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A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
i.

12191 sz. Barsvármegye alispánjától.

Barsvármegye törvényhatóságának bi
zottsága f. évi 131. sz. a. kelt közgyűlési 
határozatában foglalt rendelkezése szerint 
f. évi szeptember hó 27 én, d. e. 10 óra
kor Ar.-Marótho.n, a vármegye székházának 
nagytermében évnégyedes rendes köz- 
g y ülést tart.

Ar.-Marótlion, 1888. sz . l;»én. 
sb^Cá-riáss. • Ist-vávn. 

alispa .
II.

22>'. 1888. sz.

Pé’vízati hirdetés.
Az 1887/8. tanév második felétid kezdve 

a lévai kath. főgymnasiumnál egy néhai 
Sántlia Gvörgy-féle ösztöndij állomás évi 
105 írttal ürült meg.

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

Ezen ösztöndij élvezete a tanfolyam 
bevégeztéig tart.

Az ösztöndijt elnyerni óhajtók kötele
sek folyamodványukat, a leszármazásukat 
igazoló okmány nyal, továbbá a keresztlevél
lel, a vagyontalanságukat igazoló, valamint 
az utolsó tanévre vonatkozó iskolai bizo- 
iiyitványnyal felszerelve, a Bibornok Her
czeg Prímás és esztergomi Érsek ur O 
Eiuinentiájához czimezve az alulirt tanin
tézeti igazgatóságnál 1. évi október hó 19. 
napjáig benyújtani.

Léván, 1888. augusztus hó 18.
Sza.Toa.d.37- G-yiila 

főgiiiiii. igazgató.

A hadsereg lószükség
lete.

Az eszme, hogy a hadsereg szük
ségletei a közvetítők kizárásával egye

nesen és közvetlenül a termelőktől 
beszereztessenek és fedeztessenek, mind
inkább érvényesüléséhez közelebb jő.

Az e fölső hó szeptember 17-én, 
városunkban tartott lóvásár. mely 
egyenesen a hadsereg pótlovainak 
beszerezhetése tekintetéből rendeztetett 
s tartatott, e ténynek eklatáns bizony
ságául szolgál, s annak sikere és ered
ménye a legjobban konstatálta, hogy 
a hadsereg szükségleteit a közvetlen 
utón legkönnyebben s leghasznosabban 
szerezheti be.

Mert habár a vásárra behozott 
lómennyiség nem volt olv tetemes, 
mint azt a mai forgalmi viszonyok s 
a tenyésztők azon érdekei, hogy köz
vetlenül ők s ne a közvetítők szed
jek a hasznot és nyereséget, megkí
vánják; s habár a minőségben is le
hetett kifogásokat keresni s találni, 
mindazáltal, minthogy a lovak szük
séglete egy-egv lóvásáron nem lmtá- 
rozott számhoz van kötve, hanem 
annvi s oly minőségű vásároltatik, 
mennyit a forgalmi behozatal előnyö- 
sen megenged: a megtartott lóvásár,
— tekintve, hogy e napon N.-Sallóban 
országos marhavásár tartatott s vidé
künk e nemű állatai s czikkei az or
szágos vásárokon szőkítik elhelyezkedni
— nem mondható meddőnek s ered
ménytelennek. Mintegy hatvan ló ve- 
zeiieteít elő, s minőség tekintetében 
ha mindjárt nem bírt azon kellékek
kel, melyek a katona-lovaknál megkí
vántainak, de mindannyi munkabíró
nak s olyannak találtatott, melyek 
más ezéloknak egészen képesek meg
felelni.

Katonai czélokra bevált öt darab 
és ez a vásárló bizottság által mégis 
vásároltatott. Az árak kétszáz, három
száztól négyszáz forintig emelkedtek 
s mindenesetre a tenyésztők munkáját 
s fáradságát megjutalmazóknak mond
hatók akkor, mikor ti búza hét forinton 
csak nagy nehezen értékesíthető.

Hogy a minőség tekintetében a 
hadsereg lovai sok jó kelléket igényel
nek s ezek a vásárló bizottságok által 
szorgosan kerestetnek, azon csodál
kozni vagy azt reprobálni nem lehet, 
sőt fölötte szükségesnek és helyesnek 
látjuk, hogy azok minél nagyobb kri
tikával gyakoroltassanak, különösen 
békeidőben s akkor, mikor a betaní
tásra s lótartásra szükséges tetemes 
költségek hosszú időre terjednek s a 
1<Í szolgálatikora pedig rövid idejű; a 
felfrissítés s megujitás pedig, tekintve 
hazai lóállomáiivunkat s annak virágzó 
létét, könnyen eszközölhető.

I)e helyeselhető ezen eljárás a 
tenyésztés oldaláról is. Igyekezzenek 
tenyésztőink minél jobb minőség ki
állítására; hiszen ha e téren odáig 
emelkednek, hogy a lókeresők és vá
sárlók által támasztott kifogásokat ele- 
nyésztetik s lovaik a hadseregben 
kedveltségibe találnak, mindjárt kere
settebbekké válnak nemcsak itt benn 
az országban, hanem ezentúl a kül
földön is, a mint azt számos példák 
igazolják, melyek a külföldnek szemeit 
immár Magyarország lőtt nvésztésére 
irányozták, a mint az a hajdankor- 
ban volt, mikor a magyar ló. mint

■ ti 

specifikus faj, kitartó voltánál fogva is
mertetett s kerestetett.

Nagyhorderejű tehát közgazda
sági viszonyaikra, hogy a döntő he
lyen és körökben mindinkább megho
nosodik az, hogy a hadsereg minden
nemű szükségleteinek közvetlen be
szerzése a produczensektől eszközöltes
sék: de felette szükséges, hogy pro- 
duezenseink ezt méltányolva, a legjobb 
minőséggel jelenjenek meg e téren, 
mert haszna s üdvös haása nemzeti 
vagyonosodásunkban csak ugy lesz, ha 
a versenyt irt önmagunk saját ré
szünkre megtarthatjuk s biztosíthatjuk,

Néhány szó a gyermek nevelésről.
Igaz, hogy az iskola képző- s ne-

velő-intézet, mely formálja a sziveket, 
nemesíti az érzéseket, szelídíti, kedvessé 
teszi az erkölcsöket és Istenhez is viszi a 
lelkeket s iskolázás nélkül elborulnak az 
élet örömei is ; — igaz, hogy az iskolai ta
nítás nélkül emberi, derék polgárt, s jó 

i keresztényt nevelni s teremteni nem is le
het ; — legalább nagyon nehéz; — de

| azért még is mellőzhetetlen, hogy a szülök 
még otthon, házikörükben szoktassák s 
neveljék gyermekeiket minden jóra, ne
mesre, nagyra és vigyázattal tekintsenek 
utánuk; mert az iskolában a tanító nem 

! mindig láthatja a tetteket, s gyermekeink 
i rossz barátjaival esetleges társalgását. Te- 
; hát az iskoláztatás mellett mellözlietlen, 
| hogy a szülők, ott, a házi szent tűzhelynél 
; legyenek tan tói s nevelői kedveseiknek, a 
| drága kincseknek ; mert ez a korszak már 

nemcsak észtchetségök fejlődésének forrása, 
hanem jövendő szerencséjüknek s bo'dogsá- 

i goknak is biztos alapja. — S már annyi- 
| val is inkább nem kell itt könnyelmüleg 
i venni a nevelés szent ügyét, mert ha e 
I korban az alapot hibásan vetik meg a szü- 
I lók, könnyen ugy járhatnak, miut megvan 
, Írva: „Líjö az eső, árvíz, eljöttek a viha- 
I ros szelek, a nevelés keserű következ

ményei megütköznek a házba; s annak 
romlása nagy leiie ; — lerombolhatják
gyermekeik jövendő boldogságát**  I

Az iskolába járás korszaka az, mely
ben nemcsak leczkét tanultain:, hanem 

i mar elveket is kell kötni a szülőknek gyer
mekeik szivéhez, szilárdságra edz.vén lelkei- 
két. Azért, kedves szülék ! semmiképp se 
vegyétek le nevelési gondjaitokat gyerme
keitekről ez időben, azt mondván : „O t t 
van az i s k o 1 a,**  hanem ti magatok is 
szemmel kisérjétek őket lépteikben, tette
ikben s magukviseletükbeii. Egyeljetek 
arra Is, mire látszanak kifejleni gyermekei
tek s akképp kövessetek el rájuk nézve 
mindent, mi csak tőletek kitelhetik, anyagi 
és szellemi kiképeztetésükre. Mindenki tu
dós ember nem lehet, liter; nem annak szü
letett ; de lehet jeilcmes polgár, iparos, 
vagy más és élete biztosítva lesz a szor-

T Á R C Z A.
Az „éret t.“

Még egy végtelen unalmas, hosszú 
délelőtt, telve kétes reményekkel : az 
„érettségi osztás**  délelőttje, még egy utolsó 
ut a csinos folyosókon az igazgató úrhoz 
az érettségiért; még egy alázatos, szögle
tes köszönő az igazgató ur előtt, — s kész 
•1 világ legboldogabb, legszabadabb remény- 
iija, az „érett ur.“

Féltve szorongatja az újdonsült ura
ság keblén azt a darab papirt, 12 évi kiiz- 
ködésének obsitjat, az érettségi bizonyít
ványt, holott megiratott, hogy N. N. a sza
bályszerű <8 évi tanfolyamét elvégezvén, 
ezen, meg azon bizottság e'.őtt jelesen, vagy 
jól érettnek nyilváníttatott.

Érett nyelvek megerednek, szólva sza- 
pulva a tanárokat, azok részrehajlóságát, az 
„igazságtalanságot**,  melyet a szegény diá
kokon elkövettek.

Serezés titán tömeges séta az éléti- 
kebh utakon. Pá'cza és czigaretta sűrűén 
tüntetnek nevelésünk szigorít fegyelme 
ellen.

Az alázatos, meghajlott diák termetét 
kipattantja az érett ur büszke önérzete ; a 
bátortalan lépés ruganyos leszen ; a tagak 
elvesztik merevségüket, az arcz a bátorta
lan szint, az egész alak azt a sajátságos 
fonák szögletességet, mely a világba még 
nem bocsátott fiatal embert oly ferdévé 
teszi. A társalgás is hangosabb az érett 

urak közt, sokkal gyakrabban szakítja meg 
élénk, hosszú kaczaj, mint diák-korban.

Az arra vetődő bakfis szúró „gusztá- 
lásnak“ van már kitéve, hallhatóan röppen
nek a piruló lányka után a megjegyzések.

Az igazgató ur igazgatóvá degradál- 
tatikja tanár urak Marczi, Jóska, stb. ne
veket s gyérebb köszönéseket hajinak, an
nál nagyobb kalap emeléseket fogad a jö
vendőbeli „kollega* 1.

S ezt mind az a darab papir tévé. 
Semmi más, csak az a darab papir, melyen 
felül az „érettségi bizonyít vány “ vastag, 
lik, alól meg egy cső 'jó tanár aláírása vé- 
konylik. A jogok biztosítéka, a szabadság 
okmánya, 8 évi könyök- és térdkoptatásnak 
jutalma, az érettségi.

Nincs büszkébb, szabadabb s boldo
gabb teremtés, mint az érett.

Egyelőre magát tartja a legnagyobb 
urnák. Eddig „ön**  volt, 8 évig küzködött 
az „ur**  után, azt most kapta meg, nem 
csoda, ha féltve őrzi, s mindenkitől meg
követeli uraságát — in titulo. Nem tudja 
még, hogy az újdonsült uraság ép’ oly 
semmi, mint mikor még plun Írásán, sely
pítve dadogta az abcét. Azt hiszi, az uj 
czimet azért kapta, hogy azzal mindenüvé 
eljuthat, mindenütt boldogulhat. Pedig csak 
vigasztaló az, a szabadság hazájából, az 
iskolából a küzdelmek honába, az életbe 
induló fiatal embernek.

>8 mégis szégyenli az iskolát. Egyideig 
niég bántja (diák korában a legnagyobb 
keserűséget okozott neki), ha egyik-másik 
tanár egy fokkal rosszabb kalkulust piugált 

bö a bizonyítványba a remélt helyett, de 
ezt a „gyerekes bosszuság“-ot csakhamar 
kiveri fejéből, hisz’ nagyon diákos. Pedig 
már ez szégyen lenne, minden az, mi az 
iskolára emlékeztet. Könyvet, pláne ima
könyvet végig vinni az utczán, az meg 
épen skandalum.

A bevezető az életbe az érettségi 
„bucsu-e»tély“ ; mely talán az életveszélyé
nek kezdete is.

Pohár poharat vált. A fiatal vér las- 
sankint felbuzdul, legyőzi a „szabá'yszerü**  
viselethez megkívántaié meg iiuny asz kodást. 
Nemsokára a kasz.irnöig halad a csók. 
Már a karon, majd a frizurán, később a 
nyak hátán, tovább a fülön, csakhamar az 
arezon csattan el a muzsafi oda lopott 
csókja, mig végre eljut a csókok tü;helyé
hez, a kassza-királyné ajkához, s ott tapad 
meg édesen, hosszan, némán. Nincs már 
pír, se félelmes körültekintés. A szék sem 
akar elczurokkolni a királyné trónusától 
többé. Ott ragad a bűvös körben gazdástul.

A pohár mind sűrűbben járja. A sze
mek mind jobban forognak, tűzben már az 
ész, kéz,- inak remegnek, a lehellet szag.a- 
tottabb, a vér is lázasabban lüktet, s végre 
N. N. érett „ur**  akadozva vadja be sze
rt linót az első valódi ideáinak, a kasszír
nőnek.

Pár perez csak, s az érett alig hir 
elfojtani egy diadalmas mosolyt. Hódított. 
A királynő egész ártatlanul, naiv szemsüté- 
sek közt rebeg viszon-szerelmet. >S N. N. 
érett ur látható szánakozással tekint le a 

l| kollegákra, kik irigy szemmel lesik a silt- 
I togó pár minden mozdulatát, mint bamba 
i nép a győzelmes hadvezér trinnifusát.

Mar N. N. érett ur széke üres. Gaz
dája ott csüng a királyné nyakán, szíva 
ajkairól a hajnali pírnak vélt — czin ibert. 

I Szív a szivén, kéz a kézben, arcz egymá- 
I són, de azért ugy, hogy O nagysága fél 

szeme a kompániára le-lekacsinihassou ; 
persze, ezt N. N. „érett**  urnák nem szük
séges észrevenni.

A fiatal vér már gőzerővel lüktet, 
forró lávaként rohan at a kéjérzet az ere
ken, idegeken, a gyilkos absyuth üveg
szálára fogy a trónuson, a királyné tompa 
érzékeit is felesiklandozza, szeme szikrázni, 
halántéka pirulni kezd, karjai görcsösen 

' szorítják a tüzes kebelhez az .érett**  elká- 
bult fejét. A czigány is oda settenkedik, s 
kedvező jelre ráhúzza a vegdiolonditót, a 
ropogó c-a;dast. A „szerelmes**  pár letán
torog a trónusról, észbontó tánezot jár, 
mely a gyilkos-szeszt odabenn felkavarja, 
ez dolgozni kezd, elkábit minden szemei
met; a nagysád haja leomlik, érzéket csik- 
landó körökben söpri végig a gőzös leve
gőt, majd a ruha is kényelmetlenné válik, 
darabonkint röpül a kávéház sarkaiba, s 
kész a legundokabb jelenet, baehansnők 
orgiáira emlékezteivé...........................

| Másnap hő-.üuk sápadtan, kimerülve
lézeng ki a kávéház „tilos**  ajtaján, örült 
szereimet táplálva a kaszirnő iránt, s 
iszonyú űrt hordva tárczájában. Büszkén 
legelteti otthon a tükörben lankadt szemét 
„non ch.ilauce**  alakján, holmi ellenállhat*!-  



galmas munkásság-, a józan erkölcs
ös takarékossággal úgy, hogy nemzeti éle
tünk s fajunk büszke lehet reá mindenkor.

Igen jól jellemzi korunkat egy jeles 
iró, midőn azt mondja : „Az élet egy nagy 
és járt országút, melyen keresztiil-kasul 
tolong az emberiség, hogy czéljához érjen. 
De mondja azt is, hogy : „tovalöki egyik 
hullám a másikat és úgy siet a ten
ger felé."

Vagy más szavakkal: élnünk kell és 
ezt különféle módon szerezhetjük meg 
magunknak; czélunk egy: a boldogulás, 
melyre törekednünk kell. — Boldog, ki 
ezt eléri ! De sok el is eshetik a küz
désben .'

Ezek mellett tanítsák a szülök gyer
mekeiket ügyesekké, minden tetteikben vi- 
gyázókká, okos- és bátrakká, erős-, nemes- 
lelküekké, rend- és pontosságot szere
tőkké lenni.

Oktassák ételben, italban mértéklete
sekké ; mindenek felett szüleiket tisztelőkké 
s másokat becsülőkké.

Mert, kik szüleiket e korban nem 
tisztelik s nem engednek pa ran csuk 
intő szavának, jaj lesz a szülőknek 
öreg napjaikban, ha felnevekednek zabo- 
látlanságban nevelt gyermekeik !

Különben erre már a jelen kor sok 
példát mutatott, még pedig érzékenyét és 
siralmasat.

A kellemetlen utókövetkezmények ki
kerülése czéljából szükséges a gyermekeket 
a foglalkozásra, munkásságra, a békés ki
tartásra, engedelmességre, — mintegy észre
vétlenül tanítani, — hogy ezek által a szü
lők is, de kivált gyermekeik : sok hasznot 
nyerjenek.

Tanítsátok ki őket az emberismeretre 
is. Fessétek le előttük a kétszínű, hazug, 
lelketlen embert ; mutassátok meg nekik, 
ha kell, s arra szorultok, a szívtelen ke
délyt, akinek — mint sárnak, — nincsen 
miben kevélykednie ; a zsugorit, akinek kin
csei a másvilágra nem mennek el vele ; de 
ezek mellett mutassátok meg az utálatost 
az ő utálatosságában, az engedetlent, aki 
bűnös utakon jár, bünsi méltó jutalmában ; 
a jó gyermeket pedig öleljétek mindenkor 
kebletekre, hogy legyen az büszkeségtek és 
tudjátok mit ? élőkép gyanánt illesszétek 
azokat szivetek drága érzelmeibe.

így formáljátok s vigyétek szeretett 
szülők gyermekeiteket az igazság, egyenes
ség, erény mezejére s okosan ültessétek 
azokba a jó nevelés gyöngyvirágait.

Oh ! ha igy feleltetek meg kötelmei
teknek : boldogok vagytok magatok s álda
nak érte kedveseitek.

Ámde a szabadságra is kell a gyerme

ket nevelni; mert még a ma született gyer
mekben is megvan a szabadság szent 
vágya!

Neveljék hát a szülők gyermekeiket 
szabadon ; de az engedelmesség, szelidség, 
Hiedelem s erkölcsiség egyenes ösvényén.

A fenyítéket kezeitekből, — ha annak 
szükségét látjátok, — le ne tegyétek. Ne
veljétek azokat, ha kell, erősen, de soha
sem durván ; — óvjátok a szolgáiságtól.

Azonban vigyázzatok, hogy a balitéle- 
tek és babona gyermekeitek szivéhez közel 
se férjenek. S kivált ez utóbbira még 
zsenge korukban ügyeljetek ; mert ezek a 
sátánnak oly elszórt magvai, melyek ha 
megfogamzanak bennük : vén korukban 
sem lehet kiirtani.

(Folyt köv.)

Budapest, 1888. szept 20.
A Sándor-utczai képviselőház termei 

még néptelenek, annál zajosabb élet ural
kodik a szabadelvű párt klubbhelyiségeiben. 
Tanácskozások, elöértekezletek már is tar
tattak. A mi eddigelé kiszivárgott az élel
mes újságíró képviselők utján, az még édes 
kevés, és a következőkben foglalható össze. 
A költségvetést nyomban az országgyűlés 
egybeülése után beterjeszti a kormány. 
Az őszi ülésszak fő tárgyai a költségveté
sen kívül, a regáie megváltásra vonatkozó 
előterjesztések lesznek, és esetleg a véd
erőről szóló törvény revisiója iránti törvény
javaslat.

A két extrém politikus Tisza és Ma
darász József már megérkezett a fővárosba, 
utóbbi már látható, a mint hetykén lépde- 
gél világos magyar szabású ruhájában, 
hosszuszáru csizmájában és napbarnított, 
széles periméjű szalmakalapjáv*hl  a főváros 
utczáin, barátságosan viszonozva a neki 
süvegelök köszöntéseit. Valóban jól esik 
még ily magyar mentés hazafiakat a ma
gyar képviselőház tanácskozási termében 
lathatni és e szempontból igazán kár Csa- 
nády bátyánkért is, a ki különben is ab
ban a kellemes helyzetben volt a múltkor, 
hogy élve olvashatta el nekrológját.

Mint már felemlítettem a belváros
ban 24-én lesz a választás. Két jelölt van, 
ezek egyike báró Kaas Ivor a „Budapesti 
Hírlap" és „Pesti Napló" kitűnő tollu- 
vezérczikkirója vasárnap tartotta nagy
szabású programmbesL-édét.

Egyidejűleg az egyetemen is szép 
beszédek folytak az egyetem évmegnyitó
jának alkalmából. Az egyetemi templomban 
tartott „veni sancte" után rektoiok, déká
nok, és hallgatók nagy száma az uj város
ház dísztermébe vonultak, hói a belépő 
rektor, Hunfalvy János búcsúbeszédét tar
totta, ezután átadta a rektori jelvénye
ket Kiinger István ez idei rektornak, ki 
elmondó székfoglalóját, meleg szózatot in
tézve az egyetemi ifjúsághoz. Intvén őket 
a becsület, jellem, e nemes emberi tulajdo
nok meleg ápolására és a vallásosságra.

Előrelátható volt, hogy a belovári eset 
ránk zúdítja az oroszokat. Az orosz sajtó 
ismét dühöng. A rubel ismét működik Bul
gáriában. Nacsevics miniszter ellen egy 
Kiszelvo nevű ember merényletet követett 
el. Ismét űzni akarják Ferdinánd fejedel
met, ismét forr az orosz ereiben a vér, a 
kozák lovak patáinak lármás visszhangja 
ismét hallatszik a politika döröngö egén. 
11a mindezeket tekintetbe vesszük, akkor 
azt mondhatjuk, hogy kár volt az aradi 
törvényszéknek oly helytelenül eljárni, hogy 
egy politikai martyr szerepét játszani akaró 
dákoromántól a védelmet megtagadta. Ez 
a nemzetiségi izgatok, a magyar állameszme 
ellenségeinek malmara viz, tüzére olaj. 
Doda Trajánról, a magát Traján római 
császár ivadékának valló dákorománról, a 
karánseberi kerület több Ízben megválasz
tott és a mandátumot több Ízben benyúj
tani vonakodó képviselőről van szó. Beteg 
volt nem jelenhetett meg az aradi sajtóbi- 
róság előtt, mely őt — választói közt szét
osztott izgató, lázitó és általa szerzett röp- 
iratai miatt — perbe fogta. Az ügyész in
dítványára az esküdtszék makacsságilag 
elítélte 2 évi államfogházra és ezer forint 
pénzbüntetésre. A képviseletében megje
lent Eötvös Károly ügyvédtől pedig meg
vonta a védelmet. Ez az eset és a Sirosz- 
mayer esete igazán elmérgesithetik a már 
amúgy is kitörésre kész kedélyeket.

Járul pedig mindezekhez a rózsás álla
potokhoz, német félhivatalos részről is 
közzétett hir, hogy Bismarck hetezeg ismét 
lemondási tervekkel foglalkozik, okul hoz
ván tel, hogy még életiben akar másokat 
beianitani arra a szerepre, melyet ö már 
oly rég, oly kitünően játszik.

Keleten, délen, és-akon, mindenütt 
csak a veszély fenyeget. így a csehek is 
fészkelődnek. Az ó-csehek, Rieger vezérlete 
alatt nem ellenségei a dualizmusnak, meg
elégednének olyan Horvátország fele auto
nómiával, inig az ifjú csehek, Grégrrel az 
élükön bevallott ellenségei a dualismusnak, 
és oly positiót vindikálnák maguknak a 
monarchia keretében, mint Magyarországé.

Belállapotaink is megrendültek. Igaza 
volt boldogult emlékű Sennyeynek, mikor 
azt mondta, hogy, nálunk a közigazgatás 
„ázsiai". A régi pandurság, e fenmaradt 
copf ugyan nincs többé, de azért a rabló
romantika még mindig sokat beszéltet ma
gáról. Ha fele sem igaz az alföldi híreknek, 
akkor is kétségbeejtő állapotok uralkod
hatnak ott.

Külföldiek Magyarországon. A Magyar
országon tartózkodó, vagy itt letelepülni 
akaró külföldiek nyilvántartása ügyében a 
belügyminiszter a törvényhatóságokhoz kör
rendeletét bocsátott ki, melynek főbb pont
jai a következők: 1. A községekben és 
városokban tartózkodó külföldiekről nyil
vántartás vezetendő. 2. Ezen nyilvántartás
nak alapul a lakásadóknak, fogadósoknak 
és vendéglősöknek az idegenek megszállá
sáról teendő jelentései szolgálnak. 3. A 
községben 24 órán túl megszálló idegen, a 
ki nevét és kilétét bemondani, valamint a 
lakásadók, fogadósok, vendéglősök, akik az 

idegenek megszállásáról a jelentést 48 óra 
alatt megtenni elmulasztják, közbiztosság 
elleni kihágást követnek el és a szerint 
büntedeudök. 4. A bejelentés alapján a 
községi elöljáróság mindenekelőtt az idege
nek külföldi minősége felől lehetőleg biztos 
meggyőződést szerezni tartozik, mire nézve 
a községek a főszolgabíró, a városok az 
alispán közbenjárását veszik igénybe. 5. A 
külföldinek ebbeli minősége megállapittat- 
ván, annak a község területén való tartóz
kodása nyilvántartásba jegyzendő, a tör
vényben kitűzött 3 hó leteltével pedig, a 
mennyiben a külföldi ez idő alatt önként 
nem jelentkezett, lakhatási engedé'y iránt 
való kérvényének 8 nap alatt leendő be
nyújtására felhívandó. Ii. Ha a kii földi a 
nozzáintézett felhívásnak meg nem felelne, 
akkor az elöljáróság a főszolgabíróhoz je
lentést küld, illetőleg a rendőrkapitányt 
értesíti, a ki a körülményekhez képest a 
büntetés kirovása iránt elsőfokú ag intéz
kedik. Ha a külföldi a 8 napon túl nem 
terjedhető határidőn belül önként nem tá
voznék, akkor alkalmas módon való eltá
volításáról keli gondoskodni. Ha pedig a 
külföldi lakhatás iránt való kérvényét a ki
tűzött határidő alatt benyújtja, a képvi
selő testület az engedély megidása érde
mében határoz. A lakhalasi engedély meg
tagadása esetén a határozat jogerőre emel
kedése után a külföldinek a község (város) 
illetőleg abban az esetben, ha rendőrileg 
veszélyes egyénnek lenne tekintendő, az 
ország területéről való eltávolítása iránt in
tézkedik. 7. Minthogy a lakhatási engedély 
csakis a község (város) területén való tar
tózkodásra községi szempontból adatott, 
ez által a főszolgabírónak (redörkapitány- 
nak) államrendöri szempontból fennálló ha
tásköre nem érintetik, minélfogva nevezett 
közegek a külföldi magatartását figyelem
mel kisérik és ha bebizonyulna, hogy annak 
az ország terű étén való tartózkodása fenn
érintett szempontokba ütközik, eltávolítása 
iránt a lakhatási engedélyre való minden 
tekintet nélkül a fennálló szabályok szerint 
intézkedni tartozik.

Különfélék.
— Gyászhir. Vármegyeszerte a leg

mélyebb részvétét keltette F á b a Zsigmond, 
a lévai járás föbiráj’á^ak e hó 19-én, élete 
74 ik évében, M.-Kis-Sallón, hosszabb szen
vedés után történt elhunyta. — A boldo
gult, ki a vármegyének egyik legrégibb és 
közszeretetnek örvendő tisztviselője volt, 
évtizedeken át tanúsított ügyszeretete s 
buzgalma által közbecsülést vívott ki ma
gának. Szerették öt felebbvalói, de szerette 
es tisztelte főként a nép, melynek szerető
iét kivált azzal érdemelte ki s nyerte 
meg, hogy — mint ennek valódi, jóakaró 
barátj a — sohasem alka'mazta a 
törvény áital is megengedett drákói szigort. 
Szép és dicsérendő elve volt ; A népei nem 
deressel es bottal, hanem szeretettel páro
sult jó szóval nevelni — Sok koszorúval 
fedett ravat.a.at a mélyen sújtott özvegyen, 
gyermekein s rokonokon kívül, a vármegye 
összes tisztviselőinek, jó barátai s nagy-

lanságról hebeg, s édes álmok közt alszik 
el másnap délig. Almában is megjeleu a 
bájos királynő lebontott haja, hullámzó 
ingváll-csipkéje, újra átélvezi a „boudoir"- 
ban töltött órákat, s felébredve még sze
relmesebben, még jobban felizgatva rohan 
az „első ideál“-hoz.

Elér újra a kasszák királynőjéhez, mo
solygó arcz fogadja, meleg parola, s biz
tató szavak, de csak későbbre, a „feiront" 
után. Hősünk már üríti a palaczkokat, de a 
nagysád észre se látszik többé venni. Fosz
tott madárnak hiszi, kinek csak egy idő 
múlva női meg tollazata, — telik meg tár- 
czája. S ez este N. N. érett ur nem jut el 
az Elyseumba.

Egy bitangoíó kereskedő-segéd lát
szott mára megnyerni a hölgy kegyeit, 
szórva erősen az egykori gazdájától elke
zelt pénzt. S a tegnapi jelenetnek vége.

N. N. ur csak jár napról-napra hódo
latairól beszélni O Nsgának, de szives mo
solynál^ meleg parolánál többre nem megy. 
Már kezd örjöngeni, mikor ő Nsga jónak 
látja újra eljátszani vele egy szeretkező 
komédiát. S N. N. ur újra boldog, — más
napig; másnaptól újra bolond 7—8 napig, 
azután is mét örjengeni kezd. Ez igy megy 
hétröl-liétre, majd hónapra, s mire eltelik 
a vakáczió, N. N. érett urból, a „semmiből, 
kiből minden lehet", már lett valami, egy 
nagyreményű lump, ki büszkén mutogatja 
babérjait az uj kollegák előtt. Félvállról 
beszél a női erényekről, lenézőleg az ideá
lis szerelemről, ostobának tartja a „re
ménytelen" kurizálást, leány he.yett me
nyecskéket emleget, kalandokat anzágol, 
költi a pénzt s csinálja az adósságot 
halomra.

Minden komoly dologtól irtózik, min

den kötelességet elmulaszt, s ha az élet 
viharjaival kellene megküzdenie, a férfiúi 
erős akarat helyett golyóval segít magán.

„Érette k“ vigyázzatok!

c

Csóka Gergely.
Vigalom és táiicz van a nagv korcsmaházban,
Csóka Gergely tánczol kikeviilve lázban, 
Két szál czigánv hnzza s rákiáltja : Újra
S taktust ver hozzája ezüst sarkantyúja.

— Húzd rá a keservét., hegedűd szólása
Lesz fájó szivemnek majd vigasztalása. 
Csaplárosné lelkem, hogy az Isten áldjon, 
Gyógyítsd meg a szivem, hogy soká ne fájjon.

„Édes fiam Gergely, gyere haza, látod, 
Megszól a falu majd s nem lesz maradásod.
Megőszült fejemre hogyha szégyent hoznál ? !
— Rosszabb úgy’ se leszek, mint mostan, a rosznál.

A iáin beszélhet, nem törődöm vále, 
Fullánkos nyelvének kicsorbul az éle.
Oly kemény a szivem . . Csak az Isten tudja, 
Merre van torsomnak a további útja.

„Elles fiam látod, él még a nagy Isten, 
Aki megszakgatott sziveden segítsen.
Gyere haza szépen. — Menjen haza kelmed, 
Sirasson meg aztán, hogyha könyet lelhet.

Vagy tán átkozzon meg, hogy a fia lettem, 
Hogy ily gonoszságra fejemet vetettem.
Gonosz gyilkos lettem : Varga Mihály vére, 
Ide cseppent nézze a kezem fejére.

Háza porig égett barna szeretőmnek. . .
Engem adjanak meg a nagy temetőnek.
Eh hagyjuk ezt Vége. — Menjen haza kelmed. 
„Gergely fiam, igy kell anyádnak felelned ? “

Jönnek a pandúrok, vasbiliacsel hoznak, 
Nehéz vasbilinvset a gyilkos gonosznak;

Vasbilincset vernek Libára, kezére, 
Es ugv kísérik fel a nagy vármegyére.

Oda gviil a falu, a kícsinyje-iiagvja, 
Es pletykásző nélkül egyikük se hagyja. 
Szegény öreg asszony elomlik a porba, 
Csóka Gergelyt pedig ott viszik a sorba’.

— Ne vesztegessen rám édes szülém könyet 
Szegény rab fiát már úgy se látja többet.

Kergék János-

Kongó utazás-
A fuvaros jó borravaló reményében 

gyorsan hajtott; pedig irgalmatlan, uj k.ö- 
vezetü ut volt: egy-egy zökkenésnél majd 
ketté haraptam a szopókámat. Ki akarván 
pótolni, mit a vendéglőben elmulasztottam, 
bodor füstöket eregettem a muskotálylyal 
teletömött pipából.

— Ne eregesse úgy sógor — szólt a 
szemközt ülő Tercsi, — mert megérzik, 
kik ott, hátul jönnek.

Meglepetve pillantottam vissza. Egy 
puskalövéseire törtetett utánunk, köninü 
szekéren, a két ellenfél.

— Hajtson gyorsan, barátom, — szól
tam a fuvarosnak. Oda csapott a két tömzsi 
ló közé.

— Megálljunk — kiáltott Tercsi — 
úgy látom, mintha integetnének az utánunk 
jövők.

— Csak hajtson barátom. Semmi kö
zünk a finánczoklioz. Hagyjuk el őket.

Újabb adómegintést kapott a két pára. 
Röpült a hazatérő expediczió. Lopva vissza 
pillantottam.

— Ni! alig hogy a saraglyáinkat nem 
érik. Rajta barátom, meg ne előzzenek, 
nem szeretnéma porukat nyelni.

Müködött az ostor, előnyösen tova 
iramodtunk; de e perezben megint a bol
dogtalan, sok keserűséget okozott Tercsi 
töltött maszlagot az öröm poliaraba :

— Jaj, a kalap-doboz! István, 
vegye tol!

Még egyszer átszenvedtem a buda 
pesti izgalmakat.

A két financz utolért. Az ifjúbbik, ki 
a vendéglőben kocsink körül ólálkodott, 
oda 1 ipett hozzánk.

— Szerencse, hogy utolértük önöket ; 
mert az a bőrönd . . .

— Miféle bőrönd ? kérdem izgatottan.
— A bőrönd, ott, az ülés alatt, való

színűleg . . .
— Valószínűleg csalódik ön; mert az 

a bőrönd . . .
— Nem csalóltom, kérem ; az a 

bőrönd . . .
— Eh, ne teketóriázzunk ! azt a bő

röndöt nincs okuk fürkészni ; abban nincs 
semmi tiltott portéka.

— Nagyon jól tud) ik ; mert önök el
vesztették s mi megtaláltuk.

Lábam megmozdult; tapogatóm az 
ülés alatt a bőröndöt.

Nincs. Csakugyan nincs! Kezükbe ju
tott. Ez volt fátuma.

Áldott szent lélek, szállj meg, itt a 
végperczem !

— Én nem vesztettem el semmit. Az 
a bőrönd nem az enyém.

— Az önöké. Láttuk, mikor leesett. 
Sőt a vendéglőben láttam, hogy rosszul áll. 
Mikor leesett, integettünk, hogy megálljá
nak. Mondhatom, nehéz, vau vagy •/«



számú ismerőseinek őszinte gyásza vette 
körül. Tetemeit e hó 20-án, d. u. 4 órakor 
M.-Kis-Sallóban helyezték örök nyugalomba. 
A gyászszertartáson képviselve volt a 
megye, a járás és számtalan község. -— 
Áldás emlékén és béke porain ! — A vár
megye tisztikara elhunyt kartársuk gyász
esetéről a következő jelentést bocsájtotta 
közre: „Mély fájdalommal jelentjük szere
tett kartársunknak Récsei Fába Zsigmond 
urnák, a lévai járás föszolgabirájának, fél
századot meghaladó tisztviselői buzgó tény
kedése után, f. évi szeptember hó 18-án 
történt gyászos elhuny tát. Ar.-Maróth, 1888. 
évi szeptember hó 21-én. Bavsvármegye 
tisztikara.11 -— A család által kiadott gyász
jelentés pétiig igy szól: „Kele-
csényi és 11 rabói Kelecsényi Neporau- 
eena, saját, valamint gyermekei: Simon, 
Győző, Na ália, úgy az összes rokonok ne
vében ine>y fajdalommal jelentik szeretett 
férje, a h gjol.b atya: llécsei Fába 
Zsigmond, a lévai járás főbírójának, 1888. 
évi szept. hó 19-én reggeli 1 órakor liosz- 
szabb szenvedés után, élete 74-ik, boldog 
házasságának 48-'k évében, a halotti szent
ségek ajtatos felvétele utalt történt gyászos 
elhunytat. A megboldogult földi maradvá
nyai 1888. évi szept. 20-án d. u. 4 órakor 
fognak a m.-kis-sallói r. katli. közte
metőbe elhelyeztetni. Az engesztelő sz. 
mise-áldozat pedig szept. 21-én, reggeli 9 
órakor a n.-sallói és a n. endrédi r. kath. 
templomban fog az Urnák bemutattatni. 
M.-Kis-Salló szept. 19-én. -Ál lás és béke 
angy ala lengjen hamvai fe el. !

— Színház. Szombaton, szept. 15-én, 
Schiller „A r m á n y és szerele m“ 
czimü 5 felvonásos drámájával birkóztak 
meg színészet k elég szép sikerrel. Csabi, 
Valter, fejedelmi helytartót oly kitűnő ala
kításban mutatta be, milyent még alig lát
tunk tőle. Méltó társa volt a játékban, 
ezinkostársa, Kőrösy (Vurm titkár), ki 
az alávalóságot és czinizmust hűen szemé
lyesítő. Krasznay (Kalb) a gyáva ud
varnagyi llokody (Mtiller, hegedűs), le
ánya, B o k o áy n é (Lujza) és K i s s (\ al
tér Ferdinánd) mindannyian sikerültén ját
szottak. — V a sár n a p, szept. 16-án, 
két előadás volt. Délután félötkor fel hely
árakkal „Hófehérke11 adatott másod
szor. A látványos, regedarabot a termet 
tetjesen megtöltött— többnyire gyermekek
ből állott — közönség teljes élvezettel 
nézte végig. — Este C s i g e Lajos, a 
múltból is előnyösen ismert, újonnan szer
ződtetett tag első felléptével Lukácsi Sán
dor népszínműve, Ágnes a s s z o ny volt 
színen. A nálunk már többször látott jeles 
darab ezúttal is élénk hatást keltett. C s i ge 
(Csillancs l’ista) kitünően volt diszponálva. 
Jaiéka és dalai na*ry  tetszést arattak. A 
szereplők kivétel nélkül megérdemlették a 
tapsot, melyben bőven részesültek. — Ked
den, szept. 18-án, Csabi Imre jutalom- 
j téka volt, mely alkalommal adatott : „A 
királylány, mint koldusnö“ vagy 
az élet iskolája, dr. Raupaeli E. szinmiive. 
A darabról, mely még a lovagkor meséi 
közé is csak merészen válnék be, kevés 
hízelgőt Írhatunk. Meseszövése erőilete t és 
hézagos. Alakjai nem te meszelések. Jele
netei, melyek közül egy-kettőt csak Ped- 
rilló, a navarrai király bohócza (Krasznay), 
telt némileg élénkekké, — többnyi e von- 

mázsa. En vettem föl. Hozza csak András, 
— szólt oda a kocsisnak.

— Nem az enyém En nem vesztet
tem el semmit.

— A kerék kidörzsölte egy oldalát 
teljesen; majdnem az egész tartalma ki
csúszott, tele van. . .

— Akármivel van tele, nem az enyém. 
Ne vesztegessük az időt. Sietünk, orvos
hoz, beteg ez a kisaszony. Tercsire mutat
tam. Szivszoritásban, szédülésben szenved 
.... Hajtson István 1

Már késő volt. A fináncz oda he
lyezte lábainkhoz a bőröndöt.

Persze, hogy az én bőröndöm volt, a 
kerék által ledörzsölt oldallal, látszott be
lőle a sok — papiros. Gyurka aktái, 70 
község négy évi számadása, tehát nem 
muskotály.

Azt Gyurka vitte el a megyei gyű
lésre. Egyforma bőiöndjeinket kicserélte a 
véletlen.

Mennyit szenvedtem — semmiért ! ?
A kiállott izgalmak felérnek egy 

Kongó-vidéki utazás izgalmaival.
Mit, Széchenyi Góbi sivataga? Stan- 

ley Kongó melléke ? — Japánok, zulu-
kafferek ? Vittek volna muskotályt s üldöz
ték volna finánezok nálunk !

ZSczujáttlisr Gedecn.

Gondolatok.
Irta: Sir León.

Az erény egyik föillusiója, önmagát nem 
csak többnek, hanem jobbnak is tartani, 
mint a milyen az ember valóban.

* « *
A ki a világtól visszavonul, mindig 

veszedelembe jut, hogy önmagát túlbecsüli.

tátották. A darab — eltekintve a csinos ‘ 
! jelmezektől — teljesen hatás nélkül hagyta 
' a kevés szánni közönséget. — Szerdán, j 
! szept. 19-én, Berg O. G. vig életképe

„S t e r n I z s á k“ került szilire. Az előa
dás teljes megelégedésünkre, pompásan 
fol\t le s az élénk és humoros jelenetek
ben gazdag darab többször vig derültséget 
keltett a közönségben. Bo kod y (Stern 
Izsák) kitünően játszotta a házaló zsidó — 
neki való — szerepét. K r a s zn a y né 

' (Tini), Csabi (Hajnalosi), CsigeésKiss, 
gyógyszerész segédek, szintén sokat emel
tek a darab sikeres megoldásán. Egyet 
azonban nem hagyhatunk szói nélkül, hogy 
t. i. a súgó egy idő óta — jóllehet a sze
replők tudják szerepeiket — valóságos hősi 
munkát visz véghez s hangját sokszor job
ban halljuk, mint a szereplőkét. — Csü
törtökön, szept. 20-án, L’ Arronge víg
játékit : „ A s a b i n n ö k elrablása11 
adatott. Bokody (Rettegi Fridolin), já
téka a jóizü humorban kiapadhat lan dara
bot oly élvezetessé tette, hogy a közönség
nek szive mélyéből fakadt nevetése több
ször perczekig nem juttatliatá szóhoz a 
szereplőket, kik közül B o k o d y né (Irma), 
K r a sz n ay n é (Etelka) kellemesen, K ő- 
r ö s y n é (Borbála), C s a b y (Bányai) és 
Kiss (Marossiin Endre) határozottan játsz
ván, méltán osztozhatnak Bokodyvai az est 
kiváló sikerében. — Tegnap „Egy nyárs- 
polgár11, kitűnő franczia vígjáték volt 
színen. Ma két előadás lesz; d. u. 4 és 
fel órakor „Csizmadia, m int kis é r- 
t e t“, fél helyárakkal; este pedig „Vi ol a“, 
az alföldi haramia adatik.

— Eljegyzés. Dr. H a 1 i s y Kálinál), 
a lévai áll. tanitóképezde tanára, ma vált 
jegyet Pomothy Ella kisasszony nyal, Po
lli o t hy Gábor varsányi foidbiriokos ked
ves leányával, — Tartós boldogságot s 
teljes megelégedést kívánunk frigyükhöz.

— Színészeink felbuzditva a múlt 
vasárnap rendezett népelőadás jo sikere ál
tal, ma ismét két előadást rendeznek. Dé
lután 4*/ 2 órakor fél helyárakkal színre ke
rül Szigeti Józsefnek „Csizmadia, mint 
k i s é r t e t“ czimü kitűnő humorú nép- 

| szinmiive, melyre különösen felhívjuk 
a közönség szives figyelmét. Este V i ol a 
adatik. — Mint értesülünk, a társulat szer
dán fejezi be két havi Léván tartózkodását. 
A meg hátralevő nehány előadáson csinál
junk a társulatnak telt házakat, hogy ma- 
terialiter is oly elégedetten emlékezzenek 
Lévára, mint a közönség szívesen fog 
visszaemlékezni a derék társulat által nyúj
tott élvezetes, kedves estékre. Reményijük, 
hogy Bokodyné nemsokára ismét beköszönt 
hozzánk társulatával. Szívesen látjuk. A 
viszontlátásra !

— Trefort gyászünnep. A helybeli k. 
>’• főgymnasium e hó 27-én az elhunyt nagy
nevű miniszter emlékezetére gyászünnepeiyt 
fog tartani. A kegyesrendiek templomában 
gyaszistenitisztelei lesz, a műkedvelők ének
es zenekarának közreműködése mellett ; a 
fögymn. épületébeu lesz az emlékünnepély 
alkalmi óda- és emlékbeszéddel.

— Az Uj miniszter. Félhivatalos rész
ről jelentik azon hirt, hogy a király őfel
sége vallás- és közoktatásügyi miniszterré 
Szepesvármegye főispánját, a főrendiház 
alelnökét, C s á k y Albin grófot nevezi 
ki. A királyi kézirat legközelebb megjele
nik a hivatalos lapban.

— Színházi műsor. V asárnap, szept. 
23 án, két előadás. Délután 4 és fél óra
kor népelőadásul, fél heiyárakkal : C s i z- 
m a dia, mint k i s é r t e t, népszinmü 
dalok és tánczokkal. Este 8 órakor rendes 
előadás : A io 1 a, az alföldi ha r a m i a. 
Regényes népszinmü. Hétfőn közkívánatra : 
A a s e m b e r, Csiky Gergely legújabb re
meke. Kedden : Egy d a 1 a r ü n n e p é 1 y. 
Lj vígjáték, először. Szerdán utolsó 
előadás: A p e 1 e s k e i nótárius.

— A herczegprimás D o d e k Endre 
ujmisés papot, ki városunk szülötte, Verbóra 
küldötte káplánnak.

— Tüzeset Léván. Hétfőn, e hó 17-én, 
déli tizenkét órakor itizilárma riasztá fel 
városunkat. Az úgynevezett K ápol n a- 
utcza végén gyuladt ki egy kisebb, szal
más ház, melyet a gyorsan megjelent tűz
oltók lerombolván, a tüzet szerencsésen lo
kalizálták. Hogy a vész tovább nem terjedt 
a tűzoltóknak, a ház körüli fáknak es a 
szélcsendnek köszönhető.

• Vármegyénk évnegyedes rendes 
közgyűlésének, mely e hó 27-én, d. e. i0 
órakor lesz megtartva, fontosabb tárgyai a ' 
következők : 1. Az alispán jelentésé. 2. 
Egy szolgabirói és a faiskolai felügyelői 
tisztnek betöltése. 3. A legtöbb adót fizető

c s<io( bizottsági tagok névjegyzéké- I 
nek bemutatása. 4. A vármegye házipénz
tárának 1889. évi költségvetése. 5. A 
belügyminiszternek intézvénye a tűzrendé
szed kormányrendelet életbeléptetése iránt. 
6. A lévai megyei kózkórház kápolna tel
kének megvétele tárgyában kelt adásvevési 
szerződés, stb.

— Bérmálás van Ilontvármegyének 
szomszédos községeiben. A bérmauiat _
mint értesülünk — P a 1 á s t h y püspök 
végzi, ki e hó 25-én B á t h b a érkezik 
hagy a báthi és környékbeli katholikus hjl 
veknek szolgáltassa ki a bérmálás szentségét.

— Trefort emlékezete. A körmöcz- 
bányai áll. főreáliskola gyászünneppel em
lékezett meg Trefort Ágoston elhunytéról. 
Az intézet tanárikara az ifjúsággal "e hó

‘ 17-én gyászmisén jelent meg s azután az 
intézet nagytermében gyűlt össze, hel V i zy 

I Ferencz tanár az elhunyt miniszter érde- 
1 meit méltatta igen sikerült emlékbeszédben.

— Barsvármegye házipénztárának költ
ségvetése az 1889. évre. Szükséglet: 
1.) A tiszti, segéd és kezelő személyzet 
fizetése 45425 frt. 2.) Mellék járulékok 
5370 frt. — 3. Szolgaszemélyzet bére 4036 
frt. 64. — 4. Mellék járulékok 1590 frt 
68 kr. 5.) Hivatalos helyiségek bérlete 
250 frt. 6. Irodai szükséglet 4520 frt. 7. 
Útiköltség és napidijak 500 frt. 8. Vagyon
talan letartóztatottak élelmezése 100 frt. 9. 
Megyei épületek fenntartási költségei 1750 
frt. 10. Egyéb rendszeresített kiadások305 frt 
2 kr. 11. Elöra nem látott kiadások 800 
frt. Összes szükséglet : 64747 frt 34 kr. — 
I edezet: 1. Elhelyezett tökék kamatai; 
141 Irt 80 kr. 3. Állami javadalmazás 62300 
frt. 3. Téritvények 600 irt. Összes fedezet. 
63041 frt 80 kr. — II i á n y: 1705 frt 54 kr.

— Gazdáink figyelmébe ajánljuk a 
földmivelés , ipar- és kereskedelemügyi mi
niszternek legutóbb kibocsátott azon or
szágszerte kötelező rendeletét, melyben a 
gazdaközönségnek szigorúan kötelességévé 
teszi, hogy a jószágaik között előforduló 
mindennemű megbetegedési esetet a ható
ságnak azonnal jelentsék be, hogy ez a 
szükséges óvóintézkedéseket a baj elhara- 
pozását megelőzőleg megtehesse.

— A kíkosarazott föherczeg. Albrecht 
föherczeg tudvalevőleg nem regiben Berlin
ben járt, a hol rendkívül szívesen fogadták. 
Egy franczia lap szintén tudomást veven 
a föherczeg berlini utazásáról, oly merész 
magyarázat kíséretében emlékszik meg ar
ról, a mely a franczia alaposságról eddig 
szerzett tapasztalatainknak valódi koronája. 
A lap ugyanis igy ir az érdekes utazásról : 
„Albrecht osztrák föherczeg berlini látoga
tását eredménytelenül végezte. Az a terv, 
hogy a főherczeget Frigyes császár legidő
sebb leányával összeházasítsa k, 
hajótörést szenvedett a herczegnő határo
zott elh ntáiiásán, a ki Battenberg Sándor 
eksz-boigar-fejedclembe szerelmes. Igv tör
tént, hogy a fovagias megjelenésű és m é g 
csak haszoné gy éves Albrecht 
föherczegnek, Ferencz József király nagy
bátyjának, nem sikerült a herczegnő szivet 
megindítani.11

— Elvi határozat iparügyben. A föld
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi in. kir. 
miniszter a legközelebb a köVclKezö elvi 
határozatot hozta : A kereskedő-tanonezokra 
nézve az ipartörvény semmi kivételt nem 
tartalmazván, ezek az iparos tanonezokkal 
mindenekben egyenlőknek tekintendők s 
részükre a tanviszony befejeztével az ipar
hatóság által a törvény 67. §-a értelmében 
bizonyítvány állítandó ki.

— Szab. oszt. magy. államvasuttársa- 
ság. (A f é 1 eg y h á z a- c s o n g r á d i 
vasútvonal megnyit á s a) F. év i 
szeptember hó 16 an a czegléd-szegedi 
fővonal Felegyhaza állomásából kiágazó 
félegyháza-csongrádi vasútvonal a személy, 

l podgyasz, gyors és teheráru forgalomra 
berendezteteit, valamint elő állatok fel es 
leadásara felhatalmazott Kun-Kis-Száliás és 
Csongrád állomásokkal a közforgalomnak 
átadatott. Szemeljek és podgyász szállítása 
az 1866. julius l-en életbelépőit személydij- 
szabás 111. füzethez megjelent VI. sz. pót
lék alapján, ellenben gyors és teheráruk az 
1887. szept. 1-től érvényben levő díjszabás 
1. rész (Alt. hat.) és az 1887. szept. 1-tól 
érvényes helyi díjszabás 11. r. 2. füzethez 
megjelent III. sz. pótlék alapján történik. 
Ezen vonalon közlekedő személy vonatok 
menettervét külön falragasz hirdeti.

— Rövid hírek. A szerb ki
rályi pár válópere legújabb hírek szerint 
nov. 29-ikére halasztatott. — A földmive- 
lesí minisztérium újra nagyobb mennyiség
ben bocsát a gazdák rendelkezésere olyan 
szőlövesszőket, melyek a tillokszerának el
lenállának; az árak sima vesszőknél faj 
szerint5—irt, gyökeres vesszőnél 20—125 
frt ezer darabonként. — Hortobágy nagy
síkságát — hir szerint — a kormány arra 
szemelte ki, hogy ott állítanak fel robba- 
noszer-gyárat, mert ott nem veszélyeztett 
községeket. — Budapesten, a legújabban 
összeállított statisztika adatai szerint, négv 
év alatt 50,575 ember halt meg. — József 
föherczeg e hó 19-én es 20-án Nyitrán volt, 
hol a honvédségi szemlét tartotta meg. — 
A régi egyforiniosok bevonásából, a mo
narchia két államának, a befejezett száma- 

I dások szerint 3.057,372 frt haszna volt, 
mert a már lejárt határidőig enny i nem 
került vissza beváltásra. — Üoda Trajant, a 
hírhedt román agitátort, az aradi esküdtszék 
két évi államfogházra s ezer forint pénz
büntetésre ítélte. — Hivatalos kimutatás 
szerint az 1887. évben 10,730 magyar alatt
való hagyta el az országot, hogy uj hazát 
keressen Amarikában. — Az Uj szeszadö- 
tÖTVény következtében utólagos niegadózta- 
tas alá eső szesz után mintegy három mil
lió forint fog a kincstárba befolyni.

A PR <» N Á « O K.
— Rovat vezető Zuhany, —

Nem tekint kör ti 1. — ))e iiiiinm, már 
másodszor sétáljuk végig a korzót, s ha meg egyetlen 
egyszer sem tekintettél szét. — llát miért tekintges- 
sek szét, leányom ? — No, nem mondtad tegnap a 
papának, hogy körül fogsz már tekinteni, nekem fér
jet

Hadgyakorlat a 1 k a 1 m a v al. Tá
bori őrszem (egy úrhoz, aki a táborba akar 
menni): A táborba senkinek sem szabad belépni ? — 
Ur : Nem-e ? Hiszen ott látok egy hölgyet beszélgetni 
a kapitány úrral. — Őrszem: Éppen azért.'

Félreértés. Vevő: Ez mind igen szép 
gyermekjáték, csakhogy mind igen nagy. Pedig a gyer
mek csak két éves. Nincs kegyednek valami aprósága? 
Arusleány (elpirulva): Kérem, én még hajadon 
vagyok.

LEVELEZES.
Léva, 18S8. szent, hó 20-án.

Tekintetes Szerkesztő ur!
A lévai r. kath. iskolaszéknek a hit

község lanyha érdeklődése mellett tör
tént megválasztásához még nagyon sok szó 
férne azonkívül, mi becses lapja előző szá
mában erre nézve közzé volt téve. De nem 
mondom el mind, csak nehány szembeszökő 
szabálytalanságot sorolok fel, melyekről érte
sültem.

Az egész választás a törvény rendel
kezéseinek teljes mellőzésével vitetett ke
resztül, mit legjobban bizonyít az, bőgj- a 
választási jegyzőkönyv aláírására kötéllel 
kellett fogdosni a két hitelesítőt, mert az 
erre kiküldöttek — miután a választás 
színhelyét is alig látták — a hitelesítést 
megtagadták. No de azért a jegyzőkönyv, 
melyből a beérkezett szavazatok száma — 
bizonyosan azért, nehogy a n agv sz ám 
az illetékes helj'eu szemet szúrjon — 
bölcsen és készakarva k ifc 1 ej t e t o 11, 
— hosszú vajúdás után, két szavazó által 
aláírva, megerősítés végett fel lön ter
jesztve.

De őszintén megvallom, hogy még 
soha életemben nem láttam olyan "jegyző
könyvet, melyet maga a jegyző, ki " azt 
szerkeszti, nem Írja alá. Ezzel a választási 
jegyzőkönyvvel történt meg az a nem min
dennapi, komikus eset, bőgj- a hitelesítés 
megtagadása miatt háromszor kellett újra 
megírni s a végeredmény az lett, hogy a 
jegyző sajat jegyzőkönyvét nem irta alá. 
O tempóra, o mores!

Még egyet. Azt irta a „Bars“ hallo
más után, lio^y a 800 at meghaladó sza
vazó közül 16. adla be szavazólapját. Ez 
igaz. De én még tovább megyek s biztos 
kutforrásból megsúghatom Önnek s azok
nak, kiket érdekel, bőgj- a 16 közül is 
csak 7 szavazott ö n k é n t, a többi ki- 
lenczet az egyik tanító ur csupa ügvbuz- 
g ó s á g b ó I volt szives az utczá- 
kon összefogdosni.

Hogy az ilyen választás mennyiben 
felel meg a korrektségnek ? ennek elbírá
lását a nagyközönség bölcs Ítéletére bizoiu.

Egy nemszavazó.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Meghívó.
A lévai m. kir. honvéd- és polgári lö

vészegylet f. évi szeptember 30-án (vasár
nap) délután 3 órakor, díjazással összekap, 
csőit- zárlövészetét tartja, — melyre az 
egylet t. tagjait, valamint a lövészet iránt 
érdeklődőket tisztelettel meghívja

Léván, 1888. évi szept. 22-én.
a lövészegylet valasztmanya.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán*  vendéglőben aug. 1G. szept. 23-ig.

Hofer Feencz és neje, tptári t’tkár É-sekujvár.
— Feiszinger Antal utazó Budapest. — Kosztolányi 
Zsigmond szolgabiró, Ar.-Maróth. — T •masek .J. épí
tőmester Galgócz. — Kiéin és Társa gabonakereskedő 
Nyitra. — Gyárfás Imre tanító jelölt Esztergom. — 
Waltasdorfer Pál gyógyszerkereskedő Ipolságli.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Konya Jozser, varos kapitány.

Búza: in.-mázsánként 6 frt 3 ) kr, 6 frt 
70 kr. Kétszeres 5 frt 60 kr, 5 frt 60 kr. 
Rozs 5 frt. — kr. 5 frt 20 kr. Árpa 5 frt 
50 kr, 6 frt 70 kr. Zab 5 frt. — kr, 5 frt. 
20 kr. Kukoricz i 5 frt. —kr, 5 frt 80 kr. Bab 
7 frt. 20 kr, 7 frt. 80. kr. Lencse 6 frt — 
— kr. 6 frt 50 kr. Köles 4 frt. 70 cr. 5 frt

Nyílttér.

Ganzseidene bedruckte Foulards ?on
l>is H. per Met-T v«*rsendet robeu-
und stiickwci.se zo frei da Fabrik De

pót G. Henneberg (k. k. Hoflicf.j,zűrien. Musterum- 
gchend. Briefe 10 kr. Porto.

stiickwci.se


sISzeptember 23.

CB

39. szám.

E rovatban minden mzó egyszeri 
beiktatása 3 krba kerül : bélyeg 

dijoan -- a lakán megjelölése mel
le — fizetendő minden egyszeri 

I beiktatásért 37 kr.
KIS HIRDETÉSEK.

Hirdetésekre bővebb f el világosi*  
tást Njritrai és Társa kiadóczég 

1 ad, ki levélbeli tudakozódásra 
postabélyeg beküldése meilstt 

azonnal válaszol.
I

I■

Léván a főtéren, eme
letes 3 szobából álló lakás 
f. évi november 1-töl ki
adandó. Bővebb felvilágosí
tást a kiadóhivatal nyújt.

Van szerencsém a n. érd. közönséget értesite>i, 
hogy a f. szeptember hó 24-én K -

Léván a Fogadó-ut- 
czában Bumb^rle-féle 

ház szabad kézből eladó. 
Bővebb felvilágosítást a 
tulajdonosnál.

| A Kubanek-féle házban
I Szappanos utczában egy

3 szoba konyha, pince, élés 
es fakamra és kertből álló 
kényelmes lakás f. évi n o- 
vember l-töl bérbe 
adó. Tudakozódhatni a 

házban lakó özv. Mihnyá 
nénál.

fogmütermemmel
Lévára jövök. Tartózkodásom náliány napra ter- 

s szállásom az „Oroszlán" fegadóban leeml.

Tisztelettel

Filkorn Alajos
fogorvos Sclmeczröl-

Gö3 fi

Árverési hirdetmény,
Az En g*cl  Izsák lcvHi volt kereskedő csödtömcg'ehcz turtozo, összegen 

7049 forint s 9 kr. leltári értékű követelések a csödválasztinánv intézkedése 
értelmében f. 1888. évi október hó 1-ső napján délután 3 órakor Léván a vá
rosháza nagytermében nyilvános árverésen együttesen egy tételben a legtöb
bet Ígérőnek készpénzért eladatnak, oly kikötéssel, hogy a csődtömeg a kö
vetelések fennállásáért os behajthatóságáért szavatosságot nem vállal.

Kelt Léván, 1888. szept. 21-én.
Belcsák László,

kir. közjegyző.

EElcik a. -vid-élrről a fővárosba utaznak 
azoknak o-.t alkalmuk nvilik

EIIINGEB EDE
csász. és kir. udvari fényképész műtermében

(Budapest, régi posta-uteza 11. sz. saját l áz, a váezi-ntczai „K‘>rona“-kávéház szomszédság .bau) 

magukat a modern fényképészet művészeti alkotásához méltó kivi
telben lefényképeztem! — olcsón, leszállított ár mellett.

Beküldött egyszeri fényképekről bármily nagyságú 
olajképek készíttetnek 

mesteri kivitelben és nem kontár módra.

Násauton kér észtül utazók
különös figyelmébe ajánltatik a műterein, in.lv egyike a főváros legfényesebben 

berendezett — külön öltöző fülkékkel bíró — műtermeknek.

21 95/1888 sz.

III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság mini tlkvi hitesé/ k »z- 
teszi hogy a m. kir. állanikincstái végrehajtatónak 

végrehajtást 
Jé- 

Jáuos és neje 
sz. tjkben All 

alatt felvett fekvöségükre és a 27 őszeirás szá- 
160 frt továbbá a lekéri 82 ívben A I 

f.-lv< tt fekvöségükre é 
le.r lő iih tös '/ükre 911 

az A -j- 2 sorszám alatt, felvitt
15 irt ezennel megállapított 

és hogy a feiineb

I
l

I

a

572111888- tlkvi szám.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az ipolysáffi kir törvszék, mint tlkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Alsó-Fegyverr.ek község végrehaj
tatónak kk. Kovács János és kk. ^Kovács Zsigmond, 
özv. Kovács Sándorné, sz. Jakab Zsófia által képviselt 
végrehajtást szenvedők elleni 56 frt 97 kr. tőkeköve
telés s járálékai iránti végrehajtási az ipolysági kir. 
törvszék (az ipolysági kir. jbiróság) területén levő, 
Alsó-Fegyvernek község határában fekvő az alsó-fegy- 
verneki 184. sz. tjkvben 3 4 részben özv. Kovács Sán- 
dorné sz Jakab Zsófia mint tulajdonostárs */<  részban kk. 
Kovács Sándor 1/4 részb. kk. Kovács Z&igm. mint végrehajt, 
szenved ittek tulajdonául bejegyzett A I 1 sor 8960. sz. a. 
felvett 7. számú zsellérház udvarral egészben 400 
ezennel megjállapitott kikiáltási árban elrendelte 
árverést, és hogy a fennebb megjelölt ingalanok 
1888. évi november hó 30-ik napján délelőtti 
Órakor Alsó-Fegyvernek községben a községi biré
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron is eladatni fog.

Árverezni szándékozók taitoznak az ingatlanok 
becsárának ’ 10%-át, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
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 előleges elhelyezéséről kiállított szabály, 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. törvszék. mist tlkvi hatóság.
Ipolyságon, 1888. julius 16.

Lipták Nándor,
kir. törvszéki biró.

ni.
Árverési hirdetményi kivonat.

frt. 
az 
az
10

há-

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a m. kir. államkincstár 
végrehajtatón k Juhász Mária és társai végrehajtást 
szenvedő elleni 34 frt 76 kr tőkekövetelés és járulé
kai iránti végrehajtási ügyében Juhász Mária férj. 
Vas Ferenczné, Juhász .Juli, Anna, férj. Szerencsés 
Mihályné, J*  húsz Rozália, férj. Russel Jánosné, Ju
hász János, Juhász Ferencz, Juhász Verona és Ju- 

sz. tjkvben A I. 1. 
azon épült 

lakházukra az árverést 550 
ezennel megállapított kikiáltási árban 
hogy a feunebb megjelölt ingatlanok 
október hó 8-ik napján délelőtti 10 

községben a bíró házánál megtar- 
megál lapított kikiáltási

hírré
Varga János és neje Kovács Eincrentia 
szenvedő elleni 86 frt 15 % kr. tőkekövetelés és járul 
kai iránti végrehajtási ügyében Varga 
Kovács Eme’eidiának a lekéri 81 
sorszám 
mu lakházukra
2. 3. és 5 sorszám alatti felvett fekvöségükre és az 
1 s telek után járó közös lc/Jő illetőségükre 911 irt 
végre az A j- 2 sorszám alatt, felvitt ingatlanokra 
az árverét 15 írt ezennel megállapított kikiíltási ár
ban elrendelte, és hogy a feunebb megje.l ílt ingatla
nok az 1888 évi Október hó 9-ik napján délelőtti iO 
Órákor Lekér községben a bíró házinál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át, vagyis a lekéri 81 Ívben 
1 górsz.
3. és 5. sorszám alattira 
szám alattira 4 frt 50 
1881. LX. t. ez. 42.

sor-
az

J tikász Ágnesnek a z.elizi 172. 
sorszám alatt felvett fekvöségükre és az 
16S. összier.ísi számú lakházukra az 
frt — krban 
elrendelte, és 
az 1888. évi 
órakor Zeit 
tandó nyilvános árverésen a 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók taitoz.iak az ingatlanok 
becsárának Itt'1/„-át vagy 55frt készpénzben, vagy az 1 8«1 
LX. t. ez, 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
18S1. évi nov. hó l én 3.>33. sz. a. kelt igazságiigyminisz- 
teri rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékk.’p s értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 188t. LX. t.cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénzünk a bíróságnál elő
legen elhelyezéséről kiállitotott szabályszerű elisinervénvt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1888. évi április hí 4. napján.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 

Barbur László 
kir. a’jbirá.

i

I

A I.
alatti fekvöségükre 16 frt a 82. Ívben A I 2 

91 frt 40 kr. és a -|- 2. 
kr. készpénzben, vagy 
§-ában jelzett árfolyammá

számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelöl 
óvad’kképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bá 
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről i.iálli 

tott szabályszerű elismervényt átszolgaItatni
Kelt Lévár., 4888, évi május hó 26-án. 

A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József,
kir. jbiró.

30*  1888. sz.

Árverési hirdetmény.
Alálirt kikiildltt végrehajt » az <851. LX. t. ez 

102 §-a értelmében ezennel kö/Jrrre teszi, hc/v a vc- 
rcbclyi kir. jbiróság 967 1887 sz imu v gz se által 
(. sekev f iár;s m. a lévai takarexpénztar igazgatója 
javára Vahmt.ko István, József és T »:h István <;ih- i 
339 ír, cniiok 1SS7. év M irc'.ius hó 18. '.apjá
tól .számítandó 6% kamaiai és eddig összesen 5° frt 
95 kr. perk3lt.se/ követelés erejéig elrendelt kielégítv'si 
végrelrijt.is alkalmával biróiiag lefoglalt és 5.32 frt 
becsült Tí.li Andrásnál 2 hámon hí, 20 -j- búza és 9 
|- árpa- termes, — Valentko .Jőzscfiiai 2 hámos ló vs 

16 -L búza termés szalmájával együtt ez • ingóságok 
nyilvános árverés utján ela«lati»ak.

Mely árverésnt k a verebélyi kir. jbir.ísá"' 1892 83 
sz*  kikülddsvt rendelő végzés folytán a helyszinón. 
vagyis A.-PÓ'en Tith István és Valentko József laká
sán leendő szó Ízléséi-• IE83. évi október hó 2. nap
jának délelőtti 9 órája határidőül kit,űzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly niegjegvzés'cl hivatnak 
meg hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 
1881, évi LX. t*  ez. 107- §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becs áron alul is eladatni fognak*

Az elárverezendő ingóságok vétéiára az 1881. 
évi LX. t. ez. 1<18. §-ábau megáilapi ott feltéte'ck sze
rint lesz kiűz.ricndö. Végül fclhivatnak mindazok, kik 
az elárverezeueö ingóságok vételárából a végrehajtó 
követelését megelőző kielégittetásiicz tartanak jogot, a 
mennyiben résziikre foglalás korábban eszközöltetett 
volna es ez a ve/rehajtasi jegyzőkouy' ből ki nem 
tűnik, ei>óóbse ;i bejelentései két az árverés m igkezdé- 
soi/ alólirt kiKü'döttnek vagy irásbo í be ülni, ava^y 
púdig szóval beadni tartozik.

A törvényes határ.dő a hirdetménynek a bíró
ság tábláján kíniggosztését követő naptól kezdődik.

Kelt Vérebéi/, 1888. évi szeptemb er hó 11-én

Kaszanyiczky Daniéi,
kir bír >sági .• • yr. hajtó.

Pályásaid hirdetés.
A lévai m. kir. honvéd- és polgári lövészegylet, a lövöldével kapcsolatos dísz
kertjének fentartására és god >zás.ira kertész t keres, — kinek java
dalmát képezendi: a lövöldében 2 szobái éi álló lakás 50 frt készpénz fizetés, az. 
üvegháznak virágkereskedés czéíjából való használata és fél hold föld. E mel
lett az e<rész lőtér területét is használatba veheti 3 kát. hold kiterjedésben 
összesen "12 írt haszonbérért, de ezen területen csakis takarmányt szabad ter
melnie. __ Kötelessége azonban a lövölde kertjébe az időszaknak megfelelő
diszvirágokat ültetni, azt mindig tisztán tartani és a iákat nyesegetni.

Csakis nős kertészek jelentkezhetnek e hónap folyamán

a l:hész.3gylet titkárinál
Léván, l ri utcza 10. szám alatt.

j ttf-a s*k' i‘Vv ®p
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SCULlCK-féle VASÖNTÖDE ésGÉPGVAR

. . .. . .... „ Városi. ixod.a és xaJEtár:
es x^^tösa.^: RESZVENY-TARSASAG BUDAPLiöT, yj_ Váczi-körut ;')7.

SCHLICK-féle szabadalmiMít „TRIUMPH1* és „HALADÁS11
sorvetőgépek.

Szóx’-va.’vetőg' ép e L

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

és Viíats-fele eredeti egyvasu ekek és talajművelő-eszközök
I3oxoxxá,l= és xög-töxö IxeiLgrexeli,

VI. Külső váczi-ut

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

tengeri darálók.

Ö Gőz- és járgánycséplö készületek, gahona- 
- tisztító rosták, őrlőmalmok stb.

0
0 
í

L

I $
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPEST.

Az összes ekék tartalékré
szei készletben tartatnak. 
— Előnyös fizetési feltéte

lek. Legolcsóbb árak.
Árjegyzkek kívánatra ingyen és 

bérmentve.
JEGYZET.

Van szerencsénk ezennel t. ez. üzletbarátaink becses tudomásara hozni, hogy, noha a VI., “ ]ltí|vj6ó-
lévö irodáink legnagyobb részét a külső váCZÍ-UtOU lévő gyártelepünkre_ ^^/““í^’ugvauott építési czikkeiuk és
günkben t. üzletbarátaink kenyeline erdekeben egy városi irodát taitunk tenn, vaa , oy 1
gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk. \i\ao

A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár ré

váczi-körut 57. sz. a

ti

NYOMATOTT NYITRAI És TAKSÁNÁL Léváu, 18“.

208/1888.

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

ez. 1.0 2. §-.i t rte méli. ii < z miié! kózh’rré teszi, h >_ v 
vcrebéiyi k>. járásbir-ís íg 15G1 1888. számú végzésé, 

Kujv.iri takarékp ’nztár javára CzTÁl Já- 
ciiiiek 1888. 

év juni.is hóról számítandó 6% kamatai és eddig ősz
követel-’s erejéig el- 

rendek kiolé/iícsi végrehajtás alkalmával biróiiag h- 
fogbiit és 1102 írtra becsült 32 árpa termes, 571 j- 
buz i a liogyvi f ddtiél 2 kancza ló, 2 heréit ló e/y 
pej méncsikó, 25 darab juh, 2 vaslengclyü szekér 
hosszú oldalaiból álló ingóságok nyilvános árverés ut
ján eladatnak.

Mely árverésin k a vcrebéiyi kir jbirósá/i 1986. 
88. sz. kikiil lését rend Jő végzése folykiii a helyszí
nén vagyis B ira/sk i i Cziria Já io< lakásá.i leendő 
eszköz lesei- 1838. évi október hó 1-sö napjának dél
előtti 10 Órája hcíáridöül kiiüzetik, és aiilioz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. ez. 
10? §-a éríebncbcii a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is el id Lili fogr. ik.

Az elárverezendő ingós ígok vételara az 1881. 
évi LX. t*  ez. 108. §-ában megállapított feltételek sze
rint lesz kifizetendő. Végül felhivatnak mindazok, kik 
«az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtó 
k ivételesét megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, a 
mennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett 
volna és a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig 
alólirt kiküldöttnek vagy írásban beadni, avagy pedig 
szóval bejelenteti tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetni ínynek a bíró
ság tábláján kifüggesztését kővető naptól számittatik.

Kelt Verebélyen, 1888. év szept. hó 11 napján.

Kaszanyiczky Dániel,
kir. bírósági végrehajtó.

t.
a
által az é
HŐS baracskai lakos elieu <300 írt töke, 

„ /o
szesen 111 frt 89 kr. perköltség

II

perk3lt.se/

