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E l ő f i z e t é s i 

f e l t é t e l e k : 
íz évre . . 2 frt 

Fél éyx$ • • • ! » 
Negyedévre . 50 kr 
Községeknek e g é s z 

évVe . . . . 60k r 
Egyes szám ára 4 „ 

S z e r k e s z t ő s é g i 
" * és 

kiadói i r o d a : 
Piacz városház-épülettel 

szemben' á Molnárné-féle 
~ épületben; 

DEBRECZEN-NAGYVARADI 

TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 

Hirdetési d i jak: 
Négy-hasábos p é t i 1 
sorért 5 k r ; többszö

rinél 4 kr. 
Nagyobb és többszöri 
hirdetéseknél nagyonj 
kedvező engedmények 

tétetnek. j 
Hirdetések és előfizetések 
helyben.a Kiadói hivatalnál,! 
Csáthy Károly és Te-! 
legdi K. Lajos. könyvke-l 
reskedésében; Budapesten,) 
Bécsben és Prágában II a a 
s e n s t e i n és V o gl e r hir
detési intézetében fogadtat-l 

nak el. 

Előfizetőinkhöz. 
Lapunk a 37-ik évfo lyama utol 

só íelébe lép a jövő számával. E tény, 
fölment bennünket attól, hogy hangza 
tos czifrá szayakban ajánlgassuk a kö
zönség pártfogó kegyébe. 

Nekünk szokásunk semmiféle ígé
retet nem tenni. Dolgozunk csendesen 
minden zaj ütés nélkül. Jövőre is igy fo
gunk működni. Olvasóink tapasztalhat
ják, hogy kezeink között e lap folyto
nosan emelkedett s nem csak hogy min
dég melléklettel jelentettük meg, de kö
zelebb is 2 számot adtunk a rendesenj 
kivul, — mindig kitűnőbb tartalommal^ 
csak hogy előfizetőink pártfogását meg
hálálhassuk. 

Ez alkalommal tiszteletteljesen kér
jük a hátralékban levő előfizetési dijak 
mielőbbi beküldését, egyszersmind mél
tóztassanak megtenni rendeléseiket 
jövő félévre is. 

Miután eddig folytonosan szapo-; 
rodtak előfizetőjük, azon reményt táp-] 
láljuk, hogy a régiekhez ujabban többéit 
fognak csatlakozni. 

Debreczen, 1879. jun. 26. 
A szerkesztőség 
és kiadó-hivatal. 

Régi nóta. 
Q Nem szivesen teszszük, de hálj 

nagyon fel fér hogy ismételve hangoz-j 
tassunk oly fontos elveket, melyek ba-j 
zánk felvirágozásának tényezőívé vál-j 
hatnajr. 1 

Igy: hangoztattuk azt mpstanábari 
többször hogy: „teremtsünkipart",néni 
csak azért mert a sz.-fehérvári kiállítás 
meg gr. Károlyi Pista toasztja folytán 
divatossá lett az. iparról beszélni, hanen) 
azért is főkép, mert nagyon érezzük an 
nak szükségességét. 

Azt már^körülbelől mindenki elf 
hiszi, hogy virágzó ipar nélkül soha seni 
lesz hazánk „kultur állam", s minthogy 
ezután nagyon vágyódunk, minden eszf 
közt óhajtanánk felhasználni a czél ér*-
dekében. 

De a körülmények kényszerítő 
ereje; is hatalmasan utasit bennünket az 
iparhoz. 

Csak lapunk múlt számában emlé
keztünk meg arról, hogy most van szép 
reményünk a termés sikeréhez, s akkor 
méltattuk az aratás fontosságát ránk 
nézve s most mint egy eszmelánczolat 
következtében.felvetődik előttünk az a 
nagy kérdés, hogy mi történnék velünk 
kedvezőtlen körülményeink közt, ha is
mét több éven át semmi léle képen 
nem sikerülne az aratás ? 

Bizony ez nekünk, — földművelő 
.nemzetnek nagyon fogas kérdés! Épen 
.azért nagyon gondolkozni keíl rajta. 

Hazánk nem épen kedvezőtlen ég-
bajlattal , jp, tfe az időjárás rendellenes 
tünetei nagyon'sokszor keresztet huz-

. nak számításainkon, reményeinken. 
íme mostanában az egész ország

ban hull az eső, hogy nemsokára elmond
hatjuk, miszerint: „ n i n c s k ö s z ö n e t 
tienne!" 

Most az előzések tehetik tönkre 
az aratásba vetett s már-már igazolttá 
válni kezdő szép reményeinket, mint: a 

hogy tönkre tette volt máskor a száraz
ság, a fagy, a jég vagy más elemi csapás. 

Szóval a földmüvelés nagyon, de 
nagyon hazárd játék, a hol a vesztő 
mindenét vesztheti akkor is, midőn nem 
gondolhatja. 

Ép azért hangoztatjuk mi a régi 
nótát! 

Teremtsünk ipart! Virágzó ipart, 
a melynek gyümölcsét nem teheti tönkre 
oly könnyen a felzúduló elemek viharos 
harcza, melynél nem : hazárdjáték foly,| 
mely biztosabb alap a megvagyonoso-! 
dáshoz amannál. 

Jó ez a régi nóta édes nemzetünk 
s bizony nem lesz rósz ugy megtanulni) 
hogy el ne feledjük. 

Nem mondhatjuk hogy nincsen: 
mind az meg, a mi annak valósításához 
szükségeltetik; minden van, csak hatá
rozott és eltántorithatatlanul buzgó aka
rat kell. 

Mi határozottan megvagyunk győ-; 
ződve, hogy Magyarország akkor lesz 
gazdag állam, ha virágzó ipara leend, aj 
magyar nép akkor lesz hatalmas, — ha; 
megtud állani azon a küzdtéren, hol aj 
nemzetek ipara versenyez egymás mel-j 
lett, egymás leküzdéseért. | 

Ezzel korántsem azt kívánjuk, —| 
hogy mondjunk le a földmüvelésről! —i 
De hogy! Szükséges ezt a mi nagy föl-: 
dünket művelni okszerűn, de azért, mert 
sokkal biztosabb leend az eredmény, mi 
azt hangsúlyozzuk és csak azt sürgetjük 
hogy: t e r e m t s ü n k i p a r t . j 

— A mozgósításról semmi 
ujabb hir nem keringett a múlt héten. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy a mozgósí
tás elmarad. Korántsem ! — A terv ki van 
főzve, végre is fog hajtatni, csakhogy a 
novibazáriak nyugtalankodása hirére egy 
kicsit megszeppentek az „illetékes" körök. 

Külföldi szemle. 
A múlt hétnek egész Európára, 

de különösen Francziaországra néze legL 

fontosahb eseménye . - N a p ó l e o n La 
j o s h g. h a l á l a . Eugénia császárnő 
egyetlen gyermeke, imádott fia, ábráud-
képeinek szereplő alakja, a bonapartisr 
ták remény horgonya, a császárság örö
köse : ott fekszik a sirban, melyet vad 
ellenség keze ásott meg számára. Sötét 
éj ütött tanyát sírja felett, anyja szivé
ben és a bonapartisták ügyén, — melyre 
é csapás szétforgácsolóbb erővel birt, 
mint birt volna sok évi háború és sürü 
veszteség. — A császárság hívei igye
keznek ugyan talpra állani, de látható 
eredménye ennek aligha lesz. 

— E g y i p t o m egyszerre — a vi
lág közepévé vált, valamennyi udvar, az 
összes diplomácia és a sajtó ezzel fog
lalkozik most. Az egyiptusi khedive 
(uralkodó) kinek mellesleg mondva tö
mérdek adóssága van, — oktalanul el
kezdett pazarolni, s az európai pénzpia-
ezokat megkárositá Erre Anglia elő
lépett és követelte a khedive elmozdítá
sát. Csatlakoztak hozzá az összes nagy
hatalmak. Legújabb hírek szerint a szul
tán irádét bocsátott ki, melyben a kdedi-
vét trónvesztettnek nyilvánítja. Sőt ha 
egy táviratnak hinni lehet, a khedive 

már le is köszönt fia javára. S igy a vi 
tás kérdés békés megoldást nyerend. 

'— A h á b o r ú kezde te ismét ki-j| 
tört. A macedóniai fölkelők megróhantákj 
a törököket, de négy órái1 harcz után 
vissza verettek. A csata igen véres volt. 

Rövid hirek. 
— Verhovay föyula közelebb; 

meglátogatta Kossuth Lajost. — A ftö-j 
zeli mozgósításra mutat azon körülmény! 
is, hogy az osztrák magyar hadsereg ré
szére közelebb Tambowban (Oroszország); 
igen sok lovat vásároltak. — Eugénia, 
excsászárnő fia halálát annyira szivére] 
vette, bogy súlyos betegségbe esett. Álla-| 
pota aggasztó. — Alfonzét ^ a spanyol
király ismét házasodni készül. Mint mond
ják, Krisztina osztrák főherczegnőt fogja 
nőül venni. — Az Uránia, szinház, 
Berlinben, június i9-én porrá égett. — Az. 
angol királynő a múlt napokban ün-s 
nepelte trónraléptének 42-ik évfordulóját' 
A panamai földszoros átvágásá-j 
hoz á'jövő évi január elsején fognak hozzáJ 
— Ozmán pasáról az a hir kerin j 
gett a napokban, hogy sikkasztott. Ujabb 
hirek szerint ez nem igaz. —- Szomorú iá 
volna! — Z/anyenau, a szentpétervári 
osztrák követ haldoklik. — A töröjk mi -
niszterválság még folyvást tart, s ugy lát
szik, megoldása gonosz lesz, mert Mahmud 
Nedim is beakar lépni a kormányba, pedig 
ő nagy muszka-barát. — Müievobol írják, 
hogy az ottani katonai pénztárból több 
százezer rubel eltűnt. — Sándor czár 
közelebb Berlinbe utazik. —: Oroszor
szágban az idén 1730 olyan tüzeset for
dult elő, mely gyújtogatás folytán szár
mazott. 

Hazai szemle. 
Ma egy hete országos irodalmi ün

nepély volt Győrött. 
Pázmándy Horváth .Endrének, a 

magyar eposz egyik érdemes úttörőjéé
nek jelteléri sirban nyugvó porai fölé ál-
litottak "emléket. 

Pázmándy Horváth Endre 1839-ben 
halt meg. De csak testileg. Müvei megőri
zek emlékét: s „Árpád" czimü nagyszerű 
hőskölteménye nevét halhatatlanná te
szi. Áldott legyen emlékezete! 

Igen fontos mozzanat Szeged re-
constructiójának kezdete. 

Tisza miniszterelnök is leutazott a 
múlt héten a szerencsétlenség szín
helyére. 

A királyi biztosság eddigi megála-
podása szerint a város fel fog töltetni. 
Előbb ugy tervezték, hogy a város a 
Tisza legmagasabb vízállása fölé emel
tessék, — de a terv ilyen alakban ki
vihetelen, mivel óriási költségbe kerülne. 
Igy tehát a várost bizonyos mérsékelt 
magasságig fogják fölemelni, és olyan 
házak fognak építtetni, melyek az árvíz
nek ellent tudjanak állani. 

Egyelőre most téli barakkokat épí
tenek, hogy menedékhelyül szolgáljá
nak azoknak, — k i k hajlékaikat elvesz
tették. 

A sz.-fehérvári kiállítás ma vasár
nap délután fog bezáratni József főher-
czeg jelenlétében. A bíráló bizottság d 
u. 4 órakor hirdeti ki a jutálmazottak 

neveit s aztán a város összes harangjai
nak meghúzása jelzendi, hogy e nagy
fontosságú kiállítás befejeztetett. 

E harangok zúgása a magyar ipar 
dicsőségesen ragyogandó napjának haj
nali harangszózata lesz! 

Vidéki hirek. 
— Ijonovics József csanádme

gyei főispán beigtatása nagy diszszel ment 
végbe Makón. — Sombor város 2000 
forintot szavazott meg egy állandó színház 
építkezési alapjára. — MSgerben e hó 
29-én borzaztó felhőszakadás volt. — 
Munkácson egy varga mester áldott 
állapotban levő nejét fegyverei sgyon 
verte. — Tüz és jég pusztított Tisza 
Örs környékén hol egy tégla gyár eleget a 
jég pedig a vetést tönkre tette egészen. — 
Crajzágó Antal szomorusvárosi rop-
pont gazdag ember meghalt. Oly fösvény 
volt hogy midőn ''halálos beteg gyermekének 
orvoságért ment csak felét csináltatta meg 
hogy,kevésbe kerüljön. — IXagy Köve
sen egy birtokot 1 azaz egy forinton vett 
meg az árverelő ügy véd. — A kormány 
3000 kaszát küldött a szegedieknek. 

Irodalom és művészet. 
(-H) M>r. Zelizy Dániel „Vihar 

a gyermekkor fölött" czimü nagybecsű mun -
kaja már kikerült a sajtó alól s fűzik. Volt 
alkalmunk e gyönyörű nyelvezettel bíró s 
bárki által is könnyen sőt élvezhetőleg ol
vasható1 tudományos szakmunkát átlapozni 
s mondhatjuk hogy a müirodalmunkban ki
váló helyet van hivatva elfoglalni. A műre 
80 krral a helybeli könyvkereskedésekben 
elő lehet fizetni. — Néhány nap múlva már 
kapható leend. 

— A „Kassa és Vidéke" cimü 
kassai lap megszűnt. Dr. Klekner Alajos 
jogtanár szerkesztette volt. 

(—) I/ászy Vilmos színtársu
lata Ungvártt időzik. ;E hó 14-én kezdték 
meg az előadást „V.László" drámával. — 
Előadták „A veres hajút", „A. kis doktort", 
„Budapesten" stb. Kiváló elismeréssel ir 
az ottani lap a Lászy párról, Mészáros La
josról és Mészáros Ilkáról, valamint Szabó 
Ilkáról (Hahnelné) ós Makóról. -~ Tetszik 
Liptay Laura is. Az előadások kitűnő sza
batossággal mennek, mert a szakavatott 
kezek gonddal és buzgalommal fáradoznak 
a sikeres eredmény létrehozásában A tár
sulat kitűnő. A közönség nagyon pártolja a 
derék társulatot. 

.Szülészeink N.-Váradon. 
VIII. 

0 Június 19-kén „Aogot." A nem 
épen sikerült előadást szép számú közönség 
nézte végig, mely a jutalmazott Litzenmayer 
nővéreket sürü tapsokkal és csokrokkal 
tüntette ki azon három csinos tánczért, a 
melyet ez estén lejtettek. 

Június 20-án szünet. 
Június 21-én „A kornevilli harangok." 

A szereplők mind jól működtek Traversz 
kivételével, aki álpathoazszal énekelt s több 
gixerben engedte a közönséget gyönyör
ködni.— Konti napról-napra jobban be
igazolja, hogy dirigálni sehogy sem tud. 

Június, 22-én „Magyar fiuk Boszniá
ban." Az olcsó helyeken sokan voltak, az 
intelligens publikum távollétévél tündökölt. 
Sokan ott hagyták az előadást, mely mint 
a darab alig ért egy darab fakovát. 

Június 23-án „Kis menyecske" ope
retté. Az előadás ugyanoly eredményt adott 
Váradon mint nálunk. A darab általában 
véve nem tetszett senkinek, egy pár szebb 
részt megtapsoltak. Az előadás nem is volt 
jó s a szép számú közönség, mely megbot
ránkozással hallgatta a kiemelt drasztikus 
kifejezéseket, nem elégedéssel távozott ol. 

MaTmmliihoTegy íélív melléklet van csatolva. 
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Június 24-kén Törökné jutalomjáté
kául a „Kártyavetőnő" adatott. A „Nagy-
Várad* szerint a szép számú közönség me
legen fogadta a jutalmazottat, de ő ez este 
nem jól játszott 1 Latabárné semmiféle mű
vészetet nem produkált a czimszerepben. 
(Thja bizony Latabárné nagyon messze áll 
még — Lászynétól minden tekintetben I — 
De hát azért csak éljen Mándoky aki a jót 
elbocsátja a roszért!) Dömjén Kóza hibás 
maszkkal játszott, ügy tett hát ő ebben a 
szerepben, mint nálunk Mészáros Ilka. 

Június 25-kén „La traviata" (Tévedt 
nő), "üres ház előtt rósz előadás. Mándoky 
nénak nagyon érzett a hangfogyatkozása, 
Feketének nem neki való Alfréd szerepe. 
Traversz megint óriás pathoszszal énekelt. 
A kisebb szereplők, ezek közt Némethné és 
Lauerné jók voltak. 

Június 26 kán „Kis Doktor." Csekély 
közönség. 

Június 27-én szünet 28-án Ninische. 
Ez aztán igazán spiritusba tenni való 

müsorozat!! 

Debreczen, június 26. 
( X ) Engedelmet kérek, az é n e k 

megint csak Mándoky színigazgatóról zeng. 
Nem találok semmi mulatságot ab

ban, hogy anynyit kell vele foglalkozni, de 
hát ő az oka, mert annyi sok okosat cselek
szik, miszerint nem lehet szónélkül hagyni. 

A múlt hét végén levelet intézett az 
ismert Csóka-Soldosné féle ügyben a hely
beli lapokhoz, elakarván erővel hitetni, 
hogy ő nem hibás, hanem hibás Csóka meg 
Soldosné. A kis hamis! Nem tudom hogy 
hol tanulta a logikát, — mert ezt az adatot 
nem olvastam a „D. E,"-ben megjelent élet
rajzából, melyet tudvalevőleg jutalomjátéka 
előtt adatott ki, mert ismert szerénysége 
a reklámot nem szereti, (ipsissinia verba.) 
de meg kell vallani hogy érdemes volna lo
gikáját spiritusba tenni. 

Csóka 50 forintot igért. — Ő 300-at 
kért. Ezt nem lehetett megadni, mert csak 
a közönség túlságos zsarolása tehette volna 
lehetővé, hogy Csóka kitudja Dagy társula
tát tartani. Mikor aztán ezért leczkét ka
pott M—y ur előáll, hogy hiszen nem ön
magának, hanem a nyugdij intézetnek kért i 
ő 300 frtot estenként! Oh be nagy lelkű-1 
ség! 1 Ugyan nem restelli ezt M—y ur ? — i 
Mert restéini való az, hogy egy idegen szín
társulattól egy előadás után kér annyit, a 
mennyit ő egész szinidény alatt nem jutta-! 
tott a nevezett czélra, pedig ugyancsak fel- j 
szedte magát színészei után, a más biztosi- j 
téka alapján 1 

Minő naiv mentség az, hogy hát ő 
neki nem jött el Soldosné énekelni. Alkal
masint félt az ilyen esettől. És meg vagyok 
győződve, hogy M—y fél a Csóka társulatá
nak fellépésétől, mert ez a mint haljuk, na
gyon jól van szervezve s ennek működése, 
az ő csonka és most már tákolt társulatára 
fog rósz világot vetni. 

Azt is hiszem, hogy M—y sajnálja 
azt a pénzt, a mit Csóka fölfogna venni. — 
Erre mutat az, hogy hajlandó lett volna 
féltársulatával átjönni, hogy Soldosnéval ő 
csináljon gescheftet 1 

No hisz ez lett volna még csak elő 
adási- . , 

Mándoky nem akarta megérteni, hogy 
nem csak Soldosnét, de egész társulatot 
akart a debreczeni küzönség meghallgatni! 
Őket ismerjük már jól. Hadd lássunk már 
pénzünkért másokat is! Vagy M—y ur nem 
engedi meg hogy pénzünkért, a pénzünkön 
épült színházban mulassunk ? Hát nem volt 
ez a jó közönség a temérdek hiány miatt 
hálás, elismerő, pártfogó ?1 Ezzel kell viszo
nozni ? Ez a méltányosság, az udvariasság ? 

Édes Mándoky ur, ezúttal Ön hibá
zott. Vallja be. A beösmerés fél jobbulás l 
Lássa a mi derék polgármesterünk is más
kép vélekedik mint ön. — Ő megengedte a 
föllépést 50 forintért is. Okosabbnak tartva 
ennyit is kapni,># mint semmit a nagy ké-
püsködés miatt! Önt felhívta hogy egyez
zék bele s ön váratott soká a válasszal.— 
Ez is jellemző önre, — és a debreczeni kö
zönség e tényekből ítélve meg önt, hidje 
meg elitélendi !*) 

És]lám! Minden ellenséges törekvés 
fiaskót vallott, hajótöröst szenvedett! Sol
dosné föllép szombaton s vasárnap (e czikk 
csütörtökön jun. 26. Íratott, szerk.) még 
pedig M—y ur haszna nélkül. 

Mi köszönettel tartozunk a polgár
mester urnák, hogy föllépése következtében 
gyönyörködhetik közönségünk Soldosné mű
vészi játékában, s hogy van alkalmunk egy 
idegen társulatot is hallani, a melyből meg-
ijélheti a közönség a miénknek értékét. — 
Mi majd konstatáljuk az eredményt. 

*) Nem épen igy áll a dolog tudomá
som szerint. Szerk. 

Helyi hirek. 
— Az országos tanáregye

sület ez évi rendes közgyűlése a héten, 
július 4-kén veendi kezdetét városunkban. 
A tanár urak 2. és 3-kán fognak megér
kezni. Elszállásolááukról gondoskodva van. 
Az üléseK lefolyásáról annak idejében tu-
dósitni fogunk. 

— Az irók és irófélékról 
megkezdett tárcza czikk sorozat ezentúl 
csak minden két hétben fog jönni Suhogó 
barátunk elfoglaitatása miatt. j 

— Az iskolai vizsgálatod 
már csaknem mindenütt be vannak fejezve 
kisebb, nagyobb eredmény mellett. A szü
lék és tanügy barátok általában meg voltak 
elégedve. Az egyes iskolákról „Értesítéseik" 
alapján szólani fogunk. 

— Temetés. Gr. Csáky Alfons te
metése e hó 21-én d. u. 4 órakor szép rész
vét mellett ment végbe. A halottas háznál 
ott voltak Simonffy polgármester, Wesz-
prémy alispán, Becsey őrnagy s több ki
váló egyének. Ott voltak a helybeli hírlap
írók is csak nem teljes számmal, valamint 
a pénzügyi igazg. több hivatalnoka. — A 
gyászszertartást Huzly kanonok ur végezte 
két káplánjával. A roppant meleg idő da
czára is sokan kisérték ki a csak 38 évet 
ólt férfiút a kath. temetőkertbe, hol igaz 
őszinteséggel kívántak csendes álmot sörök 
'nyugalmat a jobb hazába elköltözöttnek. 

— Adományozás. — Komlóssy 
Arthur köz- és váltóügyvéd azon alkalom
ból, hogy a sajtó pere után a fölmentett 
vádlott Vértessy Lajos elengedte a költsé
geket, a helybeli jogász-egyesület részére 
50 forintot adományozott. E tett nevezett 
ügyvéd ur nemes szivüségéről tanuskodik. 

3 Krisztiaity Alajtts hely
beli kitűnő oki. rajztanárnak egy gyönyörű 
kis aquarel képe van kitéve a Csáthy K. 
könyvkereskedésének kirakatában. — Egy 
hagymát áruló parasztleánykát ábrázol e 
kép művészi kivitellel. — A nevezett derék 
tanár a szüuidőn át órákat szándékozik 
adni a vizfestészetből, mire felhívjuk azok
nak figyelmét, kik szeretik a festészetet. 

== Marom előadást rendez 
Csóka Sándor a pécsi színház derék igaz
gatója színházunkban S o l d o s n é asszony 
közreműködésével. Az első előadás szom
baton este tartatik, — előadatik ekkor a 
„Sárga csikó", Vasárnap „A piros bugyel
láris", hétíőn bucsu előadásul a „Veres 
hajú. — Midőn e tényt tudomásul hozzuk, 
nem mulaszthatjuk el, hogy műpártoló kö
zönségünk figyelmét föihivjuk a legmele
gebben e nagyon éfvezetes előadásokra. — 
Soldosné neve telt házat biztosit. — De a 
Csóka társulata is olyan kitűnő, hogy kö
zönségünkre igazán élvezetes lesz e három 
este. — 

— Mándoky ur megadta magát. 
A mint a fentebbi hirünk igazolja Csóká
nak megengedte (!!!) az előadások tartá
sát.— A három előadásért fizet Csóka 100 
frtot a nyugdij alap javára, 200 frtot Mán-
dokynak (!!!) Nincs benne semmi kétség, 
hogy e 200 frt is a nyugdij alapra adatik, 
mert Mándokyról föl sem tételezhetjük, — 
hogy oly pénzt fogadjon el, melyhez jogilag 
is nagyon csekély, de méltányossági szem
pontból épen semmi joga nincs. — Ha oda 
adja a nyugdíjra e tettért becsülni fogjuk, 
ha nem adja, akkor se esik össze a világ ! 

— Ast oly nagy izgatottsá
got okozott presbyter választási ügy ma — 
vasárnap, — fog megoldatni a ref. egyház-
tanács ülésében. Mint halljuk, ha az egyház
tanács a nyomtatva beadott szavazati iveket 
elakarná vetni, akkor ezeknek beadói, a 
többséget képező szavazók felebezési joguk-! 
kai fognak élni. 

— Csókot, Sándor színtársulata 
pénteken érkezett városunkban a színház 
közül már is nagyobb lett az élénkség. Az 
előadásokra nagyban folytak az előjegyzések. 

— Az orvos tanhallgatók 
tánczvigalma igen meglepően sikerült csü
törtök este. Oly elegáns közönséget nem lá
tott az idén a népkert mint ez estén. Voltak 
igen sokan, különösen tánezosnőkben nem 
volt hiány, a kik nem csak helybeliek, de 
vidékiek voltak. Ot volt a helybeli orvosi kar 
s a vidékről is többen rándultak be ez al
kalomra. A táncz ritka lelkesedései folyt 
reggelig. A rendező bizottság büszke lehet 
e nagyszerűn sikerült estélyre. A csinos táncz 
rend mellé minden hölgy egy igen diszes! 
kis csokrot kapott. Oláh Józsi kitűnőenmü- \ 
ködött. Torma István a vendéglős.most is jól 
ételeket és italokat adott. | 

fa Dr. SSelizy Dániel jeles 
munkájára különösen Erdélyből érkeznek 
az előfizetések. Az első előfizető Balázsfal-
váról a híres magyarfaló községből jelent
kezett. 

— Az iparos ifjúság ma tar
tandó nyári tánczvigalmára felhívjuk a meg
hívottak figyelmét. Igen élvezetesnek Ígér
kezik lenni az emlék-ünnepély is, midőn az 

iparos ifjúság dalárdája énekelni fo{ 
hallani fogunk több szavalatot. 

fa „Kis Doromb." Ez a czime 
annak az uj hetilapnak, melyet Erdélyi Ist
ván ád ki s szerkesztője Rugka Pái. — A 
„Debreczen" erősen kikél e lap botrányos 
szerkesztése miatt s " részünkről a debre 
czeni irodalom tiszteletét és megbecsülését 
látnók a kiadó azon cselekedetében, ha a 
lapot nem adja tovább ki. Vagy csapja el a 
szerkesztőt s adjon becsületes tisztességes 
lapot, a mikor is szívesen üdvözöljük őt! — 
Az irodalomba sáros bocskorral nem sza
bad betolakodni semmi czim alatt sen-
kiuek. 

— JLugossy József főiskolánk 
nagy hírit tudós tanára 5 tallért adott 
Krisztiáni rajz tanár urnák, hogy ossza ki 
a legjobb rajzolók közt. Négy gymnasista 
részesittetetta díjban E tény ért és kiváló el
ismerés illeti a derék tanárt. 

— Czenger János főiskolánk 
volt kitűnő növendéke a. budapesti egyete
men közelebb tette le a tanári vizsgát a 
a klaszikus nyelvekből kitűnő sikerrel. 

— Gyászhír Márkus Marcell 
kereskedő ehó 27 én reggel hirtelen elhunyt 
Áldás hamvaira. 

• Gazdáink, különösen pedig 
lótenyésztőink figyelmét újra felhívjuk a 
hétfőn tartandó lótenyésztési dijjak kiosz
tására. — A nagyerdőn fog az megtartatni, 
kezdete 8 órakor. 12 díj van 80 aranyból 
Mindenesetre hiba hogy nem vasárnap tar
tatik e fontos aktus, de ugy hal lottuk, hogy 
ez tévedésből származott. A szokásos dísz
ebéd a nagyerdei vendéglőben megtartatik 
most is. 

— Törökné Szakái Kóza 
városunkban időzött az utóbai napokban 
Tanuja lehetett azon szívélyes fogadtatásnak, 
melyben a Csóka szinháztársulata részesült 
á debreczeniektől. 

— A Mis dedovodának szóm 
baton volt vizsgája Kis J. tanfelügyelő jelen 
létében. E vizsgával ujabban bebizonyitota 
a kitűnő hirü Stall Ede tanitó, hogy ezen a 
terén oly derék szakemberünk van a kit 
alig lehet kelőleg méltányolni is. 

— Ahár ont szini előadásra 
minden jegy elő van már jegyezve. Olyan 
telt ház lesz mindég, hogy Váradra is jut
hatna Mándokynak. 

— Lapunk következő száma 
szerdán este fog megjelenni, hogy halmaz 
hirdetésünket és közlésre váró czikkeinket 
mielőbb megjelentethessük. 

— Halálozás. G u t h y Józsefné, 
szül. Ágoston Zsuzsanna asszony ehó 21-én 
életének 24-ik évében jobblétre szenderült. 
Temetése e hó 23-án ment végbe nagy rész
vét mellett. Áldás hamvaira! 

ijif- Az önkéntes tűzoltó egy
let a jövő vasárnap gyakorlattal összekö
tött tánczvigalmat rendez a nép kertben, 
melyre melegen felhívjuk a közönség figyel
mét. Szíveskedjék e derék testületet a n. é. 
közönség méltó pártfogásába venni, meg
érdemli az azt. — E tánczvigalmon leendő 
tömeges megjelenés a legélénkebb jele lesz 
az elismerésnek. A belépti dij 1 frt. , 

— Egy erőművész társulati 
érkezett városunkba. A Kiss és Pizi — féle 
ez, mely mintegy 3 év előtt volt városunk
ban s akkor is általános tetszésben részesült. 
Az előadások czegléd-utcza végén fognak 
tartatni az e czélra'kiszitett helyiségben. 

— Egy rét kiadó, miután a tu
lajdonosa fördőre ment. A rét N -Váradon 
van s a Nagy Sándor utczában értekezhetni 
felőle. Megkerestettünk annak közlésére, 
hogy a rétet kibérelni akarók mielőbb pá
lyázzanak, megkaphatja egy is, de mint ed
dig ugy ezután is használhatják többen is. 

— Debreczen város és Hajdú 
megye gazda közönsége által a m. k. állami 
lótenyész dijjosztás alkalmából 1879 június 
30-án hétfőn d. u. 1 órakora debreczeni 
nagyerdei fürdő épületben disz ebéd fog 
tartatni. Egy teríték ára 2 forint. tEbéd je
gyeket lehet váltani a debreczeni kaszinóban 
a polgári és függetleu körben, a Szepesy 
Autal ur kereskedésében és szerkesztősé
günkben és a dijosztás alkalmával a nagy
erdei pálya téren vagy addig is bármikor 
Koszorús Lajos urnái. 

— Mi les & a„M$ikáu*val\ Ez 
kérdés merül fel bennünk, valahányszor 
csak látjuk azt a millió-számra felhalmozott 
tégla-halmazt, s a tégla csomagok alján azt 
bűzhödt, zöld vizet, mely az esőzések foly
tán odagyült, s káros hatással van a köze-
géségügyre. Idestova már július lesz, azu
tán meg ösz és tél, de a „Bika" csak nem 
épül. 

- UÖ VID HELYI HIREK, 
Miskolczy Lajos főispán ur ő mlga. 
Álmosdi birtokán időzött. — Sinka We-
rencz barátunk a legkitűnőbb sikerrel 
tette le az ügyvédi vizsgát. — A torná
szok nyári tánczvigalma igen szépen si-
kerrült. — Szűcs Antal czegléduczai 
boltjában lutrigyüjtőde többé nem leend, 

helyette Otrokocsi Végh János ur nyerte 
meg a kezelést. — Tarcsay Lajos 
polgártársunk kisfia a 12 éves Lajos az 
emeleten levő zenedei folyosóról leesett s 
veszélyes sérülést szenvedett. — Egy 
Öreg ember múlt szombaton fel akasz
totta magát elkeseredésében! — Heves
be elünk. A múlt héten városunkban 30 
gyermek született és 37 egyén halt el. = 
Tóth Ede koszorús népszimü írónk öz
vegye városunkban időzött közelebb s innen 
B. Füredre utazott fürdőre a hol a Károlyi 
társulatával fel is fog lépni. — Vágó 
Károly fűszer üzletet nyitót az iskola-
terén levő Telegdy házban a hol ezelőtt a 
Kovács Mihály boltja volt. Ez utóbbi a kis 
piaezra tette át virágzó üzletét. — A ka
pitányi hivatal tudatja, hogy ah . m. 
vásárhelyi mozgósított katonák családja ja
vára rendezett sorsjáték huzási idejéül aug. 
24-ike tüzetett ki. — Két esküvő. Sza
bó Gábor kir. ügyész Balázsy Ilona úrhöl
gyet, Mihelfy József nyagyv.áradi kereskedő 
pedig Rosenfeld E. kisaszony vezették ol
tárhoz szerdán délután. — A lövész 
társulat ma a rendes helyen tisztújító 
közgyűlést fog tartani. — Br. Edelsheim 
Gyulai főhadparanesnok kedden és szerdán 
városunkban időzött. — A helybeli kir. 
törvényszék gr Dégenfeld Gusztávot gond
nokság alá helyezte. 

Nagyváradi hírek. 
— Dalnokynénak kedden lesz 

a jutalorojátéka; előadatik a „Kapitányi ki
saszony i" — A»t beszélik hogy még 
10 évig nem épitnek uj színkört; csak ki-
vülről meszelik be nemzeti szinüre. — A 
Szabadság czimti politikai lap mellék
letekép „Csarnok" czim alatt szépirodalmi 
heti lap jelenik mpg. — Tisza Kai-
mán pénteken délután itt utazott keresz
tül Gesztre Tarkovics tanácsosával. — UJ 
színdarabot ir egyik „kedvelt színész 
hőse a megboldogult Lulu herczeg lesz. 
Nem kisérti őt a „kalandos szépleány" ár
nya?— A Tévedtnö előadásán nagy 
volt a deficit, külömben a jutalomjátékok 
sem voltak oly zsírosok mint nálunk. Tjha 
de azért Mándoky nem volt elégedett a deb
reczeni bevétellel. Talán azért kért Csóká
tól olyan nagy összeget, hogy egy kis 
debreczeni pénzzel — könyitsen magán. 

Felelős szerkesztő: Szombati János. 

Tisztelettel értesítem a nagyér
demű közönséget, miszerint férfi szabó 
üzletemet ideiglenesen a kis templomi 
bazárba tettem át. Teljes tisztelettel 

T ó t l i P e r e n c z s . 

Az első 
dereezeni árverési intézetben 

K e d de n július 1-én következő 
tárgyak lesznek elárverezendők : gyé
mánt- és arany-ékszerek, ezüst ne
műek, arany- és ezüst-órák, -— ko-
rallok, gránátok, sorsjegyek, kiszivott 
tajtpipák, és szipkák, látcsövek, revol
verek, puskák, férfi- és női-ruhák, cziz-
mák, czipők, fehér asztal és ágyne
műéi* ; továbbá hét bársongy függöny; 
mérnöki saerszám pokrócz több mara
dék szövet, 2 tüuörrégi kijátszott he
gedű, 1 értékes brillant garnitúra, 2 ezüst 
gyümölcstartó, több mozsár, vasaló, 
gyertyatartó stb. 

Az elárverezendő tárgyak jegyzé
ke az árverést megelőző vasárnap és 
hétfőn bárki által megtekinthető. 

Egyszersmind van szerencsém ki-
nyitatkoztatnij miszerint a z e g é s z 
ü z l e t e m m e l , u g y a k ö l 
c s ö n k ö n y v t á r , m i n t a z 
á r v e r é s i i n t é z e t t e l f e l 
h a g y n i k o m o l y s z á n d é k 
k o m azt kedvező feltételek mellett el 
eladni minden órában kész vagyok. 

181 1—1 
LUfkovics J. 
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HIRDETÉSEK. 
4184 tkv. Árverési hirdetés. 

A debreczeni kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhírré té
tetik, hogy özv. Keresztes Lajosi)é végre
hajtatónak, Bernát Lajos végrehajtást szen
vedő elleni végrehajtási ügyében lefoglalt, 
B m o n o s t o r - p á l y i i 209-ik számú 
telekjegyzőkönyvbe foglalt ingatlanoknak 
17000 frtra becsült fele része, mely külön 
tagban 123 cat. hold szántó, 78 hold ka-
szálló, 65 hold erdő, 25 hold nádas és 4 
hold terméketlen földből áll, az 1879. évi 
július 2±-\\i napján délelőtt 10 órakor 
mint első és 1879. évi augusztus hó 
21-ik napján d. e. 10 órakor, mint má
sodik határidőben, az m.-pályii község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen 
következő feltételek alatt eladatni fog : 

1-ször. Kikiáltási ár a fennebb kitett 
becsár, melyen alul az első árveréskor az 
árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni 
Második árverésen is csak 9000 frt. leg
kisebb árért. 

2. Árverezni kivánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 %-ít vagyis 1700 
irtot készpénzben, vagy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni. — Az 
osztrák-magyar bank azonban bánatpénz 
nélkül is árverezhet, 

3-szor. Vevő köteles a vételárt 3 
egyenlő részletben, és pedig : az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 2, 4, 6 
hónap alatt, 6$ 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 
sitani. 

5-ször. Az árverés jogerőre emelkedé 
sekor vevő a megvett ingatlan birtokába 
lép, ennélfogva a megvett ingatlan4iaszna 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. 

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 
vettek is, ezen kir. törvényszéknél nyújtsák 
be: különben azok a végrehajtás folyamát 
nem gátolván, egyedül á 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 hel} ben megbízottat ren
deljenek, s annak nevét és lakását az el
adásig jelentsék be, ellenkező esetben Kom-
lóssy A. ügyvéd, mint hivatalból kineve
zett ügygondnok által fognak képviseltetni. 

A debreczeni kir. tszék mint telek
könyvi hatóság 1879. évi május hó 13 ik 
napjáD. 
Szűcs István May 

elnök. aljegyző. 
(189.) 1—3. 

Árverési hirdetmény. 
S z e r i á d y S á n d o r decreczeni 

kereskedő csődtömegéhez tartozó áru 
czikkek u. m. különféle szövet, bársony 
és gyapot kelmék, battizt és karton 
nagyválasztékban, fehér gyolcs s chi-
ffon és vásznak, női kalap és főkötőkre 
való divat virágok és egyébb különféle 
nagy mennyiségű és jó minőségű rövid 
áruk, a c s ő d h i t e l e z ő i v á l a s z t 
m á n y által nyilvános árverésen el 
adatni jendeltetvén, az árverés J ú l i u s 
hó 2-ik napján d. e. 8 órakor meg 
kezdve az azt követő napokon folytat 
tatni fog. 

A rózsa téren B a r c s a y I s t v á n 
tanácsnok ur háza alatt levő üzleti helyi
ségben megtartandó árveréshez a venni 
szándékozók meg hivatnak. 

Debreczen 1879 Június 28-án 
Szi lágyi Bá l in t 

(263.) 1—1 csődtömegondnok. 

3290. 
1879. Árverési hirdetés. 

A városi tanács részéről közhirré téte
tik, hogy a piacz-kis ujutcza szegletén 
levő ugy nevezett „Varga szin" bérbe 
adása elrendeltetvén az a végetti árve
rés határ idejéül a folyó évi július hó 
3-ik napjának d : ,e : 9 órára tüzetett ki 
a város ház nagy tanács termébe. 

Mely árverés és annak határ napja 
azon hozzá adással tétetnek közönsé
gessé hogy a feltételek a számvevő hi
vatalnál kivannak téve s ott megolvas
hatok. 

Kelt sz. kir. Debreczen város ta
nácsának 1879. Jun. 18. tartott üléséből. 

(264) 1-
Bészler Lajos 

aljegyző 

Szálloda 
az 

ANGOL KIRÁLYNÉHOZ 
Budapesten. 

Elsőrendö hirneves szálloda a Duna 
soron, a gőzhajók kikötője közvetlen köze
lében a legelegánsabb és legnagyobb for
galmú városrészben, ajánlja 160 jól és ké
nyelmesen beredezett szobáit 1 írttól fel
jebb : elismert kitűnő ételeit, kávé és ki
tűnő minőségű italait mérsékelt ár és pon
tos kiszolgálás mellett. 

Mély tisztelettel 
SCHJÜEMt JLIJPÓT 

bérlő. 

Különleges gyógymód. 
A b u j a k ó r (siphylis) min 

den nemei, valamint ftÖ-F- é s 
s z á j b e t e g s é g e k gyógyít
tatnak minden b e l s ő g y ó g y s z e r 
nélkül; továbbá 

vagy ezeknek tövei fájdalmatlanul ki 
huzatnak 

specialista orvos állat. 
Lakik: Kis-Várad ulcza, Dr. Kempf 

ház, 2 1 1 7 . sz. a. 
(259.) 1 - 3 . 

ITmrath és Társa Prágában, 
mezőgazdasági gépgyár 

ajánlja könnyű járatú, szigorúan solid kivitelük, kiváló munkaképességük 
és tiszta cséplésük által előnyösen ismert specialitásait, 

Kézi- és járgány- cséplőgépeiében, 
1 egész 8 ló- vagy ökörerő nagyságban, akár helybenálló, akár mozdítható 
kivitelben. Azonkívül előállítunk különféle nagyságban kitűnőknek bizo
nyult tisztító és daráló malmokat s szecsteavágo&a!-

Képes árjegyzékeket magyar nyelven ingyen és bérmentve küldünk. 
Magyarország alföldi vidékén mutatvány raktárunk és képviselésinik 

j p o i s z e r t Jánosnál Debreczenben. (130.) 1 _1."Zl?Al: 

Vég'kfánilás. 
Alólirottnak van szerencsém tudatni, miszerint elhatároztam maga

mat üzletem megváltoztatására, ennél fogva az abban található mindennemű 
bőr árul&at, poT&ráczoTkat, szőnyeg szöveteleet, zsálxoleat, szer
szám cziteheket, szóval mindenféle áruimat saját áraimon 
söt részben m é g a z o n a l ó l i s } készpénz fizetés mellett végképpen kiárusítom. 

Miről is a t. ez. közönséget tisztelettel értesítem. 

Kálmán Benő,, 
(208) 3—3 főtér városház épület Debreczenben. 

'OÖOOOOOO o o 
o 

Pályázat 
a nagykun-madarasi templom to rnyának át-

idomitására. 
A nagykun-maharasi templom tornyának tégla fal feletti re

zes sugár teteje levételérd, s helyette a mostani fal felibe arányos 
szűkebb keretű 2—-3 öl vagy szükséghez képest magasabb tégla 
építménynek — akár a karczagi ref. templom, akár az egri székes 
egyház tornyának mintája szerinti márvány fedelű toronynak épité-
sáre a községi Elöljáróság részéről pályázat nyittatik. 

Megjegyeztetik, hogy a mostani kiálló vagy sétáló az óra fe
libe az uj építmény aljához lesz felviendő és alkalmazandó, ezenkívül 
az egész torony bemeszelése, nem különben a templom belső vakola
tának kijavitása és bemeszelése is vállalkozó kötelessége leend. 

Pályázni akarók felhivatnak tehát, hogy terveiket költségve
téssel együtt, az 1879-ik évi Augusztus hó 1-ső napjáig az Elöljá
rósághoz zárt levélben adják be. . 

Az építésnek a folyó évben bevégeztetni kell. Felvilágosítás
sal F a r k a s S á n d o r községi főjegyző készséggel szolgál. 

Kelt Madaras község Elöljáróságától 1879. évi Június hő 
14-ik napján. 

Wat-kas Sándor, 
főjegyző. 

OOO 

Árverési hirdetmény. 7481 . 
18797 

A N.-Váradi kir. Iszék részéről közhirré tétetik, miszerint R. 3asz~ 
trobszky Ignácz és a Cs. kir. szab. alt. osztrák földhitel intézet részére 
végrehajtást szenvedett Marossy Emília férj. Solymosy Bálinlnétól lefog
lalt és a b.-ujfa!ui 1 8 9 2 - i k sz. tjkvben A. + . 1—4 r. sz. aíalt be jegy
zett 3 1 , 3 8 2 frtra becsült ingatlanok s tartozékainak, valamint a b.-újfa
lui 1 8 8 2 - i k sz. tjkvben A. + . 1. r. sz. a. bejegyzett ingatlanok s tarto
zékainak végrehajtást szenvedett illető 3 5 0 0 frtra becsült tulajdoni juta
léka végrehajtás utjáni elárverellelése elrendeltetvén, ezen árverés foga
natosítására másod árverési határidőül 1 8 7 9 . év június hó 30- ik napjá
nak délelőtti 10 és illetve 11 órája a B.-ujfalui község házához kitüzelik 
s ugyanakkor szükség esetére becsáron alul is eladatik. 

Árverelni szándékozók tartoznak a becsár 10°/o —iíját az árverelö ki -
küld-Ut kezéhez letenni, a vétel ár 3 részletben és pedig az első rész az 
árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 3 hónap alatt, a 2-dik rész 
ugyan szón naptól számítandó 6 hónap alatt, és a 3-ik rész 9 hónap 
alatt az árverés napjaiéi számítolt 6 % esedékes kamataival ezen kir. 
tvszéknél befizetendő, a bánom pénz az utolsó részletben fog beszámít
tatni, a cs. kir. szab. alt. osztrák földhitelintézet bánom pénzt árverés 
esetében — a kiküldött kezéhez letenni nem tartozik, az árverés részle
tes feltételei az árverés foganatositása'val megbízott Andrássy Józseí 
tszéki jegyzőnél s a telek hivatalnál megtekinthetők. 

1 8 7 9 . június hó 7-én a N.-Váradi kir. Iszék mint tkvi hatóság. 

kir. tszéki jegyző. 
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Van szerencsém a n. é. közönséggel ludalni, miszerint a ré- ^ 
gibb idő óta fennálló Nagy-uj-utczai 1590. szám alatti háznál volt j£ 

könyvkütéwti üzletemet 
folyó évi Pünkösdtől a Nagytemplom mellett levő 346. sz. ha'z 
alatti bolt helyiségbe tettem át, ahol is ezután minden a könyvkö
tészethez tartozó munkákat felvállalok s azokat a tehető legjobban, 
gyorsan és jutányos áron teljesítem. 

A t. közönségnek pártfogásai ezutánra is kérve maradok 
alázatos szolgája 

mc-8) Farkas Károly. ^ 

FISCHER JAKAB 
látszerész Debreezenben5 főtér 1713. sz." 

Ajánlja a legelőnyösebben készített óv-sxeniüvegeit9 szem
betegek részére, védsxemikv egeit a látszervek megkimélésére, 
hályog szemüvegek operait szemeknek. Mindennemű távolitó és 
optikai üvegele tetszés szerinti keretben, mint s a r u, a c z é 1,-' 
s e h i l d p a t t , ezüs t és a rany , kétszeresen metszett c r i s t a l l -
tivegekkel. 

y ^ T Minden szemüveg kiszolgáltatásánál a szem, illetve an
nak látereje a legelőre vigyázottabb módon kipróbáltatik. —Egy ily'. 
szemvizsgáló készülék mindenkor rendelkezésre áll. • 

U t a z ó k n a k igen alkalmas zseb- és u tazó távcsövek, , 
é r c z b ő 1 k é s z ü 11 u t i 1 é g s u 1 y m é r ő k (Aneroid) egyszerű és' 
összetett n a g y i t ó k igen nagy nagyítással, de l e j t ük délkörrel^ 
és e nélkül, v ízmérők (Libellen) horizontalis és másiránya hasz
nálatra, fo1y é k o n y s ág i mér ő k, mint pálinka, bor, must stb. 
részére, újonnan bélyegzett szesz fö lmérők táblázattal, — 
Ancometer, Sacharometer, Manometer gőzkazánok részére, főképen 
minden az optikai és vegyészeti szakmába vágó tárgyak a legjobb'1 

^minőségben és a legjutányosabb árban kaphatók. 
jpJBT" Vidéki megrendelések különös vigyázattal és pontosság

gal teljesíttetnek, ugyszinte igazitásök is elfogadtatnak. (243.) 1-^-26. 

TORMA 
kapható b á r m e l y m e n y n y i s é g b en 

K I R Á L Y M I H Á L Y I É N Á L 
Teleky-utcza2167;sz. a. ugy szinte ETR1CH TJET-

VÉR urak üzletében, 204 3 3 

« , % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• V • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A DEBRECZENI SÖRFŐZDÉBEN 

díszesen kiállított palaczkokban 

• • 
• • 
• • 

a jégpinczéből kapható: 

••• 

•• 
•• 

.01 
M 
0 N 
3 

H 
9 
B 
0" 
H 

•• 
•• 

•• 
•• 
•• 
•• 

•• 

•• •• 
•• 
•• 

• • 1 láda 50 palaczkkal Ászok sör 6 frt 30 kr. • . • 
• • 1 „ 50 „ Martinai „ 6 B 80 „ • • 
• • 1 „ 50 „ Djnpla „ 7 „ 50 „ • • 
^ * Tíz pctlaczknál kevesehb nem ciílatik. Vidék' * * 

re regale nélkül minden ládánál í frt. les&ámittatik. • • 
XX (213)3-3 • • 
• • • • • • • • < • • • • • • • / • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A jelen idényre! 
Szép és erős befőttes üvegeket, tükrözött 

kerti golyókat, légyfogó üvegeket, hólyag-
papirt nagyban és kicsinybeni eladásra. 

Tmábbá a vendéglős urak becses figyelmébe 
kitűnő pontos mérteim vendéglői boros és sö
rös üveg edényeket igen olcsó árakon ajánl C l 

4 

Borüzlet helyiség változtatás. 
;Van szerencsém a u. é .közönség tudomására juttatni, hogy bor-

üzletemet, melyet tetemesen megnagyobbítottam, — a Piacz és Teleky ut-
t czák sarkára a Tóth István ur háziba tettem át, hol a legkitűnőbb minő-
...ségü ó és ujj.valamint bakarbor.ok is kissebb,nagyobb mennyiségekben 
kaphatók. Tudatom az ismét elárusitókktd, hogy előnyös bevásárlásaimnál 
fogva igen olcsón adhatom .boraimat. Üzlethelyiségemben a borfogyasztók 
részére egy szoba áll rendelkezésökre. 

Tömeges pártfogást kér 
SAFIil JAKAB, 

(228) 1—3. bor nagy kereskedő. 

ÁRJEGYZÉKE. 

3-

Raktárok 

Borszéken 

\ Debreczen 

- 9 . 

A raktáros neve 

a gyárnál 

Geréby Wülöpnél 

A ládák nehézsége 
(súly) 

í kupá s 
50-es 

1 frt, | kr. 
6 I 50 

\ 25-ös 
frt. | kr. 

3 1 35 

í l i t e r e s 

50-es 
l frt. | kr. 

6 

10 80 

30-as 
frt. | kr. 

3 

6 

" 80 

90 

Va literes 

48-as 
frt. 

5 

7 

-kr. 

25 

30 

k i l o g r « ni m 

112 I 58 | 80 | 52 | 43 

A borszéki üzlet igazgatósága. 
Martalis Ignácx. 

A legnagyobb fontosságú 

minden ember szemére. 
Az eredeti Whit-féle sxemviis 

Traugott Ehrhardtól, Grossbreiteobach-
Thüringenben már 1822 óta világhírű. 

Üvegenként kapható 1 frtért Debre-
czenben Dr. Hot.teltnek V. Emil 
u r gyógyszertárában. 

Levélkivonatok: Tr. Ehrhardt 
urnák. Miután az ön valóban eredeti Dr. 
Whit-féle szemvize oly jó szolgálatot tett, 
miszerint azt minden szembetegnek a leg
jobban ajánlhatom stb. (megr. köv.) — 
Wichlinghausen 14/4 74. W. Theidel. To
vábbá : Az ön által részemre nem rég be
küldött eredeti Dr. Whit-féle szemviz oly 
jó szolgálatot tett, hogy azt mindenfele csak 
a legjobban ajánlhatom és dicsérhetem. — 
(Megr. köv.) Carlsfeld 26/4 78. H. Bietrich. 

Hirdetmény. 
Mandel Jakab ur derecskéi gaz

daságában nagyobb mennyiségű ki
rakni való dohány palání kaphatók. 

Értekezhetni az uradalmi tiszt
nél kint a lányán. (198) 2 -3 . 

Kiadó-tulajdonos Zicfterman li. 

Debreczen, 1879. Nyomatott a város könyvnyomdájában 



Melléklet a „Debreezen-lVagyváradi Értesítő" 28-lk számához. 
^ Árverési hirdetés. 

A debreczeni kir. tszék mint telek
könyvi hatóság részéről közhirré tétetik, 
Leisztner János végrehajtatónak, Bernát 
Lajos végrehajtást szenvedő elleni végre
hajtási ügyében lefoglalt, m.-pályii 209. sz. 
telek jegyzőkönyvbe foglalt ingatlanoknak 
17000 frtra becsült fele része, mely külön 
tagban 123 cat. hold szántó, 78 hold ka-
szálló, 65 hold erdő, 25 hold nádas és 4 
hold terméketlen földből áll, az 1879. évi 
július J2i-ik napján délelőtt 10 órakor 
mint első és 1379. évi augusztus hó 
21-ik napján d, e. 10 órakor, mint má
sodik határidőben, az m.-pályii község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen 
következő feltételek alatt eladatni fog : 

1-ször. Kikiáltási ár a fennebb kitett 
becsár, melyen alul az első árveréskor az 
árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 
Második árverésen is csak 9000 frt. leg
kisebb árért. 

2. Árverezni kivánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 %-ít vagyis 1700 
irtot készpénzben, vagy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni. — Az 
osztrák-magyar bank azonban bánatpénz 
nélkül is árverezhet, 

3-szor. Vevő köteles a Yételárt 3 
egyenlő részletben, és pedig : az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 2, 4, 6 
hónap alatt, 6$ 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 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. 

Felbivátnak 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 
vettek is, ezen kir. törvényszéknél nyújtsák 
he: különben azok a végrehajtás folyamát 
nem 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 ren
deljenek, s annak nevét és lakását az el
adásig jelentsék be, ellenkező esetben Kom-
kóssy A. ügyvéd, mint hivatalból kineve
tet t ügygondnok által fognak képviseltetni. 

A debreczeni kir, tszék mint telek
könyvi hátóság 1879. évi május hó 13 ik 
napján. 
Sxücs látván **<*" 

elnök. 
(189.) 1—3. 

4183. Árverési hirdetés. 
1879. 

A debreczeni kir. tvszék mint telek
könyvi hatóság részéről közhirré tétetik, 
hogy ítécsei László végrehajtatónak, Ber
nát Lajos végrehajtást szenvedő elleni vég
rehajtási ügyében lefoglalt az m.-pályii 
209. számú tkvbe jegyzett ingatlanoknak 
17000 frtra becsült fele része, mely külön 
szakítva 123 catast. hold szántó, 78 hold 
kaszálló, 65 hold erdő, 25 hold nádas, és 
4 hold terméketlen teres birtokból áll, az 
£979. évi július hó 2 í - i f c napján d. 
e. 10 órakor mint első, és 1879-dik évi 
**ugus&tus hó 2 t-ik napján d. e. 10 
órakor, mint második határidőben, az m.-
pályií község házánál megtartandó nyilvá
nos árverésen következő feltételek alatt el 
adatni fog u,. m. 

1-ször. Kikiáltási ár a fentebb kitett 
becsár, melyen alul az első árveréskor az 
|rverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 
Második árverésen is csak 9000 frt legkis-
sebb árért. 

2-szór. Árverezni kivánók tartoznak 
ingatlan a becsárnak 10°/0 vagyis 1700 frt 
készpénzben, vagy ovadékképes papírban 
a kiküldött kezéhez letenni. —Az osztrák' 

magyar bank azonban készpéuz nélkül is 
árverelbet. 

3. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben, és pedig: az első részt az ár
verés jogerőre emelkedésétől számítandó 
2 hónap alatt, a 2 ugyanazon naptól szá
mítandó 4 hónap alatt, a 3. részt ugyan
azon naptól számítandó 6 hónap alap alatt, 
mindén egyes vételári résziét után a birtok
balépés napjától számítandó 6% kamatok 
kai együtt, ezen kir. törvényszéknél lefi
zetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

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

5-ször. Az árverés jogerőre emelke 
désekor vevő a megvett ingatlan jog bir
tokába lép ennél fogva a megvett ingatlan 
jog 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 ter
helik. 

7- szer. A mennyiben vevő az árverési 
feltételek bármelyikének eleget nem tenné 
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-í 
rés alá bocsáttatni- és 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. j 

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. j 

A debreczeni kir. törvényszék mint} 
telekkönyvi hatóságnál 1879. évi május hój 
13-ik napján. 
Ssfögyényi, 

elnök. (190) 1 -3 
Buy, 

3753. sz. H-od árverési hirdetés. 1879. tkv, 
A debreczeni kir. törvényszék mint; 

telekkönyvi hatóság részéről közhirré té
tetik, miszerint a debreczeni takarékpénz-i| 
tár végrehaj tatónak özv. Sipós Mihálynál 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási 
ügyében lefoglalt, a debreczeni 2307. sz, 
tkvben jegyzett 8000 frtra becsült nagy-
ujutezai 1600 számú ház s 5 hold ondódi 
földje az 1879. évi július 11 tlik 
napján d. u. 3 órakor, mint második határ
időben a törvényszék árverési termében 
megtartandó nyilvános árverésen követ-* 
kező 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 el fog adatni. 

2. Árverezni kivánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/o készpénzben' 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött ke
zéhez letenni. 

3 szór. Vevő a vételárt 3 egyenlő 
részletben, és pedig : az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 1, 2, 3, hónap 
alatt 6 százalék kamatokkal együtt, ezen 
kir. törvényszéknél előre kieszközölt utal
vány alapján a debreczeni kir. adó, mint 
birói letéti pénztárnál 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. Jun. hó 17-ík 
napján. 
Satücs István Sárváry 

h. elnök. (249) 1—3 al jegyző. 

1879. tlv. 

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

telekkönyvi hatóság részéről közhirré téte
tik, miszerint F. Kis Mária végrehaj tatónak 
özv. Sárkány Pálné végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyében lefoglalt, a deb
reczeni 3089. sz. tkvben jegyzett s 800 
frtra becsült tóczóskerti szőliő az 1879. évi 
július hó í 1-ik napján délután három 

órakor, — mint második határidőben a 
törvényszék árverési termében végrehajtó 
Török íéter által megtartandó nyilvános 
árverésen következő feltételek alatt eladat
ni 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 kivánók tartoznak az in
gatlan becsárának 10% készpénzben, vagy 
is 20 frtot ovadékképes papírban a kikül
dött kezéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt 3 
egyenlő részletben, és pedig: az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 12, 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 június 
hó 17. napján. 

Ssögyéni, JB<*y> 
elnök. (250) 1—3 jegyző. 

4849. sz. 
1879. thv. 

II-od árverési hirdetmény. 
A debreczeni kir. tszk, mint telek

könyvi hatóság részéről közhirré tétetik, 
miszerint a debreczeni ipar- és kereske
delmi banknak Alföldi Bálintné Ekli Mária 
elleni végrehajtási ügyében lefoglalt, a deb
reczeni 3206. sz. tkvben jegyzett 2434. sz. 
ház s ondódi földjének 1500 frtra becsült 
fele része az 1879. évi Jíulius hó 3-iJe 
napján délután & órakor, mint második 
határidőben a tszk. árverési termében vég
rehajtó T ö r ö k Péter által — megtar
tandó nyilvános árverésen következő felté
telek alatt eladatni fog, u m.: 

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 papírban a kiküldött kezéhez 
letenni. 

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

sk.-nél lefizetni. 
A bánatpénz az utolsó részletbe fog 

beszámíttatni. 
A. feltételek többi része a tszknél s 

végrehajtónál megtudható. 
A debreczeni kir. tszk mint telekköny 

vi hatóság 1879. évi Június hó 4. napján. 
Ss&gyényi, Bay, 

elnök (240) 2—3 aljegyző. 

Steiner Adolf 
ISTVÁN FŐHERCEG 

szállodája 
B Min A1PES TJEW, Ferencz 

József téren. 
Ezen régi jó hirben álló első 

rendű szálloda a gőzhajó állomás 
közvetlen közelében a legnagyobb 
forgalmú városrészben van, búto
rozott szobák 70 krtól felfelé; ár
nyékos kert- és kávésszalonnal 
van egybeköttetésbe; elismert jó 
konyha és pincze, mérsékelt ár és 
pontos kiszolgáltatás. — Kívánatra 
hónapos szobák is kaphatók. Nagy 
sálon menyegzőkre, bálokra és 
bármely ünnepélyekre a legolcsób
ban bérbe adatik. (156) 8—12. 

KAZÁNísClÉPMÜHELY 
DEBRECZEN 

Péterfia-ulcza 8 8 8 - i k sz. 

Álólirták ajánljuk magunkat min
dennemű uj k a z á n és g é p m u n-
k á k -r a, egyszersmind azoknak kijaví
tására. Szakavatott jó munkát és jutá
nyos á-rak mellett gyors kiszolgálást kö
telezvén,,a t. közönség becses megren
delését kérjük. 

Tiszteletteljesen 
202 4 — 25 Síemischa testvérek. 

Egy jól iskolázott fiu, 
mint tanoncz alkalmazást nyer 
előnyös feltételek mellett Si
mon IS. fűszer- és vegyes ke
reskedésében P.-Ladányban. — 
Már gyakorlott, esetleg néme
tül beszélő fiu előnyt nyer. 3-3 

A LEGNAGYOBB GYÓGYHATÁSÚ 

mell és tüdőbajok elleii. 
Merexegi 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: FJ. Castenschiold 
adjutáns." 

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

MSrnestiriev. Stvaine, 
Löwenstein Wertheim Frendenberg 

szül. herczegnője. 
Hoff J á n o s féle| 
concentralt maláta! 
kivonat, fájdalomj 
enyhítő szer tüdő 

bajoknál. 

MMoff 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, Brauner-
strasse Nr. 8. 

Baktár: Uickl József felmos 
urnái Debreczenbe. 

BflfT* t?igyelme«tetés. " 9 @ 
Csakis eredeti Hoff János-féle maláta 

kivonat a cs. kereskedelmi törvényszék ál
tal Osztrák-Magyar országban bejegyzett 
védjeggyel ellátva. (4 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) 1 — 12. 

Üzlet áthelyezés. 
Tisztelettel van szerencsém ér

tesíteni a nagyérdemű közönséget, 
miszerint templom-térről uj piacz 
(hagymatér) Dégeníeld házba á the
lyezett fűszer-, festék- és lisztáruk
kal újonnan berendezett üzletemet 
megnyitottam. 

Midőn ezt a nagyérdemű közön
ség tudomása'ra juttatni szerencsém 
van : tisztelettel kérem becses párt
fogása'!, legfőbb törekvésem leend 
jutányos árakoni pontos, tiszta és 
gyors kiszolgálás. Tisztelettel 

Kovács moháiy. 
(242.) 2 - 3 . 

Kézművesi műhely 
M i k l ó s ufeza 1 6 9 1 -ik szám alatt. 

Alólirott ajánlom magamat min
dennemű vem és vas munkák gyors 
pontos és jutányos ároni elkészítésére. 

A n. é. közönség becses megren
deléseért esedezve vagyok tisztelettel, 

kész szolgájuk 

Kuvblauch Sámuel, 
rézműves. 

252. 1 ^ 3 . 
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HOLVAY GYULA DEBRECZENBEN. 
J e l e n t é s . 

A mostani kor viszonyainak megfelelóleg a legczélszeriibb és nélkülözhetlen tárgyak közé számíttatik egy jó 

varrógép. 
Alólirt czég mindenféle kedvelt fajta varrógépekből dús raktárt tart. Nemcsak egyes gép faj van képviselve, de az Öszszes 

varrógépfajok, ez által a venni szándékozóknak a választás sokkal megkönynyebbül,miutáu minden vevőnek a különböző varrógépeken a 
munkák mutatódnak és az által egyik vagy másik fajú varrógép előnyeiről meggyőződhetik. A varrógépek csekély részletfizetésreis meg
szerezhetők. — Régi gépek becserél te tnek. 

Ügynökök ki vannak zárva és minden gépvevőt tisztelettel kérek egyesen üzletemet szerencséltetni. 

HOLVAY GYULA. 
38.(19—26.) Új-Singer, Howe, Wébler és Wilson varró-gépek raktárának tulajdonossá. Egyháztér. 

3235. 
1879. 

Árverési hirdetés. 
Sz. kir. Debreczen város tulajdonaihoz tartozó elepi, — ügynevezett 

„pipa gödrök", Hatvanutczai 14Ó6-ik számú Kolozsiné féle ház ondódi külső 
földje, a czeglédutczai bika akol mellett levő falerakó hely, — és a Piacz ut-
czai külvárosi 3562-ik sorszámú puszta telek bérbeadása iránt már megkísér -
lett árverés kedvező eredménnyel nem ütvén ki; azokra nézve ujabb árverés 
rendeltetett és a végett határidőül a folyó 1879. évi július hó 3-ik napjának 
d. e. 9 órája a városház nagy tanácstermébe — oly móddal tüzetett ki, hogy 
addig a bérleni kívánók a feltételeket a számvevő hivatalnál megtekinthetik. 

Debreczen, 1879. június 13. 
2—2. A városi tanács. 

3238. 
1879. 

Árverési hirdetés. 
A városi számvevő hivatalnál megtekintés végett kitett árverési fel

tételekben körül irt árokréti földekre ujabb árverés rendeltetvén, a végett.ha
táridőül a folyó 1879. évi július hó 3-ik napjának d. e. 9 órája van kitűzve a 
városház nagy tanácstermébe s arra a bérleni kivánók ezennel meghivatnak. 

Kelt sz. kir. Debreczen város tanácsának 1879. június 13 án tartott 
üléséből. — 

JBéssler Ijajos^ 
(233) 2 - 2 , jegyző. 

Legjobb minőségű 

GÉPOLAJAT 
úgyszintén belgiai és olasz 

szekér kenőcsöt 
legjulányosabb árban ajánl 

247. (2—?) Biekl József Zelmos. 

Árverési hirdetés. 
VagyonbukollLöwenberg Jakab csődtömege részéről ezen

nel közhírré tétetik, miszerint a tömeghez leltározott 4218 db 
részint uj, részint ócska zsákok f. évi július 4-én d. u. 3 órakor 
Mikklós ulcza 1916 sz. a háznál meglartandó nyilvános a'rve-
résen készpénz fizetés mellell. a legtöbbet ígérőnek el fognak 
adatni. 258.) 1 1 ) 

Rót t Ijfpót 
kik. vált tag 

Sorger Józse f 
lömeggondnok 

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

Raktár Debreczenben: Geréby F ü l ö p n é l , (iss.) 4—52 

KHfiferie csokoládé. 
Csak a valódi jól késziteít csokoládé képes a fogyasztó közön

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
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 

THE S INGER MAMMCT. COMP. NEW-YORK. 
A VILÁG LEGNAGYOBB VARRÓGÉP GYÁRA. 

Az eredeti Singer varrógépek 
fölülmulhatlanok: jóságuk, czéSszerü alkalmazbatásuk,'̂  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 varrógépek 

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

felelnek. 

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

minden varrógép gyárosnak mintaképűi szolgálnak. 
Az eredeti Singer var rógépek 

gyári áron s minden H 1§ I gi A részlet összeg mellett 
árföleraelés nélkül, j g M\ i" | l f ' is adatnak el, hogy 
hetenkénti lefizetés, ^ L \m 1 1 | j A ez által a kevésbé 
éspedig: • " " | * * •*•*- ww vagyonos osztálynak 
is megkönnyítessék egy ilyen kereseti forrásul szolgáló eszköz beszerzése. 

Az eredeti Singer varrógépek 
csak ugy valódink, ha az itt látható gyári jegyet, valamint a gép karján a „The Singer Manufacturing Co" föliratot viselik, s egy G Neidlin^er aláírásommal 
ellátott igazolvánnyal (jótállási iv) ellátvák; tökéletes jótállás mellett adatnak el s kaphatók kizárólag egyedül: ö 

ÍÍEIDIIÍÍGER; G. Debreczenben, templom-bazár 6. sz. 
„The Singer Manufacturing Comp. New-York" főügynöke. (4) 25—50 J 


