
&&. évfolyam 1879. 45. száni. Debreczen, Vasárnap, október 5. 
E l ő f i z e t é s i 

feltételek: 
Egész évre . . 2 frt 
Fél évre . . . 1 „ 
Negyedévre . 50 kr 
Községeknek egész 
év re . . . . 60kr 

Egyes szám ára 4 „ 

S z e r k e s z t ő s é g i 
és 

kiadói iroda: 
Piacz városház-épülettel 

szemben a Molnárné-fóle 
épületben. 

DEBMD-MGYMDI 
ÉRTESÍTŐ 

TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 

Hirdetési dijak: j 
Négy-hasábos pet i t ' 
sorért 5 kr; többszö-j 

rinél 4 kr. I 
Nagy obi) ós többszöri' 
hirdetéseknél nagyon| 
kedvező engedmények] 

tétetnek. j 
Hirdetések és előfizetések 
helyben a kiadói hivatalnál,] 
Cs'áthy Károly ós T e 
lopili K. Lajos künyvke 
roskodésében ; Budapesten,! 
Bóc.obcn és Prágában Han • 
s o i) s l o i n ósVogler hir
detési intézelóbon fogadtat

nak el. 

Nyilatkozat. 
Katonai kötelezettségemnek eleget 

teendő a mai napon a helybeli 39-ik 
ezredhez léptem be s ennek következté
ben teljes tisztelettel tudatom e lapok 
igen tisztelt olvasóival, hogy a szerkesz
tői tisztségtől vissza léptem. 

Midőn hálás köszönetemet fejezem 
ki azon kiválóan megtisztelő pártolásért 
melyben e részesíteni méltóztattak, ked
ves kötelességemnek tartom újból aján
lani e lapot nagy becsű figyelmökbe. 

Állandó munkatársa lesz elapnak 
Suhogó barátom és a többiek közt, miu
tán igyekeztem alapot a legjobb kezek
be adni, kik méginkább élvezetessé te-
endik e lapot, melyet rövid idő alatt 
magasra emelt föl a közönség kegye. 

. Sajnálom hogy egyik-másik ügyben 
nem czikkezbetem most már azonban 
azon reményben teszem le a tollat hogy 
találkozunk még a téren valahol! 

Isten velünk! 
Debreczen 1879 okt. 1. 

Szombati János. 

A járványok ügye Debreczenben. 
II. 

Miuket debreczenieket legköze
lebbről s legsürgősebben az érdekel, hogy 
kik fojtják el minálunk a járványt? 

E czikk írója iít nagyon kevesek 
által szellőztetett kérdést vetett fel s a-
zon kéréssel fordul olvasókhoz, hogy 
az ezután mondandókat legyenek kegye
sek a legkomolyabban figyelmükre ér
demesíteni. 

Törvényhatóságunk bizottsági tag
jait különösen felkérjük az alább követ
kezők elolvasására. 

A közigazgatás egészségügyi ig&f 
nálunk a rendőrség néhány tagján kívül 
szolgálják a hatósági orvosok. 

Hány hatósági orvosunk van ? Gon
dolom hogy mindenki azt fogja rá mon-

T A H C Z A . 

Debreczeni irók és irófélék. 
Fény éB árnyképek. 

XVIIL 
Satomhati Jíános. 

Kérem teszik ismerni ezt az urat ? 
Nem tetszik. Igaz, hogy valóságos r i t-
ka s á g. Romer Eloris bátyánk aranyat 
adna ér e, ha múzeumába dughatná, s 
annyit mondhatok, hogy oda is illenék. 

Három lábú bornyunak könnyű len
ni, két fejű embernek se nehéz (ba már 
sas is van kétfejű), de tessék azt meg
próbálni, a mit Szombati János heten-, 
ként cselekszik. Minden héten vasárnap 
azt irja lapja homlokára, hogy „har-
minezhe t ed ik évfolyam" és így 
a „Debr. Nagyváradi Értesítő" a „Deb
reczen" kronológiájának methodusában 
már megünnepelhetné félszázados jubi-
liumát Ilyen ritkaság a „Debr. Nagyvá 
radi ÉrteBitő", B ritkaság in consequen-
tia a „Debr. Nagyváradi Értesítő" szer
kesztője is. 

dani hogy négy: egy tiszti fő orvos, két 
tiszti alorvos meg a kórházi orvos a kit 
egy magában szintén főorvosnak ne
veznek. 

Ha így volna a valóságban, még csak 
volna valahogy: de nem igy van Mert a 
kórházi ügyet nem egy orvos hanem 
kettő szolgálja; a közigazgatási egészég 
ügyi szolgálatot pedig nem három hanem 
csak harmad fél orvos hivatalnok telje
siti s mind ez az elébb említett négy hi
vatalnokból telik ki. Nagyon cziíra do
log, de a mint állapotunk bizonyítja nem 
lehetetlen. 

A tiszti főorvos ott áll az ügyosz
tály élén. Az ő hatás köre felügyelet, 
ellenőrzés, ujonezozási munkálat havi, 
stb. jelentés, gyógyszertárak vizsgálata, 
és még annyi sok minden, a mennyit az 
ugy nevezett egészségügyi törvény e-
gyik § ban (156.) a ponttól r pontig, má
sik § ban (162.) a ponttól m. pontig tud 
csak el beszélni. 

S kik vannak a tiszti főorvos osz
tályában az ő felügyelete s igazgatása 
alatt? 

Ott volna a két tiszti alorvos, de 
ezek egyikét a törvényhatóság a város 
kórházához állandó szolgálatra osztotta 
bo, ugy hogy a község orvosi teendők 
tekintetében a tiszti főorvos nálunk vagy 
csak egy alorvost igazgat, vagy legfeljebb 
még a 2-ik alorvost akkor mi kor az a 
kórházból kiszabadul. 

Ezen szokatlan berendezésnek pár
ját megtaláljuk városi kórházunk beléle-
tében is. 

Ennek a kórháznak élén áll a íő-
orvos. Hát ő kinek a felébb valója? Fe
lelet annak a tisztviselő orvosnak a ki 
üres óráiban község-orvosi teendőket 
teljesít, a ki délelőtt kórházi segéd orvos, 
délután meg tiszti alorvos. Lehetetlen 
hogy ez az orvos el nekeseredjék, ha 
meg gondolja hogy a tudományok mai 
előhaladottsága mellett neki két olyan 
ügyet kell szolgálni melyek intézéséhez 
egymástői elütő ösmeretek szükségesek. 

Ma még szerkesztője, de lehetsé
ges, hogy mire ezt a photographiát 
nyomdafestékkel mázolja be valamelyik 
Guttemberg-muzsafi, Szombati János 
már csak a köpönyeg alalt lesz szer
kesztő, de a babérokat „a szerkeszté
sért felelős kiadó" szedi. 

Oh! igen. Hiszen katonának nem 
szabad újságot szerkeszteni! Már pedig 
a legöregebb magyar lap szerkesztője 
olyan fiatal ember, hogy még csak most 
fog evezni csónakból formált bakkan-
csában, barátkozni jámbor veres bor-
nyuval, s ölelni a „kopasztert", midőn 
költői horkolások között prófontról ál
modik az őrszobában. 

Nagyon bölcsen is van az rendelve 
az állami gondviseléstől, hogy a fiatal 
embert, mikor már ügyvéd, tanár vagy 
orvos, odaállítják a kanászságot végzett 
káplár ur szégyenszéke elé, a kinek joga 
van a „tintásokat" minden tőle telhető 
módon treszszirozni, s kötelessége el 
nem feledkezni arról,— hogy a káplár 
után még egy határ rongyos bakkancs 
van, s csak aztán jönnek a „virtikli ba
gósok", csak ezek után a „tintások." 

Mert hogy más ösmeret kell ahoz 
melynek segélyével a kórházi orvos a 
csonttörést, typhust gyógyítja, s más ahoz 
melynek segélyével a tiszti alorvos ólom 
ezukros bort, hamisított vizes, keményí
tős tejet, rézgáliczczal, timsóval szép 
lyukacsossá sütött kenyeret stb. vizi
tál — bizonyára mindenki előtt egyszerre 
világos. 

De még az nom nagy baj ha az ilyen 
dolog e czikk egyik vagy másik olvasó
ja előtt nem világos, hanem bezzeg nagy 
baj az, hogy ha a ki előtt világosnak 
kell lenni — mint a mi szóban forgó or
vos hivatalnokunk előtt — az nem ké
pes ezután a világosság után menni mert 
két lábra egy nyűg is elég; kettőtől épen 
megmoczezanni se lehet. 

S mind ezeknek betetőzéséül a 
kórházi főorvos is olyan munka körrel 
bír, a milyennel helyes beosztás mellett 
nem volna szabad bírnia. 

A kórházi orvosra sehol se tartozik 
a kórház szobáin — a kórházi orvoslá
son kivül semmi. Minálunk? folytonosan 
orvos rendőri szolgálatot is teljesít tehát 
közigazgatási orvos hivatalnok köré
be vág. 

Ezek a dolgok igen nagy fogalom 
zavarnak tanúbizonyságai. 
Talán a kórházat a közigazgatás rámá
jába tartozónak gondolják. Pedig az csak 
olyan intézet Debreczen város tulajdoná
ban mint a színház vagy a reál iskola, 
melyei vagy mely nélkül a közigazgatás
nak egyiránt kell folyni. 

Egy szóval a kórház személyzete a 
kórház teendőin kivül másra nem alkal
mazandó, s a közigazgatás érdeket azál
tal csorbítani nem szabad, bogy közigaz
gatási tisztviselőt egy intézet munka kö
rébe be osztunk. 

Már most elképzelhetjük, hogy mit 
csinál egy ilyen módon munkával meg
rakott orvosi személyzet — mint a mi
énk járvány idején. 

46,000 lélek kősségi orvosi teen
dőit rendes körülmények közt egy tiszti 

Nagyon bölcsen van, hogy Szombati 
János épen most éli „gyöngyéletét", 
legalább megérti mint tanár, hogy mit 
fordít Catulusból Csenged, megbírálja 
mint szini kritikus, hogy mit énekel az 
„exercirungs reglama"-ból Traversz, — 
a kire vigyázzon Szombati János, hogy 
hamarébb ne legyen káplár, mert biz 
Isten! lequittolja Szombati Jáuossal, a 
„gyalogos "-sal, azt, a mit valaha Szom
bati János, a „kritikus" vétett. 

Akár ki lesz azonban hamarébb 
„sarzsi", annyi bizonyos, hogy a két
szerkettő világos szabályai ellenére 
Szombati János az oka annak, hogy a 
„Debr. Nagyváradi Értesítő" minden 
évben ifijodik, mint Szágfy bátyánk. — 
Harmíncz esztendővel és kevesebbel ez 
előtt, mikor még érdemes szerkesztője 
Ballá bátyánk olyan fiatal volt, — mint 
mosta „Debr. N.-Váradi Értesítő," a 
„Debr. N.-Váradi Értesítő" vo't olyan 
öreg, mint most Ballá bátyánk. Akkori 
az „Értesítő" csak értesített, Báthory 
Sándor szerkesztése alatt már (köszönet 
értté Bodossy Pál örökifjú humorának) j 
élezelt is, — ma pedig értesít, élezel és j 

alorvos végzi — a ki még azon kivül 
magángyakorlatot is kénytelen folytatni, 
s erre felügyel egy tiszti fő orvos. Ilyen 
rettenetes szegény felszerelés mellett 
járványos időben — mikor a rendkívüli 
teendőknek egész halmaza tolul előtérbe 
sokat kell szenvedni a közügy egészség
ügyi ágának. 

Ilyen szervezet soha sem volt jó, 
ma legkevésbé. 

A város gondolkozó főinek lehetet-
itt nem segíteni. 

Mennyit költ Debreczen város egész
ség ügyi hivatalnokai fizetésére ? Épen 
1820 irtot akkor, midőn némely mező
város két orvos hivatalnokot tart s azok -
nak ezer vagy 1200 frtot fizet. 

S ha a törvényhatósági bizottság 
nem látja szükségesnek valamely czél-
szerü s múlhatatlannak mondandó intéz
kedést tenni: akkor sürgése a szervező 
bizottságot — egészséges ujitás indít
ványozására, mert különben a haladó 
idő óriás mulasztások súlyát fogja nehe
zíteni a város atyáira. 

Ne feledjük el, hogy tiszti orvosaink 
mind magán gyakorlatot is űznek s hogy 
azok kellően meg nem felelhetnek a rendes 
idők követeléseinek sem, az az ő em
lített hivatali és magán foglalkozásuk 
mellett — bátran bizonyosnak vehető. 

Bár akadnának ezen ügynek s az 
itt felemlegetett deloguak szószólói vá
rosi közgyűlésünkben is, a sajtóban is! 
Senki sem örülne annak inkább mint e 
sorok írója, ki azok czéljai megkönnyíté
sére kik talán nem az ügyhöz hanem az 
ily v i s z o n y o k a t feltáró személy
hez akarnának támadó hangon szólani 
magát ezennel tisztelettel megnevezi: 

JÖr. Zeltytí Dániel. 

— A. phyloűcerft.-,vegxély az 
Érmeiléken egyre fenyegetőbb jelleget ölt
vén, b. Kemény Gábor, kereskedelmi mi
niszter enquettet hívott össze, hogy az a 
veszély elhárításának módozatait megálla
pítsa. 

okoskodik. — Eddig megelégedett vele, 
ma már jogosan kifogásolja, ha Sziny-
nyey József ugy mutálja be a „Yasár-
uapi ujság"-ban, hogy „igénytelen hir
detési lapocska." Dehogy az! — Még 
ugyancsak megigényli, a mit igényelhet. 

Szombati János külömben ma már 
routinirt újságíró. — Próbálkozott vele 
a „Debr. Ellenőrnél* — még abban a 
boldog korszakban, mikor a reporterok 
báli keztyüre is kaptak egy florest. Kü
lönösen feltűnt tanügyi czikkeivel, mely
hez mint tanár — bizonyosan konyít is 
valamit. — Nagy ellensége a esonka re
ál-iskoláknak, s irt is a debreczeni ellen 
még gymnasiumi tanár korában, a miért 
neki nem, hanem ő fizetett meg. Becsü
löm érte, hogy nem bánta meg. 

Az előfizetői vérszegénységben el
halt Debr. Hajdumegyei Közlönyt szer
kesztette 23 frt. erejéig, s e lapoknak 
már másodízben felelős szerkesztője. — 
Verset is irt egyet a „Szabolcsmegyei 
Közlönyben" E. S. úrhölgyhez, — mely 
czimből látszik, hogy az irodalom ez 
ágának általa kultiválása magán ter
mészetű . 
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Kereskedelmi s iparkamara 
Nagyváradon! 

Debreczen, okt,4. 
(1) Nagyvárad kedélyes kis város! 

Véghetlenül tetszik maga-magának abban a 
saját maga által készített szerepben, a mi
kor is ő nagy fontosságot tulajdonit maga 
nak s mint az öreg kisasszonyok szoktak: 
azt hiszi, hogy az ő rég elmúlt bájai és ke-
csei kedveért az udvarlók csupa karakter
ből neki szilajodnak! 

Minden esztendőben megjön az ( 
nagyzási mániája; hol tavaszkor, — hol 
őszkor, 

Egyszer mindenáron pénzügyigazga 
tóság, máskor királyi tábla, hol méntelep, 
hol meg állandó szinház (I) kell neki. Álmo
dik is aztán 3 ujBág segítségével — szörnyű 
kövéreket. 

Persze nem kerül semmibe. Nagyvá
rad legntolsó álma a kereskedelmi 8 ipar
kamara. 

Vájjon aztán minek neki a kamara? 
Azt képzelik a gyülóiező váradi urak, hogy 
a kamara magában véve elég arra, hogy a 
létező átalános ipari, kereskedelmi s pénz
viszonyokat átalakítsa. Azt hiszik Váradon, 
hogy a kamara egyszerre megfordítja az ott 

< sáska módra születő és hírlapok módjára 
bukdosó üzletek, — s a magok magukat 
agyon politizált iparosok sorsát! — Olyan 
nincs1 

Azt hiszik a váradiak, hogy az ipar
kamaráknak az a feladata, hogy egy város 
speciális érdekét fejlesszék; pianemikor az 
a város csak ÍB a nagyváradiak szemében 
tűnik már föl mint egy vidék emporiuma. 
De szak és irányadó emberek, és körök ezt 
a viziót ma már nevetik. 

A kereskedelmi s iparkamaráknak az 
a feladatuk, hogy egy nagy, alapjuk rendelt 
vidék összes érdekeit képviseljék, — az 
ezen általános érdekkörön belül eső rész
leges érdekeket kiegyenlítsék. 

Nem tudunk semmi oly nagy fontos
ságot tulajdonítani Nagy-Várad városának 
mely fontosság megérdemelné, hogy az ő 
speciális vágyaiért odaát egy másik ke
reskedelmi s ipar kamarát lenne szükséges 
állítani akkor, mikor a debreczeni kamara 
körében nagyon is elfér, szélűben, hosszá
ban Nagyvárad is. 

Tessék igyekezni, dolgozni, s kitartás
sal küzdeni, mint másutt. 

Többet ér ez a valósithatlan ál
moknál! 

merle báró legújabb hir szerint valószí
nűleg pénteken tér vissza Bécsbe s szom
baton elfoglalja külügyminiszteri hivatalát. 

Színházi csevegés, 
ii. 

Rövid hirek. 
— Az osztrák reiehsrath 

október 7-én fog megnyittatni. - - Her 
linben hir szerint egy orosz orleanista 
szövetség tervét fedezték fel, mely a fran-
czia köztársaság fenállása ellen irányult 
volna. — A megszálló hadsereg 
létszáma reducáltatni fog. — Közelebb egy 
hadosztályt bocsátanak haza. — Az an
gol állami bevételek kimutatása szerint az 
utolsó negyedben (jul. 1. szeptember 30.) 
100,305 font sterlinggel kevesebb folyt be, 
mint a múlt év ugyanezen negyedében.— 
Bismarck lapja kijelenti, hogy a Bis
marck és Gorcsakoff közti találkozásról 
keringő hirek alapnélküliek. — Az an
gol afgán harcz teljes erővei foly. Roberts 
tábornok Kabul ellen nyomul. — Hay-

Nem említve a „Nemzeti Hirlap l ís 
más lapokban elszórva megjelent czik-
keit, csak mint színi kritikusról akarok 
még megemlékezni. Mert ezen a hálát
lan és háládatos téren is sokat műkö
dött. — Már Temesváry alatt paprikát 
früstökölt kritikusnak tartották színházi 
körökben, s e vélemény ma I-ső Mán-
doky Béla alatt is fentartja magát. — 
Hanem azért János barátunk mégis ér
dekes persona a színháznál. 

ő bizonyára tudja a titkát, hogy mi
ként tegye magát érdekessé. Hanem azt 
nem mondja meg nekem. — Annyi áll, 
hogy nőtlen ember s sürün vetett fekete 
hajának bozontos fürtéi elárulják az 
í ró t , mely jelleget ugyan le fog kopasz
tani kritikusi fejéről a esász. kir. közös 
katonai czopf, vulgi: reglama. Bizony 
sajnálni fogja azt nem csak Kálmán bá
csi, de Oszkár is. 

Nem volna teljes Szombati János 
írói működésének vázlata, ha meg nem 
említeném, hogy már a kollégiumban is 
nagy hajat hordott irói tekintély volt. 
Szerkesztette a „Heti Közlönyt", a főis-| 
kolai i(jaság lapját, melynek nincs semJ 

Kedves kisasszony 1 Ha Scorpio bará
tom, mint nőtlen ember „asszony"-al leve
lez, a consequentia szempontjából helyes és 
kívánatos is, hogy az ön bibor piros ajká
nak szűz mosolya mellett csevegjek imá
dandó fülecskójébe a színészetről - lévén 
feleséges ember. 

Természetes, hogy az állapotnak ezen 
minémüsége mellett korántsem érzem any-
nyira magamat a coulissák között, mint, 
Scorpió barátom, nem is tudok én annyi: 
titkot, annyi apró picanteriát. Hanem azért \ 
majd csak elfecsegünk, ha élünk. I 

Az első hétről mit mondjunk? Lát-1 
tünk egy csomó r ég i darabot, s néhány uj 
tagot. A publicum persze a régi darabokra 
olyan kíváncsi volt, hogy csakúgy kongott 
a színházi ürességben D ö m j é n Rózsa ke
resetlen naiv kaczagása, s L a t a b á r n é 
szenvedélyes, csengő hangja, no meg Szabó 
K. ur bizonytalan czimü hang-lépcsőzete. 
Bizony üres volt a szinház egész héten. A 
bérlet még nem kazdődött, jön a vásár és a 
szüret, készíteni kell a csizmát és a hordót. 
Alig akad egypár üres órája a férfinak, hogy 
' r- kalabriászozhassék, s a BŐoek, hogy — 
az ujonczokat mustrálja. Kevés az idő, nem 
jut a színházra. 

Talán a feletti keserűségében humo 
rizált az a t. csavargó ur, ki egy Bach-sys-
témíát kiáltott figaróban kereste a színházi 
szolgálatot. 

— Mi akar lenni ? talán s z í n é s z ? 
kérdé Szatyi ur a szinház előtt. 

— Ha más nincsen, leszek én még a z 
is — volt a neki keseredett válasz. 

Bizony pedig nincs azon mit kese
regni. Kivált oly komplét társulat felett, 
mint a miénk. Csupa elevenség, csupa élet. 
T ö r ö k n é halvány arcza is ugy neki pirult 
a nagyváradi hegyi levegőtől, hogy csak 
ugy mosolyog Török a jó mephistó, ki csak 
azért ment Koritnitzára, hogy használjék 
— a feleségének. Legalább igy viczczei 
Foltényi bácsi. 

Az uj t a g o k a közönségnek tetsze
nek. L a t a b á r n é Cora szerepében mu
tatta be magát, s csak azért nem volt 
„Anna", hogy „Gora" lehessen (pletykál-; 
ják). Igaza van. Cora neki bravour-szerepe, I 
melyben szenvedélyes, hajlékony s rokon
szenves hangját sok tökélylyei tudja álkal 
mázni. Játékán még meg latszikba kisvárosi 
színpad, dé öltözékén már érzik a sálon. Az 
őrülési jelenetben nagyon is kímélte hang
ját, 8 játéka nem a végperczekben volt a 
leghatásosabb. Nem vagyunk barátai az 
összehasonlításoknak, de ha már mások ezt 
cselekedték, mi is összehasonlítjuk Lászy-
néval. Latabárné igen jó színésznő, de nem 
bir annyi routinirtsággal, mint Lászyné. 
Alakja sem olyan imposans. Lászyné játé
kán a ho.sszu évek diadalának biztonsága, 
Latabárné hangján a kezdő tehetség határ-
zottsága érzik. — Mindkettő jó színésznő, 
de Latabárné ma m é g kevesebb, mint 
Lászyné. Majd lehet több is. 

Férje Latabár Kálmán a Szatmáry 
Károly szerepkörét tölti be, kevesebb siker
rel, de megelégedve. D ö m j é n Rózsa Mé
száros Ilkát feledteti; hiába szép. Pedig 

tessék elhinni ez sem utolsó aquisitió. Még 
Dallos Pista is jobban jobban énekel, ha 
Margarethán több a hus, mint a kellem. 

Suhogó, 

hirdetése, sem nyiltere. Épen ezért oko
sabb a ,.I)ebr. Nagyváradi Értesítő" kul
tiválni, melyet tartson meg a bőség és a 
kiadó -— teljes egészségben. 

Végszó. 
Eddig tart a debreczeni írók 

irófélék életrajza. Csak eddig. 
A névsorból látszik, hogy csak a 

jelenleg ujságiráskodó s legifiabb nem
zedék jött bele a szószba — még ezek 
közül is a kerítésen kivtil maradt egy 
pár félénk kedély, ki előre protestált az 
iró és iróféle nymbusz ellen. A ki nem 
vágyik a Parnaszszusra, minek vigyük 
oda? 

A komoly tudományts az öreg ura
kat teljesen mellőztük. Egyiket sem 
illeti meg a tréfa, ha mégoly jó akaratú 
is, mint a Suhogóé. 

Különben a kinek zokon esik, hogy 
nem olvassa nevét, csak reklamáljon, 
Készen áll a deressel 

Suhogó, j 

Helyi hirek. 
— Elhervadt virág. Egy szé

pen nyiló virág letöréséről — Bruckner 
Karolin k. a. haláláról — emlékeztünk meg 
lapunk múlt számában. — Lehetetlen hogy 
meg ne említsük sirba tevését is, mely va
sárnap történt ritka részvét mellett. Sokan, 
nagyon sokan gyűltek össze a halottas ház
nál; a virágtakart fedél alatt nyugvó ked
ves leány ösmerősei, barátnői, tisztelói meg
hatott kebellol vették körül a koporsót, — 
melyben egy szép jövőjű élet minden re
ményeivel édes álmaivai és ábrándjaival 
összetörve, megsemmisülve pihen egy nyilt, 
de már egészen elhervadt virág! A sir ne
héz hantja is ráborult a kedves tetemre, — 
mamáruj otthonában alussza a csöndes 
hosszú és végtelen álmait. Váljon hallj ae 
hogy a sirja körül hervadábnak indult szép 
virágoknak örömről beszél az őszi szellő, 
hogy bojdogságről beszél a fák lombjai közt 
a kicsiny madárkák dallos serge? De mi 
nek hallaná, minek álmodna azokról, — t 
miktől a könyörtelen halál kíméletlenül 
megfosztotta őt?Aludjék csöndesen s ne 
álmodjék ezekről semmit sem ! Aludja azt a 
hosszú álmot az enyészet végtelen éjszaká
ban csöndesen.... csöndesen... Áldás po
raira, áldás emlékére! 

— Az uj katonák. Városunkban 
már berukoltak az idei önkéntesek mind a 
lovas ezredhez. Az idén társaséletünk több 
derék fiatal tagja vette magára a gyöny élet 
édes (?) jármát. így a huszárok közt van 
Vecsey Imre és Rickl Antal. A „bakancso
sok" közt az irodalom és művészet is kép 
viselve. A művészetet Traversz Képviseli, 
az irodalmat és szaktudományt Csengey 
János és Szombati János tanárok és irók. 
Lapunk volt szerkesztője a toll helyett a 
puskát forgatja s a sajtóhibák helyett a 
bakkancs okoz neki sok gyönyörűséget. 

— A „ D e b r e c z e n " - n é l ma szer
kesztő-változás állott be. Péter Gábor ed
digi szerkesztő lemondott. Mig a párt uj 
szerkesztőt választ, a lap vezetését Grün-
vald József Yégzi. 

— A ref. fogyninasiumban 
a 7-ik osztály tul népes volta miatt a de
rék igazgató Békési Gyula előterjesztette 
őt. és ngos Révész Bálint kir. tanácsos és 
püspök urak a parallel osztály felállítása 
iránti kérelmét. A főiskolánk üdvéért me
legen érző püspök ur megígérte, hogy még 
e héten teljesülni fog a kívánat. 

— A t. közönség figyelmét 
felhívjuk lapunk kiadó-tulajdonosának köz
vetítő és tudakozó intézetére. Ez intézet, 
mely a legnagyobb pártfogásnak örvend, -— 
Czélszerü berendezésénél s a közvetítés, — 
adás-vevés stb. minden ágazatában a veze
tés pontossága, az eljárás olcsósága által a 
közönségre nézve a legelőnyösebb. 

— Szüret. A helyb. szőllőskertek szü-
retelési határnapja következőleg tűzettek ki: 
Október hó 8—9 napjára Varga Csige, Szé
chényi és téglás kertek, Október hó 10—11 
napjára Posta Csapó és Homok kertek, Ok
tóber hó 13—14 napján Hatvanutczai Tó-
czós, Köntös és Vén kertek, Október hó 15-16 
17-ik napjára Sesta, Séta üj és BoldogfalYai 
kertek, — és az ezen szüretelési határnapo
kat meg nem tartó szőllőbirtokosok, a hely
beli kapitányi hivatal által a szegény pénz
alap javára 5 frt birság fizetésére fognak 
büntettettni. 

— Szobai villany távir fiák. 
Hatschek Miksa a budapesti látszerész 
váczi utcza 23. sz. a.) jelenleg városunkban 
időzik és szobai távirdáknak igen előnyös 
feltételek melletti berendezésére ajánlja ma
gát a közönségnek Ezen készülék mely 20 
inter sodrony, egy fogó telep és chirurgből 
áll, csak 750 krba kerül. Kik ezen hasznos 
és gyakorlati találmányt igénybevenni akar
ják, azokat figyelmeztetjük ho^y Hatschek 
ur, — kinél látszerészi czikkek s diszmü 
áru különlegességek is kaphatók, — váro
sunkban csak 3 napig időzik. 

— Aszegedigyufagyárkéazit-
menyei tudvalevőleg jó hírnévnek örvende
nek országszerte. Örömmel jegyezzük föl, 
hogy az árviz által elpusztult szegedi gyár, 
melyet tulajdonosa: B r e i er Miksa ideig
lenesen Szolnokra helyeztetett át, már is el
ismerést arat az uj telepen is. A Szolnokban 
megjelenő „Lehel kürtje" ugyanis követke
zőket irja: „ A szolnoki Breir-féle gyufa
gyárát újból rendezte be a tulajdonos. E 
gyár készítményei már is keletnek örvende
nek, főleg az úgynevezett szalongyufa bát
ran versenyezhet a külföld bármely hason-
nemü termékével. Városunk kereskedői 
figyelmét felhívjuk e tényre, 

- — Zeneestélyek. A vásár tar
tama alatt a P a p p Gy. és K i r á l y Lajos 
czeglédutczai s Frohner Bernát miklós-vá-

! radutczai vendéglőjében a .Boka Smm ki
tűnő zenekara játszik. — A H u n g á r i a -
ban a nyíregyházi derék zenetársulat fog 
működni a hires Benézi Gyula vezetése 
alatt. 

— ITjfalussy István városunk 
szülötje ki jó sikerrel tette le az ügyvédi 
vizsgát a napokban nyitotta a gr. Dégenfeld 
ház Széchényi utczai házának második eme
letében irodáját, ajánljuk az ügyesbajosfelek 
figyelmébe. 

— Pásztély János munkácsi 
püspök, megyéjének egyházát látogatta meg. 
A püspök ur útja félhivatalos színezetű. Be
jelentés nélkül jelenik meg, különösen oly 
helységekben, melyekben a lelkészek ellen 
némi panaszok merültek fel — E hó 1-én 
H.-Doro^hon volt, honnan Böszörménybe 
tett .-kirándulást, Mégoct. 2. Nyíregyházára; 
onnan Napkorra utazott. 

— Járvány. A roncsoló toroklob 
és vörheny valóságos járvánnyá fajultak 
városunkban s áldozataikat különösen a 
gy érmek ek közül, oly nagy mérték ben kö -
vetélik, hogy óvatosság szempontjából ugy 
a leány mint a fi-iskolákat, valamintagym-
nasiumokat is bekellett zárni. 

— Nyilvános köszönet. Tóth 
Endre ur a Somogyi féle magyar Lexicon 
eddig megjelent38 füszetét volt szíves ke
reskedő ifjak önképző egylete könyvtára ré
szére ajándékozni.melyért fogadja az egylet 
nevében mély köszönet emet.Debreczen 1879 
Október 4. Donogán István könyvtárnok. 

— A helybeli kertészeti egylet fa
iskolájának 1879. évi őszi és 1880. tavaszi 
névsora és árjegyzéke egy 20 lapos füzetben 
megjelent. A névsor a legritkább és legne 
mesebb gyümölcsfajokat oly nagy válasz
tékban foglalja magában, hogy azokból 
bármely gyómölcskedvelő is tetszése sze
rint akkép váiogathat, hogy igényei teljesen 
kielégíttetnek. Az eladásokat ugy helyben 
mint vidékre, Thamásy Károly ur közvetíti. 

— Halálozás. Dr. S a á r o s s y 
László édes anyja, Saárossy Józsefné f. hó 
1-én Nagyváradon meghalt; honnan azon
ban holtteste városunkba hozatván által f. 
hó 3-án itt tétetett örök nyugalomra. — A 
megboldogult hamvait városunk előkelő kö
zönségének szép részvéte kisérte ki a te
mető-kertbe. Béke poraira 1 

— Emlékezést nekik! Örök 
emlékű nap évfordulója lesz e hó 6 án. A 
magyar szabadságharcz 13 lánglelkü bajno
kai e napon haltak meg a bitófán, szenved
vén a leggyalázatosabb halált az erőszak 
hatalmas embereinek szavára. Városunk ke
gyeletes érzelmű egyesülete, e nevezetes 
napon gyász isteni tiszteletet tart a r. kath. 
templomban. Reméljük, hogy tömegesen fog 
a múlt iránt nem érzéketlen közönségünk 
megjelenni. 

— Lapunk múlt számának tárcza-
czikke, a mint egy vidéki laphói olvastuk 
— megtörtént volna Kassán. Nem csodál
juk. A szép asszonyok mindenfelé - szok
tak hűtlenek lenni olykor-olykor. 

— Miért késett el? X ur, ki 
törzsvendége a Vilmos sörcsarnoknak, be
rukkolt bakának. Az első nap elkésett és 
raportra vitték. „Miért késett el* kérdé a 
kapitány. „Mért jött 10 óra helyett csak 11 
után? „Kérem a fris csapolást vártam be, 
volt az őszinte válasz. 

Uvas. 
Értésünkre jutott, hogy némely,* deb

reczeni országos vásárokat látogató pipa
kereskedők és házalók csekély értékű fajt sőt 
gyurma (massa) pipáikat utánzott .Adler* 
nyomattal hamisítva széltére árulják, és ez 
által egyrészt saját jő hírben álló gyárt
mányunk tekintélyét rontják más részről 
jó hiszeraü vevőiket silányabb pipák eladá
sával tévútra vezetik, sőt a gyurma pipák
kal, melyeket mi nem is készítünk — nyil
vános csalást követnek el. - Régi jó hírben 
álló „ Adler" pipáink kedvelőit tehát köteles
ségünknek tartjuk figyelmeztetni, hogy mint 
hogy mi a debreczeni országos vásárokat, 
már nem látogatjuk — saját készitményü 
tájt pipáink eladásával Szepessy Antal — 
ujabb czég: Szepessy és Kerekes urakat 
bíztuk meg, hol is valódi „Adier* pipák jót 
állás mellett folytonosan a legjutányosabb 
áron kaphatók. 

Budapest Október 2-ik 1879. 
Adler Wülöp és fia. 
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Melléklet a „Debímcn-Nagyváradi Ertesito" 45-ik számához. 
795S- Árverési hirdetés 

^1879. 
A debreczeni kir. tvazék mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
hogy Weisz Mózes és fia végrehaj tatónak, 
Holcsy Arnold elleni végrehajtási ügyében 
lefoglalt, 1980 frtra becsült házi bútorok 
és felszerelések, termények, lovak, szeke
rek, sertés, gépkovács mtbzerek, gőzkazán, 
üres zsákok, tűzifa stből álló ingóságok, to
vábbá Buglyó György, Kunkli Ferencz s 
nőik elleni 1000 frt, Arany András elleni 
80 frt, Nagy Gábor elleni 100 frt. jeizálo-
tilag biztosított követelések készpénz fize
tés mellett a f. évi Október hó 24-én 
szükségesetén következő napon mindég d. 
e. 9 órakor alperesnek a homokkerti gyár
telepen levő lakásánál, a debreczeni 2176, 
4243, 2365 és 2821. sz. telekkönyvekbe 
jegyzett 1200, 2200, 4000 és 2000 forintra 
becsült házak s ondódi földek, a debreczeni 
3212 és 3592. sz, telekkönyvekbe foglalt 
1200 és 1600 frtra becsült szőllők egyen
ként az 1879, évi-November hó í 9 - ik 
a kövotkező napján d. e. 9 órakor mint 
első és 1879. évi decxember hó 19. 
s következő napján délelőtt 9 órakor mint 
második határidőben a törvényszék árveré
si termében végrehajtó Török Péter által 
megtartandó nyilvános árverésen kövelkező 
feltételek alatt eladatni fog u. m. 

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

2-szor. Árverezni kívánók 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 
1 hónap alatt, a másodikat ugyanazon nap
tól számítandó 2 hónap alatt, a harmadik 
részt ugyanazon naptól számítandó 3 hó 
nap alatt, minden egyes vételári részlet 
után a birtokba lépés napjától számítandó 
6% kamatokkal együtt, ezen kir. törvény
széknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
Deszámittatni. 

4-szer. Vevő köteles az épületeket 
a birtokbalépés napjával tűzkár ellen biz
tosítani. 

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. 

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

feltételek bármelyikének eleget nem tenne 
a megvett ingatlan az érdekelt felek bár
melyikének kérelmére, a prts. 459. § a ér
telmében vevő veszélyére és költségre, bá-
natpánzének elvesztése mellett, ujab 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
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. 

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 
Szabó Ábrahám ügyvéd, mint hivatal
ból kinevezett ügygondnok által fognak 
képviseltetni. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnál 1879. évi szept. hó 
16-ik napján. 

Sxögyényf, 
elnök. (427) 2 - 3 jegyző. 

7968. sz. 1879 tkv. 

Árverési hirdetmény. 
A debreczeni kir. tszék mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
hogy özv. Bóna Jánosné végrehajtatónak 
Debreczeni József s nője Nagy Rozália vég
rehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyé
ben lefoglalt összesen 37 frt. 30 krra be
csült házi bútor a f. évi november hó 
4 - é » d. e. 9 órakor alperesek homok-ut-
czai 3029. sz. lakásán készpénz fizetés mel

lett, a debteczeni 1259. sz. tkvben jegyzett 
s 1220 frtra becsült ház és telek pedig 
az 1879.évi november hó 4L-ik napján 
délután 3 órakor mint első- és 1879. évi 
deexember <í ik napján délután 3 
órakor, mint második határidőben, a tszék 
árverési termében végrehajtó Mészáros L. 
által megtartandó nyilvános árverésen ko 
vetkező feltételek alatt eladatni fog, u. m.: 

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

2-szor. Árverezni kívánók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10°/0-át készpénz
ben, vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a véteiárt 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 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 alattj 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. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság 1879. évi september hó 
16-ik napján. 
Stzöyyényi, May 

elnök. (431) 2—3 aljegyző. 

Í r Árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék, mint 

telekkönyvihatóság részérői közhírré téte
tik hogy Nagy János végrehajtatónak Barcza 
Lajosé Sárkány Zsuzsanna s társai mint 
Sárkány Mihályné örökösei elleni végrehaj
tási ügyében lefoglalt a debreczeni 1475. 
sz. tkjvben jegyzett péterfia utczai 3250. 
számú ház és teleknek 450 frtra becsült 
fele része az 1879. évi Október 
27 ik napján délután 3 órakorraint első-
és 1879. évi November 27-ik napján 
d. u. 3 órakor, mint második határidőben, 
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 kívánók tartoz
nak az ingatlan becsárának 10^ kész
pénzben, vagy óvadékképes papírban a ki
küldött kezéhez letenni. 

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

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszarni ttatni. 

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

Felhivatnak 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 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. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóság 1879. évi szept. hó 9-ik 
napján. 

S&ücs Sstvánt Sárváry, 
h. elnök. (417.) 2—3. aljegyző. 

8329 / 
/ l 879* 

I I . árverési hirdetés. 
A debreczeni királyi törvényszék, mint 

telekkönyvi h a t ó s á g részéről közhírré 
tétetik, miszerint a debreczeni ref. collegium 
végrehajtatónak özv. Szabó Ferenczné s 
gyermekei elleni végrehajtási ügyében le
foglalt, a debreczeni 503. számú tjkveben 
jegyzett czeglédutczai 2884. számú 700 frtra 
becsült ház az 1879. évi Október hó 
9-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.: 

1-ör. Kikiáltási ár a ennebb kiteí t 

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-szor. Vevő köteles a véteiárt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 
1, 2, 3 hónap alatt három egyenlő rész
letben Q% kamatokkal együtt ezen kir. 
tvszéknéi lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe íog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a törvény
széknél s végrehajtónál megtudható, 

A debreczeni kir. törvényszék miut te
lekkönyvi hatóság 1879. évi september hó 
16 ik napján. 
Sxbgyényi, May 

elnök. (428) 2—3 aljegyző. 

85Ü7/ 
fi 819' 

I I . árverési hirdetés. 
A debreczeni királyi törvényszék, 

mint telekkönyvi hatóság részéről köz
hírré tétetik, miszerint Emuiért Autal vég 
rehajtatónak Faragó Péter és neje Kecskés 
Zsuzsanna végrehajtást szenvedő elleni 
végrehajtási ügyében lefoglalt a debrecze
ni 2786-ik számú tjkvbe jegyzett 1050 
frtra becsült barna utczai 1997 sorszámú 
ház és ondódi földjo az 1879. évi ok 
tóber tS»ik napján délután 3 órakor 
mint második határidőben, a debreczeni 
királyi törvényszék árverési termében Török 
Péter által megtartandó nyilvános árveré
sen 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 kívánók tartoznak 
az ingatlan becsárnak 10^ készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött ke
zéhez letenni. 

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

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a kir. tör
vényszéknél s végrehajtónál megtudhatni 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság 1879. évi september 
16-ik napján 

S&Ögyényi* May, 
elnök. (426) 2—3 aljegyző. 

7875. sz. H-od árverési hirdetés. 1879. tkv. 
A debreczeni kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhirré té
tetik, miszerint Gógán Juliannának Gógán 
Johanna, Gógán József és Gógán Károly el
leni végrehajtási ügyében lefoglalt, a deb
reczeni 3015. számú tkvbe jegyzett várad-
utczai 2225. számú 7600 frtra becsült ház, 
s ondódi földje, és a homokkertben levő 
1200 frtra becsült szőllő, az XH79. évi 
október hó 13»ik napján d. u. 3 óra
kor, mint második határidőben — a 
törvényszék árverési termében végrehajtó 
Török Péter által megtartandó nyilvá
nos árverésen következő feltételek alatt 
eladatni fog, n. m.: 

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

2. Árverezni kívánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/0 készpénzben, J 
vagy ovadókképed papírban a kiküldött ke- j 
zéhez letenni. j 

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

A bánatpénz az utolsó részletbe fog be
számíttatni. 

A feltételek többi része a kiküldött 
végrehajtónál megtudható. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság 1879. sept. hó 16-ik 
napján. 
Mecske Lajos. Sárváry, 

h. elnök. (421) 2-—3 aljegyző. 

H-od árverési hirdetés. 18*79. tkv. 
A debreczeni kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré téte
tik, miszerint Filótás Fervncz végrehajta
tónak Matkó Ferencz végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyében lefoglalt, a deb
reczeni 89. számú tkvbe jegyzett homok
kerti szőllő és tartozékainak 450 frtra be-, 
csült fele része az 1879-ik évi október 

hő lO-ik napján d. u. 3 órakor, mint má
sodik határ-időben a törvényszék árversi-
termében, végrehajtó Mészáros László ál
tal megtartandó nyilvános árverésen kö: 
vetkező feltételek alatt eladatni fog, u. m. -

1. Kikiáltási^r a fenti becsár; assfcn-
ban ezen II-ik árverésen a fent körülit
ingatlan becsáron alul is elfog adatni. 

2. Árverezni kívánók tartoznak az 
ingatlan becsárnak 10% vagyis 45 frtotkésa 
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, ós 3 hónap 
alatt, 6% kamatokkal együtt, ezen kir. 
törvényszéknél előre kieszközölt utalvány 
alapján a helybeli kir. adó mint bírói leteli 
pénztárnál 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 időtől 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, ujabb 
árverés alá bocsáttatni- és csupán egy ha
táridőnek kitűzése mellett az előbbi becs
áron alul is eladatni fog. 

A debreczeni kir. törvényszók mint 
telekkönyvi hatóság 1879 évi szeptember hó 
16-ik napján. 

Szögyényi, £?<*?/• 
elnök. (420) 3 — 3 aljegyző. 

306. szám. 

ÁRJEGYZÉKE 
az „ I S T V Á N " g ő z m a l o m 

kész í tménye inek . 
Készpénz fizetés mellett. 

Egész zsák vételénél 7 % engedmény. 

Á r a k ausz t r i a i é r t é k b e n 
Kölcségmentesen 

Debreczenben kötelezettség nélkül . 
Ingyen xsakkal. 100 kiló 

A. Asztali dara nagyszemü 28.— 
„ szinte 30 kii. zacskóval 28.80 
B. szinte apró szemű . . 28.— 
„ szinte 30 kilós zacskóval . 28.80 
0. Dara képszerű . . . . 26.60 
_ szinte 30 kilós zacskóval 27.20 
0. Királyliszt 27.40 
1. Lángliszt . . . . . . 2660 
2. Montiiszt . . 26.— 
3. Zzemlyeliszt különös . . . 25.20 
4. „ „ „ . . . 24.20 
5. Fehér kenyérliszt l-ső rendű. 23.20 
6. szinte 2-sod „ 22.20 
7. Középkenvérliszt l-ső rendű 21G0 
8. „ „ 2-„ 19.— 
87a Barna kenyérliszt l-ső „ 17.— 
9. „ „ 2-od „ 15.40 

10. Lábliszt . . . . . . 12.60 
1072 Veres liszt 5.80 
11. Finom korpa zsákkal 5.20 

„ „ zsáknélkül 4.60 
12. Durvakorpa zsákkal 4.40 

„ „ zsáknélkül 3.80 
R í . Rozsliszt l-ső rendű —.— 
R II. szinte 2-sod „ — — 
R. III. szinte 3-mad „ 
R. IV. Rozskorpa . . . . . zsákkal - .— 

B „ . . zsáknélkül —. 
A. K. Árpakása 00 28,™ 

„ szinte 0 22.— 
n szinte 1 21.— 
„ szinte 2 18.— 
„ szinte 3 17.— 
„ Árpadara 5 21.— 

A. Árpa liszt 6 7.— 
Debreczen, 1879. október 3. 

A zsákok sulytartalma, — teljsuly tiszta-
súlynak véve. 

A. B. G. 0—10 számig 85 kilo. 
11. 12 60 „ 
R. I. — III. számig . 85 „ 
R. IV 60 » 
Á. K. 00 5 számig 50 „ 
árpaliszt 85 „ 
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1879 sz. Árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré^ té
tetik ,hogy Skoor Gizella végrehajtatónak 
Tolvaj Juliánná mint gyermekei gyámja 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási 
ügyében lefoglalt, a debreczeni 3190 szá
mú tkvbe , jegyzett 1800 forintra becsült 
2417 számú ház, s 2 hold Ondódi föld a 
3919 sz. tkvbe jegyzett, 1200 frtra becsült 
boidogfalvi kertiszőllő, a régi tkv 1800 sz. 
lapján bejegyzett 1000 frtra becsült 6 bog
lyás kaszálló az 1879 dik évi Novem
ber hó ö-tfc napján dél e. 9 órnkor, 
mint első és 1879. évi deczember 
hó 6-ik napján dél e. 9 órakor, mint má
sodik határidőben, a törvényszék árverési 
termében végrehajtó Torok Péter által 
megtartandó nyilvános árverésen követ
kező feltételek alatt eladatni fog : 

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

2-or. Árverezni kivánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10$ készpénzben, 
vagy ovadékképes papirban a kiküldött ke
zéhez letenni. \f 

3. Vevő köteles- a vételárt három 
egyenlő részletben, és pedig az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 1, 2, 3 
hóala t t t6# kamatokkal együtt ezen kir. 
tszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a törvényszék
nél végrehajtónál megtudható. 

Felhivatnak 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 számítandó 
15 nap alatt, habár külön értesítést nem 
vették is, ezen kir. törvszéknél nyújtsák be; 
különben azok a végrehajtás folyamát nem 
gátolván, egyedül a vételár feleslegére fog 
nak 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 ren
deljenek, s annak nevét és lakását az el
adásig jelentsékbe, ellenkező esetben Fényes 
Ignácz ügyvéd, mint hivatalból kineve
zett ügygondnok által fognak képviseltetni. 

A debreczeni kir. tszék, mint telek
könyvihatóság 1879.Szept. hó 23-ik napján, 
Szűcs István Bay 

elnök. (362.) 1—3. 

becsült piaczutczai 1648. sz. ház .és 3V9 
hold ondódi föld, az 1879-dik évi októ
ber hó 22 dik napján d. u. 3 órakor, 
mint második határidőben, a törvényszék 
árverési termében, végrehajtó Mészáros 
László által megtartandó nyilvános árve 
résen következő feltételek alatt eidatni 
fog u. m.* 

1-ször. Kikiáltási ár a fennebb kitett 
becsár, azonban ezen Il-ik árverésen a fent 
körülirt ingatlan becsáron alól is el fog 
adatni. 

2. Árverezni kivánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 %-óXkészpénzben, 
vagy óvadékképes papirban 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. tszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a törvény
széknél és végrehajtónál megtudható. 

A debreczeni kir. tszék mint telek
könyvi hatóság 1879. évi szept. hó 23 ik 
napján. 

Szűcs István, Bay, 
h. elnök. (432.) 1 —3. jegyző. 

1819. tJcv. 

II-od árverési hirdetmény. 
A debreczeni kir. tőrvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré téte
tik, miszerint Dancsi Zsuzsanna végrehaj -
tatónak Zenkovics Marczel hagyatéki tö
mege elleni végrehajtási ügyében lefog
lalt a debreczeni 4613. számú telek
könyvben jegyzett Péterfia utczai 895. sz. 
háznak 700 frtra becsült fele része az 
1879. évi október hó 20-ik napján 
délután három órakor, mint második ha
táridőben a t ö r v é n y s z é k árverési 
termében végrehajtó Mészáros László ál
tal megtartandó nyilvános árverésen kö
vetkező feltételek alatt eladatni fog, u. m. 

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

2. Árverezni kivánók tartoznak az in
gatlan becsárának 10% vagyis 60 frtot 
készpénzben, vagy ovadékképes papirban 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. törvényszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

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

A debreczeni kir. törvényszék mint! 
telekkönyvi hatóság. 1879. évi szept. | 
hó 23. napján. 

Szűcs István, Bay, 
elnök. (433) 1 —3 jegyző. 

il-oű árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. tszék, mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
miszerint Vértesi Sándor s gyermekei ön
kéntes árverési kérelme folytán, a debre
czeni 2353. sz. tkvben jegyzett, 1600 frtra | 

f8f9 **t //. árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. tszk. mint telek 

könyvi hatóság részéről közhírré tététik, 
miszerint Nagy József végrehajtatónak 
Veres István né, Gerőcz Sára végrehajtást 
szenvedő elleni végrehajtási ügyében lefog
lalt a debreczeni 517. számú telekkönyvben 
A -J- 1. r. sz. a. felvett 2897. számú ház és 
közös udvarnak 125 frtra becsült fele része 
az 1879. évi Octóber hó G-ik napján 
délután 3 órakor, mint második határidő
ben a tszk. árverési termében végrehajtő 
Töiök Péter által megtartandó nyilvános 
árverésen következő feltételek alatt el
adatni fog, ura . : 

Kikiáltási ár a lenti becsár; azonban 
ezen Il-ik árverésen a fent körülirt ingatlan 
becsáron alul is el fog adatni. 

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

3. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben és pedig: az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 1, 2, 3 hónap 
alatt, 6$ kamatokkai együtt, ezen kir. tsz-
k.-nél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

3. feltételek többi része a tszknél s 
végrehajtónál eleve is megtudható. 

A debreczeni kir. tszk mint telekköny
vi hatóság 1879. évi sépt. hó 9. napján. 

Szögyényi, Bay, 
elnök (410) 3—3 aljegyző. 

343 
V.K. f Árverési hirdetés. 

A debreczeni királyi törvény
széknek szamu végzései 
folytán közhírré létetik, miszerint Lu 
kacs István részére Onczay Gyula 
debreczeni lakostól 150 frt s törvé
nyes jár. erejéjig 1879 augusztus 
hó 22-én bíróilag lefoglal) s 229 fríra 
becsült vendéglői felszerelvényekböl 
álló ingóságok 1879 évi október hó 
6-ik déleiöití 9 órakor Nagymester 
utezán, 3655. sz háznál meg tartan 
dó nyilvános bírói árverésen, azon 
nali készpénz fizetés mellett, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak 
adatni. 

Debreczen, 1870 évi szeptem
ber hó 26. 

Török Péter 
bir. végrehajtó, a debr. kir. törvényszéknél. 

(451) 1—1 

271 127 
Még eddig nem volt 

választékban téli 
kendők, ruhaszövetek, 
keztyükj diszek és sok 
más bámulatos olcsó 
czikkek kaphatók 
(«*)i-i.Baum Miksa 

bécsi gyári raktárában. 
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HIRDETÉS. 
Csinos kiállítású s e mellett igen tartós l á b b e l i k e t , ügy 

férfiak mint nők szrmára felvállal és igen jutányosán készít, valamint 
nagy választékban levő kész czikkeit is ajánlja 

Tóth F. czipész, 
Teleky-uiuza elején a volt Káíiay 

féle háznál. 

t ^ ^ ^ í 

Árverési hirdetés. 
A néhai Ármós Sándor Asszony-

vásári vóil lelkész hagyatékához tar
tozó s a székelyhídi nagyveeser nevű 
hegyen fekvő. 46 kapa szőllö, — 
mely a rajta levő pajtával bor házzal, 
pinczével és idei termésével együtt 
2800 frtra van becsülve f évi. Ok
tóber 15-én d. e. 10. órakor Szé-
kelyhidon a Városházánál tartandó 
birói árverésen elfogadatni. Az árve
rési feltételek megtekinthetők Szé-
kelyhidon Rulkay Albert Járásbirősá-
gi végrehajtó urnái és Debreczenben 
Ármos Bálint ügyvédnél (nagyuj ut-
czán 1699 sz. a.) 

(452) 1 - 2 

Hirdetés. 
A debreczeni halárban a kösi-

szegben a kabai vasúti állomáshoz 
1 órányira egy 22 nyilast tevő, gaz-
dasági épületekkel s cseiépgyárral 
ellátott tanya eladó, esetleg haszon
bérbe kiadó. 

Minthogy bérleti ideje folyó évi 
Szt.-Mihály napkor lejár, ennélfogva 
ezen tanya most teljesen szabads az 
uj tulajdonos által azonnal birtokba 
vehető. 

Értekezhetni Czegléd-ulczán a 
2596. sz. a. a tulajdonosnövel, vagy 
Zicherman H. közvetítő és tudakozó 
intézebtéen. 

(429.) 2—2. 

Nincs többé 

BUZAÜSZÖG! 
A Dupuy N.-féle vetőmag-páca 

Hcx.sxnaltM.ta mellett. 
Ezen rézgáliez (kékkő) s más maró 

sábői álló pácz teljesen elpusztítja = ha 
a minden csomagon olvasható, egyszerű 
kivitelű használati utasítás pontosan kö-
vettetik — a búza. árpa, zab, köles, ten
geri stb.-nél a vetőmagan találtató öszög-
csirákat, mint ez számos bizonyítvány 
erősiti. — 

A magas magyar királyi minisz
térium gazdasági közleményei a &upuy 
N.-féle pálczát. mint egyiket a legsi
keresebb szereknek ajánlják a buzaüszög el
hárítására. 

Áttekintések bizonyítványukkal, kí
vánatra ingyen és bérmentve. 

Ára egy 2 hetoliter (200 liter) magra 
való csomagnak 30 krajczár, 

Főraktár Geréby W»-nél 
Debreczen. 
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K A Z A N É S G E P M Ü H E L Y 
DEBRECZEN 

Péterfia-ulcza 888-ik sz. 
Alólirtak ajánljuk magunkat min

dennemű uj k a z á n és g é p mun
k á k r a , egyszersmind azoknak kijaví
tására. Szakavatott jó munkát és jutá
nyos árak mellett gyors kiszolgálást kö
telezvén, a t. közönség becses megren
delését kérjük. Tiszteletteljesen 

2£2 18-25 Stemischa testvérek 

A LEGNAGYOBB GYÓGYHATÁSÚ 

Dielléstüdőbajokelleii. 
Merczegi elismerő iratok. 

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

„Ö felsége, Dáoia 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: 1/* Castenschiold 
adjutáns." 

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

Emestine v. StvaiNe, 
Löwenstein Wertheim Frendenberg 

szül. herezegnője. 

Boff J á n o s féle 
concentralt maláta 
kivonat, fájdalom! 
'enyhítő szer tüdő

baj oknál. 

Hoff János 
féle 

MelU 
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. 

Eaktár: Rickl József Z elmos 
urnái Debreczenben. 

2J&"" Figyelmeztetés, "^gj 
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 készítmény ékből hiányza
nak a gyógynövények anyagai és a Hoff-féle 
maláta kivonat szerinti elkészítése és az 
orvosok nyilatkozata szerint ártalmasokká 
tesznek. (212) 12 -12 . 

Hirdetés, 
Van szerencsém a t. közönség

nek tudomására hozni, hogy 

rövidáru és nürinbergi 
ÁRUKKAL 

gazdagon ellátott nagy kereskedése
met piacz-utczán a Szabó Lajos féle 
háznál megnyitottam s midőn üzle
temre a közönség figyelmét felhí
vom, ígérem, hogy üzleti dolgaim
ban akkép fogok eljárni, hogy az 
által mind vevőimnek igényeit telje
sen kielégíthessem, mind üzlettár
saimnak bizalmai kiérdemeljem. 

Tisztelettel 
Steril József. 

(3-?) 

http://Hcx.sxnaltM.ta
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LEGÚJABB TALÁLMÁNYÚ 1 

daráló ésorlőmaluia 
göz5 lóerőre és kézüiajtásra 

nagy fontossággal szeszgyárakra, hidaló intézetek és gazdászalra. 
Meglepő nagy n i n n l i a k é p e s s é ^ , olcsó ár és csekély haj tóerő a főelőnyei ezen ma lmoknak . 

Működésben látható: 

Nicholson W . Fülöp gépgyárában, BUDAPEST, Gyár-utcza 48. szám. 
(442.) 1—6. Képes árjegyzékek minden gazdasági gépekről ingyen és bérmentve. 

Deák János fia 
sss-ftos- é s s z ő r m e á r u areiJ^tÉorat 

BUDAPESTRŐL 
a volt Beák-testvérek helyiségében 

VÁSÁRTÉR, Szücs-sor. 

Ajánlja a vásár tartama alatt dúsan felszerelt szűcs- és 
szőrmeáru-raktárát, a legújabb franczia minták szerint, mindennemű 
prémezettel, a legjutányosabb árak mellett, ugymiut: férfi és női vá
rosi és utazó bundák, gallérok, karkeztyük, boák, kucsmák, lábzsá
kok stb. Bársony bundák 50 írttól 200 frtig. Selyem 50 fiitól 150 
frtig Franczia Matelassó 70 frttól 200 frtig. — Posztó-bundák 25 
frttól 80-ig. Kamgarn 28 trttól 120 ig. Férfi utazó bundák 45 írttól 
140 íorinttg. Női utazó bundák 40 forinttól 100 forintig. Karkez
tyük 2 frttól 30 frtig stb. 

Megrendelések pontosan és jutányosán teljesíttetnek. — Az 
áruk valódiságáért kezeskedem. (444). M 

1-sö számú lisztárjegyzék 

Jlamlel Alhert és fin 
kótai gőzmümalmábóL 

Készpénz fizetés mel le t t , kö- | 
te lezet tség n é l k ü l 

Asztali dara nagyszemü 
B „ finom 

Királyliszt . . 
Lángliszt különös . . 

r darakivoöat 
Zsemlyeliszt különös 

„ vngy " 
Kenyérliszt fehér . . 

középszerű 
" barna I. rendű 

. IL -
: . H Í . , 

Lábliszl . . . . 
Korpa finom, zsáknélküli 

„ nagy 
Rozsliszt . . . • 

l . R. Ill-a . . 
Rozskorpa, zsáknélkttl 
Őrlött lisztrosz 

„ tiszta B. III. . 
Tengeri dara . . . 

„ liszt . . 

A. 
C. 
0. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

8 VB 
9. 

10. 
11. 

R. 1. 
R. 2. 
R. 3. 

R. 
R. f. 

W.f. 
B, 

|Árak o. é. 
100 klgr. 

ir t j k r 

26 
24 
25 
24 
23 
23 
22 
20 
19 
19 
17 
15 
11 

.16 
15 
12 

40 

Izsákonként 
75 klgr. 
frt | kr| 

19 
19 
18 
18 
17 
17 
16 
15 
14 
14 
14 
11 

12 
11 
9 

'Zsákonként 
25 klgr. 
frt | kr. 

Kótaj, 1879. szept. 24. 
Raktár Debreczenben Nagyuj utcza 1710. sz. a. a „Bika" vendéglő mellett, a 

hol mindennemű liszt kicsiben is kapható. (445.) 

Szállítási üzlet megnyitás. 
Van szerencsém alázatosan jélen'eni, hogy mindennemű jószág elszál

lítását a vasútról a város bármely részébe és viszont a várostól a va
súthoz a legolcsóbb dijjak felszámítása mellett, valamint bármily bútorok tova-
szállítását a legnagyobb kímélés és gondviselés biztositásamellett, elválalom. 

Amidőn ebbeli szolgálatomat a nagyérdemű közönségnek felajánlom, 
feladatomnak tartandom, minden követelménynek pontosan és lelkiismeretesen 
megfelelni. 

Sperling M. 
(435) 2—6. Piacz utcza 2140 sz. Schaffer ház. 

SIRKÖ RAKTÁRA 
Míebret'zenben. 

(Piacz-utcza , Kenessey-ház , a „ B i k a a vendég lő mellet t . ) 
Tizennyolcz év óta vagyok szereuesés a n. é. kö

zönség hálás kegyeletének síremlékekkel szolgálni e 
város kebelében. 

Most, hogy az eddig tapasztalt közmegelégedést 
még jobban kiérdemeljem, raktáramat egészen ujolag, 
nagy mennyiségű 

síremlékekkel 
rendeztem be, melyek a legutóbbi idők fejlettebb Ízlé
seinek teljesen megfelelnek. Régi és messzeágazó gyári 
összeköttetéseim lehetővé teszik, hogy az árakat oly 
jutányosra szabhatom, mikép e téren velem az ország 
egyik ilynemű üzlete sem versenyezhet. Az árak öt 
forinttól fölfelé, bármily összegig. 

Betüvéséseim, vagy jelkép metszeteim a legmű
veltebb igényeknek megfelelők. 

Szolgálhatok syen i t , g r á n i t , f e h é r , s z ü r k e , f e k e t e ésvö-
r ö s m á r v á n y b ó l , bármily alakú emléMc&ve1&kelx ezen kivűl jutá
nyos árban állítok ki carrarai márványból kávéházi és mosdó-asztalokat. 

Továbbá szolgálatomat ajánlom akár helyben, akár vidéken síremlé
kek felállítására, s a síri feliratoknak bármely európai nyelven kőbemet- , 
szésére, valamint a régi sírkövek megújítására, s az avult betűknek újon
nan megaranyozására. Sirkeritések és kő- vagy vasrácsozatok nálam meg
rendelhetők. 

Ajánlja magát a nagyérdemű közönség pártfogásába 
Debreczen, 1879. szept 27. 

(438 ) 1 - 3 . sirkőráktár tulajdonos. 

Ásztali függő, sálon fali és kézi 

prlí*oU>um l€Í*Hi*alsigI 
és aboz tartozó mindenféle kellékeket, golyók, ernyők, tulipánok, belek, csigák, ólok, 
lámpacsőkefék, zseblámpák, istáló lámpák, éji lámpákat g y á r i á r a k o n ajánl 

Fröchlieli Gyula. 
jgti§T~ Mindenféle elavult lámpák ujjászineztetése és átalakítása a legjutányo

sabb árban eszközöltetik. (430.) 2 — 3 . 

Női divatüzlet. 
Van szerencsém a nagyérdemű hölgyközönséggel t u 

datni, hogy a kis templom-bazár 6 . számú bolthelyiségében 
nöi divalüzletet nyitottam, melyei a legfinomabb és legízlete
sebb kalapok és fökötökkel elláttam. 

Különösen felhívom a hölgy közönség figyelmét minden
féle nöi és gyermek ruha elkészítésére mire nézve legpontosabb 
eljárásra magamat ajánlom. 

A nagyérdemű hölgy k. becses párlfoga'sért esedezve 
maradok mély tiszteletiéi 

Krnst K l á r a . 
(449) 1—3. 
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A borszéki ásványvíznek 
Raktárak 

J helyei 

1 Borszéken 

1 Debreczen 

A raktáros neve 

a gyárnál j 

Greréby Vülüpnél 

i J Je u p á s 
~50-es 

|"5tT 
6 

A ládák nehézsége 1 
(súly) j Y 

kr. 

50 

25 ös 
frt 

3 

Mi 

kr. 

35 

árjeg yzéke. 
1 l i t e r e s 

50-es 
[frt | kr. 

6 

10 80 

30-as 
frt. 

3 

6 

kr. 

80 

90 

% literes 
48-as 

frt. 

5 

7 

kr. 

25 
30 

I © g r « m m 
12 I 58 | 80 | 52 | 43 

A borszéki üzlet igazgatósága. 
9_9 Bartalislgnácz. \ 

AZ 

arany simk-\m. 
M i n d en ii em-S £g£ea-.; 

ruha és felszereiési-á|-i»V~ 
raktára katona "$&l 
hivatalnokofc ré-._ 
szere. 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. 

!

Gyári helyiség: 

Es2terház.vutcal6: 

Yáczi utcza 14. sz. 

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 
pallózatát is aszfaltal bevonja, miáltal a nedvesség egészen el

enyészik. 

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

Debreczen, 1879. aug. 16. (350) 5 ? 

Hiifferle csokoládé. 
Csak a valódi jól készített csokoládé képes a fogyasztó közön

séget, hosszasabb élvezet után kielégíteni. Ausztria-Magyarországon 
eddigelé a csokoládét leginkább keményítő tartalma hulladék anyaggál 
keverve készítették, mely nem csak nehezen volt emészthető, de csak
hamar unottá válván, a megszokott kávét nem tudta legyőzni. Más or
szágokban, hol a csokoládé jó anyagból és jól készíttetik, kitűnő tulaj
donságainál fogva — mint pl. Franczia- és Spanyolországban — a ká
vét már csaknem teljesen kiszorította. 

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 
által.— 

Raktár Debreczenben: G e r é b y F ü l ö p n é l , (iss.) 17 52. 

^^^^^^^^^^^^^^r^^^^^m^^^^ 

F É R F I R U H A - Ü Z L E T 

Van szerencsém a t. közönséggel tudatni $ hogy Debreczenben. 
«f a főtéren lévő Áron-féle háznál 

férfi ruha-üzletett nyitottam, 
[melyben ugy a legelegánsabb f é r f i mint g y e i m é k-ruhák.j 

a legjutányosabb árért, nagy választékban kaphatók. 

'^ Csinosan átalakított s gazdagon fölszerelt üzletemnek vezetéséi! 

B R a d i t z S.-re bíztam. 

@ i;im;\s< ni TZ M. 
(403.) 5 - 1 0 

oo<x>oooooogooooooooo 
,x Lcitner IS. Bécsből >; 
<̂ *S ajánlja a jelen vásár tartama alatt a legújabb divatszerinti nagy- XK 
y f választékú y f 

X őszi és téli 'X 

<>lVoi (confection) ruha-készletét, o 
yC u. tn. felöltőit, paletóit, köpenyeit, utaw- és X 
X eső-köpenyeit X 
X a legjutányosabb árakon. X 
/ \ Az áruliely a vásártéren saját épületében / \ 

F^^TATttttttmnTttirttttttttA 

» x < » > > > > > > 5 g g g ^ 

• 
83 

• 

FISCHER JAKAB 
LÁTSZERÉSZ 

Debreczenben. főtér 1713. sz. a-. 

Ajánlja a legelőnyösebben készített védssemiivegeit szem
szenvedőknek, ov-szetnüvegeit, a látszervek megkimélésére, 
hályog üvegek mütőzölt szemeknek. — Mindennemű lorgnettek és orr-
csipők tetszés szerinti keretben, mint szaru , a c z é l , békateknő, 
e z ü s t és a rany , kétszeresen metszett c r i s t á 1 y üvegekkel. 

Valamint minden az optikai és mechanikai szakmába vágó 
tárgyak a legjobb minőségben és a legjutányosabb árban kaphatók. 

~ ~y Vidéki megrendelések különös vigyázattal és pontossággal 
teljesíttetnek, ugyszinte igazitások is elfogadtatnak. (243.) 11—26. 

Csaknem ingyen. 
• Mi a nemrég bukóit nagy angol Britlania ezüstgyár csődtömegéiül azon 

megbízást kaptuk, bogy valamennyi nálunk bizományba lévő Británia-ezüslárut a 
hozatali költségek és V4"e^ r e s z 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 valódi 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 nyel? és valódi \ L±i 4 j 

angol-acél pengével J "jj ® := — 
6 „ legfinomabb villa, egy darab Britannia-ezüstből I ^ - ^ j á j j j 
6 a nehéz Britannia-ezüst evőkanál' f 2 « "* J 
6 „ Britannia-ezüst kávéskanál \ 'S -» ̂  o 
4 „ nehéz Brilannia-ezúst tejmerő / ° — s "S 
1 „ „ „ „ levesszedő 1 ̂  § J S 
6 „ „ „ „ kés-zsámoly l «• » £ a 
6 „ angol Yictoria-tácza, finom czizelirozott t •§ '" •« « 
2 „ Britanniai-ezüzt-gyertyatartó ' is "I 1 * 

40 drb, Mindezen 40 tárgy a legfinomabb Britannia-ezüslből van készítve, ezen a 
világon egyedüli fémből, mely örökké fehér marad, s a valódi ezüsttől 20 évi 
használat után sem különböztethetni meg, ezért jót állunk. 

Az osztrák-magyar provincia részére cim és egyedüli rendelőhely: 

Brittania-ezüstgyári-főbizományos 

(302) 
BLATJ és KANN, 

Bécsben L, Elisabeth str. 6̂  sz. 8—12/ 
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Legújabb látványosság a vásártéren, első bódéban. 
Mindennftj:reggeltől este lQ.óríüg fényes kivilágítás mellett látható 

.:. :'-": . "WERIN R. 

PÁJMM MŰCSARNOKA 
v nagy csataképekkel, 

mely 1000 legújabb és legérdekesebb látképet tartalmaz, s ezek kö
zött a legszebb operák, operettek, ballettek, színésznők, csoportok és 

-génre-képek a párisi nagy operából a leggyönyörűbb természetű 
színben láthatók. Továbbá a legújabb csaták: 

Boszniából és Herczegovináhól. 
!!Egészen ujü 

A bécsi díszmenet a királyi pár ezüst lakadalma alkalmával 
1879. ápril hő 24-én, és a 

s z e g e d i árv iz 1879 . m á r c z i u s h ó b a n 
természet után felvéve. — Ezeken kivtil láthatók: 

? A páriéi| philadelphiai és bécsi világkiállítások, 
Végre 'rtüjím kabinetben felette érdekes párisi titkok. 

Belépti dij személyenkinilO kr. —- Minden látogató emléket is kap. 
*- ̂  . =__ , . 
" *- '"-' Ezen e nemben egyedüli müfenyképek Európa legelső városai

bán legnagyobb tetszéssel fogadtattak, ennélfogva itt is számos láto
gatást reménylek és kérek. Mély tisztelettel 

(443.) " ® i m i i ® a . 

Kunz József és társa 
Dcbreczenben. 

A n. é. közönség szíves figyelmébe ajánljuk az őszi és 
leli idényre dúsan berendezett raktárunkat; különösen pedig: 
k i t ü n ö m i n ő s é g i v á s z n a k a t s a j á t gyár t -
nrtányu k é s z i e h é r n e m ü e k e t M i n d e n 
í a j a s z t a l n e m i i e k e í , é s a l e g ú j a b b k á 
v é s k é s z l e t e k e t ; nagy választékban H z ő n y e g 
é S b ú t o r k e l m é k e t ugy színién az azokhoz szüksé
ges disz, sinór és bojtokat,,legelső gyáYmányu C S Í p k e é s 
m O U S l i n . f ü g g ö n y ö k e t a legújabb divatú minden 

r';;laju n Ó l impíéikifelméket, és azokhoz való díszítéseket 
:^dusvála$'#Aíán: inrlunk raktáron, tovább $, selyem satin cache-
j0fy^k% karton p a p l a n o k a t , úgyszintén tenger.fii éz ló~ 
^Ször m a t r á e z o k a t . -, . .;••;" 

A legszebb berlini és más mindenfaju és nagyságú t é l i 
k e n d ő k e t * 

Elvállalunk minden e szakmákba vágó| megrendeléseket, 
de különesen fehérnemüek elkészitetését. . ; 

?^::i'*'^,iS^z'-kiitá»asitási k é s z l e t e k e t a leg-
" szebben és a lehető legjutányosabban eszköszlünk. 

Vidéki megrendelések gyorsan teljesíttetnek. 
;t. Minták és árjegyzékeket kívánatra bérmentve küldenek. 

r~yzzr^r^yi TX^^X^X^T. ?'2K3rt?!#v,!íí ^ > ^ ú k ^ < v < i ^ f t < ^ > t > < ^ a < M ^ásassa 
Lábbeli raktár. 

Van szerencsém a n é. kö
zönség becses tudomására juttatni, 
hogy 

férfi, női és gyermek lábbelik 
uzjelemben igen jutányos áron szerezhetők be. — Az árak kö
vetkezők : 
Férfi czipők vikszos bőrből dupla talppal 5 ft. kr.6 ft 50 kr. 
Női czipők (czugos) : . . . . 3 „ 5 0 s 5 „ 50 „ 
Egy pár férfi vikszos csizma . . . 9 „ — „ 1 2 „ — „ 

Orosz lagból vagy bagariából szintén készülnek csizmák 
a legjulányosabb árban. 

Becses megrendelésüket kérve, maradtam tisztelettel 

Nemes Gábor. 
(436) Piaczutcza gr. Dégenfeld ház. 

q H S g g g g g J M M M t g g g g g g g * ^ ^ 

Hirdetés. 
Mindennemű bútor-darab ok, valamint gyógyszertári és ke

reskedési állványok készítését, iskolai berendezések és minden az 
asztalos ipar körébe tartozó munkákat felvállal s igen jutányos 
áron pontosan koszit 

Nagy Péter 
asztalos, 

(448.) 1—G. N.-Várad-utcza 2128. sz. a. 

IBI 

HATSCHEK OPTIKUS 
BIJ»APEST»<MÜ. 

Alapíttatott 1850. 
(Itt levő helyettesítő: id. fia H a t s e k Izidor.) 

S Z A B O T T Á R A K ! 
Hatsek Miksa, budapesti látszerész, különleges díszműáruk, 

illatszer és fényképek árusítója csak néhány napig nagy rak-
. tárral van itt. 

Nálam a sxem elóbb megvixsgáltatík és csak 
ezután adom ux általam hiastosan meghatáro
zandó üveget. 

Magyarországon az e g y e d ü l i látszerész vagyok, ki első
rendű szemorvos uraktól ajánló bizonyítványokat nyert, (Nálam ere
detiben olvashatók.) 

Öreg vagy törött látszerészeti tárgyak javíttatnak, avagy 
ujakért becserélhetők. 

Szoba- és ház-sürgönyzők berendeztetnek frt. 7.50-tol felfelé. 
A valódi £,4i Ravlssai i te Ferfec t iomiée és 

„Savon P e r f e c t i o n n é " egyedül i főraktárnoka Magyaror
szágban. 

Mér ele ni! 
Nevemhez hasonló, több ugyanazon üzletü czóg létezvén, 

kéretik a t. ez. közönség, — minden félreértés elkerülése végett — 
czégemet és ü z l e t h e l y i s é g e m h o l l é t é t különös figye
lőmbe venni kegyeskedjék. (Hatsek Miksa, Váczi utcza 23. nagy 
Kristófház Budapest.) 

T a l á l h a t ó : hétköznapokon d. e. 8 —12-ig, d. u. 2—6-ig, 
vasár- és ünnepnapokon d. e. 9—12-ig, d. u. 2—3-ig a vásártéren, 
Blau és Latzkó aranyművesek átellenében. (455) 

BIRTOK BÉRLETI HIRDETMÉNY. 
Érmihályfalvai vasúti állomástól egy órányira, Szt-György Abránytól 

pedig '/4 órányira fekvő Érkenóz határában létező, mintegy 500 holdat tevő, 
részint fekete homok, részint fekete föld, részint pedig kaszállóbóí álló tagosi-
tott birtok 1880. évt ápril 24-től bérbeadandó lévén, ez iránt Debreezen var-
gautezai lakosok Szlávy Adolf vagy Bóka Eduárd urakkal értekezhetni. 

(425.) 2—3. 

\Legjobb minőségű szinkenűerbol^ 
•1 készült különféle fajta 

IDOBÁOT-ZSI™ 
:|<S 

ilegjutányosabb á r b a n kapható; 
GASZNER KÁROLY 

:(360.)5—6. füszerkereskedésében, czeglédutcza. 
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Ügynökök nélkül előnyösebben lehet varrógépeket vásárolni. 

"HOLVAI GYULÁNÁL 
DEBRECENBEN. 

A legtökéletesebb varrógépek jótállás mellett csekély részletfizetésre, tisztelettel ajánlom dúsan felszerelt 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 dijjat kapjanak, 
melyet természetesen a vevőn kell nekik megvenni, üzletemből végképen ki vannak zárva és saját meggyőződésére minden gépvevöttiszte-
lettel kérem-varrógép vásárlásnál — mellőzve a fentemliteit ügynököket — egyenesen üzletemet szerencséltetni, miután oly előnyöket 
nyújtok, mint itt senki. 

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

HOLVAY GYULA. 
(272.) (13—25.) A varró-gépek főraktárának tulajdonossá. Egyháztér. 

mm 

Oroszlán hajkenőcs 
(bojtorjángyökér rostokkal készítve) 

g ö n d ö r í t i EL Ixe&d a t 
a nélkül, hogy égetni vagy begöngyölni 

"^kellene, 
1 általában minden idegen se-

géiy nélkül 
^tisztítja egyúttal a felbőrt s meggátolja a 
ghajhullást. — A hatása egyenlő férfiaknál, 
1 nőknél és gyermekéknél. 

Egy üveg tégely ára 1 forint, pos-
Ftán küldésnél a göngyért 10 krral több. 

Főlelep : hova levélbeli megrendelések intézendők : Winkelmayer 
*/., Bécs, VI. Gumpendorferstrasse 159, vagy Stumpergasse 11. 
Fióktelep Debreczenben: Dr. Rotsehnek V. Emil gyógyszerésznél. 290. 6—V:, 

Ff 

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

óta fenálló férfiruha és szüesáru 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.) 8 - 1 2 . TÓTH FERENCZ. 

3 S ^ N = ^ ^ 3 S = ^ ^ 3 C 

3ttel m 
ÍNCZ. m 

e099«»0«90»«*«ee«««MO«9SKie«9«o»9ot«o«e»»t9e*««t««t; 

kerékgyártó, eke és egyéb féle szer szám fa § 
N.-váradutczán a 2212-dik számú hámál, 
épület és száraz fiatal tűzifa pedig a homok- g 
kerti raktárokban leg jutányosabb árban foly- § 

(357.) 5-10. ton kapható. z 
! • • • § • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 

leJribblbtal^^ 

MSZANYITZKY ENDRE 
üveg porczellán és lámpagyári r a k t á r a 

előbb kUII \kA I. K. 
Debreczenben, főpiacz 1900. sz. a. 

Tisztelettel ajánlja a nagyérdemű t. közönségnek, újonnan érke
zett és a legnagyobb választékkal berendezett: minden féle asztali, fali 
függőlámpáit és csillárait s ahoz tartozó mindennemű 
kelékeket gyári árak és pontos kiszolgáltatás mellett. 

Egyidejűleg van szerencsém a. t. közönségnek, vendéglős és ká
véház tulajdonosoknak: üveg-, porcxellán* és kőedény áru rak
táromat, valamint konyha felszerelési czikkeimeí is szíves figyelmébe aján
lani. 

Eajzokkal is ellátott árjegyzékekkel kívánatra a legnagyobb 
készséggel szolgálok. Tisztelettel: 

(439) 1-3) MSZAMITZKY ENDRE. 
C*3 

THE S I N G E R MAMFACT. COMP. NEW-YORK. 
A VILÍ6 LEGNAGYOBB VARRÓGÉP GTÍRA. 

Aas eredeti Singéi* varrógépek 
fölülmulhatlanok : jóságuk, ezélszerü alkalinazhatásuk, és tartósságuk 
által, s ezen előnyeiknél 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 varrógépel i 

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

felelnek. 

Ax eredeti Singer va r rógépek 
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 mintaképűi szolgálnak. 
Az eredeti Singer va r rógépek 

gyári áron s minden B fll ft A részlet összeg mellett 
árfölemelés nélkül, M • • i T , l i s adatnak el, hogy 
hetenkénti lefizetés, J | L \m 1 1 líg. ez által a kevésbé 
éspedig: I * * ww vagyonos osztálynak 
is megkönnyítessék egy ilyen kereseti forrásul szolgáló eszköz beszerzése. 

Az eredeti Singer varrógépek 
csakúgy valódiak, ha az itt látható gyári jegyet, valamint a gép karján a „The Singer Manufacturing Co" föliratot viselik, s egy G. Neidlinger aláírásommal 
ellátott igazolvánnyal (jótállási iv) ellátvák; tökéletes jótállás mellett adatnak el s kaphatók kizárólag egyedül: 

(265) 13—52 
JÍEIDLINGER &. Piacz utota 2145-dik szám (Pércsi sor) 

A „The Singer Mannfacturing Comp. New-Yorku főügynöke 

A szerkesztésért felelős a kiadó-tulajdonos Zichet-man H. 
Debreezen, 1879. Nyomatott a város könyvnyomdájában 


