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DEBRECZEN NAGY-VARAM 

Hirdető, szépirodalmi és vegyes tartalmú közérdekű hetilap. 

Előfizetési dij: 
e helyben s vidékre 

Félévre . . . 
ÉviiP.gyed re . 
Egyes példány 

1 „ 
íO kr. 

Hirdetések jutányos árért közöltetnek 
íj külün mindannyisíor 30 kr bélyegdij mellett. 

Szerkesztői iroda Debreczenben: \\ 
Nagyuj-utcua 1609. ex.a. 

Nagy-Váradoil előfizetések és hirdetések 
felvétetnek Nuricsán Péter füszerkeTeskedé-
sóben. 

A nyilttérben magán és »ártérd.ekü 
czikkeket olcsó árért elfogadunk. 

Senkisem kerülheti el fátnmái 
(Folyta tás . ) 

jhogy az ember a más szemeiben fólfe-| 

Hoztak azt is. Nem kínáltatta ma
gát, hanem egész műértő ízléssel szür
csölgette s midőn egészen bekeblezte: 
egyet csettentett a nyelvével, ami ma
gyarra fordítva bizonyosan azt tehette: 
euyje beh jó volt, teremtette! 

Látszik e műveletéből hogy szin-
athirozik a m a g y a r o k k a 1, 

-— Hát egy feketével nem állán-
dósitanád-e magadban azt a sült tyúkot, 
Micike? 

Fejével igent bólintott. 
Lám, lám hogy megértett, öh az 

a szerelem, mindenféle idegen. nyelvűek 
közt is megtudja magát értetni. Szeret, 
szeret! No nekem ép ilyen szerelemre 
volt örökké vágyódásom. Kávéjába az 
tán egy darab ezukrot megmártván, azt 
ajkaimhoz nyújtotta. — Kezefeje, te
kintve pedig ujjai ugy néztek ki ekkor 3 
mintegy fehér gyöngy virágcsokor. Első 
eset azonban a világon, hogy az úgyne
vezett vak kö rmök iránt elnéző le
gyek, elnéző lettem: pedig neki volt, 
még pedig nem is egy, hanem pláne 
k e t t ő . Csodálom hogy a vakok inté
zetében meg nem kísérletté körmeinek 
gyógyítását: valamelyik Jáöglíng pom
pás bravúrt csinálhatott vőn ez opera-
tióval. Node minden tökély nem is szo
kott concentrálódni semmi semmiféle te-

•remtésben sem. Bájos ő így is oly eléggé 
hogy e bájnak fe lé t bátran árendába 
adhatná egy csomó uri dáma arcállomá
nyának az izlés kívánalmai szerint való 
megjavítására. 

No biz ez derék! hogy én ezt az 
egy falat Micít csak bámulom mind a 
két szememmel, s egész csúnya Önösség-
gel magam élvezem egész bájaiért anélkül 
hogy a szives olvasónak Mici rengeteg 
virág szépségéből csak egy szálat isi 
nyújtanék. Valóban e fösvénység nem 
illett hozzám. — Tehát jöjjön a szives 
olvasó s melegedjék. 

Némely embernek a szemeiből, -—| 
. az ostobaság, majd pöfíedtség, gonosz-' 
sóg, irigység magával tullakottság s 
többeféle ugy kandikál kifelé, mint az 
ablakban kikönyöklő háziúr. Nem szűk-

dezhesse, azou tulajdonok kifejezedősé-
gét, mik a szemtükrén mintegy elénk 
rajzolódnak —•, mondhatni fotografi-
rozvák. Ide csupán egy kis gyakorlati 
észlelődés kívántatik, melyet közelebbi 
ismerőseinken, kiket belülről is jól is
merünk, helyesen kezdeményezhetünk. 

Olvassunk tehát a Mici szemeiben. 
Ah az ő szemei leírásánál megáll az ész, 
a szó, atoll. Nem lehet leirni a hölgy 
szemeket, ezek fölötte állanak minden: 
kritikának. Egy hölgy, -—ki elfogulat
lanul tekinthet bele szép társnője sze
meibe, csupán csak hölgy adhatna fo
galmakat ennek bensejét illetőleg, -— 
Micire valami parasztos izlés csak enyit 
mondana: kék szemű; pedig dehogy 
kék, debogyí gyémántporral fölvegyi
tett ultramarin gömb, melynek egén 
a szerelem szárnyainak repkedése lát
ható. 
Egy bűvös tükör, melybe ki beletekint 
megrészegszik att<51 a látománytól. Egy 
villánygép mely szived kamrájába nyi-j 
lalja szikráit. Egy pénzügyminisztériumi 
testület egyetemességét parancsnokló 
voltánál fogva megszégyenítő hatalom 
e szempillantása, mely a legutolsó da
rab ruhádig levetkeztethet, vagy me&-
accizolhat. • 

A szem után az emberi arezon leg
fontosabb rész az orr. Yannak finom | 
orrok. Ezek a légritkábbak, minélfogva 
legkevesebbek ama tömérdek sok go
romba, közönséges aristokrata, esetlen, 
jellem, tanár* kereskedő, policzáj, festői 
s többeféle orrok kö&ött 

Az aristokrata orrfaj már azonban 
ugy kiveszett, mint az őslények, azok ai 
merész hajlású sas orrok, melyek erő, 
faj harczképeaség, hogy ne mondjuk a 
[jobbágiság természeti külön jelzői va 
Iának, — mely jobbágiság egy része! 
aztán sarokba szorított fejedelmekről 
legtöbbször az orr jérulmányakint ko
pott herczegséget, grófságot, báróságot; 
stb. mondom az e fajú orrok egészen 
kivesztek; belemosódott ez a példány a 
legközönségesebb orrok tömkelegébe. 
Hja az ugy van, aa Alfréd és Sára, Klo
tild és Jankó, Ferdinánd meg Böske, 
Gyurka és Doloresa együttes közőssége, 

a napernyővel, a. bársonyezipőt a hájas 
csizmával, a brochet ez. árvalány hajjal, 
a spinátot a gulyás hússal, dominiumot, 
a mezitlábakkal, az ősi kardot a pecse
nyeforgató nyárssal stb. 

Ezekszerint legtöbb a világon a 
a f a j-o r r. Az orr, egy 

arezon fekvő, de lélekre' mutató delejtft, 
a nem kellemes arezvonásokat. 

kellemessé, kellemes vonásokat semmivé 
képes tenni. 

(Folyt, következik.) 

seg hozzá nagy psychologiai talentum, összeegyezteti a kapa vagy ostornyelet 

Melyiknek yolt igaza?! 
Bandi, Miska jó czimborák voltak, 

— Jogász vala egyik, mint a másik — 
Sétáim mentek, — a tanulásba 

Tudva van, hogy az ész belevásik. 
Tehát egy kis parádé nem fölös, 

Munka után édes a pihenő. 
Egy tudós jól monda, — s ők ez tudják: 

Hogy a könyv és betű lélekölő, 
:. Bandi szellemdüs volt, — mint anyian 

Kik ezt értik, s tudjpk is hogy ugy van, 
Ki több lelket talált a' 1 y á n y s z e m b e n 

Mint a pandektákkan, vagy a ffjus"-ban, 
Miska reálisabb volt százszorta 

A nagyon is fellengzö Bandinál, 
ő szellemet keresni, Jyánszembeu V. 

No már olyan bolondot nem csinál. 
. . Egy földszinti ház előtt tehátlan 

Amint mennek cseudesen ballagva; 
Bandi észrevesz egy szép szőke főt, 

Mint egy nyíló rózsát az ablakba, 
A szép szőke ép Zsur-fixből tért meg, 

Hol volt kávé, tej és gyümölcs elég, 
De biz ezt az emésztő szervecskék 

Teljességgel meg nem elégelek. 
Dugaszbán volt otthon egy kalácsa, 

Ezt hát elővette, s egy kis késsel 
Kezdte felapró/ni, s enni rögtön, 

Étvágygyal és nagy lelkesedéssel. 
A két student e bűvös jelenést 

Látva, megállt a nyilt ablak alatt, 
S nézte miként csúsz a rózsa szájba 

Egymásután, de gyorsan, a falat, 
A szép szemek el voltak foglalva, 

Hogy a kis kés másfele ne csússzék 
Nem is vélte, hogy e műtéteiben 

Valami áruló szemek lessék. 
Végre igy szól Bandika, sóhajtva: 

Boldogk a 1 á cs 1 — s ránézett a lyányra 
Miska pedig igy szólt nagyot nyelve: 

Botdog 1 y ány kai s nézett a kalácsra. 

BOHÓSÁGOK. 
— Hallgatja a huszár a - nagypén

teki predikácziót, melyben Jézus elarul-
tatása, elfogatása és felfeszittetése igen 



eleven színekkel festetek vala. Mire 
nagy megindulással oda fordul káplár
jához s fenhangon azt mondja neki: 
hej! aki áldója van káplár uram! csak 
a mi czukkunk lehetett volna ott, tu
dom istenem, hogy a mi jó Jézus-Krisz
tusunk még máig is élne! 

— Nézze kend komám!—-mondja 
egyik Pesten időző paraszt a másiknak 
— milyen kényesen, könyököl kifele az 
a kis kutyó abból a kontiquációs ab
lakból. 

De ha kitalál onnan esni, nem is 
lesz ü belőle többet ember. 

Gi rgucz Kristóf elbocsátván a 
szomszéd városba kocsisát, ennek ilyen 
igazoló irást ad: „Zacskó Péter megy 
Gyulára két hintós lóval üresen: de két 
nap múlva visszafordul asszonyi t e 
h e r r e l . Kéretnek az illetők az illetőt 
nem illetni. Ugyan e paksusnak a má
sik oldalára ezt írja feleségéhez kit hét 
hét óta nem látott: „Kedves Rebekám! 
tisztelem az anyádat. Bizony, csak nem 
hittem volna, hogy a nagy kutya meg-
fiadzon az alatt mig oda vagy. Az órát 
el ne felejtsd felhúzni, de ne bízd arra 
a bolond Aniczára. Petykó a kirtll azt 
írták, hogy eleset a háborúba, hazajött. 
Azt mondja, hogy nem esett ti el, csak 
magátul feküdt le. Biz azt jól is csele
kedte. A tarka nadrágomat jól megfol
dozzátok, mert templomba akarok menni j 
vasárnap. Egyik malacz megdöglött. — 
Hát te hogy vagy? 

Férjed: Girgucz Kristóf. 
vegyes kereskedő 

416. sz. a. saját házában. 

T A L Á N Y . 
Olyan vagyok mint a 

Földön s vízben élő, 
Azt mondja apám: nem; 

Hiába' beszél ő. 
Lakom itt is, ott is, 

~ Legalább igy irják — 
Segíts egy hazára 

Már egyszer szent Czirjákl 
De mit ér a Haza 

Ha magyar, ha török, 
Ha fia — untalan — 

Nyomán alatt nyögök. 
Hat nap — mikint a rab — 

lárok csupa szenybe' 
Ugy hogy az emberrel 

Félek jönni szembe. 

— 162 — 

Vasárnapra kapok 
T i s z t á t , — amicsodást — 

De nem köszönhetem 
Meg én az ily mosást, 

S az ilv ruhát, Miből: 
— Mondani is szégyen 1 T— 

Mindenem Kilátszik, 
Pironság a nékem . . 

De még e csak hagyján! 
A még a valami, 

— Fáj hogy az apámra 
Kell reá vallani; — 

Hogy ne mondanám ki ? í 
Mikor fáj a nékem! 

Egy falatot sem ád. . 
Számba egész héten. 

Egy héten csak egyszer, 
Ha néha jóllakom, 

Mire apám kitesz 
Rögtön az ablakon. 

Nem kellek én otthon. 
Nem is tűrtek noha : 

Apám édes volna 
Nem pedig mostoha. 

Ami testvéreim 
Idősebbek vannak: 

Mit szenvednek ? isten 
A tudója annak. 

Nincsen becsületok 
De csak egy mák szemnyi, 

Minden c t áb á r dolgot 
Ő nekik kell tenni. 

Jaj 1 ma is hogy haza 
Jöttem: — mit kell tűrnöm?! 

Rögtőn megfogtak és 
Kitették a szűröm. 

Megyek is én innen 
Hogy apám ne lásson, 

Szervusztok testvérek! 
Ott fent a padláson!! 

Ass előfizető rejtvényt kitalálók Jcöőt, 
egy értékes könyv fog kisoroltatni, 

(Megfejtése a jövő számban.) 
A közelebbi számrejtvény: 

Helyesen megfejtette: Nadányi Kornél. 

A szerkesztő nyiltlevele. 
— A. X*» Minden héten egy vers! 

Szép. De ha nem küld: szebb. 
— 3,A csibe elmélkedései'' 

Dicsérendő szerző hogy ily szerény ez ím 
alá vonult. Hadd nőjjön! 

— „Búesu Rózsámtól.'* Ily 
nyelven hölgyhöz irni nem szabad. Meg ta
lálja bánni, hogy szerette önt. 

— Tiniét* néni 'édes Tinka né-
ni!! Csodálatos hogy valaki anénjéhez 
írjon ömlengéseket. Miért nem a nagyany
jához ? 

— De már ezt közöljük: 
Elhervadt a rét, níező 
Rajta a tehén mind éhező 
De egy se éhezik olyan nagyon 
Mint én tereád édes angyalom (!!) Jaj! 

Hát ez micsoda? 
Lebuktam a tenger fenékre, 
Gyöngyöt hozni föl teneked 
És óh a szörnyek lakába 
Odahagytam ifjúi éltemet! — Odahagyta? 

Hát aztán hogy tudta irni ezt a verset? 
— JB. I. Tokaly. Ha szellemi 

kedves tartozását egy hét alattié nem 
rója, nevét egészen kiírjuk. 

„Wültnile zeng berkeimben** 
Jói megnézte ön? nekünk ugy tetszik, 
hogy czinke az. 

V e g y e s . 
— Az országos vásár vasár

napja naptár szerint ma vau. A pénz szük
ség az áruértéket mindenben leverte.— A 
forgalom hiányzik. 

— A. h- böszörményi trvszék 
feloszlattatása folytán ezxttánra az illető 
ügyekre nézve, a helybeli kir. trvszék bi. 
ráskodik. 

—. A boldogfmlvui kerti szü
ret megtartása e 'hó 7-kére tűzetett. 

A. lóverseny ma és holnap d. u. 
2 órakor veszi kezdetét. 

Katonaságból szökött 
rablókról beszél a hír, melyre a szathraári 
kir. ügyészség figyelmeztet. — A fegyver
adó behozatala bizonyosan előnyire válik az 
ily fajnak. 

— A noigy-várudi katonai 
öszpontositásból városunk és vidéke hadfiai 
visszaérkeztek. 

— Szintársutaitunk Aradom 
kiváló pártolásnak örvend, e társulat a vi
déken a legrendezettebbnek s legerőssebb-
nek tartatik. 

— Vadászjegy ekorig 100 drb. 
ketl el. 

— „Mngyozr "könyvesház" 
I czim alatt A i g n e r Lajos budapesti könyv
kereskedő kiadásában megjelent folyóirat
nak 11. és 12-ik füzete megjelent és szét
küldetett; tartalma : Czakó Zsigmond 4 fel
vonásos tragoidiája „Leona" és Rényi Re
zsőtől: „Petrarka". E folyóirat minden fü
zete 20 - 20 krért, 1 évi folyam 2 frtért. 

Báthory Sándor* 

Felelős szerk s laptulajdonos. 

HIRDETÉSEK. 
2 

bír. me 

Árverési Mrűetmény. 
Álólirott közjegyző a székelyhídi kir. 

járásbíróság f, évi 5505. számú megbízása 
folytán közhírré teszem, miszerint a néhai 
jK*ost<* tfózsefós neje Mirály «/»«-
ÍÍÚMM4S. hagyatékához tartozó s, a janka-
falvai 321. számú tjkvben foglalt 373. li. r. 
szám alatt fölvett és a nagytetőn napke'et 
ós délnek eső, legjobb minőségű és szüre
telő edényekkel ellátott hegyé szöllöre 
a debreczeni kir. törvényszék f. évi 9668. 
1875 P. számú végzésével elrendelt árve
résnek foganatosítására folyó lS&S-dik 
évi Október hó &8-dÍk napjának 
d. e. 10 óráját, szükség esetére 2&7&-ik 
évi Notiember hó 18-dik napjának 

d. e. 10 óráját tűztem ki, melyre a venni 
szándékozók Jankafalvára a helyszínére 
ezennel meghívatnak. 

Az árverési föltételek a következők: 
1. Kikiáltási ár 1600 frt. melynek 10 

#-a, vagyis 160 frt. az árverés alkalmával 
álólirott bírói megbízott kezeihez bánom-! 
pénzül leteendő. 

2. Á vételár három egyenlő részlet
ben fizetendő a leütéstől számítandó 3, 6 
és 9 hó alatt az árverés napjától járó 6 % 
kamataival együtt hagyatéki gondnok F ö 1-
d e s s i János derecskéi közgyám kezeihez; 
a bánompénz az első részletbe tudatván be. 

3. Vevő viseli a vett ingatlan után 
eső mindenféle átírási költséget, kincstári 
százalékot és az árverés napjától számítva 
mindennemű országos, községi vagy más 
adózásokat. 

4. Vevő a vett ingatlan birtoknak az 
árveréskor azonnal birtokába lép; — a 
tulajdon jog bckcblezése azonban csak a 
vételár teljes kifizetése után fog esz
közöltetni 

5. Ha vevő a kitűzött hktáridőben ki 
nem fizetné a vételárt, a birtok csak egy
szeri ujabb árverésen kárára és veszélyére 
becsáron alól is el fog adatni. 

6. A fentirt ingatlan becsáron alól a 
jelen hirdetményben jelzett második árve
résen sem adatik el. 

Kelt Székelyhidon 1875. Szept. hó 17-én. 

2—3. fjestyán Adorján, 
k. közjegyző mint bírói mbizott. 



Ki 3 — 

Alulírott itt mulatása ideje alatt, mely jelen vásár ve 
tartand, ajánlja magát művészileg szerkesztett zománczozott fogaza
tok, valamint egyes fogak betételére, ugy azoknak tisztítása, plombi-
rozása, reszelése és kivételére, mely műtétek a legnagyobb vigyázat
tal, és óvatossággal vitetnek véghez...— Azon bizalomnál fogva, 
melylyel több éven keresztül megajándékoztatott, reményli, hogy mi
után előbbi itteni tartózkodási helyét Nagyváraddal cserélte fel, 
minden vásárkor ide teendő átrándulása alkalmával számos látogatá
soknak fog örvendhetni. 

Giraud Ottó. 

hogy igénykereseteiket ezen hirdetmény, 
közzétételének utolsó napjától számítandó 
15 nap alatt — fentirt telekkönyvi hatóság
hoz nyújtsák be 

Kelt Debreczenben, a kir. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóságnak 1875-dik évi 
Auguszt. hó 27-dik napján tartott üléséből. 

g W Lakása S?.éczhenyi-utczán, 
alatti házánál. 

Mencze Henrik 1813. szám 
2—2. 

5170. 

18757 Árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék, mint 

telekkönnyvi hatóság részéről közhírré té
tetik, miszerint a ferperes -I»ebre<;#en~\ 
város polgármestere részére alpe
res Kováes Verencz é$'!meje Stoc-i 
bent Máriától 400 afrt. tőke és járu
lékai erejéig lefoglalt, a debreczeni 1528. 
számú tjkvben jegyzett s 1400, a. forintra 
becsült Péterfia-utczai 899. számú házas
telek, a megkisérlett első és második árve
résen el nem kelvén az — az újabban kitű
zött határidőben folyó évi Október '2®-
kámd. tr. 3 órakoré, telekkönyvi iro
dában végrehajtó K o v á t s József által 
megtartandó árverésen szükség esetére becs-
áron alól is elfog adatni. _ 

Kikiáltásiára becsérték, az árvere-
lök által leteendő bánatpénz 140 afrt, 

A vételár 3 egyenlő részletben, a le
ütéstől számítva 1, 2 és 3 hónap alatt ese
dékes 6 % kamatával, a telekkönyvi ható
ságnál lefizetendő, — a bánatpénz az első 
részletbe tudatik. 

A többi feltételek a kiküldöttnél, és 
a teleklűvatalban megtekinthetők. — 

Kelt Debreczenben, a kir. törvény
szék mint telekkönyvi hatóságnak 1875 
Szeptember 17-kén tartott üléséből. 

harmadik 2 hó alatt esedékes $% kamatá
val a tkvi. hatóságnál lefizetendő. — 

A többi feltételek a kiküldöttnél, és 
a telekhivatalban megtekinthetők. — 

Kelt Debreczenben, a kir. trvszék 
mint telekkönyvi hatóságnak 1875. Szept. 
10-kén tartott üléséből. 

2.-3. 
JOienes Ham a, 

jegyző. 

4911. 

i&7r». Árverési hirdetés. 

5—3. 
SMenes H<trna„ 

jegyző. 

Árverési hirdetés. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhírré téte
tik, miszerint a felperes Mianer Mózes 
részére, alperes Mrdei Wereneztöl 
lefoglalt, a debreczeni2733,49, ebesi pusz
tai 72. sz. tjkvekben, és a régi telekkönyv 
2218. lapján bejegyzett, s öszvesen 969 frt. 
40 krra becsült birtok részek a megkisérlett 
1-ső árverésen el nem kelvén, azok a 2-dik 
árvcré-re ujabban kitűzött határ időben, 
folyó évi Október. 2'M-kén .d."u.i.'3 
árukor, a tkvi. irodában végrehajtó 
Mész á r.o s László által megtartandó ár
verésen, szükség esetére becsáron alól is 
elfognak' adatni. — ., 

Kikiáltási ár a becsérték, az árvere-
lők által leteendő bánatpénz 97 frt. 

A vételár 3 egyenlő részletben és pe
dig az 1-ső a leütéskor azonnal,-a 2-ik-Ihó, 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhirré té
tetik, miszerint a részben néhai jPits» 
pöki Mstvánné és Püspöki MStet-
ka hagyatékukhoz, részben 'Püspöki 
K/aJos, 'MSmilia és Mlrzsébet tu
lajdonához tartozó a debreczeni 
984. számú telekjegyzőkttnyvben bejegyzett 
2000 afrtra becsült csapó-utczai 805 szá
mú házastelek, 3 hóid ondódi szántóföldé
vel együtt folyó %875-tlik évi októ
ber hó 5-dik, szükség esetére »o< 
vember hó"3-dik napján dél
utáni 3 árakor, a telekkönyvi 
irodában, végrehajtó T ö r ö k Péter által 
megtartandó árverésen el fog adatni. 

Az árverési feltételek a következők 
1. Kikiáltási ár a becsérték, melynek 

10 #-a, vagyis 200 frt. az árverelni szándé
kozók által a kiküldött árverelŐ kezéhez 
bánatpénzül leteendő. 

2. Az ingatlanok az 1-ső árverési határ
napon csak becsáron felül vagy azon, a 2-ik 
árverési határnapon azonban becsáron alól 
is eladatnak. 

3. A vételár 3 egyenlő rész'etben, és 
pedig a leütéstől számítva 1, 2, és .3 hónap 
alatt az árverés napjától fogva járó 6 % ka^ 
matával fentirt telekkönyvi hatóságnál lefi
zetendő ; a bánatpénz az utolsó részletbe 
tudatik. 

4. Vevő a vett ingatlanoknak azonnal 
birtokába és használatába lép; tulajdon-] 
joga azonban csak a vételár teljes lefize
tése után fog h i v a t a l b ó l bekebeleztetni. 

5. Vevő viseli az átírási kincstári di-
!jat, és a vett ingatlanok után a leütéstől fog
va eső mindennemű adó s egyéb terhet. 

G. Ha vevő az árverési feltételeknek 
eleget nem tenne, a vett ingatlanok bármely 
érdekelt fél kérelmére a p. t r. t. 459. §. 
értelmében vevő kárára és veszélyére ujab
ban kitűzendő s. csak egyszeri árverésen 
becsáron alól is el fognak adatni. 

'Egyszersmind azok pedig, a kik az 
eladandó ingatlanokra tulajdoni vagy más 
igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, 

3—3, 
Hienes Hamm,, 

jegyző. 

2<J62. 

T S T T s
r

z á m - -••* 

Árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhirré téte
tik, miszerint a felperes Kováes Mta-
jos mint MJ^ehreczen város pol
gármestere részére, alperes Mrdei 
Sándor és neje Malla Jfulián-
natól 200 8frt. tőke és járulékai ere

lefoglalt u. m. a. debreczeni 1447. szá
mú telekjegyző-könyvben bejegyzett 600 
afrtra becsült csap ó~kii.lv ár osi 
3213. sz. házastelek folyó IS?'5-dik 
évi október hó Ú-dik, szükség ese
tére november hó Ú-dik napján <f* 
w. 3 árakor, a tkvi irodában, végrehaj
tó M é s z á r o s László által megtartandó 
árverésen elfog adatni. 

Az árverési feltételek a következők: 
1. Kikiáltási ár a becsérték, melynek 

10^-a, vagyis 60 frt az árverelni szándé
kozók által a kiküldött árverelő kezéhez 
bánatpénzül leteendő. 

2. Az ingatlan az 1-sö árverési ha* 
tárnapou csak becsáron felül vagy azon, a 
2-ik árverési határnapon azonban becsáron 
alól is eladatik. 

3. A vételár 3 egyenlő részletben, és 
pedig a leütéstől számítva, 1, 2, és 3 hó
nap alatt az árverés napjától fogva járó 
'%% kamatával fentirt telekkönyvi hatóság
nál lefizetendő; a bánatpénz az első rész
letbe tudatik. 

4. Vevő a vett ingatlannak a.le
ütés után 14 nap múlva birtokába és hasz
nálatába lép; tulajdonjoga azonban csak 
a vételár teljes lefizetése után fog hivatal

ból bekebeleztetni. 
5. Vevő viseli az átírási kincstári di

jat, és a vett ingatlan után a leütéstől 
fogva eső mindennemű adó s egyéb terhet. 

6. Ha vevő az árverési feltételeknek 
eleget nem tenne, a vett ingatlan bármely 
érdekelt fél kérelmére a p. t. r. t. 459. §. 
értelmében vevő kárára és veszélyére ujab
ban kitűzendő s csak egyszeri árverésen 
becsáron alól is el fog adatni. 

Egyszersmind azok .pedig, a kik a le
lefoglalt, ingatlanra tulajdoni vagy más 
igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, 
hogy igénykereseteiket ezen hirdetmény 
.jzzétételének utolsó napjától számítandó 

15 nap alatt — fentirt telekkönyvi hatóság
hoz nyújtsák be. 

Kelt Debreczenben a kir. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóságnak 1875-dik évi 
Auguszt hó 27-dik napján tartott ülésébői. 

I3ien.es Mama. 
jegyző. 

3628. 
18757 Árverési hirdetés. 

A debreczeni kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhirré téte
tik, miszerint a felperes Komlósy Imre 
mint m tisisai részvény tár síi-
tat képviselők, részére alperes XHn-
iayés Károly és neje Párlaji 
Jfklárátál '228 aft. tőke és járulékai ere
jéig lefoglalt ingatlanok u. m. a debreczeni 
1794. számú telekjegyzőkünyvben bejegy
zett s 6500 afrtra becsült kismester-ütczav 
1214. számú házas telek és 2 hold 550 O 
öl ondódi föld folyó 1875-dik évi Novent-

http://ii.lv
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ber hó -á dik, szükség esetére MMe-
éatember hó 4L*dlk napján délutáni 
3 órakor, a telekkönyvi irodában végrehaj 
tó Török Péter által megtartandó árveré
sen elfognak adatni. 

Az árverési feltételek a következők: 
1. Kikiáltási ár a becsérték, melynek 

lD#rka, vagyis 650 aft. az árverelni szán
dékozók által a kiküldött árverelő kezéhez 
"bánat pénzül leteendő. 

2. Az ingatlanok az 1-ső árverési ha
tárnapon csak becsáron felül vagy azon, a 
második árverési határnapon azonban becs
áron alól is eladatnak. 

3. A vételár 3 egyenlő részletben, és 
pedig a leütéstől számítva 1 2 és 3 hónap 
alatt az árvetés napjától fogva járó 6% ka 
matával fentirt telekkönyvi hatóságnál 
lefizetendő; a bánatpénz az uto'só részlet
be, tudatik. 

4. Vevő a vett háznak a leütéstől 14 
nap múlva, a földnek pedig azonnal birto
kába és használatába lép; tulajdonjoga azon
ban csak a vételár teljes lefizetése után fog 
hivatalból kebeleztetui 

5. Vevő viseli az átírási kincstári dí
jat, és a vett ingatlanok után a leütéstől 
fogva eső mindennemű adós egyéb terhet. 

6. Ha vevő az árverési feltételeknek 
eleget nem tenne, a vett ingatlanok bármely 
érdekelt fél kérelmére a p, t. r. t. 459 §. ér
telmében vevő kárára és veszélyére ujab
ban kitűzendő s csak egyszeri árverésen 
becsáron alól is elfognak adatni. 

Egyszersmind azon jelzálogos hitele
zők, kik nem e telekkönyvi hatóság székhe
lyén laknak, felhivatnak, hogy a. vételár fel
osztása alkalmával leendő "képviseltetésük 
végett, ezen hatóság székhelyén megbízot
tat rendeljenek, s azok nevét és lakását az 
•eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a 
"hivatalból kinevezett gondnok ügyvéd Új 
v á r i István által fognak képviseltetni. 

Azok pedig, a kik a lefoglalt ingatla
nokra tulajdoni vagy más igényt érvénye
síthetni vélnek, felhivatnak, hogy igényke-
reseteiket ezen hirdetvény közzétételének 
utolsó napjától számítandó 15 nap alatt —-
fentirt telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be. 

Kelt Debreczenben, a kir törvényszék 
mint telekkönyvi hatóságnak 1875-dik évi 
S z e p t e m b e r hó 24-dik napján tartott! 
üléséből 

Etiene® JEtamot, 
l •*- 3. jegyző. 

^"Árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré téte
tik, miszerint a felperes X/iedermann 
,Mihályi részére alperes lULurkus J83r-
••sssébetfo és JfMmrkms JfmMúmmn 
S a r k a d i Ferencznétől 600 afrt töke és 
járulékai erejéig lefoglalt ingatlanok u. m. 
i?- debreczeni 2198. számit ielekjegyzŐ-
%önyvben bejegyzett s 3600 afrtra becsült 
"kis hatvan-utczai H7D. sz. házas telek és 
& hold 750 Q öl Ondódi föld folyó 1875-ik 
'fflowevaiber hó &~dik9 szükség esetére 
4eczember hó 3-dik napján délutáni 3 óra
kor, a telekkönyvi irodában végrehajtó Tö 
í ö k Péter által megtartandó árverésénél 
íognak adatni. 

Az árverési feltételek a következők: 
1. Kikiáltási ár a becsérték, melynek 

10^-a, vagyis 360 afrt. az árverelni szán-
<dékozók által a kiküldött árverelő kezéhez 
bánat pénzül leteendő. 

2. Az ingatlanok az 1-ső árverési ha
tárnapon csak becsáron felül vagy azon, s 
:2-dik árverési határnapon azonban becsáron 

-alól is eladatnak. 
3. A vételár 3 egyenlő részletben, éa 

pedig a leütéstől számítva 15 nap, 1 hó és 2 
hónap alatt az árverés napjától fogva járó 
ö % kamatéval fentirt telekkönyvi hatóság
nál lefizetendő; a bánatpénz az utolsó rész
letbe tudatik. 

4. Vevő a vett háznak a leütéstől 14 j 
nap múlva, a földnek pedig azonnal birto
kába és használatába lép; tulajdonjoga azon
ban csak a vételár teljes lefizetése után fog 
hivatalból bekebeleztetni. 

5. Vevő viseli az átirási kincstári dí
jat, és a vett ingatlanok bármely érdekelt 
)'é\ kérelmére a p. 1. r. 459. §. értelmében 
vevő kárára és veszélyére ujabban kitűzen
dő s csak egyszeri árverésen becsáron alól 
is el fognak adatni. 

Egyszersmind azon jelzálogos hitele
zők, kik nem e telekkönyvi hatóság székhe
lyén laknak, felhívatnak, hogy a vételár fel
osztása alkalmával leendő képviseltetésük 
végett, ezen hatóság székhelyén megbízót- j 
tat rendeljenek, s azok nevét és lakását az 
eladásig jelentsék be, ellenkező esetben ai 
hivatalból kineve/ett gondnok ügyvéd Gyü-
gyei József által fognak képviseltetni. I 

Azok pedig, a kik a lefoglalt ingatla
nokra tulajdoni vagy más igényt érvénye
síthetni vélnek, felhivatnak, hogy igényke
reseteiket ezen hirdetvény közzétételének 
utolsó napjától számítandó 15 nap alatt — 
fentirt telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be. 

Kelt Debreczenben, a kir. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóságnak 1875-dik évi 
S z e p t e m b e r hó 24-dik napján tartott 
üléséből. 

MPienes Miami*. 

hivatalból kinevezett gondnok ügyvéd 
Des Combes Henrik által fognak képvisel
tetni. 

Azok pedig, a kik a lefoglalt ingatlanra 
tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni 
vélnek, felhivatnak, hogy igénykereseteiket 
ezen hirdetmény közzétételének utolsó nap
jától számítandó 15 nap alatt — fentirt 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be. 

Kelt Debreczenben, a kir. törvény
szék mint telekkönyvi hatóságnak 1875-dik 
évi Szeptember hó 10-dik napján tartott 
üléséből. 

JOlenes JBat*na,. 
2 - 3 . jegyző. 

1—3. 

2601, 
187&:s* 

jegyző. 

Árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré téte
tik, miszerint a felperes debreestteni 
első ipar társulat ti bank Igazga
tósága részére alperes fi/agy Sándor
tól 392 aft töke és járulékai erejéig lefglalt. 
ingatlan u. m. a debreczeni 1167. számúi 
telekjegyzőkönyvhen bejegyzett s 800 afrt-
ra becsült péterfia külvárosi 2963. sz. házas
telek folyó 1875-dik évi Október hó 
Z&7*dik^ szükség esetére November 
hó %7'dik napján d. **« 3 óra
kor, a tkví irodában végrehajtó Mésaét-
ros JKJásssló által megtartandó árveré
sen el fog adatni. 

Az árverési föltételek a> következők: 
1. Kikiáltási ár a becsérték, melynek| 

10^-ka, vagyis 80 í r t az árverelni szándé
kozók által a kiküldött árverelő- kezéhez 
bánat pénzül leteendő. J 

2. Az ingatlan az 1-ső árverési határ 
napon csak becsáron felül vagy azon, a 2-< 
dik határnapon azonban, becsáron alól la 
eladatik. 

3. A vételár 3 egyenlő részletben, éa 
pedig a leütéstől számítva 15* 30 és 45 nap 
alatt az árverés napjától fogva járó 6 % 
kamatával fentirt telekkönyvi hatóságnál 
lefizetendő", a bánatpénz az utolsó részlet
be tudatik. 

4. Vevő & vett ingatlannak « leütés
től 14 nap múlva birtokába éa használata-
lép; tulajdonjoga azonban csak a vételár] 
teljes lefizetése után fog hivatalból bekebe
leztetni. 

5. Vevő viseli az átirási kincstári dí
jat, ésaa vett ingatlan után a leütéstől fog
va eső mindennemű adó s egyébb terhet. 

6* Ha vevő a vett ingatlan bármely 
érdekelt fél kérelmére a p . t r . t. 459. §. ér
telmében vevő kárára és veszélyére ujab
ban kitűzendő e csak egyszeri árverésen 
becsáron a!ól is elfog adatni. 

Egyszersmind azon jelzálogos hitele
zők, kik nem a telekkönyvi hatóság szék
helyén laknak, felhívatnak, hogy a vételár 
felosztása alkalmával leendő képviselteté
sük végett ezzn hatóság székhelyén megbí
zottat rendeljenek, s azok nevét és lakását 
az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben 

*• Árverési hirdetés. 
A debreczeni kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré téte
tik, miszerint a felperes Mi»rgitai M*a-
fos pesti lakos részére, alperes Kovács 
Bálint V. pércsi lakostól 20 afrt. 77 kr. 
tőke és járulókai erejéig lefoglalt ingatla
nok u. m. a V.pércM 154. számú telek jegy
zőkönyvben A. I. 155.156 és 4291 h.'r. sz. 
alatt bejegyzett 7lö afrtra becsült házas
telek, kert, éa szöllőbeli ingatlanok folyó 
űBWS-dik évi október hó űO-dik 
tssaükség esetére novcwnber hó :£6~dik 
mapjám délelőtti JÍO órakor V, 
Pércs városházánál, a debreczeni kir, járás
bíróság által megtartandó árverésen el 
fognak adatni. 

1. Kikiáltási ár a becsérték, melynek 
10#~a, vagyis 71 frt 50 kr. az árverelni 
szándékozók által a kiküldött árverelő ke
zéhez bánat péns&til leteendő. 

2. Az inSatlanok az első árverési ha
tárnapon csak becsáron felül vagy azon, a 
2-dik árverési határnapon azonban becs
áron alól is eladatnak. 

3. A vételár 3 egyenlő részletben, és 
pedig az első rész lö nap, a második rész 
30 nap, a harmadik rész 45 nap alatt az ár
verés napjától fogva járó 6 % kamatával 
fentirt telekkönyvi hatóságnál lefizetendő; 
a bánatpénz az utolsó részletbe tudatik. 

4. Vevő a vett ingatlanoknak azon
nal birtokába éa használatába lép; tulajdon
joga azonban csak a vételár teljes lefizeté
se után fog bekebeleztetni. 

5. Vevő viseli az átirási kincstári dí
ját, és a vett ingatlanok után a leütéstől 
fogva eső mindennemű adó s egvébb terhet. 

0. Ha vev# az árverési felteteleknek 
eleget nem tenne, a vett ingatlanok bármely 
érdekelt fél kérelmére a p.t. r. t. 459. §. ér
telmében vev& kárára és veszélyére ujab
ban kitűzendő a c&ak egyszeri árverésen 
becsáron alól la elfognak adatni. 

Egyszersmind a távollévő avagy -xmt 
nem jelenő jelzálogos hitelezők, kik nem a 
telekkönyvi hatóság székhelyén laknak, 
felhivatnak, hogy a vételár felosztása alkal
mával leendő képviseltetésük végett ezen 
hatóság székhelyén megbízottat rendel
jenek, 6 a«ok nevét és lakását az eladásig 
jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból 
kinevezett gondnok ügyvéd J3 é r Kálmán 
által fognak képviseltetni. 

Azok pedig, a kik % lefoglalt ingatla
nokra talajdoni vagy más igényt érvénye
síthetni vélnek, felhivatnak, hogy igényke
reseteiket ezen hirdetmény közzétételének 
utolsó napjától 6zámitandó 15 nap alatt «— 
fentirt telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be-. 

Kelt Bebrezzenben a kír. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóságnak 1875-dik évi 
Auguszt. hó 27-dik napján tartott üléséből; 

Mienes Barna, 

3—3. 

Debrecaen, .1875.'Nyomatott a váras könyvnyomdájában. 


