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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidékén és Léván házhoz kiihlve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
Három hóra .... 1 frt 25 kr.

Előfizetési pénzek postautalványnyal küldhetők.

Egyest számok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalbán. BARS

hirdetések.

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 l.r fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 l.r

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő birdetö-iredák, elő
fizetőink. vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zóldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
■«< Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer,
—► vasárnap reggel, -t—-~-

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba: 
(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA; NYITRAI ÉS TÁRSA.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
228. 1888. sz.

Pályázati hirdetés.
Az 1887 8. tanév második felétől kezdve 

a lévai kath. fögymnasiumnál egy néhai 
Sántlia György-féle ösztöndíj állomás évi 
105 írttal ürült meg.

Ezen alapítványra igényt tarthatnak 
első sorban az elhunyt alapitó, Sántlia 
György, volt lielembai rém. kath. plébános 
legközelebbi atyafiainak gyermekei, távo
labbi rokonai, ezek hiányában helembai 
születésű róni. kath. ifjak, kik valamely’ 
nyilvános tanintézetben végzik tanulmá
nyaikat.

Ezen ösztöndíj élvezete a tanfolyam 
bevégeztéig tart.

Az ösztöndijt elnyerni óhajtók kötele
sek folyamodványukat, a leszármazásukat 
igazoló okmánynyal, továbbá a keresztlevél
lel, a vagyontalanságukat igazoló, valamint 
az utolsó tanévre vonatkozó iskolai bizo- 
nyitványnyal felszerelve, a Bibornok Iler- 
czeg Prímás és esztergomi Érsek ur O 
Eminentiájához czimezve az alulirt tanin
tézeti igazgatóságnál f. évi október hó 19. 
napjáig benyújtani.

Léván, 1888. augusztus hó 18.
SzaToady G-yna-la 

főgimn. igazgató.

A regále-megváltás.
i.

A magyar királyi pénzügyi kor
mány köreiben élénk sürgés-forgás 
hívja fel a közönség figyelmét egy a 
nemzetgazdászatra kiható fontos kér
dés, a regále-váltság elintézésére.

Ezen sürgés-forgás s ennek foly- 
tán egybehívott szaktanácskozás csaku
gyan azt tanúsítja, hogy többé nem a 
puszta Ígéret, hanem a reális megoldás 
felé vitetik az ügy.

A közrend és közgazdaság szem-

pontjából csak szerencsét kívánhat 
mindenki a kormány azon elhatározá
sához, hogy ezen kérdés végleges meg
oldásához fogott, mert, hisz tekintve 
azon közgazdasági nyomorúságunkat, 
hogy saját termésének a producens 
soha sem lehetett oly ura, hogy azt 
tetszése szerint értékesít Lesse, bizony 
csak azt mondhatjuk a latin mon
dással: „debuisset pridem;" azaz:
régen kellett volna már ezen kérdést 
elintézni.

Hogy az 1848. évi törvényhozás 
szabaddá tette a földet, szabaddá a 
munkát, mindazon intézmények fenn
tartása, melyek mint régi hűbéri ma
radványok fennmaradtak, csak a köz
gazdászat hátrányára válnak, a melye- 
két aztán megerez az egesz nagy kö
zönség.

Ezen hátránynak a megszüntetése 
mindenkinek érdekében áll.

Tétettek ugyan e részben s el
lene különféle időszakokban különféle 
lépések, de sikerre eddig — tán a merev 
ragaszkodás miatt e joghoz —- nem 
vezettek; legalább eddigi fennállásuk 
azt tanusitja.

Valahányszor egy-egy országgyű
lés befejeztetett és az uj országgyű
lésre a választások kiírattak, a regále 

j megszüntetésének a kérdése mindjárt 
j ,,afí’.y P01'1 ver* *-  fel s v°fe képvi- 
j selői programúi, inelvben ezen kérdés 
' nem érintetett s nem szellőztetett 
í volna ; de biz az, a mint a képviselő 
1 választások bevégeztettek, nem tűnt 

fel másnak, mint poriiintésnek.
Most azonban valamivel több van

; a dologban. Maga az az eljárás, mely 
a szaktanácskozmánvt a rekkenő 
nyári hőségben is egybehívta s a kér
déssel komolyan foglalkoztatta, hinni 
engedi, hogy a magyar királyi kor
mány elnöke által az ország előtt tett 
azon ígéret, mely szerint a regále 1889. 

évi január elsejével megszűnik, meg
valósul.

Örömmel szemléljük és regisztrál
juk ezen intézkedéseket, ámbár nem 
tagadhatjuk aljbeli aggodalmunkat, me
lye! az idő rövidségéből származtatunk 
és mely szerint ily nagy horderejű in
tézkedések sok ellentétes felfogást s 
állapotot idézhetnek elő. melyek az 
ügyet hátratolhatják, mindazáltal erő
sebb bizalommal viseltetünk az ügy 
megoldásának előnyeihez, liogysem 
konokul a pesszimizmushoz ragasz
kodnánk.

Sok akadály merül fel a regále- 
megváltás kérdésében ; az e tárgyban 
egybegyült szaktanácskozmánv adott 

i is mirdezeknek kellő kifejezést s ha 
; csak a közgazdászat! kérdések volttá- II nak csupán irányadók, a megoldás 

könnyen elhúzódhatnék tovább is. de 
i mivel pénzügyi szempontok halasztást 
j nem tűrnek, a pénz nem ismer kedé

lyességet : annál inkább várhatjuk, 
hogy a régi liübér ezen maradványa 
ez év leáldoztával megérdemlett sír
jába, vonul.

A cselédek.
— Ujfalusy Sándor —

Miért olyan rossz a világ?
„Jók vagyunk mindenkihez, csak 

azokhoz nem, a kik hozzánk legközelebb 
álb.'.r.k, a kik azt legjobban megérdemlik s 
a kiknek azzal legjobban tartozunk." Jó
kainak ezt a feleletét tartsa eszében min
denki, a ki cselédet tart.

Szegény cselédek 1
Nagyon jól tudjuk, mennyire ráfér az 

erkölcsi ellenőrzés, vezetés a müveit szü
lék 12, sőt több éven át iskolázott gyer
mekeire ; rettenetes aggodalmak közt és 
minden rosszat jósolgatva bocsátjuk el pár 
órányi útra, vagy eresztjük el önálló pá
lyára müveit leányainkat : de azt meg na
gyon természetesnek találjuk — ugyan ki

nek is jutna eszébe? — hogy a pár évig 
iskolázott 13—15 éves fin, mint cseléd 
minden felügyelet és intés nélkül intézze 
saját erkölcsi ügyeit s az ugyan olyan 
korú műveletlen leánygyermek, mint cseléd, 
egymagára hagyva járja az életet, képezze 
erkölcsiséget s nyomorúságában, müvelet- 
lenségében és elhagyatottságában is őrizze 
meg ártatlanságát, álljon ellene minden 
csábításnak ! A müveit nőket nemcsak poli
tikailag, de társadalmilag sem emanczipál- 
juk, a tudatlan, neveletlen leányok tömege 
pedig már nagyon is szabadjára van bo
csátva. A család, a társadalom és állam 
érdekében immár nem halasztható tovább 
az, hogy a cselédtartók nemes kötelesség 
gyanánt nemcsak testi, de — és sokkal 
inkább ■— szellemi, erkölcsi táplálékot is 
adjanak cselédeiknek, neveljék ezeket. Első 
lépés ehez a szeretet és gyöngédség; le
gyünk a cselédeknek szerető és gyöngéd 
gazdái, gazdasszonyai, emc’jük fel ez által 
őket a helyett, hogy örökös félemlités, gya- 
nakodás és durvaság által még mélyebbre 
siilyeszsziik szellemi és erkölcsi életüket. 
Czikkünk elején említett két nagy, de 
igazi ur adott példát erre, kövessük nyom
dokaikat s akkor, mint nekik nincs, ugy 
nekünk sem lesz okunk panaszra cselédeink 
rosszasága miatt. Ügyeljünk cselédeinkre 
szeretettel javítsuk gyarlóságaikat, türe
lemmel oktassuk őket a szükséges ismere
tekre, legyünk kegyes bírái botlásaiknak, 
pihenő óráikban adjunk kezükbe jó olvas
mányokat, legyünk gyógyítói anyagi és 
szellemi bajaiknak, irányiadéi, nevelői val- 

’ lás-erkölcsi érzületeiknek, útmutatói és el
lenőrzői mulatozásaiknak. Ilyeneknek kell 
lennünk, ha nem akarjuk, hogy szolgai vad
sággal és ellenünk érvényesítse a szabaddá 
lett ember-tömeg anyagi erejének iszonyú 
pusztításra képes súlyát és energiáját. így 
kell tennünk urai és úrnői az uj kornak, 
ha van szivetek részvétre a veletek egyenlő 
ember lelki sötétségből fakadó nyomora 
iránt és ha akarjátok, hogy a szabad em
ber valóban szabad legyen s lánczaitól fel-

TÁRCZA
Trefort Ágoston.

Gyászol a nemzet.
Gyászolja és méltán egyik nagy fiá

nak, a kiváló államférfiunak, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter-, a király belső 
titkos tanácsosa-, a magyar tud. akadémia 
elnöke-, Trefort Ágostonnak halálát, ki e 
hó 22-én, élete 71 éves korában hunyt el 
Budapesten.

Tizenhat évig tartó minisztersége alatt 
oly sok és üdvös intézményt alkotott, hogy 
a nemzetet örök hálára kötelezte maga 
iránt s működése nemzeti és kulturális fej
lődésünk terén kitörülhetetlen nyomokat ha
gyott hátra a messze jövőre is.

Nem hirtelen, nem váratlanul érke
zett halálának Ilire. Már hónapok óta meg 
volt törve a súlyos betegség által. De 
lelki ereje és tevékenysége nem csüggedett, 
nem lankadt az utolsó perczig, nem egész 
addig, mig az érdemekben gazdag életet a 
sírba nem döntő a kérlelhetlen halál.

lseidből, hová múlt hó végén ment, 
jött haza Budapestre nehéz betegen, hogy 
a haza szent földén végezze be dicső pálya
futását.

Ravatalát nemcsak szerettei s a fővá
ros, hanem az egész nemzet őszinte gyásza 
vévé körül s fájdalmában forró könyekkel 
adózott nagyjaink eme kiválóbbjának, az er- 
nyedetlen s önzetlen munka fáradhatlan 
bajnokának.

Temetése a legszélesebb körű részvét 

mellett e hó 24-én, délután 5 órakor ment 
végbe.

Áldás porain! Áldott legyen emlékezete !
O

Szemet szemért
— Történeti elbeszélés. —

Irta : Roszulegh Tivadar.
A szél csak apró lángokat tud 
elfujni; a nagyot még nagyobbra 

szítja fel.

— Majd ha Moens ott van, — szól 
Katalin másnap reggel Ballnéhoz, Moens 
nővéréhez, •— akkor könnyen kieszközlöra 
a kegyelmet számára. Az a vad ember azt 
hitte, hogy szerelmemet elárulom . . . En ? 
Katalin ! . .

Napok múltak. Moensröl az udvarnál 
nem mert beszélni senki ; senki sem tudta 
hová lett, vagy mi történt vele. — A czár 
haragja csillapulni látszott. Gyakran felke
reste nejét és órákig időzött társaságában.

Most is ott van a hálóteremben, hol 
Katalin igéző pongyolában, félig fekvő hely
zetben, fejét kezére hajtva ül a kereveten. 
Szemei élettelenek s a ragyogó drágakövek, 
melyek aranycsipkékkel diszitett nyakán 
pompáznak, túlragyogják sötét, bágyadt 
szemeit.

— Férjem, mond Katalin, megtörve 
a nyomasztó csöndet, önnek jogai vannak ; 
s unott, fáradt tekintettel néz föl a czárra, 
a ki leült vele szembe anélkül, hogy tár
salgást kezdett volna.

— Asszonyom, felel kevés firtatva 
a czár, önnek pedig kötelességei voltak, a 

' melyekről megfeledkezett . . .

— Hazugság! . . Ki mer vádat emelni 
ellenem ? kiált Katalin és szép teste fel
emelkedik a kerevetröl.

— Ki mer . . ? szól a czár erősen 
hangsúlyozva. Majd holnap . . . majd hol
nap, Katalin ! . . Jó éjszakát ! . .

. . . De ez a „jó éjszakát!" olyan 
borzasztó hangon volt kimondva, hogy Ka
talin szemeiről elrabló az álmot ! . .

*
Kora reggel volt. Alig pitymallott 

még, mikor Ballné felkölté asszonyát.
— A czár sétára készül, mond Ballné, 

s téged magával kivan vinni. Öltözz barna", 
ö parancsoló; királyi díszbe, koronába, ö 
akarja igy !

— Mit jelentsen ez ? tépelödik Ka
talin . . .

Az öltözködés gyorsan ment. Alig vett 
igénybe egy negyed órát, és a czárnő pom- 

! pástul ragyogva kilépett termeiből.
A czár már a lépcsőzd alján várt, s 

rosszul palástolt nyugalommal nevetve pil
lantott nejére.

—■ Sétálni megyünk, Katalin. Örömet 
s egy kis meglepetést akarok szerezni ne
ked. Az idő szép. Nézd, a disztér táján 

I máris mennyi nép tolong. Mint fognak 
örülni, ha minket meglátnak !

A czári szán örült sebességgel siklik 
tova a befagyott havon. Itt kitér a nép, 
amott még összetorlódik. Ezer meg ezer 
ember siet, egy pont felé. — Katalin is e 
pontra szegzi tekintetét ; de a mit iát, az 
megreszketteti ... Az arcza hideg és szín
telen lesz, a vonásai megkeményednek i 

görcsösen belekapaszkodik a szán oldalába 
s ránehezedik a gazdag szőnyegre.

Most már sejti, most már érzi, most 
már a lelke is súgja, hogy milyen megle
petés vár reá. . . Fázni kezd; még jobban 
összefogja a felöltőt . . .

A szán épen a vesztőhely közvetlen 
közelébe ért, mikor a hóhér Moens de la 
C’roix fejét felemelte a vérboritotta pad
lóról.

* * *
Katalin ideges gyorsasággal szállt ki 

a szánból. Szinte lihegve ért szobáiba. Tel
jesen meg volt törve. Kalapját eldobta 
messze magától s reszkető türelmetlenség
gel tépte le a keztyiiket ujjairól. — Arcza 
halálsápadt volt és éles ellentétben állott 
szingazdag, meleg, diadalmas királyi ruhá
jával. — Ledobta magát a tigrisbőrrel borí
tott pamlagra s arczát kezeibe rejtő. Szé
dülést érzett; félt, hogy elájul. Idönkint 
megsimitotta homlokát, mely jéghideg 
volt . . .

Azt hitte, meg kell örülnie. Felállt; 
majd ismét leült a tükör elé. Téveteg te
kintettel nézett a tükörbe és keserű mo
soly jelent tueg ajkain. — Mosolya mind 
hidegebb lett; arezvonásai mintha megmere
vedtek volna . . .

— Bosszú! lihegő s ökölbe szorító 
kezeit . . .

♦ * *
Katalint ama végzetes nap óta csak 

egyetlenegy gondolat foglalkoztató : megbo- 
szulni Moens halálát.

Ez a gondolat, aztán felidézett a lel- 



oldott habitusait nem önmaga és ti ellené
tek, de önmaga, a társadalom, állam, az 
összes emberiség javára, minden irányú 
haladására használja fel és fejlesz*  ze ti vább.

Szegénv csel*'  le k!
Felfogadjuk ókét a munkák legkülön

bözőbb nemeire, felfogadjuk gyermekeink 
gondozására, nevelésére, rábízzuk ezeket s 
anyagi kincseink legnagyobb részét rajok, 
kik maguk tudatlanok és neveletlenek. Kö
vetelünk tőlük jó és kitartó munkát, pedig 
ők azt nem tanulták sehol soha, s még 
hozzá nagyrészt gyermekek, kik folytonos 
oktatást, szoktatást, gyakorlást igényelnek. 
Ki ne érezné, ki ne látná 'oe visszásságát 
ennek ; bis- *m  tőlük követelünk önmagun
kért olyat, mit saját érdekünkért önmagunk 
sem tudunk vagy akarunk teljesíteni. Kény
szerítjük, hogy a jólét, az élvezet minden 
eszközével, anyagával bánni tudjanak; ké
szítsenek el minden jót és jól ; mi élvez
zük sz :mök láttára s aztán a maradékot 
kegyesek vagyunk — eltétetni velük, ne
kik hagyva az éh, szomj, fölébresztett va
gyak tantalusi kínjait a nélkül, hogy e kí
nok enyhítő balzsamául legalább erkölcsi 
életükbe igyekeznénk beplár.tá ni és növelni 
valami jónak, nemesnek hathatós csiráit. 
Valóban rettenetes könnyelműek és balgák 
vagyunk mi, a jelen „művelt-1 urai és úr
női! Nem oszthattok, ne is osszatok meg 
mindent cselédeitekkel, erre nincs szükség; 
de igen, éreztessétek elei tői végig a jóin
dulatot, adjátok meg ntkik, a mivel tar
toztok, tegyetek ti is jót velük, óvjátok a 
túlságos csábításoktól es igy tegyétek 
mind erősebbé azt a paizst, melyet nekik 
a hit és erkölcs ad.

A cselédeket nevelnünk kell !
Hol vaunak szolgáló, szobaleány', sza

kács, inas, stb. iskoláink, hol nyerik kép
zésüket a pesztonkák, dajkák s mindama 
cselédek, kikre gyermekeinket bízzuk ? 
Sehol, hiszen földmivelő nép vagyunk s 
azért még annyira sem haladtunk, hogy a 
kocsisok, béresfii oktatását legalább meg
kezdenék. Már pedig — drasztikus ugyan, 
de igaz — hogy még lovaink, ökreink 
gondozói, földeink művelői képzéséhez sem 
fogtunk hozzá, akkor azon cselédek, kik
nek körében gyermekeink legtöbb időt töl
tenek, bizony a jövő nagyon is homályos 
messzeségében lesznek majd úgy, a hogy 
nevelve. — Ugyan-ugyan ember-e az, a ki 
akarja, hogy a viz felfelé folyjon, a la dú
san gyümölcsözzék, a kasza jól kaszáljon 
csupán azért, mert ő úgy parancsolja ?! 
— Gondoskodjatok hát a cselédek oktatá
sáról és neveléséről!

(Folyt. köv.)

kében különböző képeket. — Látta a véres 
főt hidegen, fagyosmi . . . Maga előtt látta 
Moenst, a ki úgy cl tudta szenvedni szerel
mét ; érezte Moens lelkének varázslatos 
hatalmát, mely annyiszor sodorta reszkető 
gyönyörbe . . . Maga előtt látta a szép 
gyermeket, ki elhalmezta őt, a nyarat átélt, 
kéjvágyó asszonyt szerelmének összes kin
cseivel s a kinek éppen ezen őrült szere
lem észbontó lázamik áldozataként kellett 
meghalni . . .

A keserű tnosoly szája szélein el
torzult :

— Szemet szemé rt ’. . .
*

l’éter, a nagy, a hatalmas czár beteg
ágyon fekszik. A teste fáj, a lelke szomorú. 
— Agyát orvosok ál ják körül és meghitt 
emberei környezik.

— Baja nem veszélyes, meghűlt és 
láza van ; mond az orvosok egyike. Két- 
hároni nap múlva elhagyhatja az ágyat.

A czár, kit Katalin Moens halála óta 
került, őt kívánta látni. — Leikéből elszállt 
minden harag, minden gyűlölet ; hiszen 
úgy szerette nejét, hogy bar hűtlenségéről 
meg volt győződve, neki már régen meg
bocsátott.

-— Hívjátok ide a czárnöt!
Mondjátok meg neki, hogy látni ki- 

vánom, hogy azt szeretném, ha ő ápolna. 
Tudom, érzem, hogy akkor meggyógyulok!

Katalint lakosztályában találta a 
hírnök.

— Mond uradnak, egy óra múlva ott 
leszek, volt a czárnő nyugodt válasza.

Alig zárult be az ajtó a hírnök után, 
Katalin becsengette udvarhölgyét, Ballnét, 
ki Moens nővére és az egész átkos sze
relmi viszony értelmi szerzője volt.

• - Hozd elő a készebb ruhámat

Budapest 1888. aug. 23.
Szomorú, maradandó emléket biztosí

tott magának az 1888-ik év. Kérlelhetetlen 
diadalait aratta benr.e a kikerülhetlek halál.

Már első napjaiban egy 8 e n n y e y, 
S o m s i c h, G h y c z y költöztek el e vi
lágnak nevezett siralom völgyből. Alig I 
fakadt a tavasz pírja, igazságügyünk osz
lopa : 1’ erezel Béla, a kúria elnöke
hunyta be örökre szemeit.

Es ime csak derekán vagyunk ennek, ' 
az alkotmányos koronás-főkben és kimagasló I 
alakokban Vanda! aratást véghez vitt évnek, I 
már innét letűnt , közéletünk egy kiváló I 
meteorja. Trefort Agosto - nincs többé! 22-én i 
délutáni 2 órakor röppent magasztos lelke j 
az egekbe. Futó lüzként terjedt el már a 
kora délutáni órákban e szomorú, leverő 
hir a fővárosban, mindenfelé a legmélyebb 
benyomást, leveretést keltve. Már ez átkos 
év elején kihozta gyötrő szívbaja és legna
gyobb örömmel értesültünk a bimbók fakad- ; 
tavai felgyógyulásáról, annál meglepőbb és 
lesujtóbb volt a liióbposta, hogy Sz.-István ; 
napján aggasztó betegen érkezett a klíma- ' 
tilius lseidből, hová gyógyulást ment keresni, j 
Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi ' 
miniszter visszaad‘a az anyatermészetnek, | 
a mi benne hala;.dó volt, de halhatatlanná 
tette magát sok és nagybecsű alkotásai ál- I 
tál, melyek csak itt a fővárosban is lépten- I 
nyomon hirdetik és hirdetni fogják évszá- i 
zadokon át ereznél szilárdabban nevét. ; 
Trefortot mint áliamfóriiut, Írót, tudóst, mi- ; 
nisztert, mint magán embert jellemezni, erre i 
essay-szcrü tanulmány szükséges, és hiva- ; 
tottabb toil, mini igénytelen csekély- 1 
ségemé.

„Még csak egy évig szeretnék élni-1 ■ 
monda nehány nap előtt, de a kérlelhetct- • 
len sóis nem engedé meg. Az általa aug. I 
8-án az esztergomi aulához intézett átiratára ' 
érkezett válaszról sem vehetett tudomást, , 
mely különben sem okozott volna neki 
örömet, lévén ennek tenorja nem a leghi- 
zelgőbb.

A hét a legszebb auspiciutnok mel- i 
lett vette kezdetét. Vasárnap és hétfőn tar
totta ugyanis az E. M. K. E. évi rendes l 
közgyűlését Brassóban a nemzetiségi ek- 
szaltádok eme exponált helyén. Ugyancsak 
22-én tartotta Körmöczbá’.iyán a felvidéki j 
közművelődési egyesület is közgyűlését.

A fővárosban is megünnepelték Szent- 
István napját a kegyeletes mise és körme
nettel. Délután pedig a „Jó szív11 ünnepély 
csábította az állítólag 50.000-re menő ide
geneket a városligetbe, hol utóbbiak a 
a „tónus11 léghajó felszállásán és az Odry 
Lehel operaházi tag ódul rendezett „Jó és 
rossz szív viszályán1, kivid vajmi keveset 
láttak.

Hiába mutogatta a múlt napokban az 
angol miniszteialnök a béke olajágát, mert 
hiszen ismét borul. 11. Vilmos német csá
szár ugyanis az Odera melletti Frankfurt
ban nem a legbékésebb hangon nyilatko
zott. Frigyes Károly szobrát volt ott le
leplezni, és ez alkatommal mondá, mint 
következik: „Semmiről sem mondhatunk le, 
arról szó sem lehet, hogy azt, a mit kivív- ] 

rakd rám az összes fejedelmi díszt ; de a 
vörös palástot el ne feledd . . . ilyen kön
tösbe öltözik a hóhér! . . .

— Az Istenért, asszonyom, milyen 
borzasztó tervvel foglalkozol ? kérdi ijedt 
hangon Ballné.

— Csitt, csöndesen, felel Katalin ! 
meg fogom gyógyítani a czárt! . .

Katalin oda borult a czár keblére ; 
megölelte, megcsókolta őt! és a boldog be
teg sirt, úgy zokogott, mint egy kicsike 
gyermek . . .

— Eljöttél? köszönöm, Katalin;
Lásd, csak te hiányoztál . . . azért 

vagyok beteg . . . Uh, légy ismét jó ! . . 
Szeress megint és ápolj hűségesen . . . 
Ugy-e megteszed ! ugyebár itt maradsz ? . . 
Ma éjszaka te fogsz virrasztani mellettem 
. . . ma nem akarok senkit mást látni, 
csak téged . . . majd te adod be az orvos
ságot, majd te viseled gondomat . . .

. . . Es a nagy, tehetetlen ember új
ból sírva fakad ; mig Katalin a kígyó áb
rázatával játszikedvesen tűri hízelgéseit. . .

Az orvosok visszavonultak ; a szolga
népség nyugalomra tért ; a czár hálószobá
jában csak Katalin maradt.

Este vau. A teli hold ezüstös vilásra 
behatol az ablakokon. — A hete"- is el- 
szenderül. — Katalin a mint rátekint az 
aivó czárra, úgy villándik a két szeme, 
mint va’ami tüzszemü rémé. A szája össze
szorul, m ntlia lélekzetót fojtaná vissza, s 
lábujhegyen siet a szekrényhez . . .

— Itt az ideje, hogy orvosságot végy 
magadhoz, e szavakkal költi fel Katalin 
az alvót.

A v«fúr jóságos azomekkel rátekint nő

tünk, ismét feladjuk ; ez iránt csak cgv 
vélemény uralkodik es ez az, hogy inkább 
veszszen oda mind a 18 hadtestünk és mind 
a 42 millió lakos, semhogy csak egy kő is 
elvitessék abból, a mi kivivatott.11 Azt hi
szem, ehhez kommentár szükségtelen.

Amiál inkább nagyaráza'ra szorul az 
a vad fanatikus lelkesedés, melylyel a fran
czia nép legnagyobb része körülveszi a hí
res, parokás, sántító pappendekli táborno
kot, az exminisztert Boulangert. Nem keve
sebb mint 300.000 választó adta reá szava
zatát, megválasztván őt 3 kerületben.

Hogy hova fognak fejlődni ezek a 
zavart viszonyok, arról halandó felvilágosí
tást nem adhat. Ennek igazi neve: politi
kai elmos.

Fővárosi levelező.

A felvidéki m. közm. egyiet közgyűlése. 
A felvidék magyarosítása érdekében oly 
sok érdemeket szerzett egyesület e hó 
22-ikén tartotta meg ez évi közgyűlését 
K ö r m ö c z b á n v á n. Az egyesület meg 
csak rövid ideje á 11 lenn, de már is igen 
nagy szolgálatokat tett a magyarság érde
kében. Felhasznál minden jóravaló eszközt 
a magyar nyelv terjesztésére ; magyar köny
veket, jutalmakat osztogat s különösen óvo
dákat állít fel és e téren — mint ez az 
évi jelentésből kitűnik — oly eredményt 
vívott ki, mely biztos reményt nyújt arra, 
hogy felvidékünkön a magyar nyelv hova
tovább nagyobb tért hódit. — Eddig össze
sen IG óvodát tart fenn s ezekben 932 
gyermeket nevel a maga költségén. El van 
határozva a legközelebb időre még 13 óvoda 
felállítása. — Az egylet tagjainak száma 
o i L>, kik közül kettő disztag, 23.> alapítói 
és 311b rendes. — K ö r m ö c z bánya — 
Írja levelezőnk — teljes ünnepi díszt öltött 
a közgyűlés alkalmából. A város fel volt 
lobogózva és a vasúti pályaház virágokkal 
volt diszitve. Az érkezőket, kiknek száma 
meghaladta a kétszázat, C h a b a d a pol
gármester egy küldöttség élén fogadta, kik 
Szaiavszky, M a i 1 a t h főispánok és 
(> d c s c a 1 c h y Ari húr herczeg fogatain 
jöttek be a városba. Délután a lövöldében 
ismerkedés volt, melyet az igazgató-választ
mánynak a városházán tartott ülése köve
tett. Az ülésen resztvettek Szaiavszky, 
Mail átli főispánok, Turócz-, Trencsén- és 
Zólyommegyék alispánjai és Nyitramegye 
főjegyzője; az előadó tisztét Rudnay 
viselte. Az igazgató választmány ez ülésé
ben a közgyűlés munkaprogramrnját alapí
totta meg. A közgyűlést Szaiavszky 
Gyula nyitotta meg, kinek gyönyörű el
nöki megnyitója nagy hatást keltett. M a j- 
1 á t h István barsi főispán, a megye nevé
ben üdvözölte a gyűlést. Képviselve volt 
nyolez törvényhatóság is. A tisztikar a jövő 
öt évre újból megváJasztatott és pedig, 
minthogy az egyesület volt elnöke, Odes- 
calchy Gyula herczeg már ezelőtt leköszönt, 
neki a gyűlés jegyzőkönyvi köszönetét sza
vazott s elnökké Szalavszk v Gyula 
főispánt választotta meg. Alelnökök lettek : 
C s ip k ay zólyomi alispán s R u d n a y 
nyitrai főjegyző. Tiszteletbeli elnökök let 

jére s mohón nyeli le a neki nyújtott italt. 
— Egyszerre ajkai elfehériilnek, halánté
kain kidagad minden ér:

— Oh, mint lüktet fejemben valami, 
kedves Katalinom ! . . Azt hiszem vér forr 
ki szemeimből, úgy égetnek . . .

Katalin felka czag ; de e kaczagás va
lami dermesztő volt; mintha a tüzet okádó 
föld kaczagott volna, mikor lávája alól fal
vakat temet, vagy az uratlan vihar, mikor 
a hajót a kősziklához vágja . . .

— Meghalsz ! szí .zegé a kegyetlen 
asszony. Mérget ittál, a mely gyorsan öl . . . 
Te meggyilkoltad őt, én meggyilkoltalak 
téged! Szemet szemért! . .

Nagy Péter az oroszok hatalmas 
czárja nem volt többé.

* **
1825. február 8-án Katalin mély 

gyászba öltözve jelent meg a czári palota 
feketével bevont erkélyén, és tudatta a 
néppel a czár váratlanul bekövetkezett 
halálát.

Olyan csöndes volt, olyan nyugodt.
(Vége.)

Gondolatok.
Irta: Sir Xuem.

Bármily fejlődésen menjen át az életi 
bármily határozottan lépjen a realismus te
rére s’ ki legyen merülve a képzelet : azért 
az örökre a köny és mosoly vegyii- 
léke leenil.

* * *
A jó ember állhatatosságával félig győ

zedelmeskedik már a rosszon is, ez dühén 
keresztül is becsülni, szeretni kényszerül 
öt, de az embert Jen kinzás viszonzására 
egyedül az ombortelen lelki erő elé#. 

te : R o s k o v á n v i és B e li d e püspö
kök, O d e s c a 1 c h y Artliur herczeg 
Iladvánszky Béla báró, C s ói k y’ 
László gróf s Mailáth István. A gyű
lés a közoktatásügyi miniszternek a felvidéki 
ovodak segélyezéséért köszönetét szavazott 
és a többi közt elhatározta, hogy az Alföld 
magyarsága bevonása czéljából a közműve
lődési egyedietek kongreszszusa jövő év
ben egy alföldi városban tartassák, továbbá, 
hogy a kötzmf.v jlödési egyesületek javara 
egy sorsjáték rendezésének engedélyezte
tése kéressék. A közgyűlést az elnök a ki
rály s a haza éltetésével zárta be. Délben 
diszebéd volt, melyet a város rendezett s 
melyen mintegy 250 tag vett részt. Az 
első felköszöntőt IS z a 1 a v s z k y mon
dotta a felséges uralkodóházra. O d e s- 
calcliy herczeg József főherczeget, M a i- 
iátli István Szalavszkyt, Rudnay Mai- 
látliot, stb. éltették Végül este a legérde
kesebb műsorral egy beállított hangverseny 
és kedélyes tánczmulatság fejezte be a 
nemzeti kultúra terén oly szép eredmé
nyeket elért egyesületnek közgyűlését. — 
Szivünkből óhajtjuk, hogy teljes siker ko
ronázza az egylet tagjainak áldozatkészségét 
s vezérférriainak fáradh illan buzgalmát !

Különfélék.
— Dr. Trefort Ágoston volt vallás- és 

közoktatásügyi m. k. miniszter gyászos el
hunyta alkalmából f. 1888. évi aug. 27-én 
reggeli 9 órakor a lévai rom. kath. temp
lomban gvóisz isteni-tisztelet fog tartatni.

— Színház. — 8 z o m b a t o n, aug. 
18-án B okod y Antal jutalmára „A t i sz- 
t e 1 e t e s u r keservei11 czimii 4 fel- 
vonásos vígjáték adatott. A Kszeidel által 
irt s Mátray Béla által magyarosított víg
játék telve lévén ügyes fordulatokkal s ki- 
sebb-nagyobb félreértésekkel, jól és simán 
j á t s z a t j a (! ?) magát. De egyes jelenetei
ben a kifejezések annyira erősek, hogy— a 
morál rovására — mélyen belevágnak a 
kétértelműségbe. Alakjai pedig — kivált 
8 u d a r a s Ágoston, lelkész (Krasznay), 
Z o r d b e r e k y, tanfelügyelő (Csaby) és 
R o b o t Mátyás, iskolamester és m i n d en 
(Bokody) — nem természetesek; sok ben
nük az crőltetettség cs még több a túlzás. 
Az említetteken kívül kitűntek még a nők 
közül: Bök o d y n é (Eliz) és K r a s z- 
n a y n é (Anna) szerepében. Az arénát 
teljesen megtöltött közönség sokszor kitap
solta kcdvencz komikr.sá’, B o k o il y t, 
mit meg is érdemelt. ■ — Vas ói r n a p. 
aug. 19-én adatott a „8 á r g a esik ó“ 
Csepreginck e jól ismert, közkcdveltségii 
népszínműve. B a k a j András uramat Csaby 
játszotta, mely szerepben a lelkiismeretével 
küzködö l.iinöst, aki már évek hosszú során 
ugyan jó és becsületes útra tért, de akit 
lelkiismer te annak tudatával, hogy miatta 
a váczi fegyházat 15 évig üli C s o r b a 
Márton (Bokody), békében soha sem hagyja. 
E szerepében is megmutatta Csabi, hogy 
neki csak a komoly, higgadt szerepek va
lók, ezekben érzi magát igazán otthon. B o- 
kodv pedig bebizonyította, hogy a tragi
kumhoz is ért. T o 1 nayn é Erzsiké szerepé
ben, Ágnes, Csorba Márton felesége 
(D. Hetényi E.) becsülettel megállták he
lyüket. — Ki kell emelnünk Csorba 
Laczi szerepében Kisst, aki nem csak 
vonzó alakjával, de játékának belső érzel- 
messége állal is a szereplők legkiválóbb alakja 
volt. Kár, hogy rekedtsége még folyvást 
tart, ami mindenesetre nagy hátrányára van 
s játékának értékéből sokat von le. Gele- 
c s é r i, pusztabiró (Kőrösy), Peti fia 
(Fekete), valamint a többi kisebb szerep
lők játékai sem kifogásolhatók. Nem lehet 
azonban eléggé elitél.ü a „zenekar11 idétlen 
kíséretét. — Héttőn, avg. 20-án Jókai 
Mórnak „A bolondok g r ó fja“ czimii 
bohósága volt szilien. A darab bolondság
nak sok, bohóságnak kevés. Alakjai — egy- 
kettőt kivéve — mind bolondok; de sem 
valódi, sem okos bolondok, hanem csak 
olyan csinált boloudoK, kik annyi bo
londot sem tudnak mondani és tenni, hogy 
a hallgató és néző egy jóiziit nevessen. 
Leghatásosabb jelenete a lilaszin apáczák 
táncza akar n a lenni, de ezen meg erő
sen meglátszik, hogy úgy került a darabba, 
mint Pilátus a krédóba s azért legfeljebb 
egy kis fanya- gt’nymosolyra ránditja az 
ember ajkat. Az énekeket, me'yek legtöbbje 
nem uj, teljesen tönkresilányitotta a zene
kar (?) borzasztó intoná^ziója és döczögő, 
nyöszörgő kísérete. Nem lenne kár a zene
kart egyszer — i mindenkorra elnémítani ; 
no, nem örökre, csak előadások alatt. — 
Ke dd e n, augusztus Ló 21-én, telt ház 
előtt „A r a n y hal a k“ czimii újdonság 
került színre. E darab a modern társadalmi 
színmüvek iskolájából való vígjáték. Irta : 
Schönthán Ferencz és Kadelburg G. For
dította Paulay E. Szereplők: W i n t e r 
Márton, fővárosi képviselő (Bokody), va
gyonos ember, aki egyetlen leánya Emma 
(Krasznayné) számára nem megvetendő ho
zományt kuporgatott össze. Bálványozza a 
katonatiszteket s minden áron azon van, 
hogy leánya számára F e 1 s e n Joacliim 
ezredes, főhadnagy fiát (Kiss) megszerezze. 
Minden ellenzése daczára azonban leánya 
szerelemből R o 1 a n d János festőhöz (Fe
kete) megy nőül, tovább az apa sem eről
tetheti a dolgot, mert egy részt leánya 
szivét nem akarja tönkretenni, másrészt 
pedi-' a főhadnagy halálosan boleszoret 



P o c li 1 á r n é Józefine özvegybe, (Boko- 
dyné), akit a darab végén el is vesz. Igen 1 
sikerült szerepük van meg : Bcrnberg- I 
n e k (Kiasznay), aki eonzineját Józefinet 
minden áron férjhez akarja adni, lmgy a 
végrendelet szerint, ő juthasson Józefine 
birtokába. Ez okból mindenkivel szemben 
a házasságközvetitö szerepét játsza con - 
sinéja részére, de minden alkalommal ke
gyetlenül felsül. Szerepel még a darab
ban Stettendor f vidéki földbirtokos 
(Aranyossy), továbbá Báró K o t v i t z- 
n é Matild (Körösyné), de ezek szerepe 
csak a darab kidomboritására szolgál. A 
darab mindvégig megtartja a jó Ízlést, ke
rül minden legkisebb sikamlósságot s habár 
tartalma egyszerű, kifejezéseiben semmi 
tu Izás nincs, — s a mi fö, a közönség 
mindvégig jól érezte magát s elégiilten tá
vozott a teremből, — amihez mindenesetre 
színészeink is, összevágó, jól felfogott játé
kukkal nagy mérvben hozzájárultak. — 
(’ s ii t ö r t ö k ö n, c hó 23 án a társulat 
egyik tehetséges tagjának, K ö r ö s y n é 
.Márkus Rózának volt jutalom játéka. Ada
tott a „Toloncz." Tóth Edének ezen 
kedves népszínműve sokat vesztett becséből 
és értékéből a vontatott előadás és az in- 
fámis rossz zene miatt. Legszebb jelenetei 
is alig keltettek némi hatást. Egyedül B o- 
kody Mravcsákja volt kifogastalan. Kő- 
r ö s y n é nem helyesen választó meg sze
repét : Ord ö g Sára nem neki való. Eb
ben D. Hetényi E. van helyén. Inkább 
játszotta volna 1< rizs át. — Tegnap 
szinrekeriilt „T ricoch e és C aco 1 et“, ma 
adatik „Az ördög pirít Iá i.“

— Reál gimnázium. A vallás és köz
oktatási ni. k. miniszter f. hó 1-én kelt 
rendeletével elhatározta, hogy a „rendkí
vüli latin nyelv tanítás intézménye11 a 
kör m ö c z b á n y a i áll a m i f ő r e á 1- 
iskolára is kiterjesztetik, mi vé
gett ebhez külön latin nyelvi — rendkívüli 
tanár fog kineveztetni. — Ezen magas in
tézkedés folytán e középtanoda a reál-gim
náziumok sorába lépett, melyben a növen
dékek — kívánatra — a latinnyelvben is 
alapos oktatást nyernek.

— Jutalomjátékok. A hét folyamán 
színtársulatunk három kiváló tagjának lesz 
juialomjátéka. Kedden 1). Hetényi Emí
liáé, a mikor színre kerül „A paraszt 
k i s as s z o n y.“ — Csütörtökön Kiss 
Sándoré és szombaton Bokody né M. 
Róza jutalmára adatik : „F r a n c i I 1 o n“ 
Duinas Sándornak egyik remeke. — A ju- 
talmazandókat ajánljuk közönségünk szives 
figyelmébe és pártol ásóba.

— Felhőszakadás pusztított e napok
ban vármegyénkben. Szent-Benedekröl Írja 
levelezőnk, hogy ott olyan felhőszakadás | 
volt, mely csaknem hason ütött azon bor
zasztó felhőszakadáshoz, mely azelőtt tiz 
évvel az egész vidéket tönkre tette, külö
nösen négy község : Szén t-B e n e d e k, 
C s á r a d, Némethi és Kovácsi 
szenvedtek nagy károkat, mert a víztömeg 
a termőföldet majdnem egészen lesodorta a 
sziklás alapról s a lakosság kénytelen lesz 
újra óriási munkával földét visszahordatii 
a sziklás talajra. A felhőszakadás nagy 
viharral jött, mely lakóházak- és pajtákban 
is nagy kárt okozott.

— Véres búcsú. Neines-Or őszi bán 
e hó 19-én volt a buc.su, mely alkalommal 
l’ctrik András nevű odavaló ittas földmi- 
ves többekkel veszekedésbe keveredett. A 
község elöljárói s néhány pajtása el akarták 
őt a korcsmából távolítani, minek követ
keztében nagy csődülés és dulakodás tá
madt. A faluban volt csendőrök a helyszí
nére siettek, kik közül az egyik, S t e fa n o- 
vics József nevű, nevezett Petrik András
nak fivérét, Károlyt, ki szintén a tö
megben volt -- állítólag azért, mert fegy
verét megfogta — agyonlőtte. A folyamat
ban levő vizsgálat van hivatva kideríteni, 
vájjon szándékosan vagy véletlenül történt-e 
a szomorú eset.

— Gyászhir. — Bacsa Béláné szül. 
Tóth Erzsébet asszony, Bacsa Béla füzes
gyarmati ev. ref. lelkész neje 34 éves ko
rában aug. 19-ikén délután 3 órakor elhunyt. 
-— Béke poraira!

— Színházi műsor. Vasárnap, ma aug. 
2G-án. Az ördög pirulái. Nagy lát
ványos bohóság, gyorinektánezok- és cso- 
porlozatokkal, görög tüzfénynyel. — II ét
főn általános kívánatra: K ó k a i h á z. 
Vígjáték. K e d d en D. Hetényi Emília 
jutalomjátéka : Paraszt kis assz ony. 
Énekes vigj. Szerdán: A lőcsei f e- 
h é r asszony. Nagy látványos szinmii, 
J ó k a i M ó r nagyhírű regénye után. Itt 
először. C s ii t ö r t ö k ön Kiss Sándor, 
jutalomjátéka. Pénteken nem lesz elő
adás. Szombaton, szept. 1-én Bök o- 
d y n é M. Róza jutalomjátéka : Francil- 
1 o n, Dumas Sándor remeke. — Vas á r- 
n a p, itt először : II ó f e h é r k e. Varázs, 
tündérjáték. Hétfőn szept. 3-án utolsó 
előadás: Nagy zás kóbor tja. Vígjáték.

— Vészjel — tűz nélkül. Szombaton 
f. hó 18-án éjfél után ketizben is hangos 
trombitaszó hozta izgatottságba Ar.-Maróth 
lakosait. Az éppen elállott kétszeri záporesö 
daczára mindenki tűzre gondolt, annál na
gyobb volt tehát a meglepetés, mikor „ár
víz, árviz“ vészkiáltás hallatszott minden
ólé, A veszedelem mindenki előtt hihetet

len volt, — pedig mégis volt alapja. A 
szt.-Bencdek vidéki záporeső után nálunk 
a temető környékén gyűlt össze a nagy 
víztömeg s innen lefolyva — a varos déli 
oldalán néhány házba is behatolt s csak 
nehezen lehetett kiszivattyúzni. A temető
ben több sirt megrongált a viz, 2—3 újabb 
koporsót pedig egészen kiaztatott. Még 
másr.ap is nagy volt az izgatottság.

— TŰZ. Folyó hó 17-én délután Thaszáron 
tűz volt. Megégett három ház és egy pajta. 
A hirtelen megjelent maróthi tűzoltóság 
azonban a pusztító elemet lokalizálta.

— Gyászhir. P o m o t h y Mihály 
zsemberi földbirtokos s Hontvármegyének 
évek hosszú során volt tisztviselője f. lm 
23-án tüdő szélhüdés következtében, 79 
éves korában elhunyt Alsó-Zsemberen.

— Legújabb vasutterv. Az osztrák
magyar államvasut-társaság, mint egy bécsi 
lap írja, összeköttetésbe lépett egy konzor- 
cziummal, melynek élén S z I a v y József 
koronaőr áll, hogy a felvidéken át együtt 
vasutat építsenek és üzembe vegyenek. Az 
uj vasút a morva határ valamely pontjából 
indul ki s a vágvölgyi vasút galgóczi állo
másig, onnan pedig kétfelé ágazva Béliczen 
át Rutkáig és Vere bélyen és L é v á ti 
át Eiztergom-Nánáig fog vezetni. Az egész 
vonal niintesrv 200 kilométer hosszú lesz s 
kiépítéséhez 12 millió forint, szükséges. Ezt 
az összeget úgy tervezik megszerezni, hogy 
az illető vidékek egy millió írttal járulnak 
hozzá, a községek szintén ugyanannyival, 
a többit pedig egy bécsi tőkepénzes kon- 
zorczium adja. Az osztrák-magyar állam
vasút társaság ezen vasút építésére és üzem
bevételére hajlandó, de csak oly feltétel 
alatt, ha a terveket bizonyos részletekben 
saját forgalmi politikájához alkalmazzak, 
mire az említett konzorczium állítólag haj
landó is.

— Kihalt főúri család. A Bakon yi 
báró nemzetségnek — mint azt már annak 
idején jeleztük — a május hóban lelsö- 
Zsemberen nőtlenül elhunyt Bakó n y i 
György báróban — férfiágon magva sza
kadt. Mielőtt azonban a Bakonyi név a 
főrendiház családkönyvében ki tör ültetnék, 
a főrendiház elnöke és a belügyminiszter 
megteszik a törvényszerű felszólítást, hogy 
mindazok, kik e magszakadást tagadásba 
veszik, hat hónap alatt a főrendiház elnö
kéhez vagy a belügyminiszterhez intézendő 
nyilatkozatban okiratokkal igazolják állí
tásukat.

— Az uj forintos bankók. A hivatalos 
hitlelés szerint múlt hó közepe óta uj fo
rintos bankjegyek bocsáttattak forgalomba; 
hogy tényleg forognak-e azok valahol köz
kézen, azt nem tudjuk, annyi bizonyos, 
hogy még Léván és vidékén nem látta 
ezen újdonságot senki, még az adóhivatal 
sem, pedig oda már csak mutatóba is küld
hették volna nehányat azért, hogy ha va
laki ilyen bankóval akar ott állampolgári 
kötelezettségének eleget tenni, meg ne es
kessék vele az a különös dolog, hogy el nem 
fogadják azt, mint ismeretlen pénznemet.

— Rövid hírek. — Miniszteri 
rendelet- A közoktatásügyi miniszter a szí
nesre festett palavesszöknek az iskolákban 
való használatát eltiltotta. — A „segítség 
album1' 77,149 frt tiszta jövedelmet hozott 
s ennek nagy része Eperjes, Toroczkó és 
Nagy-Károly tiizkárosultjai között osztatott 
szét. — Ausztriában e hó 20-án iszonyú 
vihar dühöngött, melynek számtalan ember
élet is esett áldozatni — Az esztergomi uj 
zsinagóga ünnepélyes felavatása a városi, 
megyei és katonai hatóságok jelenlétében 
e hó 22-én ment végbe. — Pozsonyban 
kedden várják a király látogatást. — Esz
tergomban Fehér Gyula plébános megta
gadta egy öngyilkos tetemeinek beszerelé
sét, mire az elhunytat barátai pap nélkül 
temették el s a rendőrbiztos mondott a 
temetőben halotti beszédet. — Tornaünne
pély. A magyarországi tornaegyletek szö
vetsége a hazai tornaegyesületek és atléti
kai klubbok részvétele mellett f. évi szept. 
hó 9-én tartja Aradon II. országos torna
ünnepélyét.

A PB Ö M A U O K.
— Rovatvezető Zuhany. —

Ártatlan. Az igazságügy miniszter meg
látogatja a börtöneiket e's kérdést intéz egy fogolyhoz : 
— Mi hozta önt ide, barátom? — A tüsszentés. — 
Hogy értsem ezt? — Tüsszentettem, mikor egy ara ny- 
mivesnél betörtem. Erre fölébredt a szunnyadó boliőr 
és elcsípett.

Próza a költészetben. Nő 
(kiránduláson) : Telepedjünk itt le és gyönyörködjünk 
e kies táj költői szépségében*  — Férfi: Helyes, 
hanem előbb keresd elő nekem a — pálinkás üveget.

Őszinte részvét. — Oh igen, 
asszonyom, az északi sarkon egy ej 41 napig tart. — 
Oh, mennyire sajnálom az ottani szegény — bakte
reket.

T A N Ü G Y. 
I.

iskolai jelentés,
A lévai k. r. főgymnáziumban az 

1888/9 tanévre a nyilvános tanulók szabály
szerű beírása f. évi aug. 30, 31, és szept. 
1-én; a felvéti- pót- és javító vizsgálatok 
pedig aug. 29-én fognak a főgymnaziumi 
épületben mindenkor délelőtt 8—11-ig, dé
lután 2—4-ig, megtartatni. A jelzett időn 
túl szept. lő ig yikésésüket csuk alapos 

okokkal igazolni képes tanulókat vehet fel 
az igazgató.

Veni Sancte szept. 2-án lesz, szept. 
3-án magántanulói vizsgálatok, szept. 4-én 
megkezdődnm< a rendes előadások.

A gymnázium első osztályába csak a 
9-ik évet betöltött és 12 évnél nem idősebb 
tanulók vétethetnek föl a népiskola 4-ik 
oszt, bizonyítványa, vagy felveti vizsgálat 
alapján. Minden felvétetni kiváltó tanuló a 
felvételre legközelebb végzett tanulmányai
ról sz<dó bizonyítványával személye sen, 
szüléi, g y á m j a vagy ezek m e g- 
b i z o t tj ai kíséretében tartozik az igaz
gatónál s az illető osztálytanárnál jelent
kezni, s ott születési évét, napját 
és helyét kereszti evei, i I 1 e tő lég 
hiteles születési bizonyít- 
v á n y alapján igazolni.

Minden tanuló kivétel nélkül a beírás
nál 2 frt. felvéti és 1 frt 50 kr. könyvtári 
és értesitői illetéket tartozik fizetni. Tandij 
fejében egész évre 18 frt. vagy félévenkint 
előre 9 -9 frt. fizetendő.

A gyinnasinm első osztályába iratkozó 
tanulók tandíjmentességre nem tarthatnak 
igényt.

Teljes tisztelettel figyelmeztetnek kellő 
mihez tartás végett a házi gazdák, misze
rint a gymnaziumi igazgatóságnál történendő 
e I ő 1 e g e s bejelentés nélkül 
tanulókat szállásra fogadni n c m I e li e t.

Léván, 1888. aug. 25.
A főgymnaziumi igazgatóság. 

II.
A lévai alsófoku ipariskolában az ipa

ros és kereskedő tanulók felvétele, illetőleg 
beiratása az 1888/89. tanévre szept. hó első 
felének vasárnapjain történik. A beiratások 
reggel 10—12-ig a r. k. fiúiskola helyiség
ben fognak tartatni.

Felkéretnek az iparos és kereskedő 
tanulók gazdái, illetve főnökei, hogy ebbeli 
kötelezettségüknek annak idején haladék
talanul eleget tegyenek ; mert az ellenke
zők és késedelmezők az ipartörvény értel
mében 20—100 frt pénzbírságra büntet
hetők.

Az iparos vagy kereskedő tanulók 
gazdái, illetve, főnökei minden tanuló után 
tandij fejében 2 frtot kötelesek fizetni, 
mely fizetés alól az ipariskolai bizottság 
határozata értelmében senki fel nem 
menthető.

Léva, 1888. aug. 25-én.
Az igazgatóság

ul
A lévai r. k. elemi fiúiskola osztályai

ban a beiratások a 188s/9-ik tanévre szept. 
hó 1-én kezdődnek s tartanak ugyan e hó 
9-éig a délelőtti órákban. — 10-én rendes
előadás. — Tandij egész évre 4 frt, mely
nek fele a beiratásnál fizetendő.

Léva, 1888. aug. hó 25-én.
Az igazgatóság.

IV.
A lévai ág. liitv. ev. népiskolába a 

beiratások a jövő tanévre aug. 30. — szept. 
hó 2-áig eszközölhetnek ; a tanév kezdetét 
veszi szept. 3-án.

Léva, 1888. aug. 25-én.
Schleifer Ármin

ev. h-lkész.
V.

A paulai szt. Vinczéről nevezett nő
vérek vezetése alatti leányiskola- és óvo
dába való beiratás jövő szeptember hó 1-én 
veszi kezdetét, a Szentlélek ünnepélyes 
segélyül hívása pedig ugyanazon hó 9-én 
fog megtartatni, melyet követő napon, az 
az, szeptember 10 én az előadások is meg
kezdődnek, de csupán az elemi osztályok
ban, mert az óvodán épitési munka lévén 
kilátásban — ennek megtörténtével a meg
nyitásról külön értesítés fog kiadatni.

Léva aug. 24 én 1888.
az intézeti fönöknö.

VI.
Az egri érs. joglyceum köréből. Az 

érs. joglyceumon a beiratások az 1888/9. 
tanévre szeptember hó 1—8. közt fognak 
eszközöltetni. Később jelentkezők csak 
külön kari határozat alapján, illetőleg szep
tember 30-án túl csak vall, és közokt. mi
niszteri engedély alapján vétethetnek fél. 
— Szegénysorsu szorgalmas tanulók tandíj
mentességre bírnak igénynyel, melynek ki
eszközlés módja iránt a beírásnál adatik 
utasítás. — A tanévet megnyitó istentisz
telet és az előadások megkezdésének nap
ját külön hirdetés fogja a fekete táblán 
tudatni. — Szept. 1-től 15-ikéig tart a 
vizsgálati záros határidő azok részére, kik 
a múlt tanév végén alapvizsgájukkal elma
radtak, vagy akkor pótvizsgára utasittattak. 
E záros határidő elmulasztása jelentékeny 
hátrányos következményeket von maga után.

VII.
Az orsz. m. kir. zene- és színművészeti aka

démia szinészeti osztályaiban
a beiratkozások f. é. sat-pL G-áu, csütörtökön, d. u. 
3 órakor kezdődnek, s három nap«n át minden dél*  
után 3—«-5-ig bezárólag szept. 8-án fejeztetnek be. A 
jelentkező drámai növendékek fölvételi v i z s- 
gálata szept. 10-én, hétfőn, d. u. 3 órakor tartatik 
Ugyanénak az iskola helyiségében, kerepési-ut, nemzeti 
színház bérháza III. em. — az operai osztályokba 
jelentkezőké pedig szept. 10-én, d. u. 10 órakor a 
nemzeti színház színpadán. A felvételi kel*  
lékek: színpadias, csinos alak, tiszta kiejtésii csengő 
hang, s kifejlett testi alkatás mellett, (melyről a fölv. 
vizsgálaton jeleni vő orvos ad véleményt) legalább 
18 éves kor a férfiaknál, s betöltött 16 év a leányod
nál, mi hiteles okirattal bizonyítandó. 
Szükséges továbbá annyi műveltség és iskolai képzett.- 
• ‘gröl twílú bizouyitványi mounyi^a iu. • 

jelölt korbanm, minden míiveít ifjutól megvárhatni. 
Azok, kik ne szülőik vagy gvámjaik kíséretében 
jönnek, a szülők vagy gvámok írásbeli bele
egyezését tartoznak magukkal hozni. A je
lentkező növendékek csak törvényes c s a I a d i 
n e v ü k ő n írathatják be magukat. Arra pedig 
előre is figyelmeztet az igazgatóság mindenkit, hogy 
a beiratási és felvételi díj 6 frt a beiratásnál a z o n- 
u a I lefizetend ő, fölvétel esetén pedig az 
évi 30 frtnyi tandij első részlete 10 írt., melynek fize
tése alól első éves növendék föl 
n e m mentetik. Végül szükséges megjegyez
nünk, hogy az operai szakra oly jelent
kezőket veszünk föl, kik a kir. zeneakadémia magán
ének tan.olyama Ill-ik osztályának elvégizté- 
ről bizonyítványt mutatnak fel vagy a fölvételi vizs
gálaton annyi készültségről tesznek 
t a n u s á g o t, a milyen ezen osztá’vokat végzett 
növendékektől megkivántatik, mely esetben magán
vizsgálat alapján az orsz. szinésziskola I. o p e r a i 
osztályába főivehetők.

Budapesten, 1H88. aug. havában.
Tisztelettel

ZDr. "Várctdi -A.xxta.1, 
az orsz. zene- és szininüvészeti akadémia 

szinészeti osztályainak titkára

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Az -Egyetemes könyvtár" újabban megjelen 

hat kötete igazolja e válla életrevalóságát, s mert 
kiváló beeső munkákat ad a müveit közönség és az 
ifjusá. kezébe, pártolásra nagyon méltónak mutat
kozik.

Ily mesésen olcsó árakat még a német népies 
kiadványokon sem látunk s mert a hazai kiadványok 
távolról sem közelitik meg e vállalatot olcsóságban, 
bizton reméljük, hogy rövid idő alatt minden ifjúsági-, 
nép- és magánkönyvtár meg fogja szerezni.

A második cvklusban vagyis Egyetemes Könyv
tár 7—12. kötetig ott találjuk „Dömötör Pál költe
ményeit* 4, e kiválóan családias érzésű költőnek válo
gatott verseit csinos Ízléses kiállításban.

Csengén János „Homeros**  felett irt nagybecsű 
tanulmányát, mely Homeros költészetét, korát és köl
tészetének hatását világítja meg. Katóra .Bánk-bán**  ja 
képezi fénypontját e cykliisnak. Tmltunkkal a Bánk
ban eddigi legolcsóbb kiadása 70 krba kerül, ez sem
mivel sem szebb kiállítású, mint az „Egyetemes 
könyvtár" ezen kiadványa. Tiz iv finom chamoir pa
piroson, könnyen olvasható uj garmond betűkkel nyo
mott mű. Alig tudjuk elképzelni, miként állíthatta ki 
a kiadó 10 krnvi csekélységért s meg vagyunk győ
ződve, hogy az „Egyetemes könyvtár" ezen füzete 
rövid idő alatt sok ezer példányban fog közkézen fo
rogni. Ha meggondoljuk, hogy e nemzeti irodalmi 
kincs teljes népszerűsítése által a kiadó mily érde
meket sz réz magának, valóban sikert kell kívánnunk 
e vállalat, folytatásához. A további kötetek egyikét 
Ferenczy József Tükördarabok czimii jellemrajzai 
képezik. Goethe és Üli. Lenau és Emília, Stael asz- 
szony, Rubens, Húgét Victor, Gounod, Bjürnson Bjőrn- 
stjernv és az irodalom és művészet más nagy alakjai 
vannak r kötetben bemutatva. E füzetet mindjárt 
Gróf Széch nyi István életrajza követi Sebesztha 
Károly tollából. A legnagyobb magyar életének népies 
kiadványa mindeddig hiányzott a könvvpiaczról, s igv 
ez valóban hézagpótló miinek mondható. Befejezi a 
cyklust Calderon „Saját becsületének orvosa44 czimii 
színmüve Beksics Gusztáv a kiváló publicista sikerült 
fordításában. Ez is egyike a vaskosabb és értékesebb 
szellemi becsesei biró müveknek. Az „Egyetemes 
könyvtár44 czimii vállalat tehát azon czéljat. hogy a 
„közművelődést e 1 ő m o z d i t s a44 
— dert kasn igyekszik elérni, s valóban megérdemli, 
hogy pártolásban részesüljön s minél nagyobb körben 
terjesztessék. Az egyes füzetek 10 krért Nyitrai és 
Társa könyvkereskedésében kaphatók vagy megren
delhetők.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán" vendéglőben aug. 19 26-ig.

, Kiéin Izidor, keresi elő, 8e’mecz. — Polák 
Ármin, utazó, Budapest. Dörfler Jakab, magáuzó, 
Esztergom. Maulber Simon, magánzó, Surány. — 
Kovát# Emil, kereskedő, Becs.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya Jórset, város kapitány.

Búza: ni.-mázsánként 6 frt 50 kr, 7 frt. 
— kr. Kétszeres 5 frt 20 kr, 5 frt 00 kr*  
Rozs 5 frt. 10 kr. 5 frt 30 kr. Árpa 5 frt. 
20 kr, 0 frt 80 kr. Zab 4 frt. 50 kr, 4 frt.

| 80 kr. Kukoricza 5 frt. 50 kr, 5 frt 80 kr. Bab
6 frt 60 kr. 7 irt. — kr. Lencse 6 frt —
G frt 50 kr. Köles — frt. —• kr. — frt — kr,
— Búza behozatott, 2G33 in. m. Kétszeres
20 in. ni. Rozs 98 in in. Árpa 5481 m. in.
Zab 22 in. m. Kukoricza 19 in. ni. Bab
2 m. m. Lencse 3 m. ni. Összesen:
8278 m. in.

Nyílttér.
i.

Weísse Seidenstoffe von 65 kr. fl. >7.40.1
per Meter (ca. 1*20  Qual.) versendet roben- und 
stiickweise zollfrei das Fabrik Depót G. Henneberf 
(k. k. Hofiieferant.) Zürich*  Muster uingehend. Briefe 

i 10 kr. Porto,

II. 
1457/1888, sz.

III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy a ni. kir. államkincstár végrehajtatn
unk Skopál Mihály végrehajtást szenvedő elleni 35 frt 
89 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében Skopál Mihálynak a csatai 36. sz. tjkvben 
A I. 2 —13. sorsz, alatt felvett fekvőségbeni rész 
illetményére és tartozékára az árverést 656 frban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1888. évi szept. hó 
I3*ik  napján délelőtti 10 órakor Csata községben a 
biró házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók táltosnak az ingatlan 
becsárának 10%*át  vagyis bő frt 6C krt kcszpénzven, 
vagy az 1881. LX. t. ez, 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számítóit és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságiigymiuiszteri rendelet 8. §-ában, kije
lölt óvadék képes értékpapiéban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznak a bíróságnál elöleges elhelyezésé
ről kiállitotott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván. 1888. évi apr. hó 21. napján. 
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József, 
kir. jbiró.

buc.su


35. szám. HIRDETÉSEK. Augusztus 26.

E rovatban minden szó egyszeri 
beiktatás*  3 krba kerül : bélyeg 
dí jban a lakás megjelölése mel
lett - fizetendő iiiimh n egyszeri 

beiktatásért 37 kr.
KIS HIRDETÉSEK.

A vidéki szülök figyelmébe. 
Gimnáziumi tanulók, 

kivált az alsóbb osztá 
lyokból. kedvező feltéte
lek mellett ellátásban ré
szesülnek egy tanárnál 
Léván, ki a szülök kí
vánatéra növendékeit 

zongora vagy lie 
g-ed-ti- oktatásban is 
részesíti.

Bővebb tájékozást 
nyújt Léván, a

„Bars“ 
kiad ó 11 i v a t a I a.

75 krajczárért
egy egész hónapig bárki egy 
jói szerkesztett népies irá
nyú ellenzéki képes politikai 

napinapot járathat: a 
Kis újság ot.

mely Budapesten \\ odianer 
F. és Fiai, bpesti könyv
nyomdász, könyv- és hir- 
lapkiadóhivatalában jelenik

I meg-
A „KIS ÚJSÁG “ nem- 

zeties ellenzéki politikát kö
vet, szívós kitartással, lan- 
kadatl in erélyíyel küzd a 
haza boldogságáért, s a hon- 
fenntartó magyar faj ural
máért.

A „KIS ÚJSÁG" nagy 
gondot fordít hogy olvasói
nak igényeit minden tekin

21 fi 1888. azáin.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

L ez. 102. $-a értelmében ezennel közhitre teszi, hogy 
a verebélyi kir. jbiróság 1510 1887. sz. végzése által 
nagy-snrányi ezukor-gvár részvény-társaság javára 
Ruszcsák Rezső zsitva-gyarmatlii lakos ellen 170 
frt töke, ennek 1887. jau. hó 1. Hajijától számítandó 
6® y kamatai és eddig összesen 58 frt 58 kr. perköltség kö
vetelés erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkal
mával biróilag lefoglalt és 400 frt — krra becsűit in
góságok : 80 kereszt árpa szalmájával együtt nyilvános 
árverés utján eladatnak.

Mely ál verésnek a verebélyi kir. jbiróság 1366/888 
sz. kiküldését rendelő végzése folytán a helyszínén, 
vagyis Zs.-Gyarmathon, Ktiszesák Rezső lakásán leendő 
eszközlésére 1888. évi augusztus hó 30. napján d. e. 10 
Órája határidőül kitűzetik és ahhoz a venni számié- 
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy
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Tiszta, len áru!

Ezennel van szerencsém a t. közönségnek nagybecsű tudomására 
hozni, hogy

Wein Károly és Társai urak
szövögyárosok, Késmárkon Szepességj

engem bíztak meg gyári raktárral, mi által azon helyzetben va
gyok. hogy következő czikkekből: terítékek, törülközők, kávés- 
teritékek. ágyneműk, vásznak, zsebkendők srbbő'l elismert jó mi

nőségű gyártmánynyal dús választékban szolgálhatok.

Hirdetésekre bővebb t-lvllágosi*  
tást Xvitrai és Társa kiadóczég 
ad. ki levélbeli tudakozódásra 
postabélyeg beküldése mellett 

azonnal válaszol.

tetben teljesen kielégítse. 
Úgy a főváros, mint az or
szág és a kü'lold minden 
hírét naponként híven és 
gvorsan közli. A nevezete
sebb napi esemenyeket szép 
kiviteli kép kel illusztrálja. 
Ezenkívül rendkívül érdek- 
feszitö, — többnyire a fő
városi életből merített, — 
regényeket közöl, a melyek 
bárki által könnyen élvez
hető népies nyelven vannak 
megírva. Előfizetési arak fél
évre 4’50; egy negyed évre 
2’2.5 és bavonkint 75 kr.
Mutatvány számok bárkinek egy 
hétig ingyen küldetnek, ha e lap 
kiadóhivatala Budapest, IV. kér. 
Sarkantyus-u.3. sz. levelezőlapon 
tr.-e felszolittatik.

■

az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881 évi LX. 
j t. ez. 107. §-a értelmében a fogtöbbet ígérőnek becs

áron alul is eladatni fognak.

Az clá rverezendö ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez, 108. §*ában  megái lapított felié telek 
szerint lesz kifizetendő. Végül felhivatnak mi.alázok, 
kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végre 
hajtató követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot., a mennyiben részű kr: foglalás korábban eszkő 
/ültetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írásban beadni , 
avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetni ínynek a bíró
ság tábláján kifüggesztését követő naptól száuiittatik.

Keit Verebélyen, 1888. év alig. hó 10. napján.

Kaszanyiczky Dániel.
kir. bírósági végrehajtó.
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Kitűnő' tisztelettel

Grotte Vilmos.
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510, 1888. szám.

III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy a m. kir. államkincstár végiehajtató- 
nak Gyuróvszki István és neje Stevko Julianna vég
rehajtást szenvedő elleni 204 frt. 25’/2 kr. tőkekövete
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében Gyúró vszky 
Is.ván és neje Stevko Juliannának a gr.-szöllŐsi 290. 
ívben A 1 1-12. sorsz. alatti fekvőségbeni és tarto- 
zékábani */ 2 rész illetményükre 1327 fit. 50 kr. to
vábbá Gyuróvszki Istvánnak a gr.-szöllősi 294 sz. I 
tjkvben A I. 16. sorsz. alatti fekvőségbeni és tar
tozékában! ’/2 rész illetményére 3G1 frt és az A II. 
1—6. sor.-zalatti fekvőségbeni, úgy a tartozékábani */ t 
rész jutalékára az árverést 353 frban ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1888. évi szeptember hó 14. 
napján délelőtti 9 órakor Gr.-Szöllös községben a bíró 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/u-át, vagyis- a 290. Ívben A 1 1—12
sorsz. alatti fekvőség ’/2 részére 132 fit 75 kr. a gr.- 
SaÖIIős’ 294. ívben A I 1—6 sorsz. alatti fekvőség */ 2 
részére 36 fit 10 kr. és az A IS. 1—6. sorsz. alatt: 
fekvőség */ 2 részére 35 frt 30 krt készpénzben, vagy 
az 1881. LX, t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságiigynuniszteri rendelet 8. §-áb.ni kijelölt 
óvad ;kképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatui.

Kelt Léván, 1888, évi april hó 19-én.

A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József,
kir. jbiró.

1888. évi 3000. szám.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
Mely által közhírré tétetik, hogy az alolirt erdőhivátal kezelése alá tar

tozó a f. évben uj zsindelyfedéilel ellátott s mintegy 1700 négyszög méter te
rületet s az alább részletezett helyiségeket magába foglaló zsarnóczai sörház 
a hozzá tartozó sörmérési joggal, — 820 négyszög méter udvarral 17‘’*°/i<s«o  
hold kiterjedésű szántó — s réttel, úgyszintén egy a sorház közelében levő 
280 négyzet méter és végül a zsarnóczai kohótelepen fekvő nagyobb kiterje
désű salak-pinczével együtt, — az 1889. év január 1-től kezdve egymásután 
következő 6. illetve több évre f. évi szeptember hó 3-án az alolirt/ erdőhiva
talnál versenytárgyalás utján bérbe fog adatni.

-A_ kérdéses sörlxáLz épület éillz
1., Egy nyolez oszlopon nyugv.ó keresztboltozatu sörfőzde helyiségből 

400 négyzet méter kiterjedéssel.
2.. 325 négyzet méter kiterjedésű s szintén boltozattal ellátott régi jég

kamra. hordóraktár és szeszfőzdéből.
3.. Egy szintén boltozattal ellátott iroda, 2 lakszoba, konyha és kamra 

lakosztályból 155. négyzet méter kiterjedéssel.
4., Végül egy boltozat nélküli 320. négyzet méter kiterjedésű raktár

helyiségből, mely alatt egy kiboltozott jégpineze van berendezve.
Ezen helyiségeken kívül, kész a bérbeadó kincstári uradalom a sörház 

épületben a vállalatnak esetleg még több helyiségeket is átadni, mi azonban 
a további tárgyalásoknak tartatik fenn.

Versenyzők ajánlatot tehetnek a fent részletezett egész épületnek az e 
hivatal által szerkesztett s itt a hivatalos órák alatt bármely napon megtekint
hető tervek szerint saját költségükön sörfőzdére-, avagy esetleg más ipar vál
lalatra leendő bérbevételre.

Zsarnóczán, 1888. évi augusztus hó 20,
-A. ixx_ kir_ erd.olxi-v-sL-ta.l_

1570/1888. szám.

III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint tfkvi hatóság küz- 

hirré teszi, hogy a m. kir. államkincstár ve'greliajtató- 
nak Eisenscnreiber Steiner Leni végrehajtást szenvedő 
elleni 435 frt 17‘/2 kr tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében Eisenschreiber Steiner Leninek a 
csata; 197. sz. tjkvben Á 1. 1 —15. sorsz. alatt felvett 
fekvőségbeni és tartozékban! >/, rész illetményére 024. 
frt, továbbá ugyanannak a esatai 104. sz. tjkvben A 
I 1. sorsz. alatt felvett f. kvőségére ngy az .azon épült 
68. összeirási számn lakházára Ifid frt, — végre Eisen- 
sch reiber Steiner Leni jogutódai Molnár Flóri.s cs Mol
nár Gábornak a esatai 27. sz. tjkvben A I 8., 10., és 
13. sorsz. alatt felvett fekvőse'giikre az árverést 651 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennobb megjelölt ingatlanok az 1888. évi 
sept. hó i8. napján délelőtti 10 órakor Csata község
ben a bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók taitoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis a esatai 197. ívben az A 
I 1 —15. sorsz. alatt felvert fekvőség részére 62 
frt 40 kr, a 104. Ívben A I 1. sorsz. alattira 16 frt 
és a 27. ívben A 1.8. 10. és 13. sorsz alatti fekvöségre 
65 írt 10 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságiigv- 
miniszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, 1888. apr. 30-án.

A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatosa*?.

Barbur László,
kir. aljbiró.

1025/1888. szám.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság köz 

hírré teszi, hogy Földi József végr< hajtatónak Földi 
Medárd végrehajtást szenvedő elleni 47 frt 99 kr. tő- 
kdkövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
Földi Medárd, valamint a társtulajdonos Kovács Juli
anna férj, l’intér Albcrtnc, kk. Kovács Sándor, kk. 
Kovács Mihály. Földi Krisztina, férj. Fótvi l’éterné. 
Földi Julianna, férj. Pásztor Istvánná, Földi Mária, 
férj. Földi Jánosnó, kk. Földi Mária, kk. Földi József, 
kk. Földi Emerentia és kk. Kovács Mihálynak a kis- 
o rósz kai 58. sz. tjkvben A -j- I. sorsz. alatt felvett 
szőlő fekvőségíikre 110 frt. továbbá Földi Mcdárduak 
a kis-oroszkai 100. Ívben A |- 1 sorsz. alatti fekvő- 
> :,rbeiii 120 111 rész illetményére 487 frt, továbbá a 
Kis-orvszkai i03. ívben A I 1 7. sorsz. alatti ftkvő-
ségbeni 68/144 rész ill tniényére 682 frt, végre a kis- 
oroszkai 104. ívben A I 1—2. sorsz. alatti fekvőség
beni 68 144 rész illetményére az árverést 682 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi 
szept. hó 10. napján délelőtti 10 órakor Kis-Oroszka 
kiizségben a biró házánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
lógnak. t

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10® 0-át készpénzben, vagyis az 58. ívben 
A 1 sorszám alattira 11 frt, továbbá a 100 ívben 
A |- 1. sorsz. alatti fekvőség 120 111 rész illetmé
nyére 48 frt 70 kr., továbbá a 103. ívben A I. 1 — 7. 
sorsz. alatti fekvőség 68 14 4 rész illetményére 68 frt 
20 kr., végre a 101. Ívben az A I. I—2. sorsz. alatti j 
fekvőség 68 141. részére 68 irt 20 kr. készpénzben, 
vagy az 1881. JA. t. ez. 12. §-ában jelzett ár
folyammal számilott és az 1881. évi nov. hó 1-én . 
3333. sz. a. kelt magyar kir. iga/.ságiigymiüisztcri 
rendelet 8. $-ában kijelölt óvadékképes ér.ék;aoir- . 
bán a kiküldött kezéhez letenni, avagy a< 1881. I 
JA. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró- 
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatui.

Kelt Jjéván, 1888. márcz. 23-á í.
A lévai kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság

Gyenes József,
kir. jbirú.
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Cü-yáx és ig-o,z:g-a.tcsá.g- :
VI. Külső váczi-ut 169'99.

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPEST. ■Várcsi ixocLa. és xafetár :
VI. Váczi-körut 57.

SCHLICK-féle szabadalmazott „TRIUMPH“ és „HALADÁS" 
sorvetőgépek. 

Szór-v-EL-v-etö g- é p e

Schlick-féle szabadalmazott két és háromvasú ekék,
Schlick-féle szab. Rayol-ekék,

Schlik es Vidats-fele eredeti egyyasu ekek és talajművelő-eszközök.
I3oxcziá.ls: és rög-törö Ixertgrerelc,

Szecskavágók, répavágók, répa- 
zuzók. tengeri morzsolok, csöves 

tengeri darálók.

Gőz- és jinanycseDlö készületek, gabona
tisztító rosták, őrlőmalmok stb.

ekék tartalékré-

$00$0
§Az összes

szei készletben tartatnak.
— Előnyös fizetési feltéte

lek. Legolcsóbb árak.
Áí’jegyzkek kívánatra ingyen és (JJ

bérmenive. x.
JEGYZET,

Van szerencsénk ezennel t. ez. iizletbarátaink becses tudomására hozni, hogy, noha a VI., váczi-körut 57. sz. a. 
lévő irodáink legnagyobb részét a külső Váczi-utou lévő gyártelepünkre helyeztük át, mindazonáltal az eddigi irodai helyisé

kben t. üzletbarátaink kényelme érdekében egy városi irodát tartunk fenn, valamint, hogy ugyanott építési czikkeink és 
asági gépeinkből raktárt létesítettünk. Kiváló tisztelettel
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