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E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Fiíetendó Debreczenben. 

Egész évre . . . . , 2 frt. 
Fé lévre . . . . . . . . 1 , 

Köaaégeknek 62 kr. éri postadíj előleges 
beküldése atán ingyen. 

Egyes szám ára 4 kr. 

Szerkesztőségi és kiadói i roda: 
Rózsa-tér 16. s«. házban, (kenyér-piacz, 
Vilmos sörcsarnoka szomszédságában.) 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

•DMfflJlU 

TÁRSADALMI ES VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 

s s e 

\ H i r d e t é s i d i j ak 
Négy-hasábos petit sorért 5 kr; 

többszörinél 4 kr. 
Nagyobb és többszöri hirdetéseknél igen 

kedvező engedmények tétetnek. 
Bélyegdij: minden b eigtatásért külön 30 kr. 
„Nyílttéri-ben megjelenő közlemény 

minden petit sora 15 kr. 
Hirdetések éB előfizetések hely benaftt'aád* 
hivatalnál, Csáthy Ferenct, Telegdi 
K. Lajos és László A. könyvkereske
désében, Budapesten.: Qoldherger A. V.t Blockner J.^Eckstein Bern. és Saasenstein 
és VogUr, Bécsben, Prágában Saasenstein 
és Vogler, A. Oppelik, Schaleck JET. ég 

Parisban, Hamburgban sMajnai-Frank-
i'artban: G.L. Vaubeés Mosse Rudolf 
hirdetési intézetében fogadtatnak el, 

Á statisztikai Mvatal legujabb 
könyve. 

Debreczen, augusztus Wil. 
Igen érdekes s felette szomorúan tanúságos 

könyvet adott ki legközelebb az országos sta
tisztikai hivatal az ország pénzintézeteiről 

Érdékesnek mondjuk e könyvet, mert 
belőle 1894-ig megtalálhatjuk Magyarország 
pénzintézeteinek számát; a tőke mennyiséget, 
mit az intézetek forgatnak. Szomorúan tanusá-
gosnak mondjuk a könyvet, mert belőle kitűnik, 
mennyire vagyunk ez országban az adós és 
hitelező viszonyában egymással 

Igazán megdöbbentő az a számadat, mely 
napnál világosabban mutatja, mennyire úszunk 
mi itt Magyarországban az adósságban; meny
nyire nyereséges a pénzmanipuláczió itt nálunk 
a pénzintézetekre nézve. 

Magyarországon 1894. év végén nem 
kevesebb, mint 1593 hitelintézet működött 178 
millió forint alaptőkével, ezek bevételeinek 
Összege a fiumei intézetet is beleértve, meg
haladta a 671 millió forintot. 

Természetesen a felületesen gondolkodó 
előtt a hitelintézeteknek ily nagy száma, hitel
ügyünk virágzó voltáról regél Pedig arról szó 
sem lehet, hanem igenis az intézetek virágzó 
voltáról csupán. A helyzet legalább a kölcsön-
vevőket tekintve átkozottul rósz hazánkban. A 
hitelnyitás az országban ma is oly barbár 
módon van rendezve, hogy az adós bukását 
vonja maga után okvetetlenül. 

Hijába látjuk a statisztika rideg számainál 
az osztrák-magyar bank ós a nagy földhitel
intézetek alacsony kamatját: ezek csak szomo
rúbbá teszik azt a valóságot, mely vau a vidéki 
bankok és takarékpénztáraknál 

A vidéki bankok- és takarékpénztáraknál 
fenálíó magos kamatláb arról győz meg bennün
ket, hogy nincsen a központnál mutatkozó elő
nyöket igazságosan szétosztó közgazdasági 
politika. ' 

T Á H O Z A . 

Maga volta hazaszeretet, 
Hajthatatlan a veszély közepett, 
Millióknak lelke, ereje. 
Halhatatlan! Késő századok 
Egymást kérdik : ő volt-e nagyobb ? 
Vagy a nép, mely érzett vele ? 

D a l m a d y Qjoz'ó. 

Ne járj itt, honfi, gyáva könynyel! 
Kossuth megszenvedt érted is. 
E sír a jövendők bölcsője: 
Buzogj s ha kell hát merj te is. 

Snd rőd i Sándor . 

Kossuth Lajos fejfájára 
Verset mért akarnak ? 
Véssék csak a nevét rája ; 
Ennél többet, 
Verset szebbet, 
Ki mond a magyarnak 1 

K o s m a Andor . 

BLosguili. 
Hazát szerzett minékünk s hazátlan lőn maga; 
Mi félve meghajoltunk, ő nem hajolt soha, 
Ő egymaga erősb volt, mint egész nemzedéke, 
Mert benne ezerévnek szent akaratja ége. 
Száműzték őt s száműzték a multunkat vele, 

. ö nagy volt nélkülünk is, mi törpék nélküle. 
F a l á g y i Lajos. 

* A „D."-ből vettük át ezen, Lajos napjára kö
bölt, négy gyönyörű költeményt. Szerk. 

A jelzett 1894. évben a bankok és takarék
pénztáruk n.k több mint felénél a leszámítolásnál 
s z e d e t t l e g m a g a s a b b k a m a t 
és d i j a k ö s s z e g e 8*5 százalék volt. 
Nagyon erősen szerepelnek azonban a 9'5—10-5 
százalékos kölcsönök s a k a m a t l á b egyes 
takarékpénztáraknál fölemelkedik 16-5 száza
lékig is. Történik pedig ez a j a v u 1 á s n a k 
húsz hosszú éve után! 

Tekintve azt, hogy a j e l z á l o g o s 
terhek sokkal kevésbé birják el a magas kama
tot, mint a v á 1 t ó a d ó s s á g o k, azt 
kell mondanunk, hogy e téren a takarékpénz 
tárak által adott hitelt véve föl, még rosszabb a 
helyzet. Az intézetek túlnyomó részénél 8*5 
százalék a minimális kamat, de b ő v e n van
nak 9—10 százalékos, sőt olyan kölcsönök is, 
a melyek után 16*5 százalékot fizet a n y o -
m o r u i t adós. Az a jelenség, hogy a magos 
kamatlábbal Somogyban, Tolnában, Biharban, 
főleg pedig Temesben és Bácsban találkozunk, 
árrá mutat, hogy a szegényebb megyékben az 
erre szorulók vagy egyáltalán nem kapnak 
kÖÍCBönt, vagy pedig csak magánosoktól 

Az intézetek a betétek után rendesen csak 
4 s z á z a l é k o t f i z e t n e k , bár elég 
bőven vannak olyanok, melyek még mindig 
5—6 százalékkal jutalmazzák a betevők taka
rékosságát. A szedett s a fizetett kamat közti 
nagy különbség forrása az intézetek óriási osz
talékainak. 

Mi ezzel szemben azt látjuk, hogy a hely
zet szerfölött rósz és a bajokat mielőbb orvo
solni kell 

Tehát hitelügyünk felvirágzásáról beszélni 
egyáltalán csak fixa idea. Igenis a nagy, a köz
ponti bankoknál, hitelintézeteknél látható a 
boldogulás, a zsirosodás kézzelfogható, az osz
talék a hét bőesztendő terméséhez hasonló: de 
a vidéki bankoknál oly hagy a kamat, oly kevés 
a betétek után a fizetés, hogy a kettő közti 
ellentéten elszomorodhatunk méltán. 

Nagyon helytelen tehát az országból kivinni 
a pénzt, mert talán külföldön nagyobb kamat 

biztat} igenis meghozná az itt nálunk szétosztott 
kamatozó tőke nálunk is bőséges kamatját az 
intézeteknek is, a pénzfelvevőnek is. De ugy 
látszik erre nem akar gondolni senki sem, sok
kal könnyebb levén a nagy intézetek alacsony 
kamatlábáról az ország hitelügyeinek virágzó 
voltára következtetni. 

Aztán van még egy dolog, mely az ország 
hitelügyei sanyaruságát megteremtette nálunk, 
a kétes iparvállalatokba befektetett milliók. 
Mennyi pénzt kötnek ezek meg, a hitel javulá
sának mily gátját képezik; mennyi produktív 
nyereségtől ütnek el: azt csak ha kissé gondol
kodunk is, beláthatjuk. 

Jobb közgazdasági politikát kérünk s leg
először is a nagy intézeteknél mutatkozó pénz 
áldásának a vidékre kiterjesztését. Ne feledjük, 
hogy 8—16 százalék mellett burjánozik föl a 
szocziálizmus. 

Mi az eladó. 
Ha divatban volna, hogy a nők kalapot emel

jenek a férfiak előtt, akkor azt egy szellemes iró 
ezen mondásáért: „a nők a férfiak számára irott 
kegyelem levelek" minden utógondolat nélkül meg 
tehetnék. 

Ebből következtetve ugy hiszem a nős férfiak 
azok, a kiknek ezen levél már kézbesítve lett. 

A levél váltságdiját néha igen drágán fizetik 
meg, de legtöbb esetben utólagos fizetés mellett 
kétszeres portót, sőt a késedelem miatt ezerszeres 
kamatot fizetnek érte a nők. 

Hivatal szerint a férfiaknak megszabott 
áruk van. 

Legdrágábbak a hadnagyok, mert kevés a 
csillag, kevés az évszám; olcsóbb az ezredes, mert 
több a csillag, de több az évszám is. Kereskedők, 
gazdálkodók, birok, jegyzők, szolgabirók, orvosok, 
patikások, iparosok még olcsóbbak, mert ezekkel 
alkudozni lehet. A ki fizet az a vevő, a ki valamit 
elad és felveszi érte a pénzt az az eladó. Mióta a 
világ fenn áll, minden házasságkötésnél a férfi veszi 
fel a pénzt, amit a papa vagy mama leánya nevében 
leszámol Tehát a férfi eladta magát és felveszi a 
kialkudott bért. Más szóval — felvette a hozományt. 
Ha valaki megházasodik az emberek azt kérdik: 
mennyit kapott az asszonynyal? A helyett, hogy igy 
kérdeznének: mennyiért adta el magát József? 

Általánosan el van terjedve ez a mondás: 
eladó leányok, vagy N. N, urnák eladó leányai 
vannak; pedig sokkal helyesebben lenne mondva: 
N. N. urnák eladó fiai vannak. Még helyesebben, 
illetve a valónak megfelelőbben lenne mondva: N. 
N.kisasszony férjül megvette N.N. urat; e helyett: 
N. N. ur nőül vette N. N. kisasszonyt. 

Hány, de hány házasság múlik el a miatt, 
hogy a leánynak nincs annyi pénze, mint a mennyit 
a vőlegény-jelölt követel saját drága énjéért. 

Aratás után. 
Debrecserii augusztus 26. 

A naponként szaporodó jelek mutatják, hogy 
a magyar társadalom indítva az utolsó aratás alatt 
szerzett tapasztalások által, megmozdul és sürgős 
szükségnek tartja a mezei munkások és munkaadók 
közötti ellentétek kiegyenlítését, a mesterségesen 
emelt választó falak eltávolítását. 

Erre kétségkívül nagy szükség van, mert nem 
csupán az amúgy is szorongatott gazdaosztály 
jövőjéről, hanem arról is sző van, hogy a meg
zavart társadalmi béke helyre állitassék. Mind 
ez nem lesz lehetséges, ha maga a közvetetlenül 
érintett gazda-osztály nem veszi kezébe az ügyet 
azzal a komolysággal, melyet az okvetetlenül 
megkiván. 

A cselédtörvénynek a mezei munkásokra 
vonatkozó fejezete sürgősen módosítandó. Biztosí
tani kell a gazdát az ellen az eshetőség ellen, hogy 
a munkások jogosulatlan sztrájkja miatt termése 
tönkre menjen, másrészről meg kell védeni a mun
kást a kizsákmányolástól. Mily utón történjék ez, 
fölállíttassék-e a munkaadók- és munkásokból össase-
alkotott állandó jellegű munkatanács, vagy pedig 
esetről-esetre a szerződés alapján hivassék öí-sze a 
választott bíróság, az részlet kérdés, mely eldönt
hető igy is, ugy is. De okvetlenül el is döntendő, 

A férfiak kevésbé válogatósak mint a nők. 
Magától értetődik. A kinek eladó portékája van, 
annak kínálja, a kinél vétel kedvet talál és a kivel 
megalkudni tud. 

Miután a nő a vevő, nagyon természetes, ha 
válogatós. Ő fizet — hozomány czimen. Igaz, néha 
czudarul bele választ. De ha gabonát, gyapjút, bir
kát, ökröt, stb. féle állatokat vásárlunk, akkor is 
igen gyakran ki vagyunk téve annak, hogy a por
téka, midőn egy ideig birtokunk, az értéke nagyon 
alá száll és vagy sehogy, vagy csak nagy veszteség
gel adhatunk tul rajta. 

Volt egy gyermekkori leány ismerősöm — 
vagy mágnás lesz a férjem vagy senki — mondta 
mindig, fogyott az ifjúság, szaporodott az év, végre 
beérte egy fertály mágnással Szép kétszáz holdas 
tagot fizetett egy negyedrész emberért. Egy és fél 
év múlva se ember se föld. 

— No édes lelkem hol a te fertályos embe 
red? Könybe borult a szeme — se ember se 
pénz — soká válogattam, bele választottam. Na 
látod, nekwn csak feleseim vannak, de ezek hiven 
beszámolnak minden évben. Igaz ezek csak parasz
tok, de becsületes férfiak, mert dolgozni tudnak 
és birnak. 

Néhány évtized óta nagyot változott a világ 
itt minálunk. Adás, vevés; jövés, menés a.krajczár 
miatt. Márimár oda jutottunk, hogy hangos szóval 
kínálják a mi eladó van. Kufár lépett a vitézlő 
helyébe. Jól van ez igy. Ki meri kétségbe vonni, 
hogy kalmár, tollforgató, iparos kevésbé volna vitéz 
mint az, ki mindig sarkanyut penget, lovat tanit, 
puskát, ágyút sütöget. 

Most már nemcsak a pozsonyi diétákra hivat
kozhatunk, hanem a pozsonyi kárpitosra is. Igaz, 
hogy a kárpitos munkás vitéz férfi volt, ellenfele 
pedig csak egy sarkantyú pengető.gróf. 

Ezelőtt a ki minálunk kardot viselt külömbnek 
hitte magát annál aki dolgozott, vagy portékát vitt 
a piaczra. 

E tekintetben a földmiveléstigyi miniszter, a 
mint a képviselőházban ígérte, meg is teszi köte
lességét mielőbb. Ezt el lehetne törvénynyel intézni, 
de nem tartjuk erre valónak sem a minimális nap
számnak, sem a munkaidőnek sem az arató minimális 
keresetének megállapítását. A bérek magassága függ 
a kívánattól és kínálattól, a munkás részére biztosí
tandó létminimumtól, más oldalról pedig attól, vájjon 
a gazda mennyit bir fizetni. Mindezek a tényezők 
önmagukban és egymáshoz való viszonyukban folyton 
változnak s a törvénybe iktatott fix szabály több 
bajt okozna mint hasznot s állandó elégületlenség-
nek lenne forrása. Biztosítani kell azonban a szerző
dőknél az elhatározás szabadságát, azaz megtorolni 
a fenyegetéseket és megfélemlítést. Ez utóbbi esz
közök a lefolyó nyár munkái közt nagy szerepet 
játszottak és azt lehet hinni, hogy nem veszítik el, 
erejüket jövőre sem. Ezért kell ellenük törvény. 
Csalódnék azonban az, ki azt hiszi, hogy ezzel sokat 
érünk e l Aligha lesz ugy. A boszutól való félelem, 
ma is sok helyen csak ürügy volt a túlhajtott köve
telések igazolására. Jövőre, a midőn a munkások 
szolidaritása még inkább kifejlik, kívánságaik pedig 
szaporodni fognak, még inkább az lesz. A boszuval 
Való fenyegetésre a vezetőknek kevés helyen lesz 
szükségük, az eddigi eredmények elég biztosítók 
arra, hogy a nép még több hittel induljon utánuk, 
mint eddig s szívja magába azokon a tanításokon 
kivül, melyek a munkabér emelésére irányulnak, a 
hazátlan kozmopolitizmusnak, a vallástalan életnek 
és a fölforgató szocziálizmusnak tanait. A nép rebru-
talizácziójánák munkája ez ós annak, hogy olyan 
gyorsan halad s oly kora gyümölcsöket érlel: a fel
sőbb osztályok materíalismusán, leapadt ideális tö
rekvésein kivül még más oka van s ez az, hogy a mun
kások tényleg szervezkedve vannak, egyöntetűen 
járnak el, épp ezért minden egyéb előny mellett, 
mely a birtokos osztály kezén van, még is az előbb 
elnyomott munkások győznek. 

Megérti-e végül a gazdaosztály azt a tanulsá
got, mely e körülményben rejlik, belátja-e, hogy as 
egyes a szervezett tömeggel szemben mindig a rövi
debbet húzza és hogy rajta gyökeresen sem törvény, 
sem csendőr, sem más arkanum nem segit, ha tömö
rülni, egyöntetűen eljárni nem tud?Ha a munkások 
szervezett tömegeivel szemben egy nem kevésbbó 
jól szervezkedett gazdaosztály áll, akkor megtéve a 
fönt érintett törvényes intézkedéseket, arra az útra 
fog terelődni a dolog, mely a megoldáshoz vezethet. 
Ellenben a legkomolyabb bajok állhatnak elő és. 
nem lehetetlen, hogy a munkások fogózkodó köve
telményei veszteségessé teszik a gazdálkodást ott is, 

Most mindnyájan a piaczon vagyunk. Ha a 
vitézlő ősök felébrednének és látnák, hogy unokáik 
a pudli mellett, a hivatalokban milyen fáradhatlanul 
sürögnek a krajczárért. 

Talán lerángatnák czimtábláikat kacskaringós 
átok mellett szólva; hogy merted hatfaludi, hét-
faludi tizfaludi, Faludy ősi neved czégéraek kitenni, 
te ki Huba, Ond, Tas, Töhötömig viheted fel ősi 
nemességed fáját. Ha hivatalos akták mellett találná: 
te, te annyi vitéz ősök ivadéka, te körmölsz meg
görbülve mint a macska, szolga lettéi, eladtad 
magad ennyi meg ennyi havi rongyos forintért 1 

Bizony el, eladó most minden és meg is vásá
rolható most minden. Kereskedők lettünk mindnyá
jan. Fent és alant ad és vesz mindenki. Áruczikk 
minden. Kell rang vehetsz, kell czim nagyságos, 
méltóságos, vehetsz. Kell hivatal, ész, tehetség, férfi 
becsület, női erény, hűség-eskü, barátság, szere
lem stb., stb. vehetsz, lelkifurdalás nélkül vehetsz, 
hiszen eladó. 

Ezek a portékák a nap bármely órájában 
vásárolhatók, mert a kinálat folytonos. Az év bár
mely szakában a piaczon vannak vele az emberek, 
ugy télen, mint nyáron, tehát igen mindennapi 
czikkek. Nem ugy a káposzta, retek, paszuly, répa, 
petrezselyem, paradicsom: ezek különlegességek, 
mert évente csak egyszer kaphatók friss minő
ségben. Nagy is a kereslet, a fiatal menyecskék 
sietnek is venni, hogy ha a kedves urok haza jön 
a hivatalból, vagy üzletből, friss veteményből ké
szült főzelékkel, meg a húshoz paradicsommártással 
várhassák. 

-— ügy-© édes lelkem uracskám jó ez a 
paradicsom szósz, de milyen drága, Öt krajczár volt 
ez a kis mártásra való, hanem jó, valóságos 
élvezet. 

— Igen kis mamám a paradicsom élvezete 
drága, de jó és ami élvezetet nyújt, azért bármilyen 
ár se nagy, «. , - ' • . « •« 

Bignio Emíl ia . 



DEBBECZEN-NAGYVÁRADI ÉKTESITŐ. 

a hol ma még nem az. Arra a jövőre, mely így 
kifejteni fog, nem is merünk gondolni, hisz ez a 
nemzet törzsének végleges szétmállását jelentené. 
Hová lesz a nemzet földbirtokos osztály nélkül? 
Boldogulni fog talán a munkásosztály ? Tönkre tett 
birtokosság mellett soha. 

Arra nézve, hogy a növekvő bérek kinek válnak 
javára, azt feleljük; hogy az uzsorásoknak 1 Azok 
veszik át az eladósult munkástól persze olcsón, a 
kiszolgált arató részt, a jó drágán számított árak 
vagy kölcsönpénz fejében. Abból a küzdelemből, 
mely az ur és munkás között folyik, övék a haszon, 
amazoké a harcz és elkeseredés. 

A gyorsan fejlődő viszonyok előtérbe tolják a 
gazdák szervezkedésének meglehetősen elhanyagolt 
ügyét. Mi csak ennek segítségével látjuk a kérdést 
igazán orvosolhatónak, csak akkor fog kiderülni az 
is, vájjon nem táplálják ezeket a mozgalmakat olyan 
elemek is, kik a helyzet uraivá emelkednek föl. 

Darányinak e kérdésben adott válasza nagy 
mértékbe kiemeli a szövetkezés fontosságát és 
pedig teljes joggal már azért is, mert ez intézmé
nyek közelebb hozzák a munkást és munkaadót, 
kölcsönös előnyére mind a kettőnek. 

Azonban annak a meggyőződésnek fölsarjad-
zását nem szabad megengedni, hogy majd csak segit 
az állam, mert az államnak önmagában lehetetlen 
e bajokat gyökeresen orvosolni. A gazdának is talpra 
kell állani, hiszen az ő dolgukról van szó. 

Vidéki hirek. 
— Magyarország czimere. Eddigelé 

művészi szabadossággal rajzolták meg a festők 
Magyarország czimereít, melyeknek pontos és hite
les megállapítása végre is elkerülhetetlenül szüksé
ges lett. A kormány tehát elhatározta, hogy meg
festeti a kis-, közép- és nagy czimereket azon 
útmutatások alapján, a melyek Ipolyi Arnold müvé
ben találhatók. A czimerek megfestését Jancsó Lajos 
nagyváradi rajztanárra bizták, a ki már elkészült a 
munkával s bemutatta azt a kormánynál, mely 
változtatás nélkül elfogadta a terveket. A rajzok és 
festések mintáját alkalmasint sokszorosítják s meg 
küldik a törvényhatóságoknak. 

— Gyalog a Szentföldre. Azoknak, akik 
arról panaszkodnak, hogy a magyar köznépből ki
veszett a vallásosság, élénk czáfolatául szolgál az 
a szinte középkori fanatizmusra valló eset, a mely
ről aradi tudósítónk értesit bennünket. Aradmegyé
ből ugyanis egy csupa földművesből és munkás
emberből álló csapat indult el, hogy gyalog, mezít
láb a Szentföldre zarándokoljon. A csapat most már 
Szerbia felé jár, ahonnan Görögországon és Kis-
Ázsián keresztül teszi meg e nagy utat. Az ország
ban még megtartják rendes ruháikat, a melyeket a 
mint a külső országokban érnek, fekete csuhával és 
keresztes bottal cserélnek föl. Igazoló könyvet 
visznek magukkal, a melybe minden község papja, 
a melyen áthaladnak, beirja nevét. Zárdákban és 
klastromokban, a melyeket útba ejtenek, ingyen 
ellátásban van részük, de különben nem koldulnak. 
Pálya Mátyás gyoroki plébánosnál mindegyik egy 
összeget helyezett el, a melyből időnkint küldenek 
utánuk. A zarándokokat egy Boros András nevti 
földműves vezeti, a ki már egyizben megtette ezt 
az utat. A csoport körülbelül húsvét táján érkezik 
meg Jeruzsálembe. 

— Szatmárhegyi ritkaság. T i m ó k 
Györgyné f* hó 12-én három egészséges gyermeket 
szült. Mind a három gyermek valamint az anya is jó 
egészségnek örvendenek. Az ikrek közül 2 fiu és 1 
leány. Valóban ritka szerencse, azonban hisszük, 
hogy a szegónysorsu anya szerencséjében nem 
mindenki osztozna készséggel ! 

— Véres verekedés. Eamocsaházáról 
értesítenek, hogy ott a cséplőgépnél alkalmazott két 
suhancz összeczivódott és a suhanczok egyikének az 
apja Zakor István egy-egy pof után szétválasztotta 
őket. Ezt meg a másik suhancz atyafisága nem akarta 
helybenhagyni, hanem vasvillára, rudakra kaptak és 
Zakor Istvánt a földre verték. A gyermekek által 
kezdett czivódásnak véres verekedés lett a vége, 
mely a bíróságnál nyer befejezést. 

— Eladott feleség. Nem mindennapi vásár 
esett meg Szatmármegye egyik községében, melynél 
az eladó és vevő szerepét egy-egy férfi vitte, az 
adás-vétel tárgyát pedig asszony képezte, a kit a 
férje 7 forintért adott el, a mi ellen az asszony leg-
kevésbbé sem tiltakozott. Az eladó egy kohómunkás, 
akinél egy erdőőr lakott. Utóbbi beleszeretett a 
kohómunkás szemrevaló feleségébe, a ki urától 
elváltán élt, de hogy törvényesen is elváljanak, abba 
a férje sehogy sem akart beleegyezni. Az erdőőr 
azután megvette az asszonyt. Leitatta először is a 
férjét és ily állapotban megvette tőle 7 írtért a fele
ségét és hogy a vásárnak annál nagyobb legyen a 
nyomatéka, a kövekező kötelezvény irták alá: 
Kötelezvény, Alulírottak személyesen bizonyítják, 
miszerint folyó évi április hő 6-án megesküdött 
feleségemet eladom 7 forintért M. A. magyar királyi 
erdőőrnek azon feltétellel, miszerint sem testemnek, 
sem lelkemnek nem kell. — A lakás és vete-
ménymagotj azt megosztjuk. Továbbá minden hó
nap 2-án én, M. A. erdőőrnek 2 forintot, azaz két 
forintot fizetek F. J.-nek. Kikötöm azon pontot, hogy 
ha esetleg bármi kis bántódásom lesz, akkor bár
mely bíróság által beperelni lehessen. Következnek 
ezután az aláírások, 2 tanú előttemezése mellett, a 
kötelezvény hátán a kohómunkás elősmeri, hogy a 
7 forintot, mint a felesége árát megkapta. A kohó
munkás a feleségét az esküvő után nem is egészen 
öt hónapra eladta, megfelelvén ezzel a népdalra, 
mely azt kérdi: Elmultak a mézeshetek: Asszony 
mit csináljak veled ? 

Leányszöktetö káplán. Csinos kis 
leányszöktetési história most a beszéd tárgya Rozs
nyóban, abban a régi püspöki városban. A história 
egyik hőse egy csinos, fiatal káplán, a másik hosej 

pedig a püspöki titkár nem kevésbé csinos imoka-
huga, aki még alig töltötte be a tizenhetedik évét. 
A káplán és a szép leány a templomban ismerkedtek 
meg. A leánynak gyönyörű hangja volt és ünnepek 
alkalmával rendesen közreműködött a templomi 
zenekarban, a hol a fiatal káplán hegedülni szokott. 
Az utóbbi időben a rendesnél sűrűbben járt a leány 
a templomba énekelni, nem mint azelőtt: csak nagy 
ünnepeken. A családban senkinek sem tünfc ez fel, 
mert a leányt igen vallásos nevelésben részesítették. 
Senki nem is sejtette, hogy a szép leány nem éne
kelni, hanem csókolózni jár a kórusba. Összebarát
kozott nagyon a csinos káplánnal, aki egyszer csak 
megkérdezte tőle, hogy akar-e a felesége lenni. A 
szép leány boldogan mondott igent, mire a káplán 
előadta, hogy ebben az esetben meg kell szökniük, 
mert különben nem veheti feleségül. Megállapodtak 
tehát a szökésben és a leány a fiatal káplán társa
ságában egy késő este, a mikor már kevesen jártak 
az utczán, elhagyta Rozsnyót. A káplán levelet 
hagyott hátra, amelyben megírta, hogy nem óhajt 
többé imádkozni a menyországért, mert megtalálta 
már azt a földön és hogy ne is keressék őket, ugy 
sem akadnak a nyomukba. 

— Megőrült menyasszony. Mindszenten 
a napokban izgalmas eset történt. Egy menyasszony, 
a falu legszebb leánya megőrölt abbeli elkeseredett 
ségében, hogy a vőlegénye az esküvő napján csúfosan 
faképnél hagyta. A szerencsétlen leány szüleinek 
házában már össze is gyülekezett a lakodalmas nép, 
mikor az apa levelet kapott a szomszédfaluban időző 
vőlegénytől, hogy csak abban az esetben jön el a 
lakodalomra, ha a hozományból 800 forint előleget 
küldenek neki. Csak 500 forint volt azonban a ház 
nál, amit az apa el is küldött a vőlegénynek, melylyel 
aztán a jeles férfiú megszökött. 

— Menekülés a büntetés elől. Két 
héttel ezelőtt borzalmas katasztrófa színhelye volt 
Rózsahegy városa, Az épülő félben levő városháza 
nagyméretű súlyos kupolája lezuhant, magával 
ragadva az állványokat és össze-vissza zúzva a 
munkásokat, kik közül többen meghaltak és sokan 
egész életükre nyomorékok lettek. A szerencsét
lenség okozói: Vorrel városi építész és a vállalkozó 
ellen megindították a vizsgálatot, azonban az egyik 
vádlott megmenekült a büntetés elől. Vorrel mérnök 
ugyanis öngyilkosságot követett el. 

— Megölte a feleségét. Az ó-becsei 
szolgabiró-hivatal tornáczán megrázó családi dráma 
történt. Molnár József odavaló bognár, aki már 
régóta külön él a feleségétől, mindenáron arra 
akarta kényszeríteni az asszonyt, hogy térjen vissza 
a házához, Mivel az asszony vonakodott, a férj kar
hatalommal akarta hitvesét visszavenni és a szolga
bíró elé idéztette őt. Amikor hazajöttek a hivatalból, 
az asszony sirva fordult el az urától, aki erre egy 
hosszú bicsakkal fölmetszette a szerencsétlen 
asszony hasát. Molnárné a kórházban vivődik a 
halállal, a feleséggyilkos pedig e szavakkal jelent
kezett a bíróságnál: Most már becsukhatnak, mert 
megöltem a hütelent 1 

— A rendőr pisztolya. A fővárosi Her-
mina-ut 38 számú házban levő rendőrtanyán nagy 
szerencsétlenség történt. Egy rendőr, a mikor á 
pisztolyát tisztogatta, véletlenségből agyonlőtte 
egyik társának a feleségét. Az eset a következő: 
Fekete Dávid. 1380 számú rendőr a Hermina-ut 38. 
szám alatt levő rendőri őrszobában a revolverét 
tisztogatta. Éppen tarsolyába akarta tenni, mikor a 
fegyver elsült s a vele szemben üldögélő Havran 
Julánna, az 1046. számú rendőr felesége haha 
bukott le a padlóra. 

— Falusi Otthello. Maczkovicz Béla alig 
négy-öt hete vezette oltárhoz Lászlófalva legszemre-
valóbb leányát a szép Bálint Julist. Mikor a tüzes 
szemű menyecske az ura mellett elturbékolta s 
mézeshetek első gyönyöreit, valahogy megakadt a 
tekintete egyik szolgáján. Megint ölelkezni, csóko-
ózni vágyott, csakhogy most már nem az urát. 
Maczkovicsnak hamar füléhez jutott a falu hangos 
sugdosása, a féltékenység vad férge rágódni kezdett 
lelkén. Egy reggel aztán, mikor a felesége az istálló 
ajtóban a legénynyel beszélgetett, ugy vágta fejbe, 
hegy szörnyet halt. 

— E g y honvéd ezred ünnepe. A maros
vásárhelyi 22-ik honvédezred egyik tartalékos had
nagya: Szamossy László festőművész, Munkácsy 
első mesterének a fia, idei bevonulása alatt meg
festette a honvédség főparancsnokának, József fő 
herczegnek az arczkópét, amelyet az ezrednek aján 
dékozott. A honvédezred tisztikara elfogadta az 
értékes ajándékot s a főherczeg arczképét nagy 
ünnepélyességek közt fogja leleplezni. 

—- A turdosini ünnep. Hazafias és lélek
emelő ünnepet ült a napokban az árvamegyei 
Turdosin nagyközség lakossága. Ugyanis a millená
ris emlékoszlopot leplezték le, mely alkalommal 
nemcsak a környék, hanem az egész megye tótajku 
lakossága sereglett az ünnep pzinhelyére. A nép 
összegyűjtött filléreiből emelték a diszes emlék
oszlopot. Az emlékoszlopot Viecho plébános fölszen
telte, majd fenkölt hazafias beszéd kíséretében 
átadta a városi hatóságnak gondozás végett. Majd a 
turdosini dalárda énekelte el a Himnuszt, mire a 
város birája átvette az emlékoszlopot és felolvasta 
a diszgyülés jegyzőkönyvét. Ennek megtörténte után 
két fehérruhás leányka babérkoszorúkat helyezett 
az emlékkőre. Az ünnepélyt a szózat eléneklése és 
hála-istenitisztelet rekesztette be. Délben 75 terítékű 
társasebéd volt. 

— Árpád-szobor Ráczkevén. A Csepel
sziget egyik legszebb fekvésű községe: Ráczkeve 
lélekemelő ünnepségre készül. A község szoborral 
örökíti meg Árpád vezér emlékét. A nyolcz méternyi 
magas karcsú oszlopon nyugvó érczemléket Szász 
Gyula szobrász már elkészítette és a szép szobor 
már ott van a történeti nevezetességű ráczkevei 
parkban, a melyet a király ajándékozott a községnek. 
A felavatási ünnep a jövő hónap 26-án lesz és ezen 
a napon adják át a forgalomnak a ráczkevei uj vas 
hidat is, amelyet Árpád hídjának neveznek el. 

HÍREK. 
.— Istenitisztelet. Ma (vasárnap) az isteni

tisztelet az ev. ref. templomokban következőleg 
ieend: kistemplomban: Diesőfi József lelkész; új
templomban : Bélteky Lajos s. lelkész; ispotály
templomban : Mitrovics Gyula lelkész, üj kenyérre 
úrvacsora osztás 

— A z ev, ref. egyház iskoláinak tanévet 
megnyitó, istenitisztelettei összekötött ünnepe szep
tember 1-én reggel 8 órakor leend a kistemplomban 
és a Kossuth-utczai templomban. 

—Kántorpróba az ev. ref. egyháznál. 
A Szotyori Nagy Károly elhalálozása folytán meg
ürült ref. ónekvezéri állásra az orgonista kántorok 
nyivános próbája e hó 25-én Yolt a Kossuth-utczai 
ev. ref. templomban. A vizsgáló bizottság elnöke: 
Mitrovits Gyula ref. lelkész, tagjai pedig: dr. Ujfa-
lássy József orvos, Simonffy Emil a zenede igazga
tója, Márton Imre ügyvéd, Szilágyi Imre ügyvéd, 
Varga József zenetanár volt. A bizottság a próba 
programmját két részre osztotta: A kötött és szabad-
versenyre. A kötött verseny tárgyát képezte a Sz. 
Nagy Károly féle karénekből kiválasztott 82. számú 
praeludium s ezzel összekötve orgona kísérettel a 
145-ik zsoltár. A szabadversenynól a jelöltek tetszé
sük szerint szabadon választottak egy előjátékot és 
éneket, a melyet saját maguk kisértek orgonán. — 
Végül pedig soló énekbeli képességüket mutatták 
be. A próba 8 órakor kezdődött és fél 12 volt, mire; 
befejeztetett. A 12 pályázó közül 3-an és pedig 
Szotyori Nagy Károly, Persenczky Károly és Tóth 
István nem jelentek meg, mig a többi 9 a pályázati 
kérvények beadásának határideje alapján megálla
pított sorrendben tartotta bemutatóját. Elsőnek 
Nagy András nagyszalontai orgonista kántor lépett 
a kórusra, ki különösen hatalmas bariton hangjával 
tűnt ki, azután Gzirják Gyula kunhegyesi, Nánai 
Szűcs Ferencz mezőtúri, Veress Yilmos téglási, 
Nagy Sándor makói (remek bariton hang), Egyedi 
Sándor szegedi, Beké Antal hajdúböszörményi (ki
váló zenei képzettséggel) Tóth Lajos hajdúszoboszlói 
és Kovács Mihály debreczeni orgonista kántorok és 
zenetanárok mutatták be képességüket. A pályázat 
eredménye általában kielégítőnek mondható s a 
bizottság rögtön el is készítette az egyes próbákról 
a jelentést, a melyeket elbírálás végett Mitrovits 
Gyula elnök a presbytériumhoz fog beterjeszteni. A 
képességek elbírálásánál különösen a zenei tudásra 
helyezik a súlypontot, A választás a jövő hó 5-éru 
van kitűzve, a melynek eredménye azonban a pályá
zók nagy száma miatt előre nem látható. 

— A debreczeni kir. ítélőtábla hivata
los helyiségének fűtésére az 1898-ik évre 630 köb
méter száraz hasábos tölgy vagy bükkfára és 32 m. 
m. pirszénre (koaksz) lóvén szükség, azok beszer
zésére f. é. szeptember 16-iki lejárattal nyilvános 
árlejtést hirdet. A szállítás részletesebb feltételei a 
táblai elnöki titkár irodájában megtekinthetők. 

— Presbiteri közgyűlés . Az ev. ref. 
presbitérium ma egy hete Némethy Lajos lelkész ós 
Szinay Gyula orsz. képviselő elnöklete alatt köz
gyűlést tartott, melyen számos fontos ügyet intéztek 
el. A Rab László és Ménes András halála következ
tében megüresedett presbiteri helyeket a legköze
lebbi gyűlésen, szeptember hó 5-én töltik be. Az 
egyházkerületi egyházi főjegyzőségre uj szavazás 
rendeltetvén el, a debreczeni egyház a maga tiz 
szavazatát újból s ezúttal egyhangúlag Diesőfi 
Józsefre adta. Bejelentették, hogy az orgonista 
kántori állásra 12 pályázat érkezett. A próba ének
est és orgonázást Mitrovics Gyula indítványára nem 
a kistemplomban, hanem az uj templomban tartják 
meg, a melynek orgonája e czélra alkalmasabb. 
Somogyi Pál főjegyző előterjasztette, hogy a presbi
terek egy negyed része az óv végével kisorsolandó 
8 ezek helye választás által töltendő be. A közgyűlés 
ennek folytán a választást deczember 27. és 28-iki 
napjára tőzte ki s elhatározta, hogy szavazati jogot 
azok gyakorolhatnak, a kik múlt évi adótartozásuk
nak november 27-én d. u. 5 óráig eleget tesznek, 
valamint azon újonnan felvett tagok, akik idei egy
házi adójukat ugyanazon határidőig lefizetik. Fontos 
tárgya volt Jmég a közgyűlésnek a kollégiumban levő 
V. és Vl-dik elemi osztályok kitelepítése, a melyet 
a főiskola gazdasági tanácsa rendelt el, miután már 
1894. óta sürgeti évente a városi tanácsnál, az elemi 
iskola kitelepítését. A presbitérium sürgősen még
keresi az elemi iskolai vegyes bizottságot, hogy e 
két osztály elhelyezéséről gondoskodjék — ha más
ként nem lehet — ideiglenesen bérházba vigyék; a 
városi tanácsot pedig felkéri, hogy a központi elemi 
fiúiskolát a jövő évben építtesse fel. 

— Kinevezések. A debreczeni kir. Ítélő
tábla elnöke Újhelyi Józsefet és Zilahy Lajost, a 
vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe segéd-
dijas joggyakornokká nevezte ki. 

•— A törzsgulya felfrissítése. A törzs
gulya állománya közelebb ismét két pompás magyar 
fajú bikával gyarapodott. 

— A közvágóhidat pénteken délelőtt 
megtekintette B e á k nagykanizsai polgármester. A 
vágóhíd berendezése nagyon meglepte a dunántúli 
vendéget, nem is késett ennek kifejezést adni. 

— A debreczeni dalegylet hazaérke
zése. Dalegyletünk ma (vasárnap) d. u. 3 óra 47 
pérczkor érkezik haza tizenkét napig tartott fárasztó 
hangverseny körútjáról. 

— Steinfeld Mihály nagybirtokos még 
mindig súlyos betegen fekszik puszta-macsi kas
télyában. 

— A z első magyar debreczeni asztal
társaság, mely a jótékonyság gyakorlásán kívül a 
hazafiúi erények gyakorlását s ápolását is egyik fel
adatául tűzte ki, e hó 24-én este kegyeletes módon 
ülte meg Kossuth Lsjos névnapját. Társas össze
jövetelt rendezett a „Debreczen" vendéglőben, 
melyen mintegy 100-an jelentek meg, köztük számos 
nő. Vetéssy Béla elnök állott fel legelőbb s szólt. 
Kifejtette mért gyűltek egybe, majd Kossuth Lajos
ról beszélt s arra kérte a jelenlevőket, amilyen 
lángolón szerette Kossuth a hazáját, épugy szeressék 
ők is. Megemlítette azt is, hogy neki kétszeres gyásza 
volt Kossuth halála napján 1894. márczius 20-án, 

turini remete kiszen-

SfwL U ? y f r - ° r k ^ a Z Ő -éd?S a a y j a i s r a v a t a l o n> már ezért sem haladt kellő gyorsasággal. De ismerte mikoi a távíró a szélrozsa minden irányában elvitte kötelességét, ismerte a nehézségeket, ismerte a 

mély megilletődést keltett így végezte>: Testede 
elfedhették, hamvaidat eltakarhatták, az enyészet 
diadaimaskódhatik aczél, izmos szervezeteden, de 
nincs, nem lehet a sorsnak oly zord csapása mely 
drága emlékedet és eszményi lelkedet tőlünk elra-
bolhatná. Add is óh Istenem, hogy az ő emléke, az 
Ő lelke azon frissen, azon üdén veluak maradjon, 
hogy tovább harczolbassunk magasztos^ eszmekért 
Ezért könyörgünk. És ezért, hogy neked, amennyit 
hazádnak használtál, amennyi érdemet szereztél a 
közügvek körül, amennyi szeretetet árasztottál 
embertársaidra, amennyi boldogságot nyújtottál 
mindazoknak, kik hozzád közel jutottak és első 
sorban családodnak, imádott hazánknak, meg nekünk 
— hódoló követőidnek — legyen ép oly csendes, 
békességes és nyugalmas megtört testednek örök 
pihenése. Ámenl Az asztaltársaság gyűjtést is ren
dezett s szép összeg gyűlt egybe a segélyezendő 
özvegyek és árvák részére. Számos beszéd és 
felkőszöntő hangzott még el, mig a társaság 
együtt volt. - _ 

—RománfőtörzsorvosBebreczenben. 
Georgescu Konstantin dr. ezredes, főtörzsorvos a 
román hadseregben, városunkba érkezett. 

— E g y titokzatos ügyben tart most 
vizsgálatot a debreczeni kir. ügyészség. Ugyanis 
Csorna Sándor béres tanyai majoros, ki Jobbágy F. 
tanyáján szolgál, egy 7 hónapos gyermek hullát, 
illetve magzatot hozott be Varga Emil halott kém
hez az eltemetésre engedélyt kérvén. Miután a hul
lán olyan sérüléseket talált az orvos, a melyek csakis 
erőszakos magzathajtás által származhattak és mi
után a gyermek eredetére vonatkozólag Csorna Sán
dor mindeféle felvilágosítást megtagadott, az ügyet 
áttették a kir. ügyészséghez, mely ez ügyben a vizs-
latot megindította. 

— Közvilágításunk rendezése. Köz
világításunk rendezése ügyében tegnap (szombat) d. 
u. tartották meg a gyűlést. Erre Simonffy I. kir. tan. 
polgármester a következő meghívót bocsátottak ki: 
Meghívás, a város közvilágítása ügyében, 9143/158. 
1897. tkgy. sz. határozat alapján a 8586/1897. sz. 
tanácsi végzéssel kiküldött bizottsságnak. 1897. 
augusztus hó 28-ik napján szombaton d. u. fél négy 
órakor a városháza nagy tanácstermében tartandó 
ülésére. Tárgyak: 1. A hazai városokhoz intézett 
körlevél és kérdőpontokra beérkezett válaszokról 
kimutatás és jelentés. 2. Javaslat a közgyülesileg 
kitűzött pályázati feltételek és hirdetmény szöve
gére, esetleg behívandó szakértőkre vonatkozólag. 
3. A tanács által f. év szeptember 1-ére elrendelt 
bizottsági jelentés megállapítása. Debreczen, 1897. 
augusztus 24. Simonffy Imre kir tan., polármester, 
biz. elnök. — Ezen első bizottsági ülésre a kiküldött 
tagokon kivül meghivattak a tanács tagjai, a helyet
tes főmérnök Tikos Imre, György Kálmán mérnök 
és világítási felügyelő, továbbá Szabó Kálmán városi 
bizottsági tag mint a nyilvános versenytárgyalásnak 
és a három pályázati kérdésnek közgyüiésileg indít
ványozója. 

— A karczagi ipartársulat tiz éves 
fennállásának emlékéül helyi iparkiálliás rendezett, 
melynek ünnepélyes megnyitása vasárnap folyt le 
Kamaránkat ez ünnepélyen Mayer Emil és Serly 
Ede alelnök és Grünvald József segédtitkár kép
viselték. Ezenkívül még mintegy tizenöt előkelőbb 
iparosunk rándult át a kiállításra. A minisztert Zay 
Adolf miniszteri tanácsos képviselte és Binder Lajos 
iparfelügyelő. Az országos iparegyesület képvisele
tében gróf Zichy Jenő Gelléry Mor és Ték Endre 
jelentek meg. 

— Az V. és VI. elemi osztályok. Az 
elemi iskolai vegyes bizottság pénteken (aug. 27.) 
ülést tartott, a melyen részt vettek: Kiss Áron püs
pök elnök, Simonffy Imre főgondnok, Néme'hy La
jos, K. Tóth Kálmán, Diesőfi József, Mitrovics 
Gyula, Ábrahám László v. tiszti főügyész, Roncsik 
Lajos kulturtanácsnok, Tikos Imre hely. v. főmér
nök, Szikszai Szabó László, Dávid Mihály és Jeney 
Szabó Miklós előadó-jegyző. A gyűlés kimondta, 
hogy a már elfogadott központi elemi iskola felépí
tése az 1897 —98. tanév folyamán mulhatlanul tör
ténjék meg, elhatározta, hogy a város tanácsa 
kéressék fel, miszerint a Csapo-utezai Barcsay-féle 
telken levő termeket az V. és VI. elemi osztályok 
czéljaira tétesse sürgősen alkalmassá és végrehaj
tásával M i t r o v i c s Gyula iskolaszéki elnököt 
bizta meg. 

— Új dalárda. „Petőfi dalkör8 czimmel uj 
dalegylet alakult városunkban, mely eddig már 30 
taggal bir. Az uj dalegylet alakításán Borús Béla és 
Király Ferencz városi hivatalnokok fáradoztak. Az 
alapszabályokat már legközelebb felterjesztik jóvá
hagyás végett a belügymiuiszterhez. 

— A folyó hó 25-én a Kossuth-utczai uj 
templomban megejtett próba orgonázás eredményé
nek megállapítása végett ma (vasárnap) esti 6 
órakor gyűlnek össze, az egyház tanácstermében, a 
bíráló bizottság tagjai: főt. Kiss Áron püspök; 
ngos Simonffy Imre főgondnok, Simonffy Emil, Dr. 
Ujfalusi József, Márton Imre, Szilágyi Imre, Varga 
József tanár. 

— Tisztelgés. A helybeli ev. ref. tanító
testület tagjai tejes számban jelentek meg Mitrovics 
Gyula lelkésznél, hogy mint iskolaszéki elnököt uj 
állásában üdvözöljék. Sáfár László test. elnök egy
szerű keresetlen szavakkal üdvözölte a tanítóság 
vezérét, kikhez szeretettel és bizalommal jöttek az 
evezősök, hogy fölkérjék őt, á népnevelés hajójának 
a kormányozás útmutatásra, segítségre. Mitrovics 
Gyula azzal kezdé beszédét, hogy boldog lenne, ha 
nem pusztán udvariasság, vezetné hozzá a tanítókat, 
hanem a barátság, a munkatársi szeretet, mely* 
nélkül sem ő, sem a tanítók nem boldogulhatnak, 
mig egyesült erővel fölemelhetnék Debreczen nép
oktatását olyan magas színvonalra, hogy a bekövet
kezendő nagy társadalmi forrongás rázk'ódtatás 
nélkül hagyná szeretett városunkat, mert ezt csak a 
család és iskola közreműködése akadályozhatja meg. 
Ez volt az egyik aggodalom, mely uj hivatalának 
elfoglalásánál lelkét elfogta, másik az, hogy a mi 
iskoláinknak kelleténél több a gazdája s iskolaügyünk 
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tanítói kart, amelynek segélyével a mostaninál 
nagyobb akadályokat is legyőzhetnek, azért köszö
nettel fogadja a vezéri ezimet, de tényleg munkatárs 
óhajt lenni. Á beszédre fölhangzó éljenzés és vidám 
eszmecsere zárta be a tisztelgést szeretett lelki
pásztorunknál. 

— R e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s a városnál. 
Á f. hó 26-án megtartott rendkívüli városi közgyűlés 
csekély érdeklődés, kevés tag jelenlétében folyt le. 
A legfontosabb s a közgyűlés egybehivását provo
káló vasúti munkástelep kérdése eldöntetlen maradt, 
nem levén szavazatképes a közgyűlés. Majd szep
temberben fogják újra szinrehozni. Botos Lajos 
erdésznek a savósguti erdőn 6 éven keresztül sike
resen tett fásítási munkálatáért 500 forintot meg
szavaztak. Más lényeges tárgy nem is volt. 

—A debreczeni dalosok Mihály szob
ránál. A debrczeni dalegylet Szerbia fővárosában 
buesuzásul megkoszorúzta Mihály fejedelem szobrát, 
ami megható jelenetté fejlődött. A szerbek csak
hogy szét nem szedték a magyarokat és leírhatatlan 
zsiviókkal köszönték meg Debreczen lakosainak e 
szívből fakadt kegyeletét. 

— A szovátiak milliós pöre. A szová-
tiak félszázad óta pörölnek Debreczennel, melynek 
Szováton hatezer hold földje van. A pör a birtok 
egy része miatt foly, de a szovátiak még mindig 
elveszítették s újra elülről kezdték. Egy ideig maga 
a község volt a felperes, de ez végre belenyugodott 
a város és a lakosság között létrejött egyezségbe. 
Most a volt úrbéresek ez egyezség alapján uj port 
indítottak 2002 kath. hold föld és annak két millió 
forintra becsült haszonélvezete miatt. Ezúttal sem 
mosolyog feléjük a szerencse, mert a kir. táblán 
már ők vesztettek. Innen a kúriához vitték a költ
séges ügyet. 

—Beira tások afelsobh l eány i sko lába . 
Az ev. ref felsőbb s ezzel kapcsolatos elemi leány
iskolában már előjegyzett s a még üres néhány 
helyre felvehető növendékek beírása e hó 29-étől 
szeptember hó 4-ig naponként délelőttf 8— 12-ig, 
délután 3—5 óra közt eszközölhető. A beírás alkal
mával fizetendő elemi iskolai növendékért 10 frt 15 
kr; felsőbb leányiskolái növendékért az I—IV. osz
tályban 18 forint, az V—VI. osztályban 23 forint. 
Az igazgatóság. 

— Kole ranos t rasz P.-3Ladényban. P.-
Ladányban egy Nagy János nevű munkásember a 
koleranosztrasz tünetei között megbetegedett. 

— Tapolczay Dezső vőlegény. Tapol-
czay Dezső, a debreczeni közönség kedves ismerőse, 
a Vígszínház tagja eljegyezte Vízvári Mariska 
kisasszonyt. A boldog jegyespárt ez alkalommal 
számosan keresték fel gratulácziójukkal. 

— A földmivelésügyi miniszter le
irata Debreczen városához. A földmivelés
ügyi miniszter rendeletet küldött Debreczen város 
hatosához, a melyben kívánatosnak tartja, hogy 
miután a sertésvész elleni védekezésben a vérsavó
val végzett védőojtások kedvező eredményre nyúj
tanak kilátást, azzal kísérletek tétessenek. , 

— A szarvasmarhák behozatala. A 
földmivelésügyi miniszter sürgős rendeletben tu
datja Hajdumegyével, miszerint Bukovinából a ra
gadós száj- és körömfájás nagyfokú elterjedése 
miatta sertéseknek és kérődző állatoknak (szarvas
marha, juh, kecske) további intézkedésig szigorúan 
meg van tiltva a Magyarországba jvaló szállítása. 

— Hirdetmény. 8927/1897. Felhívatnak a 
szülők, gyámok s mindazok, akiknek gondjaik alatt 
óvóköteles, mindennapi és ismétlőköteles gyerme
kek vannak, hogy azokat a kisded-óvodai és nép
iskolai törvény rendelkezéséhez képest az iskolai 
év kezdetén beírassák s azok iskolába járásáról gon
doskodni kötelességüknek ismerjék, mert különben 
ellenök a törvény büntető szakasza a legszigorúbban 
fog alkalmaztatni. Debreczen, 1897. augusztns hó 
21-én. A városi tanács. 

— Eljegyzés . We b e r Lajos szegedi m. k 
kataszteri főmérnök fia Rezső debreczeni posta-és 
távirda segédtiszt eljegyezte öz'v. Tank ó Istvánné 
bájos, kedves és müveit leányát Mariskát. 

— Somló E m m a s ikerei . Somló Emma, a 
debreczeni születésű kis művésznő mielőtt kivonulna 
a főváros magyar színházába, Nagyváradon aratj8 
egymásután sikereit. A kedves kis művésznő a nagy
váradi közönség méltó kedveneze s rokonszenvének 
fényes tanújelét adta a napokban is, amikor is Somló 
Emmát, aki a „Próbaházasságti-ban Birike szerepét 
választotta jutalomjátékául, lelkes ovácziókban 
részesítette. 

• — Még két zdnamészárszék. Hogy 
milyen nagy szükség volt a mészárosok kartelljével 
szemben a zóna mészárszékre, semmi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a tagok száma ma már nagyon 
felszaporodott s ujabb zónamészárszékek felállításá
ról kellett gondoskodni. Két zónamészárszéket nyi
tottak meg, a hol a hús 40 krajczárért kapható. Az 
egyik a Gsicsogón van, ahol a szegényebb nép szük
ségét érzi annak, hogy közel olcsó húst találjon, a 
másikat a Nagy-mester-utcza végén a Seres házban 
.állították fel. 

—Ellenőrzési szemlék Debreozenben 
és Hajdumegyében. Az ellenőrzési szemléket 
Hajdumegyében és Debreczenben a következő sor
rendben fogják megtartani: Szeptember hó 17-én 
B.-Nánason, 18-án H.-Dorogon, 21-én és 22-én H.-
Böszörményben, 24-én és 25-én B.-Ujvároson, hova 
Csege és Egyek községek is tartoznak. Debreczen
ben október 4-én és 5-én lesz az ellenőrzési szemle 
s ide tartoznak Hadház, Téglás, Sámson Alsó- és 
Felső-Józsa, Mike-Pércs és Vámos-tércs községek. 

— A helybel i róm. kath. üu- és leány
iskolában az 1897—98. évre a beiratások szept. 
hó 1—4-ik napjain lesznek délelőtt 8 órától 11-ig, 
délután 3—4-ig. Tandíj egész évre 3 frt 20 kr, ezen
kívül 15 kr fizetendő az országos tanítói nyugdijalap 
javára. A beiratás helyisége a varga-utczai róm. 
katb. elemi fiúiskola. Debreczen, 1897, augusztus 
23. Az igazgatóság. 
..:"•—' Debreczeni ifjak kitüntetése. Az 

országos kerékpár-egyesület f. hó 12-én Budapesttől 
Siófokig rendezett versenyen két debreczeni ifjú: 
Szaitz Márton és Schiller Ferencz főgymn. VIII. o. 
tanulók szép kitüntetésben részesültek, amennyiben 

'a hosszú, 190 kilométernyi utat 4 óra alatt tették 
meg s az egylet ezüst éremmel díszítette fel őket, 

'— A debreczeni színház uj prima
donnája. Sugár Aranka, a debreczeni színtársulat 
jelenlegi primadonnája megválik a társulattól. Kom
játhy János igazgató már meg is kötötte a szerző
dést Juhász Ilonával, előbb a szegedi, most a pécsi 
színtársulat primadonnájává]. Juhász Ilonáról és 
pécsi szerepléséről ritkaságba menő dicséreteket 
olvastunk az egész téli szezon alatt a pécsi lapok
ban, minden szerepe, minden fellépése után általános 
volt az ottani sajtó elismerése. 

— Eljegyzés. B a k ó s Tibor a debreczeni 
ref. tanítóképezde tanára eljegyezte T ö r ö k Sarol
tát, Török Péter porroghi (Somogymegye) földbirto
kos leányát. — A kötendő szép frigyhez az egész 
város intelligencziájának jókivánatai fűződnek. 

— Eltiltott magyar mise. A hajdu-dorogi 
magyar"gör. kath. hivek között óriási forrongást és 
visszatetszést okozott F i r ez á k Gyula munkácsi 
püspök az által, hogy Márai-Pócson az egybegyűlt 
ájtatoskodó közönség határozott kívánságára sem 
engedte meg a magyar nyelvű misét. 

— Kozák János Szegletes-utcza 83. szám 
alatt lakó nős asztalossegéd, kinek már családja van, 
midőn felesége nem volt otthon, állítólag a fölött 
való bujában, hogy a felesége mellett tartott szere
tője őt megcsalta, egy kóez madzaggal a konyha 
gerendájából kiálló szegre kötötte magát. 

Irodalom és művészet. 
.' * A franczia k ö z t á r s a s á g elnöke Orosz 

országban jár, Vilmos német császár pedig már visz 
szajött onnan, — mind olyan politikai jelentőségű 
látogatások, melyek Európa jövőjére nagy behatással 
bírhatnak, A „Képes Családi Lapok" ez a kitűnő 
szépirodalmi hetilap ebből alkalomból bemutatja a 
német császár bevonulását Peterhofba, a peterhofi 
palotát, a szt.-pótervári téli palotát két oldalról. Nem 
mulaszthatjuk el ez alkalommal megemlíteni, kogy a 
„Képes Családi Lapok" különös élénkségét nagyrészt 
annak köszönheti, hogy kitűnő illusztráeziói mindig 
aktuálisak s igyazt nyújtja, a mi az embert leginkább 
érdekli. Előfizetési ára egy évre 6 frt, félévre 3 frt, 
negyedévre 1 frt 50 kr. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadó-hivatal (Budapest, Vadász-utcza 
14. szám, saját-ház.) 

* Komjá thyékró l olvassuk a „Máramarosi 
Lapok"-ban a következőket: „A legjobb igyekezet, 
a legigazabb törekvés, a legválogatottabb műsor, a 
társulat legkitűnőbb szervezettsége, a minden oldalról 
való beismerés, hogy a jelen társulattal nemes ambi-
czióban az eddig működött társulatok közül egy sem 
állná ki győzelmesen az összehasonlítást, nem képes 
jobb kedvre hangolni ezt a sok felől sújtott közönsé
get, mely más években nemcsak fölsölegét, de élet-
föntartásához szükséges filléreit is feláldozta a szi-
nészpártolás oltárára. Elveszett a kedv : sok százezer 
forint elpusztulása érzékeny sebet ütött ezen a sze
gény városon.— A kik a kisvárosi körülményekhez 
képest gazdag emberek voltak, leszálltak a szerényebb 
jobb módúak kategóriájába, a szerény jó módúak igen 
kis vagyonú emberekké váltak, mig számos pár ezer 
forinttal dicsekedhető családnak, talán a feje alatt 
levő párnája sem maradt meg teher nélkül. Tűzvész, 
árvíz nem pusztított el közönséget ugy, mint ez a 
pusztulás. Azt vismajor okozta, belenyugodtak, keser
ves szívvel elviselték, míg itt könnyelmű emberek 
gondatlansága sújtott le szörnyű csapásával. Belenyu
godni nem lehet. Szomorú, hogy a „színház" rovat 
sorai közé is sóhajokat kell vegyíteni. Azt halljuk, 
hogy a derék színigazgató, látva a nagy részvétlen
séget, más, jobb helyre készül. Sajnálnók, ha meg
történnék, bár azt reméljük, (de nem biztatjuk,) hogy 
a saison második fele jobb lesz. 

Sinay Lajos törvsz. hivatalnok, Bereezky Lajos v. 
hivatalnok, Zoltai Lajos a „D, E" f. szerkesztőjének 
szivünkből kívánunk utólagosan minden jót nevök 
napja alkalmából. 

B i g n i ó E m i l i á n a k Szellemes tárezá-
ját köszönettel közöljük. Kár volna annak a kitűnő 
tollnak megrozsdásodni. Oly rég volt már szerencsénk^ 
hogy azt hittük, — el is feledett bennünket. Szíves 
üdvözlet. 

F a z e k a s S. urnák Nyíregyháza. Csak mint 
fizetéses hirdetményt teszi közé a — kiadó hivatal. 

R . I . KI . A küldöttek közt van egy pár jó 
kezdetű p. o. 

Most is téged óhajt szivem 
Midőn már nem szeretsz engem. 
S elszálltak a Bzép remények, 
Most is csak téged szeretlek. 

De aztán nagyon elszélesedik,* később ugyanazok 
a gondolatok vannak jól, rosszul ismételve a verseiben. 
Csak kitartás, gond, ízlésre ügyelet sjól leszünk. 
Üdvözlet. 

Vasúti menetrend. 
1897. május hó 1-től. 

(Egységes vasúti zóna-idő szerint.) 

Debreczen—Budapest (M. áll. v.-tói.) 

Debreczenböl indul I Vonat I Érkezik 

Vegyes. 
— Újítás az időszámításnál. Belgium

ban ez évi május elsőtől uj óraszámitás, vagyis az 
óráknak 1-től 24-ig való jelzése hivatalosan életbe 
lépett. Az éjjeli óráknak a vasúti menetrendben 
kettős jelzése van: 0 jelzi a nap azon óráját, mely
ben a vasút indul, 24 pedig a nap azon óráját, mely
ben a vasút érkezik. Az éjfél és reggeli egyóra közti 
perczeknek O-hoz tizedes törtek alakjában való 
hozzáadásával jeleztetik. 

— Cryümölcsszállitás a vasutakon. 
Gyakran előfordul a vasúton, hogy a gyümölcsszál
lítmányokat elcserélik, amiből sok kellemetlenség 
támad. A magyar államvasutak kereskedelmi osztá
lyának vezetősége most elrendelte, hogy a feladott 
gyümölcsszállitmányokra fából vagy vastag papir-
lemezből készült táblácskákat erősítsenek, a melye
ket a feladók jellel és számmal, az állomások pedig 
állomási bárczákkal látassanak el. 

— Tandíjmentesség az ismétlő isko
lákban.- A közoktatásügyi miniszter, hogy az 
elemi iskolai tanítás sikerét biztosítsa, elrendelte, 
az állami és államilag segéíyzett községi elemi 
iskolákkal kapcsolatos iskolákra nézve a tandíjmen
tességet. Ezután tehát ezekben az iskolákban is 
ingyenes lesz az oktatás. 

Kis lutri. 1897. augusztus hó 25-én. 
Brünni 85 12 56 81 17 

Szerkesztői üzenetek. 
L a j o s n a p j á r a . Kovács Lajos tanár, Elek 

Lajos tanár, Dr. Nagy Lajos ügyvéd, Pongó Lajos 
egyh. adópénztáros, Gyarmathy Lajos egyh. hivatal
nok, Bólteki Lajos s. lelkész, Ganofszky Lajos keresk.^ 
Nagy Lajos hentes, Kímery Lajos városi hivatalnok, 

P.-Ladány1 

P.-Ladány. 
P.-Ladány. 
Budapest. . 
Budapest. . 
Budapest. . 

Királyháza. 
M.-Sziget.. 
M.-Sziget.. 
M.-Sziget.. 
M.-Sziget.. 

Szerencs. 
Szerencs. 
Szerencs. 

VegyesY. 
Tv. sz. sz. 
Szemólyv. 
Gyorsv. 
Személyv. 
Személyv. 

Debreczen—M.-Sziget 
Gyorsv. 
Személyv. 
Szemólyv. 

12.— 
3.48 
8.15 
8.53 

12.36 
10.37 

déli 
d. u. 
este 
regg. 
d. u. 
este 

5.30 
3.05 
4.07 
6.59 
7.58 

regg. 
d. u. 
d. u. 
este 

Gyorsv. 
Tv. sz. sz. 

1.28|d. u. 
5.24 d. u. 
9.45 este 
1.50 d. u. 
8.10este. 
5.45'regg. 

1.—íd. u. 
9.50 d. e. 

11.— este 
11.40este 

8.03jregg. 

Debreczen—Szerencs 
8.25 
4.02 
8.10 

regg. 
d. u. 
este 

Személyv. 
Szemólyv. 
Személyv. 

11.26 
7.07 

1 1 . ~ 

d. e. 
d. e. 
este 

Debreczen—Füzés-Abony 
Füzes-Abony 
Füzes-Abony3 

Debreczen—Nagy-Léta—Vértes 

4.42 
4.12 

regg. 
d.u. 

Vegyesv. 
Vegyesv. 

10.24id. e. 
7 56 d. u. 

N.Léta-Vértes 
NXéta-Vértes 

Debreczen 
B.-Szt.-Mihály 
B.-Szt.-Mihály 

8.35jregg. IVegyesv. j 10.46 
4.17|d. u. IVegyesv. | 6.20 

d. e. 
d. u. 

Btid-Szt.-Mihály—Tisza-Lök 
Vegyesv. 
Vegyesv. 

Tisza-Lök építés alatt. — 

5.28 
3.57 

regg. 
d.u. 

8.58 
6.20 

regg. 
d.u. 

1 Minden kedden. 
2 Csak Tisza-Füredig. 

Budapest—Debrezen. 

Debreczcnbe érkezik I Vonat I Indái onnan 
P,-Ladány... 
P.-Ladány... 
Budapest1... 
Budapest.... 
Budapest.. * . 
Budapest.... 

7.40 
5.16 

3.47 
5.54 
2.40 

regg. 
regg. 

d. u. 
d.u. 
éjjel 

Tv. sz. sz. 
Személyv. 
Gyorsv. 
Személyv. 
Gyorsv. 
Szemólyv. 

6.12 
4.08 
9.15 
9.40 
2.15 
7.05 

M.-Szigeta . 
M.-Sziget... 
M.-Sziget... 
M.-Sziget... 
M.-Sziget... 

M.-Sziget—Debreczen 
7.50 regg. Személyv. 

12.16 d. u. Személyv. 
6.58 d. u. Személyv. 
8.43 este Gyorsv. 

10.22 este Szemólyv. 

Szerencs—Debreczen 
Szerencs.. 
Szerencs.. 
Szerencs.. 

8.07 
12.21 
7.50 

regg. 
d. u. 
este 

Személyv. 
Személyv. 
Személyv. 

5.— 
6.— 
1.35 
4.— 
3.56 

5 — 
9.07 
5.13 

Nagy-Itéta—Vértes—Debreczen 
N.-Léta-Vértes 
N.-Léta-Vórtes 
Sá ránd 3 . . . . . . 

7.25 
3.18 
8.33 

regg. 
d.u. 
este 

Vegyesv. 
Vegyesv. 
Vegyesv. 

5.25 
1.05 
5.13 

regg. 
regg. 
este 
d. e. 
d.u. 
este 

regg. 
regg. 
d.u. 
d. u. 
d. u. 

regg. 
d. e. 
d.u. 

regg. 
d.u. 
este 

Büd-Szent-Mihály—Tisza-Lök— Debreczen 
B.-Szt.-Mihály 
B.-Szt.-Mihály 

8.14 
6.49 

regg. 
este 

Vegyesv. 
Vegyesv. 

5.25 
3.27 

— Tisza-Lök épités alatt.— 

Füzes-Abony—Debreczen 
Tisza-Füred... 
Füzes-Abony.. 
F.-Abony4 . . . 

| 8.— 
5.32 
7.47 

regg. 
d.u. 
este 

Vegyesv. 
Vegyesv. 
Vegyesv. 

4.18 
11.35 
5.22 

regg. 
d.u. 

regg. 
d. e. 
d.u. 

1 Csak P.-Ladányig. 
3 Csak Szatmárról. 
2 Ünnep- és vasárnapokon június l-től szep

tember 15-ig közlekedik. 
Csak Ohat-KócBig. 

Debreczeni piaez. 
Gabona árak. 1897. augusztus 24-én. 

Felső Közép Alsó 
ár ár ár 

Búza mm. 12.40 12.30 12.20 
Kétszeres „•' 9.20 9,10 9.00 

Rozs 
Árpa 
Zab 
Tengeri 
Köles 
Köleskása 
Burgonya 

m. 
» 

mm. 
» 
n 
a 
» 

8.10 
6.00 
6.00 
6.20 
5.50 

13.50 
2.00 

8.00 
5.90 
5.90 
6.10 
5.45 

12.— 
1.80 

7.90 
5.80 
5.80 
6.00 
0.— 

11.50 
1.60 

Szarvasmarha és ldvásár. 
Ló felhajtatott 500 db, eladatott 300 db. 

Marha felhajtatott 600 db., eladatott 500 db. 
Húsárak. 

Marhahús egy kiló 40—60, (kóser) 62 kr. 
Borjúhús 56-60 kr. Sertéshús 48 -60 kr. Juhhús 
38—40 kr. Szalonna m.mázsa 60—62, — háj 56 írt. 

Tűzifa: 1 öl tölgyfa 12 frt, nyárfa 7.— írt. 
Felvágatás 2 frt 40 kr, szállítás 1 frt 20 kr. 

Napszámárak. 
Férfi ellátással 1 . - ellátás nélkül 1.50 nő el

látással 50—60 kr, ellátás nélkül 75—80 kr, gyer
mek ellátással 40 ellátás nélkül 60 kr. 

Sertésvásár. 
Felhajtatott darab, eladatott 

sovány sertés páronként egy évesig — 
fél évesig , két évesig — — , öreg 
Kövér sertés kilója kr. 

db. Ára 
. más-

A szerkesztésért felelős 
a kiadótulajdonos: Zioherman Hermán. 

WYiEéTTmm. 

mm m k i n 
Hogy előfordult félreértések kikerültesse

nek, tisztelettel figyelmeztetik a nagyérdemű 
közönség, hogy a Ph, Suchard gyár az úgyne
vezett (Bruch Chokoladen) tört Chocoladét se 
nem gyártja, se pedig forgalomba nem hozza. 
A Ph. Suchard csokoládéja biztonsággal tisz
tán és legjobb minőségben, mint ösmeretes, 
ólompapir borítékba gyári védjegygyei és alá
írásával szállíttatnak. (1.) 

K ü l ö n l e g e s 

Csemegeszőlő 
és 

Őszibaraczk 
a hírneves 

Ujlétai szölBtelepröl. 
Kapható egyedül: 

Szabi Zsigmond 
k e r e s k e d é s é b e n 

Piacz- és Hatvan-utcza sa rkán . 
(258) 1—3. 

' ^ ^E ^ jft A ^ f c im <• <m i«^ iüfü nn n i?*í iÜK rfk IT f* * ** * "* ** *" l*™' 

250. szám. 
Az I S T V Á N gőzma lom- tá r su l a t 

ŐRLEMÉNYEINEK 

Az 1887. április hó 18-án Budapesten tartott 
általános malomgyűlésen megállapított s 1887. 
jun. 1-én életbe lépett eladási, fizetési és szállítás 
módozatokra vonatkozó egyezmények szerint 

N 
M 
M 
u 

u 

Kötelezettség és enged
mény nélkül 

készpénzfizetés mellett . 
Zsákkal együtt frtjkr frtjkr 

Asztali dara nagyszemfi. 
Szinte „ aprószemfi. 
Királyliszt . . . . . 
Lángliszt kivonat . . . 
Elsőrendű zsemlyeliszt . 
Zsemlyeliszt . . . . 
Elsőrendű kenyérlisst 
Közép kenyérliszt . . 
Kenyérliszt . . . . . 
Barna kenyérliszt. . . 
Takarmányliszt . . . 
Finom korpa zsákkal . 

„ „ zsák nélkül 
Durva korpa zsákkal 

„ „ zsák nélkül 
Csirke búza zsák nélkül 40 

zsákok súlytartalma, — teljsúlyt tisztaBÚly-
nak véve. (1 — v 

A. B. 0—6. számig 85 kiló. 
N 7. és 8. szám 70 „ 
M i i . 12. 50 „ 

Debreczen, 1897. augussztus 22. 
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DEBKECZEN-NAGYViKADI ÉRTESÍTŐ. 

Sztojkai asviiiiuiz 
Tarosunkban a legolcsóbb és legjobb üditő 
ital, k i tűnő borvíz, e g é s z s é g e s és 
ke l l emes ; gyomorbetegségekben 
párat lan hatássa l bir. — Orvosi 

tekintélyek által különösen ajánlva, 

friss töltésben megérkezett. 
Ezen ásványvíz a legújabb vizemelő és töltö
gető készülékekkel töltetik, a levegőnek 
tökéletes kizárásával, miért is mindenki, ki 
ezen friss töltésű ásványvízzel él; tényleg 
ugyanazon kellemes szénsavgyöngyöktől 
buzogó kristálytiszta vizet kapja, mint a hogy 

az a forrásból előtör. 
1 láda 40 drb % literes üveg 4 frt 20 kr. 
— A láda ós az üvegek 1 forint 50 krért 

vissza vétetnek. 
Kapható: 

KONTSEK GÉZA 
fűszer üz le tében , 

DEBRECZEN, K o s s u t h - u t c z a , 
valamint a legtöbb vendéglőben. 

(74.) 7 _ 7 

A tavaszi és nyári idényre 
a legbizhatóbb elsőrendű gyárakból 

SZABADALMAZOTT 

JÉGSZEKEÉNYEK, 
ÖNMŰKÖDŐ 

FAGYLALTGÉPEKET, 
LEGJOBB MINŐSÉGŰ 

SZÓDAVÍZ K É S Z Ü L É K E K E T , 
TÜKRÖZÖTT 

KERTI GOLYÓKAT, 
SODKONY-BORITÓKAT 

ÉS SZABADALMAZOTT 
LEGÚJABB BEFÖZÖ-ÜYEGEKET 

& legnagyobb választékban és legjutányosabb árak 
mellett ajánl 

EA2ZANYITZET ENDRE 
üveg, porczellán, lámpa, 

háztartási konyhaeszközök és díszárúk 
nagykereskedése (136.8—?) 

DEBRECZEN, Föpiacz 1900 szám. 

Egye Alii yalótli angol 

Bovymlnden«4v«-
déa a lkataivá le* 
t 7 « a 0x«ntnl azen 

fratóaágUaff * • -
j e g y x e t t • é d o j e -
g y e t b u m á l o n . 

(Tiacttaa balsaroica) 

T l l i e r r y A*, Pregraűa 
Rohitsch-Saaerbruiin 

őrangyal gyógyszertárából ós gyógy
szerészeti készítmények, gyárából, 

K5s«ffé*tt£gfig7U«K m « g v l x « g i l -
tak é s r é l a m é n y t mondottak róla. 
A l egrégibb, leghatásosabbnak bi
zonyai t ém leg-oloaóbb néples bazl -
•car, me ly a mell- é s tüdöfájdai-
makat enyhit l stb. • be l ső l eg ** 

kalaölas; a lkalmazható. 
;" Valódiságának jeléül minden üreg ogy ezüst httvelylyel 

van ellátva, melyen cégem TbJeny Adolf, gyógyazer t i r 
„Ax őrangyalhoz" van bevésve. Minden balzsamot, mely 
nem * fenti zoldnyom&sn •édojozrygyel van eUátva, uta
sítsanak viasaa, mint hamisítást és utánzatot, mennél ol-
osóbb, annál értéktelenebb. Tehát mindig pontosan figyol-
jünk az itt létható zöld védöjegyre. Bgyodül valódi balzsa
mom hamisítóit és utánzóit, valamint értéktelen utánzatok, 
melyek a közSnsóg megtévesztésére más balzsamjegy gyei 
vannak ellátva, elárusítóit, általam a vódöjegytörvényalap-í 
ján törvényesen lesz üldözve. Hol balzsamom részére nin- ™ 
osen raktár,- rendeljenek közvetetlentil ezen a oimenr 
Tbierry A. őrangyal gyógyszertárnak Pregrada, Kohitsch-
Saherbrnnn mellett. 12 kis vagy 6 duplaiiveg éra Magyar
ország és Ausztria bármely postahelyére 4 koronába kerül, 
Bosznia és Heroegovinába 12 kis vagy 8 duplaüveg ára 4 
korona 60 fillér. 12 kis vagy 6 duplaüvegnél kevesebbet nem 
küldők. Széjj elküldés oaak a pénz előzetes beküldése vagy 
utánvétel mellett. 

Kindenkor egye lőmmel l együnk a zöld védöjegyre, 
m e l y l y e l a •alddisáe; Jeléül minden üveg1 e l v a n lá tva . 

A valódi angol 

csodakenőcs! 
ereje és hatása. 

Ezea kenőcseiéi egy U éves gyógyítha
tatlannak tartott CBOntsiu teljesen 
meggyógyíttatott, njabban pedig egy 
28 eres nehéz rikszerü baj megoryo-
soIUtott. Az angol csodakenScs, mely 
a legsúlyosabb ea idült bajoknál r 

• • í r n i r n n i / ^ i ssenYedS emberiségnél a legjobb ered 

PREGRADA 

emberiségnél a legjobb ered-
használt szer. A sebek gyó-

itása, úgyszintén a fájdalom eny-
Eítősóben filülmnlhatlan; — föalkalf-
részét a piros rózsa „ross centifola"-

ban létező csodaszert gyógyeríf, összeköttetésben rendkívüli 
gydgyhatásnk miatt kitűnőknek elismert mis anyagokkal, ké 
pezi. Az angol osodakenöcs használható : 

A gyermekágyasnö mellbajánél, tejgyülemlóanél, mell-
keményedésnél, orbáne, mindennemű sérelmek, láb* vagy 
osontsebesülések, sebek, genyedtség, dagadt lábak, sőt 
osontszu ellen ; ütés-, szúrás-, 1Ö-, vágás- és zuzódási se
bek ellen. Használható minden idegen részek u. m. üveg-, 
íaszálka, homok, szilánk és tüskék eltávolítására. Min
dennemű daganat, kinövés, pokolvar, ajjaképzödós, söt 
rákbetegség ellen, szemölcs, körömdaganat, hólyag- és fél 
dörzsölt lábak gyógyítására. Mindennemű égési sebek, fa
gyott testrészek, betegeknél hosszabb íekvós által támadt 
sebek, nyakdaganat, vértorlódás, fülzúgás és a gyermekek
nél előforduló kisebesedések ellen stb. £ 
Az angol csodakenöes minél régibb, annál kitűnőbb hatásában 

7 Igen ajánlatos ezen egyedül álló szerből előrigyázatké-
pen minden családnál készletben tartani. 

Két doboznál kevesebb nem küldetik; a szétküldés ki
zárólag az összeg előleges beküldése vagy pedig utánvé
tellel eszközöltetik, 2 tégely, csomagolás, szállítólevél és 
bérmentes megküldéssel 8 korona és 40 fillér. 
Számos bizonyítvány áll rendelkezésre: 

Figyelmestetek mindenkit a hatástalan hamisítványok 
megvételétől, s kérem szigorúan arra ügyelni, hogy min
den tégelyen a festi védjegy és cégnek -Az eraagyal gyógy-
szertárnak" Pregradában beleégetve kell lennie és minden 
ttgelynt" gelynek egy használati utasításba kell becsomagolva 

• • ' fU 
gyedi 

és utánzói, a 

lenni ós fent látható védjegygyei ellátva. 
edüli és valódi angol esodakenöcsöm hamisítói Az eg 

A . 

ny ei 
tétnek, épügy ezen "hamisítványok terjesztői. 

Egredül! beszerzési forrás: 
Őrangyal-gyógytár, T « t l e i « i * y 

Pregradibzn Eohitsch-Sanerbrunn mellett. .̂  
Baktár a l eg több gyógyszertárban, hol .raktár nincs, 
tessék a megrendelést közvetlenül nAe őrangyal gyógyszer, 
tárkot" THIEBBY ADOLF Pregradában, Bohitsch-Sanerbraaa 
aullstt clnwznl, — Aa osztrák-magyar védjegy lajstrom* 

szama: « 2 4 . i 
(231) 11—20 
wammmmmmmammmmmmmmmm 

Megtáraadhatlan 
kötvény. JORÍRICBT" 50% nyeremény

részesedés. 

ÉLETBIZTOSÍTÓ T Á R S A S Á G 
Engedélyezve az 1873, ÜÖY. 10-én 21. sz. a. kelt királyi decretummal. 

Magyarországi fiók : Budapest , V., Ferenez-Jőzsef-tér 8-ik sz . 
igazgató : Robitsek Henrik Ferencz. 

A „Dordrecht" az egyedüli társaság, mely törvényesen k ö t e l e z t e 
magát , h o g y m a g y a r o r s z á g i üzletének díjtartalékait m a g y a r 

értékekben he lyez i el, (255)3—3. 
Referencziák: Magyar általános hitelbank, Postí magyar tosked. bank Budapesten. 

J u t á n y o s 
díjak. 

Debreezeni vezérképviselö; 

Fodor CTexiö 
Nagy-Várad-uteza, Szikszay-ház. 

K e d v e z ő 
feltételek. 

hazánkban termett minden nemes faj csemege különleges gyümülcsöt. 

friss oarlsbadi ostyát , pozsonyi kétszersültet , narancsot, 
fiorenozi és méz c semege-körtét , d iószeg i bakar bort érsekújvári 

Ujváry Ödön saját termését, különlegesség az 1874-ik évről 1 liter 80 kr; 
továbbá : budai, s a s h e g y i és ménesi veres borokat, tokaji és ruszti 

a s szú borokat. 
Fűszerárúkat csakis a legfinomabb minőségben. 

Chocolade 1 k i lő l f r t 2 0 kr. Finomabb ohocolade és ozukorkákat 
óriási vá lasz tékban ajánl: 

YÁBRAY crOzsiEm1 

fűszer- és csemege kereskedő, 
(74) Debreczenben, a sz ínházzal szemben. 

Alapíttatott 1858. 

Budapesti Ssivatíyu- is Sípjyír Részvény-Társaság 
(ezelőtt W A E S E B FERENOZ) 

B U D A P E S T E N , VI. kerület , Külső váozi -ut 4 5 - d i k s z á m . 
Sürgöaycaiiii: SZIVATTYUGYÁB BUDAPEST. 

GTSrA^tT:: 
mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40 % széDraegtakaritás,) petró
leum- és benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertöroket. gőz
kazánokat, elömelegitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezetedet. 
Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézihajtásra, valamint TiHanios üzemre. 
Artézi kútfelépilményeket vasból. Tüzfecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági 
felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző kocsikat, sarkaparoés 
seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint goztertot-
lenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöezegödör tisztító készü
lékeket. Vas- és érczöutvényeket, harangokat. Kemény öntésü aczelteluletu 

tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat. 
LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, v í z v e z e t é k é s l é g s z e s z b e 

k ö z p o n t i 

ZICHERMAN E ELSŐ HIRDETÉSI IRODÁJA, 
Rózsa-tér IS-ik sz. a. 

l£>©-<Ü!c azéiXrrvL t e l e f o n áLl loaaaéis-

Kis bolt aSzéchenyi-utcza végén kiadó. Homokkertben 
(320.) 

Kiadó föld. Egy és fél nyilas föld a Sze-
pesen kiadó. (320.) 

Egy 5 évi gyakorlattal biró jogász — 
nevelőnek — ajánlkozik. (316.) 

Eladó ház a péterfiai részen, mely áll 3 
szoba, konyha, istálló és melléképületek
ből. (324.) 

Kiadó lakás. Csapó-utcza részen 3 szoba, 
előszoba, utczai lak és kert, kiadó. (323.) 

Müveit nő, mint házikisasszony alkalma
zást keres. 

Eladó. Egy ócska diófa-asztal, ócska iro
mány szekrény jutányos áron eladó. — 
Értekezhetni irodámban. 

Nevelőnek ajánlkozik egy 3-ad éves több 
nyelvet beszélő jogász. — Bővebbet iro
dámban. 316. 

Eladő bormérés kedvező feltételek mel
let bármikor átvehető. 317, 

Kereskedelmi tanfolyamot végzett, 
jeles képzettségű szép fiatal leány — bank
nál vagy biztositónál — alkalmazást vagy 
üzletben könyvelői állást heres. 318. 

Eladő bolt felszereléssel együtt—a csapó
kertben — 3 szoba és hozzátartozókkal 
(304.) 

Széchenyi-kertben 1 szoba, konyha 250 D 
öl vetemény földdel együtt eladó. 300. 

Volt gazdatiszt itt Debreczenben, mint 
felügyelő vagy ügynök — alkalmazást 
keres. (775.) 

Kerestetik 3—4 szobás uri lakás 
esetleg külön udvar november 3—4-
töl kezdve átvehető. 

S z é e h e n y i - u t c z á n 4 szoba, előszoba 
hozzátartozókkal kiadó. (333.) 

Kiadó lakás . Péterfia részen egy jó lakó
ház külön udvar, 3 szoba, előszoba, 
konyha, pincze, fáskamara, gyümölcsös
kert 1897. május 1-től kiadó. 565. 

E g y i g e n j ó menete lü és élénk helyen 
lévő kisebb füszerüzlet italmérés és tőzsdei 
joggal eladó. 240. 

Péterfia részen, közel a honvéd laktanyá
hoz, több jó karban lévő lakosztályt tar
talmazó ház eladó. (581) 

Szől lő eladó a vénkertben, pajtával 
szép lakosztálylyal. (291.) 

Izraelita tanulók tisztességes ellátásra fel
vétetnek. (289.) 

Eladó ház. Csokonai-utczán egy jó karban 
levő ház, — jövedelmez 400 forintot, — 
eladó. (591.) 

3 szoba, konyha, kamara] 
kiadó. (591.) 

Egy — kereskedelmi akadémiát vég
zett fiatal ember — irodai alkalma | 
zást keres. (1299) 

Kiadó föld. Közel a városhoz 100 holdi 
szántóföld kiadó. 293. 

Mindenféle lakosztályok, — mérsókeltl 
díjak mellett, — közvetittetnek. 

Gazda t i sz tek , gépészek , k e r t é s z e k| 
azonnal megrendelhetők. 

Kereskedő s e g é d e k mindén szak
mából, azonnal i a lkalmazásra) 
megrendelhetők. 

E g y t i s z t e s s é g e s ö z v e g y nri nö | 
zongora, ugy a német és franczia nyelvből 
órákat óhajt adui. Czime irodámban meg-1 
tudható. 

E g y patkányfogó (Battler) kutyái 
megvéte lre kerestetik. — Bővebbet! 
irodámban. 

Kiadó ház Csapó-utczán kocsmahelyiséggel| 
együtt és egész udvarral. (216.) 

Kerestet ik közel Debreczenhez 60—100] 
holdas birtok árendába. (292.) 

Egy, nraságoknál szolgált hosszas bi
zonylatokkal ellátott ú r i nő, mint ki-| 
a d ó n ő vagy g a z d a s s z o n y , uraságok-
nál alkalmazást keres. (78.) 

Kiadó bolt. Közel a vasúthoz, kedvező fel
tételek mellett kiadó. (243.) 

Kosztosok jutányos feltételek mellett egyl 
tisztességes uri asszonynál — felvétetnek.! 
Czime irodámban megtudható. 

Eladó uj-föld. A Jóna-dülőben 13 holdi 
gazdasági épületekkel együtt eladó. 301,1 

Kiadó lakás. Darabos-utczán 3 szoba hozzá
tartozókkal együtt kiadó. (257.) 

Kiadó lakás. Varga-utczán 3 szoba hozzá ] 
tartozókkal együtt kiadó. (256,) 

Jómenetü faszer-üzlet családi körűimé 
nyék miatt eladó. (299.) 

Pékműhely alkalmas helyiséggel együtt 
kiadó. 

Fölkéretnek mindazon földbirto
kosok, k i k n e k földjük volnál 
k i a d ó e s e t l e g eladó, h o g y azo
k a t közve t í tő intézetemben elő-l 
j e g y e z t e t n i sz íveskedjenek . 

Az ezen rovatokban közlöttek iránt felvilágosítást ad s egy ily közleményt 25 kr 

előleges lefizetés mellett, felvesz és közzétesz. 

Debreczen, 1897. Nyomatott a város könyvnyomdájában, — 835, 


