxöveteUben, stsines veleseU és 
kaÍMiiskok, függiinyüle^ s&imes- és fehér-, leötö-pamw-
tole, valamint a r ö v i d á r u k elő nem számlált sok más osztályai, melyek 
a t. látogató rendelkezésére a legdúsabb választékban s a legjobb izlés 
szerint beszerezve tartatik raktáron. 

Üzletünk a K a r d o s L á s z l ó h e l y b e l i k e r e s k e d é s é n e k 
r é s z b e n k i e g é s z í t ő j e lévén, annak elveit magáévá teszi s a határo
zott árat, mely ugyszólva a bizalom forrása szilárdul megtartja. 

Becses látogatását kérik tisztelettel 

(334) 4-6 Jánossy József és Társa. 
mOQOúQÖQöOQQQQOÖOOÖOÖÖOöOOQí 

$ 5 5 a 3 5 3 g 3 K r ^ ^ 

a természet erői, ha helyesen használtatnak. 

Bojtorján-gyökér essenczia 
a legrégibb idők óta ismeretes mint leg
jobb szer mindenféle hajzásra nézve, ugy 
hoyy még 15 éves fiatal emberek is né
hány nap alatt dús szakált nyertek tőle. — 
1 palaczk 90 kr, postán küldve a göngyért 

10 krral több. 

Bojtorjángyökér-hajkenőcs, a hajnövés elő
segítésére és a hajhullás meggátlására, 1 tó* 
gely 50 kr. Bojtorjángyökér-olaj I üveg 
40 kr. Bojtorján-gyökér-brillántin 1 pohár 

40 kr. 

Postán szállítás csak 1 frt. összegig. 

Fiók telep 

A sok hamisítás kikerülése végett csak 
Winkelmayer valódi bojtorjángyökér ké

szítményei kérendők. 
Wirtleelmayer «/. 

Bécs, 6. kerület Gumpendorfer Strasse, 
159. szám. 

Debreczenben : Dr. Rotschnek V. Emil gyógyszertárában, 4 -12. 

m 

EHadó nemesi birtok. 
Biharmegyében az észak-keleti vasút érmihályfalvai állomásától %-ed 

órányira az Érvölgyben egy mintegy 700 hóidat képező kitűnő minőségű 
tagos nemesi birtok, regálé illetőséggel együtt szabad kézből eladó. 

Ezen birtok kényelmes uri lakkkai, díszes gyümölcsös kertekkel, valamint 
szükséges gazdasági épületekel bőven el van látva és jelenleg 100 holdnyi 
dohány termelési engedéllyel felruházva. 

Venni szándékozók — közvetítők kizárásával — az eladásra meg hatal
mazott Dr. Kemény Mór ügyvéd urnái Debreczenben Piacz utcza 1899 sz. a. 
bővebb értesülést nyerhetnek. 

2 - 3 
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Hirdetmény. 
Az élelmezési szükségleteknek az alábbi állomásokon beszállásolt cs. kir. hadsereg és m. kir. honvédség osz

tályai részére való biztosítása czéljábóL 
A fennálló haszonbérleti feltételek épségben tartása mellett az alól csatolt táblázatban kitett napon az élelmezési szükségletek a cs. kir. közös hadsereg 

és m. kir. honvédség osztályai részére az e táblázatban kitett időszakra való biztosítása czéljából Írásbeli ajánlatok utján nyilvános tárgyalás fog tartatni. 

Táblázat. 
I Asz* éurXedtiésl téLrg ,ysLlá,s naegTtiartait lB: 

Mely hivatalban 

1 Cs. kir. élelmezési iroda 
1 Nagyváradon 

Debreczeni cs. k. élelme
zési fiók raktár-iroda 

1 

d o 

CM ai 

00 

*d 
ói *-• 
& 
a> 

Mely állomásra 

nézve 

Nagyvárad & Con-

carenz 

Debreczen & Con-

curenz 

Álmosd 

Hadház Téglással 

Derecske Tépével 

Mely csapattest 

számára 

közös hadsereg 

m. kir. honvédség 

közös hadsereg 

m. kir. honvédség 

közös hadsereg 

Mely 
időszakra 

'3 

00 

fH 

CÜ 

> 
© 

te 
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© 
CD 
00 
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03 • ! 

"O - j 
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00 
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70 
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6 

60 

20 
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74 
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6 
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94 
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7 
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23 
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— 
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tüziía 
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15 
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— 
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— 
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N 
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1900 

90 

900 

300 
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260 

260 

1600 

30 

1400 

500 

— 

140 

3 
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45 

' ~_ 

100 

3 

50 

6 

___ 
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— 
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20 

A többi haszonbérleti föltételek a nagyváradi és debreczeni cs. k. katonai élelmezési hivataloknál, valamint az ottani m. kir. honvéd csapatoknál meg
tekinthetők. (Bgm.) 

A cs. k. közös biztosítéki bizottságtól. 

A borszéki ásván 
Raktárak 

helyei 

| Borszéken 

! Debree?en 

A raktáros neve 

a gyárnál 

Cfereby Fülöpnél 

A ládák nehézsége 
(súly) . 

6 - 9 . 

Lyviznek 
JL fc w p €t s 

50 

frt, ' 

6 

-es 

kr. 

50 

| 25 ös 

frt. 

3 

kr. 

35 

ár ie§ yzéke. 
í l i t e r e s 

50-es 

frt | kr. 

6 

10 

_ 
80 

30-as 
frt. 

3 

.6 

kr. 

80 

90 

iVa literes 

48-as 

frt. 

5 

7 

kr. 

25 

30 

T i i l o g r a m m 

112 | 58 I 8 0 | 52 | 43 

1 Lbo rsz< Ski 
i 

VLZli 
iurtt 

3t ig 
tlis J 

fazg 
gnác 

jutó ság •a. 

AZ 

arany sisak-hoz 
Mindennemű egyen

ruha és felszerelési áruk 
raktára katona és 
hivatalnokok ré
szére. Saját gyártmá

nyú gyári készlete bútor paszomány áruk
ban kapható 

ROSENTHAL H. 
magy. kir. honvéd és kereskedelmi minisz
tériumnak, valamint a magy. kir. államva
sutak és több intézetek szállítójánál. Ugyan
ott egyleti és templomi zászlók legjutányo-
sabb áron elkészíttetnek. 

I Gyári helyiség: 

Budapsten;,Eszt-ház}:utca16' 
(280)7—12. 

Eaktár: 
Váezi utcza 14. sz. 

|Legjobb minőségű szinkenűerbőlil 
"^ggii készült különféle fajta '• 

fDOlANY-ZSIHTEti! 
J^i- es * mm 
liileg-jutányosabb á r b a n kapható ; | 

pi GASZNER KÁROLY 
jggi- 3—6. füszerkereskedésében, czeglédutcza. 

rasaagagire^^^ 
F É R F I R U H A - Ű Z L E T 

Van szerencsém a t. közönséggel tudatni, hogy Debreezenben, 
a főtéren lévő Áron-féle háznál 

férfi ruha-üzletett nyitottam, 
nelybeö ugy a legelegánsabb f é r f i mint g y e t m e k- ruhák , 
a legjutányosabb árért, nagy választékban kaphatók. 

Csinosan átalakítóit s gazdagon fölszereli üzletemnek vezetését 
ft a d i t z S.-re bíztam. 

H EIBENSCHÜTZ M. | 
B ^ (403^2--ro _ _ _ _"-_ _ _ w 
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KÖZVETÍTŐ és TUDAKOZÓ INTÉZET. 
Főtér, Molnárné íéle ház. 

M e r e s t e t i fc: 
4 vagy 5 jó házbeli 10—15 éves tanuló 
fiuk teljes ellátással felvétetnek bővebb 
tudósítást a „Nemzetközi árucsarnok"-
ba a városházával szemközt veendő. 

| Egy tisztességes kereskedő családnál 2 
jó családból származott tanuló kosztban 
felvétetik. (2752) 

JKináltatnalet 
Ingatlanságok örök áron eladásra. 

|A. tóczós kertbe 2 nyilas szőllő cserép 
pel fedett pajtával ela dő. (2498.) 

,\ hatvan utczán 1543 ik számú Pásztor
féle házat mely áll 4 utczai, 4 udvari 
szobából továbbá 3 konyha 6 kamara 
2 pincze 8 istálóból kettős udvarral és 
34 hol dal 21000 frt, fölnélkül 14000 

i frt, szabad kézből adó. 
jA. cserén Egy nagy cserey 15 régi bog

lyás kaszálló kőkút és egv konyhával 
I eladó. 2500 frt. 
|AL Posta kertbe 11 kapa luczernásnak 

való föld 3000 frt, 
|A Hatvan utczai kertbe 6 kapa szőllő 

eladó 800 frt, szép uj cserepes pajtá
val. 1—3. 

;A. köntös kertben 8 kapa szőlőt termés
sel együtt esetleg fele részben is eladó 
van rajta egy pajta és szüretelő edé
nyek (2940) 

Az Ebesen 15 nyilas tanya föld bőséges 
épületekkel együtt eladó (2963) 

A hatvan utczai kertbeu 3 nyilas és né
hány sor szőllő terméssel s hozzá tar
tozó épületekkel 2 szoba elő szoba 
nyomó házzal együtt eladó. (2989) 

A kis hatvan utczai 1042 számú cserép
pel feoett kő- ház mely áll 4 szoba 
konyha és szinből és egy külön önálló 
jelenleg kovács műhelynek haszálható 
épülettel és mintegy hatvékás Ondód' 
földjével együtt eladó (2998) 

Várad utczai temető közelében lévő nyár: 
lakok közt 4 hold majorsági föld 5000 
drb. fákkal közül ültütve eladó. ' 

(3012) 
Egy cseréppel fedett épület 6 szoba, 

konyha, 2 pincze és faszinnel együtt 
eladó. (2519) 

Ezeken kivül számtalan kisebb nagyobb 
birtokok, szőlők, kaszálÓK, luczerná-
sok stb. kimutatnak eladásra, 

váradutezai temető közelében lévő 
nyári lakok közt 4 hold majorsági föld 
5000 drb. fákkal körül ültetve eladó. 

Ingatlanságok haszonbéri kiadására 
íEgy uri lakosztály közel apiaczhoz,külö-

nősen vendéglő czélokra kiadó. (2651)-
Egv korcsmahelyiség, fürdővel, vendég-
szobával, kuglival ellátva kiadó, esetleg 
örökáron is eladó. (2691) 

A kösiszegben 1 1 % nyilas tanyaföld a 
a rajta levő épületekkel együtt kiadó. 

JA csapó utczán 789 sz. egy külön álló 
lak osztály mely áll 3 utczai, 2 udvari 
egy előszoba üvegezet széles folyosó s 
továbbá 1 konyha, kamara kőpincze s 
4 lóra vaió Istálló sertés ól fakamara, 
tengeri góré és egész udvar azonnal 

I kiadó. (2996) 
[A kishatvan utczán 2 szoba, konyha, ka

mara minden órán kiadó. 
4000 frt. kellő biztositékra kiadó. 

(3155.) 
A nagy csapó utczán 3170 szám alatt 

ma helyiségből kőkuttal és uj földjével 
együtt minden órán kiadó, ára 4000 
frt. (3154) ' 

Mányi Bereg utczán 260 sz. 2 szoba 
I konyha fáskamara kiadó (3808) 
[ Oespő-utczán egy külön álló lakosztály, 

mely áll 3 utczai, 2 udvari, egy előszoba 
üvegezett széles folyosó, s továbbá 1 
konyha, kamara, kőpincze s 4 lóra való 
Itstáló, sertés-ól, fa-kamara, tenger.;, 
góró és egész udvar azonnal kiadó 

A kis-hatvan utczán egy cseréppel fedett 
kőház, mely áll 4 szoba, konyha és szin
ből, és egy külön önálló jelenleg kovács 
műhelynek használható épülettel és 
mintegy 6 vékás óndódi földjével azon 
nal eladó. (2998) 

Az ebesen 15 nyilas tanya föld minden 
néven nevezendő épületekkel kiadó. 1—3 

nagy USHJJU U " * « » r \ ' » L " — , ÍH 

nlít b o t t ó l ^ a b b á ^ l o b T Í K o n y . lakásokvannak bérbeadás végett ná| 
ha egy tágas pincze mellette egy korcs-l lünk bejelentve, 
ím «bj . 5 i K i a d ó i n g ó s á g o k : 

|A hatvan-utczai kertben 2 nyilas és né
hány sor szőllő épületekkel és pedig 2 
szoba, előszoba, nyomó-házzal, termes
sel együtt eladó (2989) 

/ l l k a l i i i a z á s t K e r e s ő i * : 

2 — 3 ezer forint rendes betáblázás és 
törvényes kamat mellett azonnal kiadó. 

, értekezhetni irodánkban. 
lEgy Wertheim szekrény eladó. 

[Egy jó bizonyítványokkal ellátott ifjú 
mint könyvvezető alkalmazást keres. 

Többféle mesteremberek u. m. ácsmes
ter, asztalos mester, kovács mester, ke
rékgyártó mester conventióra alkalma-

I zást keresnek. 
[Egy jó-kinézésü s bizonyítványokkal el

látott egyén hajlandó volna valamely 
uraságnál inasi avagy komornai állo-

I mást elfogadni (2441) 
A legjobb bizonyítványokkal ellátott gaz
datiszt alkalmazást keres. 

[Egy 5-öd osztályú tanuló ki a zenében 
is kezdőknek alapos oktatást adhat 
nevelői állásra ajálkozik teljes ellátás-

• sal helyben (2992) 
[4 vagy 5 jó házbeli 10—15 éves tanuló 

fiuk teljes sllátással felvétetnek bővebb 
tudósítást a nemzetközi áru csarnok
ban a városházával szemközt veendő. 

| (2994) , „„„ 
\tlindennemw és nagyságú, használt és uj Wertheim sxehA 
jréwi/elc, Tressourral vagy anélkül a legjutányosabb áronl 

megrendelhető Xicherman Mi. irodájában. ! 

\A jelenleg Würsstt Dávid ur\ 
által haszonbérelt kÖ#vet-\ 
len a Halápi erdösség mél-\ 

Egy tisztességes Izraelita házhoz 1 ~ 
fiu teljes ellátásra felvétetik. Bővebb 
felvilágosítással a lap tulajdonos szol 
gálbat. 

Egy nős kovács mester vidékre vagy, 
helybe oomenczióra alkalmazást keres 

(3010) 
Tömegesen vannak bejelentve gazda 
tisztek, gépészek, kulcsárok, segéd
jegyzők, írnokok, k e r e s k e d ő segé 
dek, nevelök, franczia nevelőnők, zon
gora-tanítók és tanítónők. 

Társalgónők, gazdasszonyok, kulcsárnők, 
továbbá házmesterek, iroda és bolti, 
szolgák, urasági inasok és kocsisok,', 
főzőnők, szobaleányok, peszrák, száraz 
és szoptatós dajkák, futárok ^"f"°"i'l 
s házhoz járó takarítónők. 

Egy nős kovács vidékre vagy helyben 
konvenczióra alkalmazást keres. (3010 

isárnők , j | j 
is bo l t in 
acsisokjH 

szárazul 
hetesek!! 

Unl.,knnBI 

lett fekvő SG3 hold JP. Ma
gost birtok, tiibb évekre ha-\ 
szonbérbe kiadó, I 

Mindennemű magán- és kereskedelmi ügyletekben a levelezés bel- é s | 
(külföldre közvetittetik. 

M T Az ezen rovatokban közlőitek iránt felvilágosítást ad s egy| 
ily közleményt 25 krajezár előleges lefizetés mellett, felvesz és közetesz 

(318) 
ZIOHERMAN H. 

irodája Mtebrecxenfötér Molnárné féle haz.l 

Fiatal nök nélkülö&hetlen kézikönyve! 
GRILL KÁROLY kir. udv. könyvkereskedésében, Budapest 

Dorottya-utcza 1. megjelent és kapható: 

Fiatal nök útmutatója 
a terhesség és gyermekágyban, 

A . K I S D E D E K ! A F O I ^ á L S u f k * 
Irta 

Dr. Schulhof Jakab, 
orvos ós sebésztudor, szülész. 

Ára kötve 80 kr. — Diszkötésben 1 frt. 40 kr. 
Ezen szükséges, igen könnyen megérthető könyvecske sok 

elismerő bírálatnak örvendett. (413) 1—-3. 

LOTTÓ GYÜJTŐDÉJÉBEN FŐTÉR 

A FOLYÓ ÉV OKTÓBER 1-én LEENDŐ HÚZÁSRA. 

„MERKUR«-féle Ígérvények : 
Egy hüelsorsjegy ára 4 frt 50 kr. és bélyeg. 

„ bécsi „ „ 2 frt — „ és bélyeg. 
Nyeremények : 

HITEL SORSJEGYEKNÉL : BÉCSI SORSJEGYEKNÉL: 
1. Nyeremény 200,000 1. Nyeremény 20,000 
1. „ 40,000 1. „ 30,000 
1. „ 20,000 i. „ 10,000 
2. „ 5,000 5. „ 1,000 
2. „ 3,000 12. „ 350 
3. „ 1,000 1180. 130 
*• » 1 '5nn Összesen 1100. nyeremény. 

ÖÖ. y) 4UÜ 
1348. „ 200 

Összesen 1400 nyeremény. 
Államsorsjegyek a szegedi és tiszavidéki árvízká

rosultak javára: ára egyenként 2 frt. 10 sorsjegyre 
egy ingyen adatik. 
Húzás f* évi septemher hó 30-án visszavonhatatlan 

Naponta mindennemű magyar ée német hírlapok kaphatók. 
Egyszersmind ajánlom papír és íróeszközökkel dúsan felszerelt raktára

mat a n. é. közönség figyelmébe. 

ÁRVERÉSI HIRDETÉS. 
A vagyonbukott „Molnár és Társa" csődtömegéhez tartozó 89 Va kapa 

diószegi szöllö pajtákkal, pinezékkel, és szüretelő edényekkel f. évi szeptember 
3o-án délelőtt 10 órakor a helyszínén tartandó árverésen eladatik. 

Ugyanezen alkalommal 42 hektoliter uj bor és 8 hektoliter ó bor szin
tén ott árverésen eladatik. 

Debreczen, 1879. sept. 10-én. 
Simonffy Sámuel* 

(415) 1—3. csődtömeggondnok. 

KUfiferle csokoládé . 
Csak a valódi jól készített csokoládé képes a fogyasztó közön-

1 séget, hosszasabb élvezet után kielégíteni. Ausztria-Magyarországon 
, eddigelé a csokoládét leginkább keményítő tartalmú hulladék anyaggal 

keverve készítették, mely nem csak nehezen volt emészthető, de csak-
1 hamar unottá válván, a megszokott kávét nem tudta legyőzni. Más or-
| szagokban, hol a csokoládé jó anyagból és jól készíttetik, kitűnő tulaj

donságainál fogva — mint pl. Franczia- és Spanyolországban — a ká
vét már csaknem teljesen kiszorította. 

i A nyersanyag helyes megválasztásánál és a csalárd anyagok be
keverésének teljes mellőzésénél fogva a 

mindennap ujabb győzelmeket arat és naponta keresettebb lesz magá
nosoknál ép ugy, mint első rangú vendéglők, kávéházak és szállodák 

Raktár Debreczenben: G e r é b y F ü l ö p n é l . (185.) 15 52. 
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Ügynökök nélkül előnyösebben lehet varrógépeket vásárolni. 

Mfi 

HOLVAI GYULÁNÁL 
iii:iiitix%i;\iu:v 

A legtökéletesebb-varrógépek jótállás mellett csekély részleifizetésre, tiszlelellel ajánlom dúsan felszereli raktáramat. - Úgynevezett 
ügynökök, utazók és ajánlók, melyek más fajta varrógépeket ajánlanak és házalnak c s a k a z é r t , hogy nagy ajánlási díjjal kapjanak, 
melyet természetesen a vevőn kell nekik megvenni, üzletemből végképen ki vannak zárva és saját meggyőződésére minden gépvevöl tiszte
lettel kérem, varrógép vásárláshál — mellőzve a fentemlitett ügynöküket — egyenesen üzletemet szerencséltetni, miután oly előnyöket 
nyújtok, mint itt senki. 

Különös figyelembe ajánlom az „uj európai Singer családi varrógépekel", melyek mindenféle más bármi megnevezés alatt létező 
varrógépeket minden tekintetben óriási módon felülmúlnak. 

HOLVAY GYULA. 
(10—25.) . A varró-gépek főraktárának tulajdonossá. Egyháztér. 

pA • • r • v S 

1 § 

VÁLTOZTATÁS, 
$ Z O k o t V i l m O S czukrász üzletét, mely eddig a hát-

van-utczán volt — átteszi a kis-piaczra a Vilmos-féle házba, -
Az uj üzlet 

„a szép fagylaltozó nőhöz" 
lesz czimezve s a legfinomabb sütemények darabonként 3 krajczárjá-
val fognak áruitatni. 

A megnyitás folyó hó 14-én leend. 

s 
1 
1 

(397) 2 - 3 H 

= r ^ ^ ^ - r ? ^ ? r ^ - -S^-^3C 

|j Üzlet helyiség változtatás, 
Van szerencsém tudatni, miszerint a. helybeli piaczon 15 év 

óta fenálló férfiruha és szücsáru üzletemet a takarékpénztári épület
ből a piacz-utczai eddigi üzlethelyiségemmel szemben levő, a Refor
mált egyház tulajdonát képező 1822. számú házba tettem át. 

Ezen alkalommal megköszönve az eddigi részvétetet, biztosí
tom, hogy bizalmát továbbra is megtartani^ megrendeléseit előzékeny 
pontosággal teljesíteni legfőbb és kedves kötelességemnek isme
rendem. 

Teljes, tisztelettel 
(277.) 5 - 1 2 . TÓTH FBRENCZ. 

^ 

3& 3C=K=3C=5CZZ3 

Luhi „MARGIT" forrás. 
Ezen vegyi összetételénél fogva nevezetes gyógyvíz, nemcsak 

hazánk, hanem Európa minden államaiban a legelső orvosi tekinté
lyek által sikeresen használtatik: 
ft légső, emésaitó, és hu gy szerv ele mindennemű hitti 

t almain ál, a. tüdőbetegeié. 
klimatikus gyógyintézete.ben, különösen az általánosan ismert, és ma 
leglátogatottabb klimatikus gyógyintézet G ő r b e r s d o r f b a n , a 
„Margit* forrás otthonossá vált. 

2 

i 
* 

Tudomásomra jutván, hogy hamisítási szándékból Luhi víz 
megnevezés alatt az egyedül valódi és szakférfiak által elösmert 
„MARGIT" forráson kivül itt ott más vizek is jónek kereske
désbe, tisztelettel felkérem a tekintetes orvosi kart, hogy rendelvé
nyeik alkalmával ne csak Luhi vizet, hanem mindenkor határozottan 
a „Margit" gyógyforrás elnevezését szíveskedjenek kiemelni, szint
úgy a t. ez. közönség is a „Margit" forrás elnevezés használatára 
kéretik. 

Bx\ Karlovszky utódai, 
„Margit'/ forrás igazgatósága. 

* 

MT A „Margit" forrás gyógyvize valódi minőségben kapható 
Debreczenben GERÉB JT wiítjÓP urnái. 

m, 
THE S I N G E R MAMFACT. COMP. NEW-YORK. 

A VILÁG LEGNAGYOBB VARRÓGÉP GYÁRA. 

Az eredeti Singer varrógépek 
íölülmulhatlanok: jóságuk, czélszerü alkalmazhatásuk, és tartósságuk 
által, s ezen előnyeikuél fogva a más fajta és utánzott gépeknél kedvel
tebbek; — mint azt az évenként emelkedő mennyiség is mutatja, mely 

most több mint felét teszi ki az összes amerikai gyártmánynak. 
Az eredeti Singer varrógépek 

legtöbb sokoldalúsággal bírnak, s a legtökéletesebb segédkészülékkel 
látvák el, s a legkülönlegesebb czélokra rendezvék be: családi haszná
latul kéz vagy lábbal hajthatók, s a kézműipar minden szakának, u. m 
szabók, czipészek, kárpitosok, könyvkötők, kalapgyárosok stb. meg

felelnek. 

Az eredeti Singer varrógépek 
az egyedüliek, melyek egyszerű czélirányos s könnyen megtanulható 
szerkezettel bírnak, melyről nemcsak a számos kiérmelt legnagyobb ki
állítási dijjak tanúskodnak, hanem azon körülmény is, hogy azok majd 

minden varrógép gyárosnak mintaképül szolgálnak. 
Az eredeti Singer varrógépek 

gyári áron s minden HH gj I £i Á részlet összeg mellett 
ál-fölemelés nélkül, W& . » T f * l is adatnak el, hogy 
hetenkénti lefizetés, ML \M i • | u ez által a kevésbé 
éspedig: | * J t w vagyonos osztálynak 
is megkönnyittessék egy ilyen kereseti forrásul szolgáló eszköz beszerzése. 

Az eredeti Singer varrógépek 
c#«lc ugy v€tlodiale, ha az itt látható gyári jegyet, valamint a gép karján a „The Singer Manufacturing Co" föliratot viselik, s egy G. Neidlineer aláírásommal 1 
ellátott igazolvánnyal (jótállási iv) ellátvák; tökéletes jótállás mellett adatnak el s kaphatók kizárólag egyedül: ! 

(265) 10—52. 
JÍEIDLINOER ©r. Piacz utcza 2H5-dik szám (Pércsi sor) 

A „The Singer Manufacturing Comp. New-York" főügynöke. 

Kiadó-tulajdonos Zicherman II, 
Debreczen, 1879. Nyomatott a város könyvnyomdájában 


