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DEBREGZEN-NA&YVARADI 

TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 

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

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

tétetnek. 
Hirdetések és clMzetéseki 
helyben a kiadói hivatalnál,! 
Csáthy Károly és T o-j 
l egd i ÍC. Lajos könyvke
reskedésében; Budapesten,] 
Bécsben és Prágában Ha a 
s e n s t e i n ésVogler hir
detési intézetében fogadtat

nak el. 

Orvoslásra váró sérelmeink, 
(S. B.) Az idő óriás kereke gyor

san halad, s nekünk is mozognunk kell, 
hogy a kortól el ne maradjunk. 

Mozognunk kell különösen az i p a r 
t e r é n , mely téren a teendő állami intéz 
kedések pillanata elérkezett; az iparo 
soknak önmaguk iránti kötelességük 
hallatái szavukat azon jogos kívánalmaik 
érdekében, melyeknek orvoslása Ma
gyarország ipara emelkedésének czéljá-
ból égető szükséggé vált. 

Egyesek szava ezen a t é r e n — v a 
lamint más téren is — elvész, mint szél 
által űzött porszem a homoksivatag vé
getlen területén, s ugyanazért Ráth Ká
roly országgülési képviselő a napokban 
egy, az iparosokhoz intézett „nyílt le
velében" figj'elmeztette hazai iparosain
kat a széthúzás szomorú következmé
nyeire, s egyszersmind felszóllitá őket 
ez évi május hó utolsó s június hó első 
napján tartandó „iparos congressus" -
ban való részvételre, hogy így a hazai 
iparosok egy impozáns, minden politikai 
szenvedélytől távol álló gyűlésen orvos
lásra váró sérelmeiket megbeszélvén, az 
orvoslás módozatait a koimánynyal kö
zöljék, s ez ügyben cselekvésre ser
kentsék. 

Azóta figyelemmel kisértük az e 
tárgyban felmerülő mozgalmakat, s 
örömmel tapasztaljuk, hogy a felhívó 
szózat nem a pusztában veszett el, ha
nem fülekre talált. 

Örömmel tapasztaljuk, ha iparo
saink kezdenek fölébredni a közöny 
mély álmából, s a maguk érdekében ké
szek lépéseket tenni, a mi eddig — fáj
dalom — nem volt tapasztalható. 

S most annál inkább kell az iparo
soknak mozogni, mivel egy congressus -
hoz maga a kormány adta meg a prog-
rammot, midőn a pénzügyminiszter az 
államköltségvetésnek ipari czélokra elő
irányzott tételei indokolásánál azt mond 
ja, togy ez ügyben az állam részéről 
jövő intézkedések továbbra el nem ma
radhatnak az ország vitális érdekeinek 
veszélyeztetése nélkül. 

T Á R O Z . A . 

EÍE11T SÍIM 1E* 
Teljes világéletemben kökényf&nyar 

volt az én humorom. 
Talán tapasztalatból is tudhatják a 

t. olvasók, hogy a vadkökény csak akkor 
élvezhető, miután már jól megcsipdeste 
a dér. 

Nekem sokszor kijutott már az élet 
deréből, sha kökényizre vágyik valaki, ugy 
olvassa el ezt az én tárczámaí. 

Sokat el-el gondolkozunk azon, hogy 
némely ember, kire ellensége is ráhagyja, 
hogy tehetséges ficzkó, niiért nem produkál 
valami nagyot?! 

Én megmondom az okát. Sok ember
től azért nem telik valami nagyobb dolog, 
mert mindig kicsit kell tennie, mert az élet 
nem enged neki elég időt valamely nagyobb 
munka végrehajtására, üldözvén őt folyto
nosan a mindennapiság kenyérszerző ezer
féle csiri-biri teendője. 

Egy alkalommal többed magammal, 
azaz több velem hasonszőrű consors-szal 
állottam- glédában. Egy igen magas szemé
lyiség vonult el előttünk s mosolyogva fut
tatván végig rajtunk jóindulatn tekintetét, 
sajátságos hangejtéssel monda: 

Egy tekintélyes iparos congressus 
van arra hivatva, hogy megmagyarázza 
a kormánynak, miszerint erős akarat 
előtt nem létezik akadály, s másodszor, 
hogy ha örökösen azt a „jelen viszo
nyok" féle frázist emlegetjük, akkor 
ugyan sohasem haladunk előre, mert 
a maga terheit minden nap meghozza, 
s következésképen a „jelen viszonyok" 
épen ugy meglesznek a jövőben, mint 
megvannak most, s harmadszor, hogy 
csak azon ország boldog, melynek ipara 
virágzik. 

Azt nem állithatjuk, hogy a kor
mány ez ügyben nem akar tenni, mert 
hiszen a fentebbi miniszteri jelentés 
hogy egyelőre az ipartörvény revíziója 
és az iparszakoktatás fejlesztése jótéko
nyan hatna az iparügyre. 

Hát hiszen egyelőre ez is elég, s a 
mellett áldozatok nélkül kivihető, mivel, 
ha jól veszsztik a dolgot, az ipartörvény 
revíziója anynyi vitába sem kerülne, 
amenynyit egy kevésbbé fontos kérdés 
tárgyalásakor elpazarolnak az ország
gyűlésen ! 

Legalább ez áldozatok nélkül kivi
hető dolgokat sürgetni kell a kormány-
nál, egyebet ugy sem ad, legalább sok
kal kevesebbet, mint a hasonlithatlanul 
jobb helyzetben levő ausztriai iparosok 
érdekében az osztrák kormány tesz, — 
mint ez a két államköltségvetésből vi
lágosan kitűnik. 

A magyar államköltségvetésben j 
ugyanis négy tételben összesen csak I 
hetvennyolezezer frt. van előirányozva 
ipari czélokra a folyó 1879-dik évre;! 
az osztrák költségvetésben pedig ugyan- \ 
csak a folyó évre és ugyancsak ipari 
czélokra majdnem hétszáznégyezer frt. 
irányoztatott elő. i 

Látnivaló, hogy minden nemzet 
iparosai az ő kedvezőbb helyzetükben] 
ugyancsak haladnak, s nekünk fokoza-j 
tosan kell igyekeznünk, hogy el ne ma-1 
radjunk. ] 

Ugyanazért óhajtjuk, hogy iparo- j 
saink felfogva a kornak intő szavát, ne 
magukban monologizáljanak, hanem egy 
congressus lobogója alá sorakozva, sé-

„A nemzet napszámosai 1" 
E végszó valóban találó volt. Az ex 

oífo író-féle ember csakugyan napszámos, 
nehéz napi munkában fárad, örökösen csak 
azon küzködik. hogy megállhasson az egyre 
egymás fölé tornyosuló napi kérdések hal
mazának magaslatán! 

Minthogy pedig a napszámos ember 
szüntelen azok után iát,amikből él; termé
szetes, hogy az é et örömeit épen ő ízleli 
legritkábban, szinte elszokik attól a tudat
tól, hogy hiszen ő is ember, neki is vannak 
vágyai, neki is van szive — hanem csak 
egyre producái, registrál; registrálhatja a 
mások tetteit, a mások örömeit és élveit, 
s ebbe a naponkinti munkába aztán any-
nyira kifárad, bogy bizony elmegy a kedve 
— saját magáról is megemlékezni. 

Valaha nem így volt az nálam sem. — 
Én is dolgoztam az életért, de örülhettem 
is az életnek. 

Megdöbbenve lapozgatok olykor em
lékeim albumlapjai között, azok előttem 
most már csupa ködfátyolképek! Szinte el-
sem tudom hinni, hogy multam ködfátyol 
tableauxiban az én lényem is bele van ke
reteivé. Innen van, hogy most egész mul
tamat elhanyagoltam 

A napi teendők halmaza közül sok-! 
szór fülem is alig látszik ki. 

Azonban épen ezt a kiálló fülemet 

relmeik orvoslását követeljék a kormány
tól, követeljék nevezetesen az ipartör
vény revízióját, s az iparszakoktatás fej
lesztését, hogy így az első lépéseket 
megtévén, s az akadályokat elhárítván, 
egyesült erővel törhessenek a haladás 
^diadalútja felé. 

— Az o sz t r ák -magya r bank
n a k az eddigieken kivül még 3 fiókját 
állítanak fel, u. ni. Pozsonyban, Nagy-
Kanizsán és Kolozsvárt. A fölállítás még 
ezen évben megtörténik. | 

— A m a g y a r a r a n y j á r a d é k 
nak a múlt héten nagy forgalma volt a 
berlini tőzsdén. Parisból is azt jelentik, 
hogy az arany járadék árfolyamánál ott 
is nagy emelkedés van. 

— A m u s z k á k m e n n e k m á r ha
zafelé, A drinápolyi erődöket a múlt 
hó 24-én már kiürítették, de Totlében 
még ott maradt s a főhadi szállással 
együtt márczius 7-én megy Jamboliba, 
honnan öt napi időzés után, a csapatok 
Bulgáriba vonulnak. 

Iparügyi anomáliák. 
Már idestova hét éve, hogy az ipar

törvény életbe lépett, s még folytonosan 
tart a zűrzavar az iparos és a segédmun
kások közti viszonyt illetőleg. Jóllehet az 
ipartörvényben elég szabatosan körülirt 
§§ ok nem igen sok magyarázni valót hagy
nak az említett viszonyra vonatkozólag; 
hanem a gyakorlat nagyon eltér a szép el
mélettől. Ennek oka nem rejlik egyébben, 
mint hogy a régi merev czéhrendszerről az 
uj ipar rendtartásra semmi átmeneti intéz
kedés nem történt, pedig azt mindenki be
láthatja, miszerént sötétből világosba, fa
gyos hidegről forró melegbe rögtön menni 
nem szabad, különben zavar támad az or
ganizmusban. A hirtelen átfordulás az óról 
az újra azt eredményezte, hogy az iparha
tóságok erősen kapaszkodván az uj-tör-
vénybe, az iparosok pedig, — kiknek zö
mét, legjavát még a régi rendszer alatt 

csípte meg a múltkor egy piczi kéz és mond
hatom — emberül megczibálta. 

A dolog igy történt. 
Néhány év előtt még én is egészen 

tulajdon magamé voltam. Én is örültem, én 
is vigadtam, én is mosolyogtam —- én is 
udvaroltam. 

Hogy az utóbbit minő eredménynyel 
gyakoroltam, az most nem tartozik a do
logra. 

De annyi bizonyos, arra határozottan 
emlékszem, hogy amely társaságban csak 
megfordultam, szívesen láttak. 

Akkor még nem írhattam volna meg, 
hogy milyen izü az életnek k ö k ény f a n y a r 
humora. 

Annál csábosabb hatással voltak reám 
a kökényszemü szép nembeliek. 

Lehet, hogy sok bohóságot vittem 
végbe a kökényszemek kedveért, mert azok
nak szives emlékében sikerült mostanig is 
megmaradnom. 

Ezelőtt mintegy félévvel véletlen ta
lálkoztam az efféle kökényszemek itteni 
szép birtokosnéjával — akit jól ismertem a 
multból.! 

A kökényszemek mosolyogni látszot
tak felém és az alattok nyiladozó roálnapi-
ros bársonyajkak előzékenyen szólítottak 
föl — egy udvarias vizitre. 

ígértem égre földre, hogy elmegyek. 

mesterré lett egyének képezik, — régi szo
kásaiktól megválni sehogy se bírván; a két 
huzalkodó fél között a pecsenye a porba 
esik. — 

Ugy tudom, hogy az ipar- és keres
kedelmi minisztériumhoz többféle felter
jesztések tétettek s több idevágó módoza
tok hozattak javaslatba; de a minisztérium 
szintén — s az iparosok világos hátrá
nyára, — csökönyösen ragaszkodik az egy
szer már megteremtett törvényhez, s a ki
bocsátott szabályzatok, vagy modositváuy-
félék nem szólnak a dolog érdeméhez, csak 
kerülgetik azt, amiről szó volna, de lénye
ges változtatás nem történik. 

A gyártelepükről, nagyobb gyárakról, 
vagy oly helyekről, melyekben az ipar gyá
rilag űzetik, nem is teszek említést, mert 
itt a segédszemélyzet, vagyis a munkás nép 
meghatározott időtartam alatt, s előre meg
szabott napi bérért dolgozik, s munkája 
mellett alig jön érintkezésbe a munkaadó
val vagy annak helyettesével. Gyárban, gé
pek mellett, s szintén gépszerűen munkál-
k odván, a munkás maga is csak gépnek te
kinthető, melynek a kiszabott mozgáskört 
átlépni nem szabad. Az ily segédmunkások
ról nem is szólok tehát, — hanem csak a 
kézművesekről, kis iparosokról. 

Hazánk nyugoti részem fekvő na
gyobb s leginkább idegen ajku mesterem' 
berekkel bíró városokban jobban lehet al • 
kalmazkodni az ipartörvényhez, mert az 
ottani iparosok a régebben is fejlettebb vi
szonyok közt volt osztrák iparosokhoz kö
zelebb esvén, könyebben simulhatnak a mai 
törvény kívánalmaihoz minden átmeneti in
tézkedés nélkül is. — De a tisztán magyar 
iparosok, — pedig a hazai iparüzők mag
vát ezek képezik, — oly önálló, s minden 
idegen máztól ment articulosokkal bírtak, 
melyekről a külföldi kaptafára ütött mos
tani iparrendtartásra nem átlépni, vagy át
ugrani, hanem csak átbukfenczezni lehet. 

Az ipartörvény elrendeli a tanonezok 
szakoktatását különbség nélkül, intézkedik 
arról, hogy a tanuló életkorához és testal
katához, képest, erejét túlfeszítő, növeke
dését csökkentő munkával ne terheltessék, 
íiogy a tanuló mestere vagy családja által 
házi, vagy külső munkára ne szoritassék. 

Azóta többször volt alkalmam újság
írói garaboncziás utaimbm találkozni a 
sötétkéken hamvas kökényszemekkel és 
azok — mondhatom, végre őszinte sajná
latomra egészen neheztelőleg fordultak fe
lém és én mindig csak ígértem: „Elmegyek, 
ott leszek, meglátogatom nagysádat, tiszte
letemet kérem átadni kedves férjének." 

A kökény szemek erre egyet-egyet 
villámlottak. 

De biz csak az ígéretnél maradt a do
log, mert én terveztem, de hivatásom ren
delkezett velem. 

A napokban az ólomszinü föllegekből 
búsan zuhogott az eső piaezutezánk in spe 
aszfaltjára, 

Épen valamelyik hatósági épület ka
puján fordultam be, gépileg csappantva 
össze csorgásig ázott esernyőmet, midőn 
egy ismerős hang szólított az utcza felől.— 
Visszafordultam. Az én kökényszemü me
nyecském állott előttem, kinek feje fölé 
gondos férji kéz tartott esernyőbaldachint. 
„Ön gyűlésbe megy, nemde?" —tudakolák 
a kökéuyszemek. „Ugy van asszonyom," fe
lelem meglepetve ennyi találékonyságon. 
„Önnek tehát ugy sincs szüksége esernyőre, 
adja ide az önét nekem használatul, nézze 
csak, bársony felöltőm már egészen le van 
csurgatva, férjem esernyője nem elég terjíi, 
kettőnknek!" 

Mai számunkhoz egy íélív melléklet van csatolva. 
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— Hét éve már,'hogy fennáll az uj ipartör-
vény, mégis mindenütt az ellenkezőt ta
pasztaljuk. — Ha a fiatal mester megnősül, 
legelső dolga az inas fogadás, nem azért, 
hogy legtöbb esetben csekély munkájánál 
segítsége legyen, hanem hogy az ifiasszony 
mellé ne kelljen szolgálót fogadni, mert 
azt még fizetni is kellene, s még se lehet 
rigy felhasználni mindönre, s oly állandóan, 
mint az inast. Akárhány műhelybe léphe 
tünk be, a hol még a 2—3 éves inasok mit 
se tudnak mesterségükből. — Milyen se 
lesz az ilyen fajta inasból? — Ha az utolsó 
inasi évben ráfogja is egy kissé a „főnök 
ur" tanulóját a munkára, ennek nem 
haszna van, mert az inas már elrestüit, a 
mester pedig azzal biztatja magát, hogy an
nak majd fiatal legény korában több al
kalma lesz belejönni a „tudományba", mert 
akkor saját maga keresi a kenyerét, ruhá
zatát, kényszerülve lesz iparkodni és ta
nulni. Ezen hitben jó lelkiismerettel felsza
badítja, vándorlásra bocsátja, s fogad má
sik inast, hogy a cseléd magva ki ne sza
kadjon a házból. 

Kérdem aztán mi lesz ez igy szélnek 
eresztett, tanulatlanul felszabadult legény 
bői ? Vándorol, kóborol, műhelyt, munkát 
nem kap, koldulni megy, hogy éhen ne hal
jon, s lesz belőle ^fechtbruder." 

(Vége köv.) 

Fővárosi hirek. 
— Az opera sz ínház intendánsa 

mint emlegetik annak idejében br. Pod-
maniczky Frigyes lesz, a nemzeti szín
házé pedig Vadnai Károly. — Tihanyi 
Miklós a népszínház tagja közelebb 
tartá esküvőjét Pecze Teréz kisasszony
nyal. — A kisfaludi t á r s a s á g n a k ez 
évben csak két kiadványa lesz. Egyik 
„ D é r i n é n a p l ó j a " két kötetben, a 
második gr. Széesén Antal irodalmi ta
nulmányai, szintén két kötetben. — 
Megszököt t örült . A Lipótmezei té-
bolydából közelebb egy Lőrincz Gábor 
nevű őrült megszökött. Mielőtt azonban 
e tettét elkövette volna, az ápoló szol
gát megölte, — Szereesen-szintársu-
l a t adta elő a múlt héten a fővárosban 
„Tamás bátyja kunyhója" t. Az ötven 
férfi, nő és gyermekből álló néger cso
portozat igen érdekes látványt nyújtott. 
— Br. Pisz tor i Ferenczné l , — ki a 
múlt év ápril havában megőrült, — az 
örökösök nen kis öröméré rejtett fiókok
ban 250,000 frt értéket találtak. — 
A vá rbe l i pos ta-épüle tbe a múlt hé
ten lecsapott a villám, épen azon szobá
ba, hol egy posta-tiszt dolgozott. Neve
zett egyén, ijjedségén kívül azonban 
egyéb baj nem történt. — Ravasz I lona 
Liszt egyik kedvencz s szép tehetségű 
tanítványának hangversenye, holnap, 
márczius 3-án lesz a redoutban. 

Vidéki hirek 
— Brassóban egy szegény iparos 

7 ölnyi mélységben kincset talált s örö
mében megőrült. — A székesfehérvár i 
kiállítás megnyitásán jelen lesz Józsefj 
főherczeg is, ki egy ottani vendéglőben 
1 hétre béreltetett ki lakást. Amint hír
lik, kilátás van király ő felsége látoga
tására is. — Nagy-Káro lyban Füleky 
Pál birtokos a napokban jegyezte el 
Tomaróczy Vilma kisasszonyt. — .Du
naföldváron közelebb a 70 éves 
Kremniczky György esküdött örökhü 
séget a 66 éves Belinyi Juliánának. 
Mint mondják ifjú koruktól fogva sze
rették egymást, de csak most lehettek 
egymásé. — Nagy-Kál lóban a múlt 
hó 22-én, a közkórház javára fényes 
tánczvigalmat rendeztek, melyen Sza
bolcsmegye elité — közönsége kevés 
kivétellel résztvett. — Nyí regyházán 
néhány nap óta lovar-társulat működik 
az érdekeltség iránta — mint onani la
pok írják — egészen rendkívüli. 

tek: „Válogatott dalok" a legkedveltebb 
népszinmüvekből. 

Huszárcsinyből. 1. Huszár vagyok. 2, 
Ha te elmégy. 3. Sárga csikó. Tündérlak
ból. 4. Jet- szivemhez. 5. Mariskám. Csikós
ból. 6. Végig mentem. 7. Azért hogy kend. 
8. Beszegődtem Tarnóczára. Malom alatt -
ból. 9. Volt szeretőm. 10. Ennek a legény
nek. Énekhangra zongora kísérettel vagy 
zongorára külön alkalmazta Erkel Elek. — 
Ára 1 frt. 

— A „Magyar Lexicon" 21. és 
2 2 -ik füzete megjelent Somogyi Ede 
szerkesztése mellett Rautman Frigyes 
kiadásában. Terjedelmesen tárgyalja a 
bankokat és bányászatot Egyikhez mel
lékletül több erömütani ábra, a másikhoz 
Magyarország vízrajzi- és magassági 
térképe van csatolva. A kiállítás mint 
eddig agy most is igen érdekes. Ára 
egy-egy füzetnek 30 kr. Ajánljuk a kö
zönség figyelmébe. 

Színházi heti szemle. 

H i v a t a l o s . 

Lehetett-e erre más válaszom, mint 
hogy eldadogjam, mennyire lekötelezettnek 
érzem magam s meglehetős kökényfanyar 
képpel átnyújtsam neki legfölsőbb védnö
kömet. 

„Majd visszaküldöm", voltak búcsú 
szavai a kökéoyszemüoek s ködeső előt
tem, ködeső utánam — szépen eltűnt. 

Elfanyalodva siettem föl a gyűléste
rembe és nem hiszem, hogy a kökényíz meg 
nem érzett a gyűlésről másnap hozott refe-
rádámon is; — mert bizony az eső csak 
egyre hullott még az ülés befejezte után is, 
és én, mint bőrig átázott túzok értem este 
lakásomra. 

Az esernyőm még nem volt lakásomon. 
Másnap is csak egyre zuhogott menny

béli esőlé, és igy harmad, negyed napon is 
éa én még mindég esernyőmet sirattam. 

Végre heroice elhatározám, hogy ma
gam küldök el ujdonat uj esernyőmért. 

A hordár üres kézzel tért vissza — 
nem talált honn senkit. 

Másnap detto. 
Harmadnap illatos levélkét találok 

Íróasztalomon -— hogy hát miután 2 napig 
lakadalmon volt a kökényszetnü úrhölgy 
férjével — most már látogassam meg őket 

— Hirdetés . A nagyméltóságú 
m. kir. belügyminisztériumnak folyó év 
február hó 6-án 1361. sz. a. kelt kör
rendelete folytán közhírré tétetik, hogy 
az orosz császári birodalomban uralgó 
pestis járvány miatt a magyar kir. kor
mány szükségesnek látta elhatározni, 
hogy ezentúl a járvány teljes megszűn
téig magyar hon-polgároknak az orosz 
birodalomba szóló útlevelek ki ne adás 
sanak, miért is az ily ezélból netalán be
nyújtandó kérvények a városi hatóság 
által egyszerűen vissza fognának uta
síttatni. 

Irodalom és művészet. 
—. Világtörténet czimü munka 

kiadását kezdték meg Weiszmann testvérek 
Budapesten. A müvet Sebes!yén Gyula irja 
s minden hónapban két füzet jelenik meg 
belőle. Az eddig megjelent két füzet jó met
szésű ábrákkal van ellátva s kiállítása va
lóban pompásnak mondható. A közhasznú 
munkát, melynek egy-egy füzete 30 krba 
kerül, ajánljuk a közönség figyelmébe. 

M7j zene»nü. Táborszky és Parsch 
urak zenemű kereskedésében Budapesten 
gyönyörű czimképes kiállításban megjelent: 
„Fleurs d1 Oranges" keringő, XII. Alfonr 
spanyol királynak ajánlva, zongorára szorzé 
ífju, Fahrbach Fülöp. Ára 80 kr. 

— A tiszántúli ref. középisko
lai tan ár-egyesület első évkönyve az 1878/9. 
évről Gergely Károly egyesületi jegyző 
szerkesztése alatt megjelent. A prot. ta
náregyesület eszméjét a hazai közoktatás 
felvirágoztatása érdekében mi melegen fo
gadtuk a megalakulás idején s most öröm
mel győződtünk meg az első évkönyv átla-
pozása után arról, hogy mindazon remé
nyek bizonyosan teljesülni fognak, a melye 
ket ez egyesülethez kötöttek nem csak pro
testáns, de az összes hazai tanügy barátok. 

— Uj tzenemiivek, Táborszky és 
Parsch zeneaiükereskedésében megjelen-

szemé yesen, a mint megígértem, mert kü
lönben sehogy sem kapom meg esernyőmet. 

Rászántam magamat. Azonban lakhá
zukhoz érve, kit látok épen akkor a kapu
aljból kilépni, a kökényszemü úrhölgyet az 
én — esernyőm alatt. 

„Keméíem, elkísér barátnőmhöz X-hez, 
kérleltek a máínaajkak. 

Engedelmeskedtem. 
A barátnő házához érve, ismét igy 

szólítottak meg a málnaajkak: 
„Remélem, értem fog jönni esti % 

7-kor, s haza kisér. Addig is esernyőjét 
me0tartom zálogul. 

Oh asszonyi kegyetlenség! 
Kegyetlenül ázva, azt is megígértem. 
Fél hétkor ismét igy parancsoltak ve

lem a málnaajkak: „Most előbb haza kisér 
a látcsőért, s azután nemde elkísér eser
nyője alatt a színházba is." 

Megsemmisülve egyeztem bele ebbe is. 
„De színház után ne feledjen ismét 

haza kisérni esernyője alatt, férjem el van 
foglalva otthon, megmondtam, hogy ön lesz 
lovagom ma este." 

Görnyedeztem a sok kegy alatt, de 
végre is engedelmes voltam, akár egy hús
véti bárány, csakhogy végre esernyőmhöz 

(Sz.) Ámult héten ismét több élve
zetes esténk volt, ilyennek tekinthetjük 
az Eilinger fellépéseit szombaton és szer
dán, Szathmáry Latkoczyné asszonyét, 
hétfőn este. Eilinger szombat este B á n k -
b á n t játszotta; a legnagyobb örömmel 
ismerjük be, hogy nagyon szépen emelte 
érvényre nagy terjedelmű hangját, de ha 
reszrehajlatlanul kell kimondanunk vé
leményünket j á t é k á r ó l , azt nem ta
láltuk eléggé kifejezőnek s megfelelőnek 
Ez előadásban ugy Kocsis Irma, mint 
Mándokyné is jól működtek, noha azt isi 
kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy 
Bánkbán első előadásakor ők is jobbak 
voltak. Szerdán Faustban Eilinger ismét 
szépen énekelt, de játéka mostsem sike
rültvolt. Mándokyné mint Gretchen ki-1 
tűnő. Ez a Faust előadás különben nem ] 
sokat ért, a mit ez uttaí jobbnak látunk 
nem indokolni. Meggyőződhetet a ki 
hallgatta, hogy az nem sikerült, a kinek 
segitni kell segítsen is rajta. Ezúttal az 
opera rendezőt is fölkérjük, hogy le 
gyen szíves több figyelemmel lenni az 
előadásokra. Humorosan jött Bánkbán 
2. felvonásában, midőn Bánk és Getrud 
veszekesznek s már már tőrt kellene ra
gadni, s íme nincs tőr sehol, akkor az 
tán Ellnngger az egyik oldalra, Kocsis 
Irma a másikra sug ki, és nagy nehezen 
a királyné kezébe csúsztatják a tőrt, a ki 
aztán kiteszi az asztalra, hogy no mo3t 
már lehet gyilkolni! 

Vasárnap egy óriási ostobaság ke
rült színre, „Hol van hát a gyermek" 
czim alatt, melyre a cirkus igazgatók 
figyelmét is jó volna felhívni, mert 
sikerrel adhatnák. 

Hétfőn „Óh a z o k a fé r f i ak* 
adatott Rosen Gyulától. Kitűnő össze
vágó előadás, melyben Szatmáry, Latkó-
eziné nagyon kitűnt; jók voltak Szath
máry Árpád, Szatmáry Károly, Folté-
nyiék és Mészáros Ilka. 

Kedden álarezos-bái volt. 
Csütörtökön került színre egy drá

ma is D e 1 i 1 a. Nagy igyekezettel ját
szottak benne Mándoky, Törökné és 
Szathmáry Károly, ez utóbbi kiváló je
lét adta ez este, kitűnő színészi képes
ségének. A Törökné szerepét Lászyné-
nak kellett játszani. Az ilyen szerep ki
osztást bajos megérteni. Árt az előadás
nak, árt annak a ki kényszerítve van 
eljátszani a nem neki való szerepet, 
Szathmáry Á. és Mészáros Ilka mint 
mindég ugy ez alkalommal is jeleskedtek. 

jussak. A szini előadás után tehát haza is 
kisértem hölgyemet, görcsösen marokra 
fogva rég nélkülözött esernyőmet. 

Nem is vette ki ezúttal kezemből, de 
búcsúzóul gonoszul mosolyogva adta tud
tomra, hogy miudez csak bosszuállásból 
történt, a mért annyiszor megígértem, de 
egyszer sem látogattam meg őt. — Majd ha 
megint esni fog, ismét elkéri tőlem esernyő
met, ha addig meg nem látogatom. 

Még ekkoráig csakugyan nem láto
gattam meg s tessék elhinni, hogy azóta 
mindig remegve járok az utczákon eser
nyőmmel valahányszor esik, mer egyre fé
lek a kökényszemek ismételten megáztató 
bosszújától. 

Aztán ne legyen az ember humora kö
kénymódra el fanyalodva. 

No d-3 ruajd földerül még nake m is. 

Örsi fxt'sa. 

Helyi hirek. 
— Gtyöry F e r e n c z főiskolai s. 

tanár, Győry József munkatársuuk ki
tűnő képzettségű testvére, ki Tisza Kál
mán fiának is névelője volt, a múlt hé
ten meghalt s nagy részvét mellett te-
mették el. Áldás poraira! 

— Dr . Goldste in F . városunk szü
lötte, főiskolánk volt jeles növendéke, a 
kolozsvári egyetemen o r v o s t u d o r r á 
avattatott föl. Orvosi karunk egy jeles 
fiatal erőt fog benne nyerni. 

— Lászy Vi lmos és neje szín
társulatunktól csakugyan megválnak s 
nagyon hihetőleg Kassára fognak vissza 
menni. — Lászy jelenleg Kassán idázik, 
hogy egy konsorcium alakításban részt 
vegyen. Hisszük, hogy ők még lesznek a 
debreczeni szinházDak tagjai. 

— S z a t h m á r y Káro ly esküvő
jét fényes lakoma követte hétfőn este a 
színielőadás után. Ez alkalommal az uj 
pár táviratilag több helyről kapott sze
rencse kiváoatokat, igy Tűr Istvántól, 
Soldosnétól, a Tihanyi népszínházi tag 
lakoda!mán jelenlevőktől, acsikszéki ne
mességtől, stb. 

— Az álarezos b á l b a n sokan 
voltak s jobban sikerült mint az első. 
A néző közönség igen szép számú vults 
meglehetősen jól mulatóit. 

— A fogfájásban szénvedók ér
dekében tudomására hozzuk a t. közön
ségnek, hogy dr. Hamburger Emil ur 
kőrútjából már visszatért városunkba. 

— S z í n h á z i h i r. A Próféta 
Meyerbeer gyönybrü operája a folyó hó 
8-án fog előadatni színházunkban. Mint 
értesülünk a darab kiállítása meglepően 
szép lesz. A főbb szerepeket Mándokyné, 
Kocsis Irma, Fekete, Ruszt, Traversz 
fogják énekelni. A nagyszerűnek ígér
kező előadásra felhívjuk e közönség fi
gyelmét. 

—- Bosznai K á r o l y czegléd-ut« 
czai emeletes házát a tegnapelőtt tar
tott nyilvános árverésen Filótás Ferencz 
vette meg 37,801 í r té r t Tudtunkkal 
évek óta ez az első,eset, hogy első ár
verésen és a becsáron felül még pedig 
ennek egy harmadrészével adatott volna 
el valami ingatlan. 

— Mai s z á m u n k h o z Weisz Sán
dor hely béli férfi szabó üzlethely vál
toztatási hirdetése van mellékelve. 

Vegyes. 
— A T e m e s v á r y - p á r közelebb 

Esztergomban vendégszerepelt. — Az 
„Egy szegény ifjú története", „Viola", 
„A csapodár" és „Stuart Mária" ezimü 
darabokban léptek fel. A közönség, — 
mint ottani lapokból olvassuk — a sze-
replö-párt nagy rokonszenvvel fogadta 
s daczára annak, hogy a színház mosta
nában csak ugy kongott az ürességtől, 
Temesváryék fölléptekor mindig zsúfolva 
volt. - * 

— Áthe lyezés Munkácsy Má
tyás n.-váradi kir. járásbirósági irnok, 
mint a hivatalos lapból olvassuk — 
ügyanily minőségben az itteni járásbíró
sághoz tétetett által 

— Az o r szág közepe . Annak 
már régen hallottuk hírét, hogy a világ 
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közepe Kólyon van, de hogy Magyaror
szágé hol esik, azt egész bizonyossággal 
még eddig nem tudtuk. Most azonban 
már tudjuk ezt is, mert Hun fal vy Pál és 
Mihályi József, geographiai pontos szá
mítással kimutatták, hogy az országnak 
kellő közepe, Szarvastól északra az ugy • 
nevezett „zöld mező" nevű térségen 
levő Kreszár féle szélmalomnál van. 

Üzleti tudósítások. j 

A debreczeni terménycsarnoknál | 
bejegyzett terményárak. 

1879-dik év jan. hó 9-ik napján. 
T i s z t a b n z a , piaczi ár kicsiben 

7.20.—8.40. kereskedési ár: 76 hektl. 7.00. 

/.20; 77 hektl. 7.40,-7.75; 78 hektl. 
7.90—8.10; 79 hektl. 8.13.-8.30: 80 
hektl. 8.40—8.50. 

R o z s , píaczi ár kicsiben 4.50—4.80. 
kereskedési ár: htl. 4.75—5.10. 

Arpa,piaczi ár kicsiben: 5.80.—5.50 
— kereskedési ár : 4.80.—5.20 

Zab, píaczi ár kicsibe: —.—.—.—. 
kereskedési ár : 4.75. — 5.00 

Teng-er i , piaczi ár kicsiben 4.25 
4.50. — kereskedési ár 4.40; 4.50. 

S&öles, piaczi ár kicsiben 5 00 — 
5 50. kereskedési ár: .—.—.— 

B a b , barna piaczi ár kereskedési 
ár 7.25.—8.00. 

IHapraforg-ó - olaj kereskedés 
ár: .— 

Szalonna,Kereskedési ár: 36—40 
100 kilogramként. 

Més kereskedési ár: • frt. 
Szalonnazsir kereskedési ár 

ICáposztarepeze piaczi ár ki
csibe: 20.-0.52. 

A nyíregyházi tepinénycsai?-
nofenál bejegyzett termény
árak 181?$. év deczember 7-én 
Rozs: piaczi ár 5 frt 00 kr. — 5 frt 10 krig 

keresk. ár 5 frt 10 — 5 frt 30 krig. 
Búza: piaczi ár 6 frt 00 kr. — 6 frt 50 krig. 

keresk. ár 7 frt. 00 kr.— 8 frt00 krig. 
Árpa. piaczi ár 4 frt. 00 kr. — 4 frt 20 krig. 

keresk. ár 4 frt 40 kr. - 4 frt 70 krig. 
Zab: piaczi ár 4 frt 00 kr. — 4 frt 25 krig. 

keresk. ár 4 frt 20 kr. — 4 frt 40 krig. 
Tengeri: piaczi ár 3 frt. 80kr.—3frt85 kr 

keresk. ár 3 frt. 90 kr. — 4 frt 00 krig 
Paszuly: piaczi ár 6 frt 00 kr. 6 frt 50 kr 

keresk. ár 6 frt 50 kr — 6 írt 75 krig. 
Mák piaczi ár : 16.00—17.00. 
Szesz piaczi ár 27 frt. 

kereskedési ár 26 frt. 
Köles: piaczi ár 4 frt. 00 kr. — 4 frt 10 k.r| 

keresk. ár 4 frt. 20 kr. 4 frt 30 krig. 
Káposztarepcze piaczi ár: 9.50— 0.50 

Szerkesztői menetek. 
43. M. Tárogató. Vásárhelyi II. 

szerkesztőségének. A lapokat régóta nem kapjuk. 
14. G. M . Ez sern sikerük. Aztán ugyan

ezzel a mesével birt az a rajza is, mely az Éb
resztőben látott napvilágot. Én nem hiszem, 
hogy ön e téren élvezhetőt, teremtsen logalúhb 
mostanában. 

15 X Gyarlóság' biz ez, <le hát „muszáj" 
így történik, ha százan parancsolnak s a száz 
sem ért egy fakovát sem » mesterségéhez! 

16. Ve r s . Verset csalt azon időben l'ugok 
közölni, ha kitiinö. Ilyen csiripolásra nem k hall
gatunk. 

17. D r . G. F . Gratulálok; hát Ildiim 
effendi hogy van? mikor üti ő is nyélbe a „<lr»t"? 
— Szervus. 

Gy. J . A. hét elején nem én intézkedtem, 
igy czikked a jövő hétre marad. 

HIRDETÉSEK. 

8 

!! Csaknem ingyen!! ^ 
A legközelebb megbukott nagy angol britannia-ezüstgyár csődtömeg-

gondnokságától azon ajánlatot vettük, hogy nálunk raktárunkban levő britan-
uiai-ezüst tárgyakat, a szállítás- és munkadíj csekély '/4 része kifizetése mel
lett ajándékozunk el. 

A dijak beküldése, vagy utánvét mellett is, a tárgyak meghatározott 
áráért, mely csak egy csekély részét pótolja az Angolországból Bécsbe szállí
tásnak és munkadíjnak, a következő tárgyak kaphatók a rendes ár negyed ré
szén, tehát csaknem ingyen. 
6 drb. Brittanni ezüst evőkanál, 6 db. ép olyan kávéskanál9 összesen 

12 drb. melynek ára ezelőtt 6 frt volt, most mind a 1J2 
darabnak ára — — — — 1 frt. 85 kr. 

G n Britanniai ezüst asztalikés angol aczél pengékkel, 
továbbá 6 db. ép oly villa, összesen 12 drb, melynek ára 
ezelőtt 9 frt. volt, most ez összes 12 drbnak ára — 3 „ 10 „ 

1 „ Tejmerő, nehéz minőségű, mely ezelőttt 3 frt. volt, 
most — — — — — „ 70 „ 

1 „ I/evesnierő kanál, a legjobb minőségű britanniai 
ezüstből, ezelőtt 4 frt. most — — —• 1 „ 10 „ 

6 n Britanniai ezüst késtartó, ezelőtt 2 frt. most — „ 65 „ 
] n . „ „ camkorfogá, ezelőtt 1 frt. most — „ 30 „ 

Ezenkívül elegáns asztali gyertyatartók páronként 1—2, 2.50, 3 frt. 
Tálczák, 50, 75, 80 kr. l,frt, 1.40 krjával. Kávéskannák, 2, 2.50,3—4 frt. — 
Czukortartók 2, 2.80, 4, 5.50, 7 frt. Czukorhintő 25, 40, 75,90 kr. 1 frt. Ecze-
tes- és olajos üvegek 2.50, 2.80, 3.50, 4.75, 5 frt. — Vajtartó 75, 95 kr. 1.70, 
2.80, 3.25, 4 frt. Levesestál alsó tálezával 1.60, 2.50, 3 frt. 

!! Hallatlan olcsó!! 
és minden háztartásnak különösen ajánlandó a következő összeállítás, mely 
33 drb. gyakorlatilag előnyösen készített tárgyakból 
áll, készíttetve a legfinomabb és legjobb britanniai ezüstből, és példátlan olcsó 

árban csak 6 frt. 45 krért kapható és pedig: 
6 drb. igen jó asztalikés, britanniai ezüst nyéllel, és ere- ji^.a^o *» 

deti aczélpengével. j | § co * 
finom villa, britanniai ezüstből, egy darabból készítve.! ^ ^ *ft 

8 

nehéz britanniai ezüst evőkanál. ^ 
legjobb minőségű britanniai ezüst kávéskanál. 
nehéz britanniai ezüst tejmerá kanál, f 

„ „ „ levesmerő kanál. 
britanniai ezüst késtartó. 
nagj szerű britanniai ezüst ezukorfogó. 

^ íí -.O I •» 

33üro. lg g £ Z 
Mindezen tárgyak a legfinomabb britanniai ezüstből készitvék, mely 

is a világon létező érezek között egyedüli, mely örökké fehér marad és 20 évi 
használat után sem különböztethető meg a valódi ezüsttől, melyért is ke-
zeskedtetik. 

Mindenki igyekezzék megrendelését mielőbb beküldeni, miután az 
ilyen rendkívüli olcsó árak miatt minden a leggyorsabban megvétetik. 

Egyedüli megrendelési hely cs. kir. osztr. magyar birodalom részére : 
A britanniai ezüst gyáraié főraktára : 

Blau & Kaim, 
(70) 1-
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y 2—i2. 

Gaszaer Károly 
füszerkereskedésében, Debreezen, 

Czeglédntcza. 



42 DEBRECZEN-NAGYVÁRADI-ÉRTESITŐ^ 

(4) 9—50 

THE S I N G E R 1ANÜFACT. C01P. NEW-YORK. 
A VILÁG ELSŐ ÉS LEGNAGYOBB VARRÓGÉP GYÁRÁNAK 

VARRÓGÉPEI 
használati képességük, jóságuk és tartósságuk által mint a varrógépek legczélszerübbjei ismertettek el, s ez nem csak az egyes ,,*** 
vevők és részreftajlatlan, szakértők által van elismerve, h a n e m t ö b b m i n t s z á z legelső kiállitási érem által is ki- / / - ^ 
tüntetett; — a legfényesebb bizonyítékot azonban a használatban levő óriási mennyiség nyújtja, a mely évről évre mindig 

magasabb fokra hág, — igy például a legközelebb lefolyt évben az elárusított varrógépek száma 

282,812 darabra megy, 
a mely több mint felét kiteszi az összes amerikai varrógép gyártmányoknak. 

Minden eredeti Singer gép az itt látható gyári jegyet, a kar felsőrészen a „The S i n g é r M a n u f a c t u r i n g 
C o m p a n y " czégiratot viseli, s az ezeket nélkülöző gépek nem eredetiek. 

A nagyérdemű közönség előnyére s azon czélból hogy gépeim minden egyes, még a kevésbé vagyonos egyének 
által is megszerezhetők legyenek, azokat minden árfölemelés nélkül, c s e k é l y e l ő l e g s h e t e n k é n t i £. frt 50 T&r 
r á s z l e t f i z e t é s m e l l e t t árusitom el, valamint minden elhasznált vagy czélnak meg nem felelő gépet készpénz gya
nánt átveszek. 

NEIDLINCrER Gr. Debreczenben, templom-bazár 6. sz. 
A „The Singer Manufacturing Comp. New-York" főügynöke. 

Az alföldi takarékpénztár 
Debreczenben 

187í)-dik évi mílrczius hó 2-án délelőtti 10 ó ra l to r , 

a városháza nagy tanácstermében 
tárta nd ja 

évi rendes közgyűlését 
melyre a t. részvényesek meghívatnák. 

Az igazgatóság évi jelentése. 
A felügyelő bizottság jelentése. 
Zárszámla és mérleg beterjesztése. 

4. A múlt évi nyereség mikénti felosztása. 
5. Hat igazgató tanácsos megválasztása. 

!Bi 
A debreczeniinar és kereskedelmi bank 

1879. évi Xl-ik rendes 
KÖZGYŰLÉSÉT 

2879, vnárasius 9-tlik, napján ilélelött 9 óraisor 
tartamija Miebreasenhen a városkám tanácster

mében, 
melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak azon figyelmezte
téssel, hogy az alapszabályok 23-dik ezikkenek rendelete 
szerint, részvényeiket a közgyűlés előtt legalább öt nappal 

az intézeti pénztárnál U kell tenniök. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági jelentés az 1878-ik évi üzletről. 
2. Az 1878-ilc évi számadások, és mérleg, s ezzel kapeso 

latban a felügyelő bizottsági jelentés előterjesztése után e 
adások megvizsgálása, a mérleg megállapítása, és a nyereség fel
osztása feletti intézkedés, végre az igazgatóság és felügyelő bizott
ság részére a felmentvény megadása iránti határozat. 

3. Az alaptőke leszállítása iránt beadott szabályszerű indít
vány, s ezt tárgyazó igazgatósági javaslat tárgyalása és elintézése. 

4. Az alapszabályok 34. czikke értelmében az igazgatóságból 
kilépő 2 tagnak, továbbá a műit 1878-ik év folyamán visszalépett 
egy tagnak helyére három igazgatósági tag megválasztása. 

5. Az alapszabályok 28. czikke értelmében a közgyűlési 
jegyzőkönyv hitelesítése, három tagú küldöttség megválasztása. 

Az évi jelentés és mérleg a közgyűlést megelőző nyolez nap 
alatt az intézet helyiségében az üzleti órák alatt megtekinthető. 

Kelt Debreczenben, a debreczeni ipar és kereskedelmi 
bank igazgatóságának 1879. február 5-én tartott XV-ik rendes 
üléséből. 

Az Igazgatóság. 
(4.9.) 3—3. 

z első valódi, gyógyhatást gyakorló Hoff János-féle maláta készítmények a cs. 
r. osztrák-magyar államok részére beiktatott védjegygyei vaunak ellátva (Holt 

Az 
kir. osztrák-magyar'államok részére beiktatott védjegygyei 
János feltaláló arczképe.) Maláta kávé és gyermek tápláló-liszt14 szer kitüntetve 

^_ W (Alapítva 1847-ben.) 

Hurut, köhögés, rekedtség, mell- és gége bajok ellen. 

Legújabb nyilvános köszönetek. 
1878 június havából. 

Nagyon tisztelt uram ! Felkérem önt. szíveskedjék nekem 6 kis] 
üveg Hoff János-féle maláta kivonatot postánutánvétmellettisme 
telve küldeni. , 

Az ön Hoff János féle maláta kivonata kitűnő s nekem felette] 
Ijótjesz. ^ m 

JPeM*íst Alajos 
vendégfogadós Steinban, a Duna mellett. 

Eéegujabh orvosi nyilatkozat. 
Felkérem önt 3 zacskó Hoff János féle maláta mellczukorkák 

rögtöni küldésére, miután ezek nekem mint nyálka olvasztó 
szer kitűnő szolgálatot tesznek. 

Ó-Klobank, 1878. jun. 23. 
Tisztelettel 

űr. Mácser Mór. 
Hoff János w% cs. kir. tanácsos, a legtöbb európai udvar 

szállítója, az arany érdemkereszt birtokosa, több magas porosz és 
német rendjelek lovagja cs. kir. udvari maláta készítmények gyá
rának, Bécs, Stadt, Graben Brauerstasse 8. 

Debrecenben BícM József Zélmosnál. (441) 6—6 

I 
1 

Az első valódi nyálka-szedő, gyógyhatású Hoff János-féle mell-maláta bombo-
nok kék papirosban vannak. Ezek 44-szer lettek kitüntetve 30 évi üzletfenál-

lás alatt. ; « 

férfi divatterme 
Bazár-utcza 9-dik szám a l a t t 

tTTTTTH 

Van szerencsém ugy a t. helybeli, mint a Yidéki közönség 
becses tudomására juttatni, hogy raktáromat az 

Őszi és téli idényre 
férfi, fiu és gyermek 

láttam el a lehető legjutányosabb árak mellett. 
Továbbá: 

kurta és hosszu téli kábátokkal és köpenynyel. 
Nagy raktár : 

őszi és téli kalapokból és sapkákból 
még nem létező nagy választékban; fehérnemüek nagy választékban 
legjobb fajta, kész férfi czipők, nyakkendők, esőernyők, bőröndök, s 
minden a férfi ezikkhez tartozó áruk a lehető legjutányosabb árak 
mellett. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 

Magamat a t. ez. közönség pártfogásába ajánlva, maradtam 

(407) 27—50 Teljes tisztelettel: 

A Szerkesztésért felelős a kiadó-tulajdonos Zichervnan II. 

Debreezen, 1879. Nyomatott a város könyvnyomdájában 



Melléklet a „Debreczen-Nagyváradi Értesítő" 9-ik számához. 

~k. Árverési hirdetés. 
A székelyhídi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré té
lik, hogy Csanádi ödön végrehajtató
nak J&ra-vetczky Mihály végrehaj
tást szenvedő ellen 840 frt tőke s jár. 
iránti végrehajtási ügyében lefoglalt 115 
fg*t fO krra.''becsültingók tovább 
az éradonyi 120 számú tjkvben 150 hrsza. 
bejegyzett 10269frtra becsülttagbir
tok tartozékaival együtt ugyanott 869 hrsza 
bejegyzett .5ÖO frtra becsült szőlő 
és az éradonyi 196. sz.tjkvbe.il..sz. 
bejegyzett 3500 frtra becsült bel' 
telkes ház és pedig az ingók 
18T9 évi ápril 16-án az ingat
lanok pedig az 1879. évi April hó 
1 T-ik napján d. e. lO órakor 
mint első, és 1879. évi Május hó 17-
ik napján, mint második határidőben, az 
ingók a helyszínén* az ingat
lanok pedig Éradony község 
kázánál megtartandó nyilvános árve
résen következő feltételek alatt eladatni fog
nak u. m.: 

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

2. Árverezni kívánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 %-éX készpénzben, 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött ke
zéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt 3 
egyenlő részletben, és pedig : az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 1,2,3 
hónap alatt, %% kamatokkal egyiiít ezen 
kir. járásbíróságnál előre kieszközölt utal
vány alapján a székelyhídi kir. adó- mint 
birói letéti pénztárnál lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

4-er. Vevő köteles az épületeket a 
birtokbalépés napjával tűzkár ellen bizto
sítani. 

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

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

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

feltételek bármelyikének eleget nem tenne, 
a megvett ingatlan az érdekelt felek bár
melyikének kérelmére, a prts. §-a értelmé 
ben vevő veszélyére és költségére, bánat
pénzének elvesztése mellett, ujabb árverés 
alá bocsáttatni- és csupán egy határidőnek 
kitűzése mellett az előbbi becsáron 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. járásbíróságnál nyújtsák 
be: különben azok a végrehajtás folyamát 
nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére 
ognak utasíttatni. 

Végül felszóllittatnak azon jelzálogos 
hitelezők, kik nem ezen járásbíróság 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 Dö-
vényi Pál ügyvéd, mint hivatalból kineve
zett ügygondnok által fognak képviseltetni. 

Kelt Székelyhidon a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1879. évi febr. 
1 ső napján. 

fxalambos, 
(57.) 2—3. 

81 rkv. 
187! Árverési hirdetés. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhírré "téie 
tik, hogy M-reisz Mózes végrehajtató
nak Nagy Sándorné l'ólh Ju 
liánná végrehajtást szenvedő elleni vég
rehajtási ügyében lefoglalt, debreczeni 
n.-szappanos utczai 4129. sz, 
há* falé részének, 6 hold 6&0 
Q ül onilódi földjének, csapó
kerti Í hold 138$P Q öl sxöllo* 
nek s a macsi 4: nyilas -vagyis 
22 holdnyi szántóföldnek 1879, 
1880 és 1881, három egynvs után követ
kező évekbeni haszonvétele az 1&79. évi 
márczius hó S-ik napján délutáni 3 

w órakor a törvényszék árverési termében 
végrehajtó Török Péter által megtartandó 
nyilvános árverésen becsáron alól is követ
kező feltételek alatt eladatni fog u. m.: 

l*ször. Kikiáltási ár az egy évi becs-
ár, vagyis a házra 100 frt, onüódi földre 

70 frt, szőllőre 50 frt, macsi földekre 280 
frt, miért az árverés egy évi értékben kife
jezve foganatqsittatik. 

2-szor. Árverezni kívánók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10% melyet az ár
verés befejeztekor, vevő egy negyedévi ér
tékre kiegészíteni köteles — készpénzben, 
a kiküldött kezéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt év
negyedes előleges részletben, ezen kir. tör
vényszéknél vagy a hova ez által utaltatni 
fog lefizetni. 

A bánatpénz az első részletbe fog 
beszámíttatni. 

4*szer. Vevő köteles az épületeket 
a birtokba lépés napjával tűzkár ellen biz 
tositani, s használható állapotban fen tar
tani, a földek határaira ügyelni. 

5 szőr Az árverés jogerőre emelkedé
sekor vevő a megvett jog birtokába lép, 
ennélfogva a megvett jog haszna és terhei 
ez időtől őt illetik, vagyis köteles az adó
kat is fizetni. A jog 3 évre adaatik ugyan 
el, azonban ha alperesnő haszonvételi joga 
időközileg megszűnnék, ugy vevő azt min
den év jan. 1-én visszabocsátni tartozik, 
nem követelhetvén a leendő tulajdonosok
tól mást, mint a bevetve levő mag- és mun
káltatás árát. 

6- szór. 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 költségére, bá-
natpánzének s a befizetett évnegyedi rész
ieteknek elvesztése mellett, ujabb árve
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' 
sithetni vélnek, hogy e részbeni keresetei
ket e hirdetménynek a hivatalos lapban 
lett harmadik közzététele napjától számí
tandó 15 nap alatt, habár külön értesitést 
nem vettek is, ezen kir. törvényszékhez 
nyújtsák be : különben azok a végrehajtás 
folyamát nem gátolván, egyedül a. vételár 
feleslegére fognak utasíttatni. 

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 
S z i l á g y i Bálint ügyvéd, mint hivatal
ból kinevezett ügygondnok által fognak 
képviseltetni. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnál 1879. évi jan. hó 
31 - ik napján. 
Hecske Jbajos* Werencay I*, 

h. elnök. (54) 3—3 aljegyzö1_ 

7 ^ Árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré té
tetik, hogy Heszler Hóza végrehajta
tónak özvegy Szanka Sándorné Nagy 
Juliánná és Szanka Sándor 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási 
ügyében lefoglalt a debreczeni 2275. számú 
tkvbe jegyzett 9000 frtra becsült 
hatvan utczai 1562. számú ház és 9 hold 
ondódi földje az 1879. évi mártius hó 
29-ik napján d. u. 3 órakor, mint első és 
1879. évi JLpril hó 29-dik napján d. 
u. S órakor, mint második határidőben 
a' törvényszék árverési termében, végre
hajtó T ö r ö k Péter által megtartandó nyil
vános 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-or. Árverezni kívánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10^ készkészpénzben, 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött ke
zéhez letenni. 

3-or. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben, és pedig: az első részt az ár
verés jogerőre eaielkedésétől számítandó 2, 
4, 6 hónap alatt, 6% kamatokkal együtt 
ezen kir. törvényszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a törvény, 
széknél megtudható. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre 
kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más 
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, hogy e részbeni keresete
iket e hirdetménynek a hivatalos lapban 
lett 3 ik közzététele napjától számítandó 
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 tszék székhelyén, 
vagy annak közelében laknak, hogy a vé
telár íeiosztása alkalmával leendő képvisel-
tetésök végett helyben megbízottat rendel
jenek, s annak nevét és lakását az eladásig 
jelentsék be, ellenkező esetben Beér Kál
mán ügyvéd, mint hivatalból kinevezet ügy-
gonduok által fognak képviseltetni. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság 1879. évi Február hó 
21-ik napján. 
Hecske JLajos* Werenczy ÍJ. 

h. elnök. 1—3. h. jegyző. 

Il-od árverési hirdetés. 18?í).ikv. 
A debreczeni kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré téte
tik, miszerint W. Míis Mária végrehaj-
tatónak özv. Tótli József né Horuzs 
Juliánná s gyermekei elleni végre
hajtási ügyében lefoglalt, a debreczeni 545. 
számú telekkönyvbe jegyzett 2600 frtra be
csült czeglédutczai 276. számú ház és on
dódi földe, az 1879. évi május hó 
2'ik napján d. u. 3 órakor, mint második 
határidőben a törvényszék árverési termé
ben, végrehajtó Török Péter által megtar
tandó nyilvános árverésen következő felté
telek alatt eladatni fog, u. m.: 

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

2. Árverezni kívánók tartoznak az 
íngatlan.becsárnak 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, és 3 hónap 
alatt, 6% kamatokkal együtt, ezen kir. 
törvényszéknél lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

A feltételek többi része a kiküldött 
végrehajtónál s e törvényszéknél eleve 
megtudható. 

A debreczeni kir. törvényszók mint 
telekkönyvi hatóság. 1878. évi deczember 
hó 31-ik napján, 
Hecske Ijajos Werenczy TJ» 

h. elnök. (74) 1—3 jegyző. 

Sra-.n'odárverésihkdetmény. 
A debreczeni kir. törvényszék mint te

lekkönyvi hatóság részéről közhirré tétetik, 
miszerint Nyári István végrehajta
tónak Tóth István végrehajtást szen
vedő elleni végrehajtási ügyében lefoglalt, 
a debreczeni 1225. számú tkvben jegyzett 
péterfia utczai 2993. számú háznak 
250 frtra becsült fele része az 1879. 
évi April hó 5 dik napján d. u. 3 
órakor, mint második határidőbeu a tör
vényszék árverési termében végrehajtó 
Török Péter által megtartandó nyilvánoá 
árverésen Következő feltételek alatt el
adatni fog, u. m.: 

1-ször. Kikiáltási ár a fenti becsár; 
azonban ezen II-ik árverésen a fent körül
irt ingatlan becsáron alul is el fog adatni. 

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

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

A bánatpénz az utolsó 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 árverés 

feltételek bármelyikének eleget nem tenne, 
a megvett ingatlan az érdekelt felek bár
melyikének kérelmére, a polg. tkrdtts. 
459. §-sa értelmében vevő veszélyére és 
költségére, bánatpénzének elvesztése mellett 
ujabb árverés alá bocsáttatni- és csupán 
egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi 
becsáron alul is eladatni fog. 

A debreczeni kir. tőrvényszéki mint 
telekkönyvi hatóság 1879. évi Febr. hó 
21-ik napján, 
Hecske Etajos Werenczy X . 

h. elnök. (73)1—3 h. jegyző. 

Il-od árverési hirdetmény. 
A nánási kir. járásbíróság részéről 

közhirré tétetik, hogy Mikecz Julián 
na felperesnek 7430 frt. töke, já
rulékai, s költségei kielégítésére 
Kondor Lajos nánási lakos alpe
restől lefoglalt s a nánási 5880. sz. t.-
jk-ben 911. 912. 912/6 hrsz. a. a 919. 
sz. tjkbben 943. hrsz. alatti háza és ud
var területe, továbbá a 920. sz. tjkben. 
944. hrsz. a 2890. sz. tjkben 3468. h. 
r. sz. a 6260 sz. tjkben 20798. a. b. 
hrsz. alatt foglalt ingatlanok őt illető 
fele része, összesen 8310 frt. becsérték
ben — az l -ső árverés sikertelensége 
folytán 2-ik árverésen f. évi Martius hó 
14-ik napján d. e. 10 órakor ezen bí
róság hivatali helyiségébeu és pedig 
becsáron alul is elfognak adatni. 

Az árverési feltételek e bíróság te
lekkönyvi hivatalában a hivatalos órák
ban bárki által is megtekinthetők. 

A távol levő s ismeretlen tartóz-
kodásu jelzálogos hitelezők részére ad
dig is mig maguk képviseltetéséről e bí
róság előtt önmaguk gondoskodnának, 
— gondnokul Igmándi Mihály nánási 
lakos, ügyvéd lett kinevezve. 

A netaláni elsőbbségi igények vé
telár előtt ezen kir. járásbírósághoz 
lesznek beadandók. 

(71.) 1 - 2 . 

2% kr darabonként! 
ÍOO darab 

minden embernek hasznos tárgyzk csupán 
2 frt 95 kr, ugy hogy dnrabja csak 23/4 kr-ba 
kerül, ezek között oly tárgyak is vannak, melyek 
a párisi világkiállítástól visszamaradlak. 

52 d a r a b pompás nagy virágtok mű
vészi csokorra!, 30 entm. magas. % t l a r a b 
pompás és művészies színes lenyomati képek 
unom aranykerettal, ^g 'y eredeti velenczei füg
gő tükör éhenfa keretiéi, % d a r a b pompás 
ablaklíosár virágoknak, a legfinomabb gyöngy-
munka, a legpompásabb terembe illő, 3 d a r a i * 
linómul eke'sxitett abrosz rojltai, különböző 
nagyságú asztalokra, 6 d a r a i * finom bélye
gezeit britaniai táleza molyek mindig fehéren 
maradnak, ö < l a r a b késtartó, a legfinomabb 
metszett üveghöl vagy china-ezüstböl készítve, 
3 d a r a b finom szegélyezeit zsebkendő mo
nogrammal, 6 d a r a b finom jó illatú toilett 
virágszappan, 0 d a r a b különböző paloták, 
egy egész gazdasági készlet, egy játék eredeti 
franczia tarokkártya. 

3 0 d a r a b különböző legfinomabb 
tréfás képek, transparent, csakis felnőtt urak 
részéra. E játéknak magának 3 f r t az ára, 
legfinomabb valódi aranyozott gallér- és ing
gombok, 1 n i u s t r a a l b u m , tartalmaz 
számtalan a legújabb horgoló- kötő- és strik-
koló mustrákat, sok külénbözö monogrammokkal 
utánrajzoiásra és végre 1 teljes íróasztali kész
let, 12 darabból áll. 

Megrendelhető utánvétel melleit 

SEűídMBn 
bécsi k iházas i tás i üz le tében . 

Bécs, II. Rőtbe Síemgasse No 20. 
g j^T Mindezen 100 tárgy csaJc 2 frt 

95 hr-ba Jcerük ĵfetS 
(19) 5 -10 . 

Figyelőmre méltó. 
Mindennemű gyomorbaj és 

gyomorterhelés, mely a nehezen 
emészthető ételek élvezéséből gyak
ran származik, eltávolítható a tudomá
nyos emberek által ajánlott J>**. 
Moch orvostudor 

általános gyomorkeserű 
mint —- a naponként használt gyomor tisz
títók közt a legjobb háziszer által. 

Ezen általános gyomorkeserű kapható 
üvegenként 60 krért. Debreczenben : Dr. 
Hotschnek Emil gyógyszertárában és 
G-eréby JPiklöp kereskedésében. De
recskén: Schirf Salamon; Nagyváradon 
Weisz J. Bernáth; Nagy-Károlyban: Kauf-
man Ignácz; Nyíregyházán: Gredig testvé
reknél : Szathmáron: Szőnyi Ferencznél és 
Tisza-Füreden Braun Ignácznál. 

(61.; 2 - 6 . 
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40 DEBEECZEN-NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ. 

KÖZVETÍTŐ és TUDAKOZÓ INTÉZET. 
Czeglédutcza Csiffy-ház. 

K e r e s t e t i le: I 35—40 hold legelő föld haszonbérbe ki
vétetik, vagy örök áron megvétetik. 

I Egy kiszolgált huszár, mint lovász fel
vétetik. 
Ondódi vagy ujföldek haszonbérbe kivé
tetnek. 

(Diószeg város közelében a N.-váradi 
ut mellett fekvő, Morgó czimü vendég
lőbe egy cautioval biró vendéglős szük
ségeltetik. (547.) 

KereskedŐileg képzett tevékeny egyének 
utazó állást nyerhetnek, magas eladási 
százalék és készpénz fizetésbeli alkal
mazás mellett. —Bővebb tudósítás iro
dánkban. 

Egy jó bizonyítványokkal ellátott nős 
vagy nőtelen kertész alkalmazást nyer
het. — 

3—10 nyilas föld felébe vagy haszon
bérbe kivétetik. (605.) 

JK i n it 11 at n a "k : 
Ingatlanságok őrök áron eladásra. 

4—8 boglyás kaszáló a látóhegy mellett 
eladó vagy kiadó. (534.) 

Égy nyilas ondódi föld eladó. (245.) 
A Jankai hegyen egy 42 kapás szőllő, 2 

pincze, borház, több szoba, istálló el
adó. (236.) 

Egy jó karban levő újonnan épült ház — 
mely áll 7 szoba, 3 kamara, pincze, pad
lás, istállóból eladó, esetleg 4 szoba ki
adó. Értekezhetni Mesterutcza 1138. sz. 
a. a tulajdonossal. 
Ezeken kivül számtalan kisebb 'nagyobb 
birtokok, szőlők, kaszálón, luczerná-
sok stb, kináltataak eladásra. 

Ingatlanságok haszonbéri k i adásá ra : 

| Eyy ház eladó, melynek évi jövedelme 
240 forint, mely áll 5 szoba, kamara, 
pincze, istállóból és a hozzá tartozó uj 
földdel együtt. (657.) 

j A Halápon 7 régi boglyás legelő eladó 
Egy kőház hozzátartozókkal együtt; 
melynek évi jövedelme 220 frt — 1600 
írtért eladó. (259.) 

I Egy ház, mely áll 5 szoba, konyha, elő
szoba, góré, kamara, második kis udvarj 
és kert eladó. (362) 

I 31 öl ondódi szántó föld a látókép mel 
lett eladó. (454.) 

I A nyírbe Balkányba 400 hold tagositottj 
birtok 1-ikó házzal, kert, szárazmalom 
s több gazdasági épület 60 hold őszi' 
vetéssel bérbeadó. (130.) 

| 3 szoba az utczára, konyha, karaara, pin
cze, padlás és egy kis mellékes szobai 
minden órán kiadó. (423) 

2 szoba, konyha, kamara kiadó. (420) 
| Egy ház, mely áll 4—5 szobából, hozzá 

tartozókkal együtt kiadó. (601.) 
i Aesádi határban közel a vasúthoz 50 

hold legelő föld legeltetési használati*! 
egy vagy több évre — kedvező feltété 
lek mellett — bérbe kiadó. Értekez
hetni ez iránt Debreczenben Pap István 
úrral a városi számvevői hivatalban, 
vagy Vámospórcsen Mezey Endre tu
lajdonossal. 

| Egy udvari kis bútorozott szoba kiadó. 
I 4 szoba utczai, előszoba, konyha, ka

mara kiadó. 
1 NagyVárad-utczán 4 szoba, 5 lóra való' 

jstálló kiadó (93) 
I Érkeserübe 580 cat. hold első rendű ta-; 

K i a d ó i n g ó s á g o k : 

gositott birtok, őszi vetéssel, épületek
kel bérbeadó (126). 

Egy ház kiadó, mely áll: 
I. 2 nagy utczai szoba, egy hálószoba, 

előszoba, konyha, pincze, padlás, farak
tár. —• 

II. 3 szoba külön a hozzátartozókkal 
együtt. 
Közel a főtérhez 2 udvari szoba, 1 elő
szoba, konyha, padlás, pincze, fáska
mara kiadó. 

Két egymásba nyíló bútorozott szoba ki
adó. (697) 

26'/2 öl külső föld a czuczán bérbeadó. 
kamara, konyha, külön udvar

ral kiadó. (666.) 
2 szoba a hozzátartozókkal és műhely
nek valóval kiadó. (724.) 

Egy magános embernek való kis szoba a 
piaczon jövő hó elsőtől kiadó (294) 

Ezeken kivül számtalan kisebb-nagyobb 
lakások vannak bérbeadás végett ná
lunk bejelentve. 

i Egy tengeri morzsoló ela 
Egy kis franczia konyha eladó. 

| 150 szekér anyaszéna eladó, értekez
hetni Poszert János urnái. 

14 köböl jóminőségü tavaszi vetni való 
rozs olcsó áron eladó. 661. 

1 Több zongora eladó vagy bérbeadó. (135)| 

A I b a 1 n i a z á 
j Egy jó bizonyítványokkal ellátott ifjú, 

mint segédjegyző alkalmazást keres. 
I Egy német és szláv nyelvet beszélő ifjú 

ember mint írnok, házmester, gazdálko
dásban vagy gyárakban alkalmazást 
keres. (691.) 

| Egy kitűnő bizonyítványokkal ellátott 
vendéglői szakácsné alkalmazást keres. 

Tömegesen vannak bejelentve gazda
tisztek, gépészek, kulcsárok, segéd-

Egy igen elegáns mi kocsi (b a t á r) 
eladó. (166). 

Egy trieur és egy festett igás szekér el
adó. (582.) 

Ősszel és tavasszal vethető úgynevezett 
forgó búza eladó. (597.) 

s t k e r e s ő l i : 
jegyzők, Írnokok, k e r e s k e d ő segé
dek, nevelök, franczia nevelőnők, zon
gora-tanítók és tanítónők. 

Társalgónők, gazdasszonyok, kulcsárnők, 
továbbá házmesterek, iroda és bolti 
szolgák, urasági inasok és kocsisok, 
főzőnők, szobaleányok, peszrák, száraz 
és szoptatós dajkák, futárok, hetesek 
s házhoz járó takarítónők. 

Mindennemű magán- és kereskedelmi ügyletekben a levelezés bel- és 
I külföldre közvetittetik. 

m ? " Az ezen rovatokban közlöttek iránt felvilágosítást ad s egy 
ily közleményt 25 krajczár előleges lefizetés mellett, felvesz és közétesz 

ZIOHERMAN H. 
irodája ttehrecxenc&etjléilutc&a Csiffy-háx. 

Önkéntes eladás. 0 

<$> 

Debreezeriben a mester-utcza, továbbá a n.-péterfia utcza 
végén levő, s z é l é s g - ő x e r ő r c a l k a l m a z o t t l i s z t -
ö l i ö m a l m o k a hozzá tartozó telekkel együtt szabad Kézből 
eladók. 

Értekezhetni helyben N.-Péterfia utcza 836. szám alatt . 
Szmszay Zajos épitészszel, vagy Piaczutczán Szép József >w 
fűszerkereskedésében. (64.) 2—3. ^ 

294. szám. 

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

készítményeinek. 

Késepénz fizetés mellett. 

Egész zsák vételénél 7 % engedmény. 

Árak ausztriai értékben 
Kölcségmentesen 

Debreczenben kötelezettség nélkül. 
Ingyen xsátekal. 

100 kiló 
Asztali dara nagyszemü 22.40 

sziDte 30 kii. zacskóval 23.— 
szinte apró szemű . . 22.40 
szinte 30 kilós zacskóval . 23. 
Dara képszerű . . . . 21.— 
szinte 30 kilós zacskóval 21.60 

Királyliszt . . . . . . 21.60 
Lángliszt . 20 80 

2. Montliszt . 2 0 . 
3. Zzemlyeliszt különös . . . 18.60 
4. „ „ „ . . . 17.60 
5. Fehér kenyérliszt 1-ső rendű. 16.60 
6. szinte 2-sod „ 15.60 

7. Közép kenyérliszt 1-ső rendű 14.— 
8. „ „ 2-B . 11.60 
8'/«i Barna kenyérliszt. 1-ső „ 9-— 

2-od „ 7.40 
10. Lábliszt 
107a Veres liszt . 
11. Finom korpa 

12. Durvakorpa 

R. I. 
R H. 
R. III. 
R. IV. 

» 
A. K. 

Rozsliszt 
szinte 

szinte 
Rozskorpa 

zsákkal 
zsáknélkül 

zsákkal 
zsáknélkül 
1-ső rendű 
2-sod „ 
3-mad „ 

. . . zsákkal 
zsák nélkül 

0 0 . 

A. 

6.60 
4.-
3.60 
3. 
3.20 
2.60 

12.60 
11.60 

9.— 
3.60 
3 .— 

26.— 
20.— 
1 9 . -
17.— 
16.— 
2 0 . -

6.60 

Árpakása 
szinte 
szinte 
szinte 
szinte 

Árpadara 
Árpa liszt 
Debreczen, 1878. Nov. 21. 

A zsákok sulytartalma, — teljsuly tiszta-
súlynak véve. 

A. B. C. 0—10 számig 85 kilo. 
11. 12 60 „ 
R. I. — III. számig . 85 „ 
R. IV 60 „ 
Á. K. 00—5 számig 50 M 
árpaliszt ' . . 85 „ 

Föl-ola j . 
Dr, Sclmiidt törzskari főor

vostól, 
Ára üvegenként használati "utasítás

sal 2 frt, vidékre küldve 2 frt 40 kr, az 
összegek postai utalráuyoDÍ előre bekül
dése mellett. 

Főraktár Grectz Gyulánál 
Bécs VII. Marialiüferstrasse No 79. 

B i z o n y í t v á n y . Ezer köszönet 
önnek a részemre küldött fülolajért, mely
nek többszöri kasználafa által teljesen 
elvesztett hallásomat Isten segélyével is
mét visszanyertem. Én oly süket voltam, 
hogy faliórámnak ütését — ha mindjárt 
mellé állottam is—.nem hallottam, holott 
most még zsebórámnak ketyegését is oly 
tisztán hallom, mintha soha süket nem let
tem volna. 

Fogadja szives üdvözletemet 
Babocsa decz. 22 . 1877. 

Steiner Dávid 
(43)1—? oki. fóilskolai tanár. 

MIT 

A NŐK ÉS LEÁNYOK 
óhajtanak 

i drb. elegáns legyező, 
l hozzá illő öv, 
1 uszálytartó selyemből, 
1 pár pompás korall fölbevaló, és 
1 hozzá való szép melltü, 
1 igen szép medail, 
1 pár piros selyem harisnya kötő, 
1 finom eredeti ibolya szagosító, 
1 teljes zsebbel! varróeszköz, 

mindössze 3 frt. 60 krba kerül 
a franczia .raktárban. — Bécs, 

Fraterstrasse 16. 

(51.) 1—3. 

35SE5SS?*! 
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m 
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Kerékgyártó és eke 
szerszám-fa kapható 
K-várad utczán 2212. 
sz. alatt; épületfa és 
tűzifa pedig kapható a 
homokkertben. 

Stern és Reich. 
•(65.) 2—3. 

Disz és haszonkert 
a p o s t a i k é r t elején a fonton 
jutányosán eladó. Az egész terület 
inintegy 4 hold, tartalmaz a legjobb 
karban levő díszkerten kivül neme
sített gyümölcsöst, válogatott fajú 
csemegeszöllÖt, luczernást, diszplán-
tákkal dúsan felszerelt Ü V e g h á -
Z f t t és újonnan épült lakházat. A 
terület két kertre is czélszerüen 
felosztható. 

Értekezhetni a tulajdonosnál 
Széchenyi utcza 1 5 9 1 . 8Z« SÍ. 

(48.) 3 -3 . 
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Nyári inarhalegeltetés. 
Az alföldi vasnt cséffai állomásához egy órányira, Nagy

váradtól szekerén 2 órányira — a bikácsi gazdasághoz tartozó 
3000 holdnyi legelő téren a n.-váradi kat. szert, káptalan bir
tokain nyári legelésre szarvas marha darab számra befogadtatik, 
vagy pedig kívánatra az egész legelő terület, legeltetésre ked
vező feltételek alatt kiadatik. 

Bővebb értesítést ád Bikácson a helybeli tiszt M€*ndak 
József ur. 

Az uradalmi felüqi/elöséq. 
(59.) 2 - 3 . UJ J 
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