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FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer,
—i> vasárnap reggel. 4-

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

A LAP KIADÓJA; NYITRAI ÉS TÁRSA.

A vármegye abdikál.
11.

Az 1870. évi XL1I vármegyei re- 
t'i Tintörvény azon czélját, lmgy a vár
megyéből régi fényének és dicsőségé
nek megfelelő municzipális testületet s 
a kor igényeinek megfelelő életerős, ál
landó adminisztraczionális közeget, al
kosson. a mint azt azon következmény, 
hogy már 1876-ban változtatni kellett a 
törvényen, bizonyltja, el nem érte.

Határozati jogát a juridikumnak 
elvonásával megnyirbálta, végrehajtói 
jogát — némely állami funkezióknak a 
pénz- és a véradó keretébeni átruházá
sával — terhelőleg szaporította, mi a 
vármegyei közszellemnek nem a feléb- 
vesztése, felelevenítésére — mely pe
dig minden oldalról nagyon hangoztat- 
tatott — szolgált, hanem a lehangolt- 
ságot, mely ez időtől mindig mélyebb 
és mélyebben vesz erőt a kedélyeken 
— idézte elő.

De nem sikerült a hivatalos tör
vénynek a vármegyét a parlamentáris 
rendszer keretébe sem illeszteni s a 
municzipiumot a parlamentarizmussal 
kiegyeztetni.

Két különböző alapon egységes, 
egyöntetű müvet — minthogy a ter
mészetben két egyforma tárgy nem 
létezik — alkotni nem lehet.

A parlamentáris rendszer a nép
képviseleti alapon áll; a hivatalt tör
vény a vármegyét fele részben a vili- 
lismus, tehát a régi rendi, s fele rész
ben a népképviseleti alapra fektette, s 
ezzel a parlamentáris rendszertől ha
tározottan elválasztván, elkülönítvén, 
ennek keretébe helyesen s tartósan 
nem is illeszthette.

Ezen két alapnak különfélesége 
az egyöntetűséget, a harmóniát mindig 
zavarja, s oly közszellemnek megalko
tását. milyet korunkban az ország ér
dekében s a jólét előmozdításában az 
önkormányzat, igényel, hátráltatja.

I pótolni, s a

var-

I

Az 1870. évi XLII. törvénvezikk- 
nek hiányait r 
életképesebbé tenni az 1876. 
törvénvezikk.
felállításával 
fegyelmi eljárás' módosítása és 
szitésével igyekezett.

A közigazgatási bizottság a 
megye önkormányzati, municzipális 
attribútumait, — a közmunkán kiviil, 
majdnem egészen magára vállalván s 
elfoglalván leginkább azon szempont
ból, hogy a jó adminisztrácziót behozza 
s meghonosítsa s a felelősséget érvény
re emelje a fegyelmi eljárás segítségé
vel, kétségkívül nagy' fordulatot adott, 
az adminisztráezió menetének; hanem 
a vármegyét mint municipiumot előbbre 
nem vitte, életképességét nem fokozta, 
és igy közszellemét nem is emelte, a 
mint azt ismét a tapasztalás és azon 
következmény' tanúsítja, hogy a vár
megye összes eddigi reformtörvényeit 
revízió alá kellett venni, s 1886. évi 
XXI. törvényezikkben az uj követel- 
ménveknek kielégítést biztosítani.

Az uj vármegyei reformtörvény 
gya- 
vagy 
véle- 

; de 
valu-

. - , ‘ re.‘ a vármegyét az önkormányzati, 

I

vármegyét 
évi VI. 

a közigazgatási bizottság 
és a VII. törvénvezikk a 

kiegé-

sokkal kevesebb idő óta áll a 
korlatban, hogysem annak ilyen 
amolyan eredményeiről biztos•/ V
ínéiiyt, ítéletet alkotni lehetne; 
annyi konstatálható mégis, hogy - 
menny i eddig létesített vármegyei 
fönn
municzipális oldaláról nem hozta azon 
szili vonalra, melyen a rendi alkotmány 
idejében fényeskedett; nem honosította, 
nem állandósította meg azon, mindenre 
jótékonyan kiható közszellemet, mely 
azelőtt sajátja, tulajdona volt, s mely
nek folytán a vármegye az alkotmány 
védbástyájának a dicső nevét kivívta; 
sőt ezen közszellem annyira csökkent, 
hogy a varmegye a neki jog szerint 
eső kötelességek akii is magát felmen
teni igyekezik, a mint ez Barsvárme- 
gy ében az 1888. évi szeptember 27-én, 
Ar.-Maróthon tartott közgyűlésben tói

tént, mikor az őt jog szerint megillető kö
telességet, az erdőkezelést, a kir. erdő
hivatalokra ellenmondás nélkül néma 
rezignáczióval átruházta.

Valóban csodálatos, hogy a vár
megyei refonnintézinénveknek. az ál
landó választmánynak, a közieuzga- 
tási bizottságnak olyan hatása lett a 
vármegyei közszellemre, hogy ez a cse
lekvési térről visszavonul s abdikál!

A babonáról.
— Irta: Farkas Ákos. —

A köznép ma is azon szerencsétlen 
szülöttet, aki bizonyos természetfeletti hibá
val jön a Világra, válott gyermeknek ne
vezi s azon tévhitben van felőle, hogy azt 
születésekor a boszorkány cserélte ki.

Szárazság idején a tudatlan 
nép számtalan babonával akarja megindi- | 
tani az egek csatornáit. .Megtörtént esetek 
gyanánt vannak fölemlítve nehány baboná
ról irt könyvben, hogy tót testvéreinknél 
nem is olyan régen szokásban vo't mindéi: | 
szárazság idején egy-egy ártatlan leányt 
kútba boesájtani, mert hitük szerint a viz- 
megivó sárkány a kutakba szívott fel 
minden esőt.

Agaraboncziás diákokról. ! 
E néven nevezett babona bizonyosan a

v trégi szegény, de ravasz, vándorló diákok- i 
tói veszi eredetét, akik keserű vándorút- I 
jókban megélhetésük végett, felhasználván 
ismereteiket különböző ámításokra, csak- 1 
hogy egy kis pénzmaghoz, vagy élelemhez 
juthassanak. A mi vidékünk értelmesebb 
népe talán kitenné a szűrét az ilyen világ
csalónak, de vannak vidékek hazánkban 
még most is, melyek e tévhitnek is rabjai s 1 
azt hiszik, hogy ha az átutazó garaboneziás 
diák élelmet nem kap valamely községben, 
módjában áll a községet, vagy annak ha
tárát forgószél, jégeső vagy sáskahad ál
tal elpusztitaui.

A I i d é r e z e k r ö 1. A lidérez a ba
bonahit szerint a rossz szellemek szolgája, > 

vagy maga a gonosz, mely különféle alak
ban jelenik meg s akik az ördöggel szö
vetkezve vannak, azoknak javára szolgál. 
Az ártatlan denevér s a mocsárlég, mely 
este kék lángot mutat, — szokott a lidérez 
személyesitöje lenni ; de lidérez bizonyosan 
az olyan tyuk is, mely neméhez nem illő 
módon kukorikol. A természet az ilyen já
tékával a köznép nagyon sok babonát csi
nál. Németországban a múlt század elején 
egy ilyen tyúkot máglyára Ítéltek.

A k is é r t e t e kr öl. Az oly nyomorék 
alakokat, i kiket valamely betegség tett 
munkaképtelenné, aminek következtében 
koldulnak, utonjáró léleknek nevezi sok 
helyen a köznép s azt tartják róluk, hogy 
a sírból keltek ki s ahol megtelepszenek, 
ott nemsokára halál íesz, azért nem jó ne
kik szállást adni. A hazajáró lelkek, mint 
az alvókat fojtogató lidérczek, napjainkig 
hitre találnak.

A s á r k á n y o k r ó I. Ezek létezésé
ben a hit mindinkább kivesz s leginkább 
csak a népmesékben fordulnak elő ; de 
azért van még elég véu anyóka, aki szé
lűit háromféle sárkány létezik: van tüz- 
okádó sárkány, vizmegivó sárkány és a 
hétfejü sárkány.

A k u r u z s o 1 á s. Az eddig említett 
babonák kihaló félben varnak ugyan, de a 
kuruzsolás még fennáll és a közegészségügy 
bajnokainak sok gondot okoz. Nagy száza
lékot tesz azok száma, akik e tudatlanság
nak vohak áldozatai. Undorral fordul el a 
jobbérzésü ember azon kuruzsló szerek hal
latára, melyeket az úgynevezett javasasz- 
szonyok használnak a legkülönbözőbb s 
olyan betegségeknél is, melyek az orvos
segélyt nem nélkülözhetik. Azon betegsé
gek, melyek a kuruzslók gyógyítási rend
szerébe tartoznak különösen a következők : 
sárgaság, nxilamlás, süly, rontás, szemhá
lyog, pokolvar, veszettség, nehézség, kö
römméreg, hibbanás, rüh, torokgyík, görcsök, 
megigézés, csömör, a kelevéityek minden 
neme stb. Sirisakának — a babonáról irt 
népies irányit jeles könyvében föl van em
lítve, hogy a hetvenes évek elején Debre-

T Á R C Z A.

A kukoriczacsösz-
— Rajz. —

Különös gondolata támadt Somfáin 
tekintetes tanácsának, midőn Dani Pistát 
tette meg csősznek, a temérdek folyamodó 
közöl, a falu kukoriezatöldjén. Dani Pista 
ellen nincs ugyan senkinek sem kifogása, 
de annál több van mindenkinek az uj csősz 
ellen. Tehát mégis csak Dani Pista ellen. 
Mert bizony tiatai legényre bízni az oly 
nagy dolgot követelő foglalkozást, mint a 
jó tejes kukoricza megőrzését, még sem 
volt okos gondolat, — tisztelet, becsület 
máskülönben a tekintetes falusi tanácsnak. 
Józan, bölcsészjárásu, higgadt öregre kellett 
volna azt bízni a régi jó szokás szerint, 
— nem pedig oly tapasztalatlan, hetyke 
legényre, mint Dani Pista, kinek fiatal felesé
gét is bajos megörzenie. Hiszen majd kapott 
volna Pista más kenyérkeresetet. Itt van 
az öreg Mélák, a bakter, az istenadtát 
úgyis megöli maholnap a sok pálinka, — 
annak a helyére beillett volna. Hanem hát 
ő nem várhat addig, nagyon bántja a szi
vét, hogy az ő aranyos kis felesége nem 
járhat oly szépen, mint a falu többi me
nyecskéi, azért vágyott annyira kukoricza- 
csősznek, mert hát — mi tagadás benne, — 
elég pénzes „hivatal“ ám az. 8 uiég se 
kapta volna talán meg, ha a fiatal nótárius 
ur nem pártolja oly nagyon. Azt mondják: 
kis gyerek korában sokszor játszott Pista- 

val a porban. No de a régi barátságra nem 
sokat lehet adni manapság. S a mi legna
gyobb baj, a faluban néhány hét óta nem 
mertek hangosabban beszélni, ha a nótárius 
úrról s még valakiről volt szó. Ez mutatja, 
hogy e valaki nem — Dani Pista volt. S 
hogy mégis neki okozott bajt, majd később 
látni fogjuk.

Pist.i felesége manapság nagyon is 
czifrán jár; az a csikorgós piczi csizma, a 
bokorugró szoknya, bársony felöltő, a ro
pogós selyemkendő, a kétsoros gyöngy 
fehér nyaka körül talán sokba is kerülhet, 
— azt nem fizetheti ki Dani Pista bugyel- 
lárisa. S hozzá még szép is az asszonyka : 
fekete a haja, éjsötétek szemei, piros az 
orczája, eper az ajaka, karcsú a termete. 
Dani Pista se utolsó légé ly, az igaz ; de — 
szegény. Nem is ment volna hozzá soha a 
Bognárék Julcsája, ha az anyja, a vén szi- 
pi.tyó Borosa asszony, el nem gazdálkodja 
a hat ökröt, földet s a kis zsindelyei há
zat. E'gazdálkodta mind, — még magát is. 
A sok dinom — dánom elvitte oda, hol a 
boldogult jpielkü Bognár Lajos, a férje, 
nyugodott már tiz év óta. Az árva Julcsá- 
nak nem fogta pártját senki ; míg végre 
meglátta Dani Pista. Meglátta, megszerette, 
elvette. Julesa nem örömest ment hozzá. 
De mégis felesége Jett. S ha nem szerette 
mint kedvesét, meg kellett szeretnie, mint 
férjét. Hiszen az igaz szerelem állhatatos 
vonzalma gyakorta ébreszt fel jóindulatot, 
barátságot — és szerelmet.

Dani Pista mindjárt elfoglalta a kuko- 

riczaföldek kellő közepén emelkedő fehér 
házikót, melyhez alig letaposott füves ut 
vezetett. Köröskörül emelkedett a nagyleve- j 
lii, sárgavirágu napforgó, mintegy őrizve a j 
kis lakot, mely a gondos kezekre valló 
kerteeskével háta megett valóban jól illett 
a megkapó keretbe. Ki örülhetett volna 
jobban a szerencsének, mint épen a Dani 
Pista ? Be is járta egymás után a falu 
urait, alázattal megköszönve, hogy biztos 
kenyeret adtak neki. Mindenkit otthon 
talált, csak egy ajtón kopogtatott hiába. 
8 ez egy ajtó a fiatal nótáriusé volt.

— Nem baj, gondola, majd eljövök 
holnap. Talán csak itthon ta'áloin a jegyző 
urat. 8 ha nem, eljövök holnap után és ha 
kell, még százszor is, de köszönet nélkül 
nem hagyom jóakaratát, hiszen mindig 
olyan barátságos volt irányomban, kezét 
nyujtá, ha találkoztunk, s még Julesa 
egészségét is olyan szívesen tudakezá.

E hálás gondolatok közben megfor
dult és a falu nagy utezáján a szántóföl
dek tele sietett. Nagyszélű, árvalányhajas 
kalap simult fürtjeire ; bőszaju inge lobogva 
emelkedett a szél legkisebb fuvalniára is s 
látni engedő izmos .arjait. Termetét egy
szerű öltöny féllé, s mégis nem egy lány 
szeme megakadt rajta, a mint szorgos lép
tekkel elhaladt mellettük, baljával üdvöz
lésre emelve kalapját, jobbját pedig a vál
lán esiiggő fegyveren nyugtatva. Kiérvén 
a házak közöl, egy kis mellékösvényre tért, 
hogy hamarabb haza érhessen. Siet, mert 
otthon Julcsája vár rá. Az asszonyka né

liány nap óta igen megváltozott. Ahelyett, 
hogy örömmel látna dolgához az uj lakás 
körül, órákon ál elül gondolatokba mélyed- 
ve. Arczán búskomorság honol s ajka esak 
kényszerítve nyílik egy fanyar mosolyra. 
Kerüli ura tekintetét, remeg karjai között 
s megreszKet harmatteste, ha megcsókolja. 
Már nem tűrheti tovább ; nincs ö az ily 
viselkedéshez szokva az ő aranyos kis fele
sége részéről. Azért siet most haza, hogy 
vallatóra fogja. Akármi a baja, meg fogja 
gyógyítani szép szóval, öleléssel, csókkal. 
Az lettre szép, ha most betegednék meg, 
mikor már boldogok. Az első éveket átél
ték úgy a hogy, s most csüggednének el ? 
Oh még bátra van a boldog élet, ha majd 
földjük, igavonójuk s gazdaságuk lesz s a 
barátságos, kis szobában apró csemeték 
zajongnak . . .

Már látszik a kis házacska fehér ke
ménye. Nagy galambcsapat repkedi körül 
s letelepszik az uj zsindely tetőre. Már in
teget elébe az öreg diófa, mely alatt fürge 
apró állatok s egy pár selyemszörü bárányka 
lá:h itó. A Bodri is megpillantja s egy nyá
jas vakkautással fut lábaihoz. íme, mily 
örömmel üdvözli minden, csak az ö bána
tos életpárja nem tnoioyog feléje. Talán 
bizony benn hullat titkolt bujában keserű 
kényeket. E gondolat meggyorsítja az ifjú 
ember lépteit. Halkan lép be a rózsás tányé
roktól és fényes edényektől csillogó kony
hába s .semmi neszt nem hall. Végre keze 
nyomásának enged a sárga tölgyfaajtó ki
lincse s benn vau az árnyas szobában.



czenben egy kuruzsoló konyhát fedezett 
fel a hatóság, melyben a fenti betegségek 
orvoslását tárgyazó könyvet, továbbá kü
lönféle undorító kuruzsló szereket talált, 
melyek emberi koponyák, legundokabb szá
rított állatok, férgek, erjedt növényi és ás
ványi részekből állottak.

Álom in agyarázás, lutri. Ezen 
babona nemcsak a köznépnél divik, hanem 
a müveit osztálynál is talál elég hívőre s 
amely az álmok jelentéseinek a jövőre ki
ható magyarázásából áll s ha az almokra 
vonatkozó jövendölések közül egy sem tel
jésül is — nincs okszerű magyarázat és 
felvilágosítás, — mely által a benne hívő
ket kigyógyitani lehetne. Ezzel karöltve 
jár — s ennek kifolyása — a lutri, mely 
már annyi tudatlan embert juttatott kol
dusbotra, s melyet a danaidák hordája — 
a feneketlen államkassza számára oly elő
szeretettel dédelgetnek az egyes kormá
nyok. Nyomorult eszközül szolgainak e 
tévhit terjedésére az álmoskönyvek is.

A jóslásról. E babonának mester
ségét napjainkban a czigányasszonyok és 
egyéb tévelygő, munkaképtelen ven asszo
nyok űzik. Eredete ennek is a 15-ik szá
zadig vezethető vissza, melyet szintén, 
mint a boszorkányságot a bevándorló czi- 
gányok hozták be magukkal közép Eu
rópába. Különös az, hogy ennek nemcsak 
a köznép hódol, hanem találkozik a maga
sabb osztály hölgyközönsége közölt is elég 
— aki puha tenyerét teljes hittel nyújtja 
jóslásra jó pénzért a jövendőiének. A 
jóslás kártyából vagy tenyérből történik. 
Valóságos ostromnak van kitéve némely 
jósnő, minden rendű közönség részéről, lia 
egy-egy nagyobb városban lelüti tanyáját. 
Megérkezését mindig hírlapi hirdetések te
szik közzé. Különben egyes jósnők egész 
világtörténelmi hírnévre tettek szert. így 
Lenormand asszony a múlt század végén 
számtalan koronás főnek és hadvezérnek 
jósolt kártyájából.

Babonás számok. A babonás 
tévhit még az ártatlan számoknak is adott 
jelentőséget. Azt tartják általánosságban, 
hogy a páratlan számok mindig szerencsé
sek, kivétel azonban a 13-as szám, mely a 
legszerencsétlenebb ; ha a társaság i 3 tag
ból áll, köziilök valaki meghal egy év lefor
gása alatt. A spanyol király meglátogatta 
1885-ber: a kolerabetegeket, uránná udvari 
ebédet adott. Tréfálkodva említi, hogy 
az asztalnál 13-an ülnek, s hogy ki hal 
meg köziilök egy év alatt s ő csakugyan 
meghalt abban az évben. A 7-es számot 
zsidószámnak nevezik sokan, ezzel talán 
azt akarják kifejezni, hogy az szerencsés 
szám. S váljon nem hiszik-e sokan, hogy a 
veszettség 9 nap, — hét, — hónap, vagy 9 

év múlva fog kitörni a veszett eb által 
megmart emberen.

Babonás napok. Legszerencsétle
nebb nap a péntek. Pénteken kezdett 
munkának nem lesz szerencsés eredménye. 
Aki pénteken nevet, az vasárnap sir. Ha 
az év péntekkel kezdődik, az terméketlen 
lesz. Amelyik kis gyermek pénteken kezd 
beszélni, az vagy hebegni fog vagy meg- 
némul. Pénteken éhgyomorra tüsszenteni, 
bizonyos veszedelem. Pénteken ne kezdj 
fűteni szobádban, mert leég a házad. Pén
teken utrakelni, kész szerencsétlenség. 
Pénteken ne betegedjék meg senki, mert 
bizonyosabb, mint nem, hogy belehal ba
jába. Pénteki vendég — egy heti ekzeku- 
czió. stb. stb. Aki Szilveszter és uj év között 
születik, abból nagy ur lesz. — Ajánlható 
a nösülendők — és férjhez menendőknek, 
ha jövőjükbe tekinteni akarnak, hogy uj 
év hajnalán lessék meg a kakas kukoréko
lását, mert ahonnét a hang jön, onnan 
várhatják jövendőbelijüket. \ ineze napja 
is számtalan ismert babonával van .össze
kötve. Szt. Pál napjáról azt hiszik némely 
babonás emberek, hogyha az nap tiszta 
idő van, jó esztendő lesz és megfordítva. 
Ha ezen napon szél van, — az ország 
nagy háború szintere lesz s ha ugyan e 
napon az eget felhők boritják — a házi 
állatoknak lészen nagy veszedelme. Babo
nás napok még nagy péntek, nagy szombat, 
virágvasárnap, a hagyományos április el
seje, Szt György napja, Pongrác/, Szervácz 
és Bonifácz napjai, melyekről sokan azt 
t irtják, hogy a fagyot ezek hozzák ; a 
Medard nap szintén babonás az ismert 40 
napos esőről. Szt.-Iván napján szedett gyógy- 
füvek — minden betegségben használnak. 
Babonás napok továbbá : az András nap, 
Lucza napja. Ki ne ismerné a karácsonyi 
babonákat ?!

(Folyt, köv.)

Budapest, 1888. okt. 18.
Összcgyülekezénck tehát ismét a hon

atyák, köztük olyanok is, a kik az első 
ülésszakban nem voltak a ház tagjai. Nya
ralva, erősödve, izmosodva uj tapasztalatok
kal felruházva jövőnek el a törvényhozás 
gépezete működésének elősegítésére. Itt 
Budapesten szintén sok történt azóta, hogy 
távol valónak. A mágnás képviselők egy 
teljesen rekonstruált kaszinóra, az úgyneve
zett „mágnás kaszinóra" találnak, mely alig 
ismerhető fel, annyira tatarozva lett a nyá
ron. Az egész, éppen nem mondható, 
épületet lefoglalta a mágnás világ. Ott, 
hol azelőtt becsületes polgárok szerény 
üzleteket folytattak, hol azelőtt egy bank
éi váltóház a földszinten váltotta az emele
ten játszó külföldiek idegen pénznemeit, 
ott most egy tükörteremmé varázsolt, déli 

növényekkel dis/.itett elegáns étkezőterem 
lett berendezve, hova azonban ezután csak 
azon képviselők járhatnak el étkezni, kik 
még Károlyi Pista gróffal is „pertu" ba
rátságban vannak.

A müveit nyugati népeknél ezen szo
kás nem divik. A franczia atyját is urazza, 
midőn azt mondja „mons>eur le pére." De 
hisz a képviselők sem tegezik egymást, ha 
igazán, mint képviselők, hivatalosan érint
keznek. így a tanácskozás alkalmával igy 
szokták egymást apóst rotálni : „az előttem 
szólott igen tiszteit képviselő ur, vagy 
képviselőtársam." De már a folyosókon es 
a házon kivid tegezik egymást még a mi
nisztereket is. Pedig azelőtt sem tegezték 
egymást a karok és rendek tagjai. Pulszky 
Ferencz a fentebbi inczidens alkalmából 
felemlíti, hogy a megyei követek tegezték 
egymást, de a káptalanok küldötteivel, 
avagy a kir. tábla tagjaival már csak per 
ön érintkeztek. Képviselőink azonban a 
Károlyi — Grecsák affiire daczára — mint 
egy lapban olvasom — csak az előbbi 
barátságos módon tegezik egymást.

Az országgyűlés f. hó lő én megnyílt. 
Az ;> éves mandátum második ülésszaka ez. 
Az e ső ülésen elnök bemutatta az ország
gyűlést megnyitó királyi leiratot. Meleg 
szavakban emlékszik meg Trefort Ágost o o
e. hunytéról és az elköltözött emlékének 
jegyzőkönyvi megörökítése helyesléssel tu
domásul vétetett. Bemutatja a miniszter
elnök átiratát Csáky Albin gróf kultuszmi
niszterré történt kineveztetéséröl.

I isza Kálmán miniszterelnök nyújtotta 
be az állami italmérési jövedékről és az 
ennek folytán adandó kárpótlásról szóló 
törvényjavaslatokat. Ez a regálé megváltás 
név alá foglalható egész művelet egy 21 
tagú bizottsághoz utasi tátik, mely utóbbi a
f. hó 17-iki ülésen meg is választatott. 
Utóbbi ülésen Madarász József interpellá- 
cziót intézett a belügyiéin szterhez a temesi 
levél tárgyában, melyről már megemlé
kez: em.

A f. hó 18-iki ülésen a miniszterel
nök beterjesztette az 1889. évi budget elő
irt.uyzatat kimerítő pénzügyi exposéval. A 
deficit jövőre körülbelül 7 millió. A hétfői 
megnyitáskor a főrendiház is tartott egy 
rövid ülést. A képviselőház november 5 tg 
érdemleges üléseket nem tart.

A külpolitika terén a német császár 
romai es nápolyi útja a legkimagaslóbb. 
Fogadtatása Kómában e hó 11-én, miként a 
„Bars" röviden már fölemlítő, impozáns s 
lelkesedésteljes volt. A Becsben történtek 
elmondása után ismétlésekbe kellene bocsát
kozni, ha a római tartózkodást is ecsetelni 
akarnék. Ugyanazon lelkes fejedelmi barát, 
ugyanazon barátságos uralkodó család, ugyan
azon tósztok. Sajnos, hogy 11. Vilmos Ró
mában szemtanúja volt a féktelen ultrák 
irredenlista merényleteinek.

Egész váratlanul, mintegy varázsütésre 
változás állott be Ausztriában az osztrák 
minisztériumban. Két miniszter felmentése 
és ezek helyébe kettőnek kinevezése me 
lepetést okozott, mert mindezekről előzete
sen még a felhivatalos lapok sem tudtak. 
A kinevezettek egyike tárcza nélküli, a 
másik pedig az uj igazságügy miniszter Schön- 
born gróf, a kivel még a bécsi kormánypárti 

lapok sincsenek megelégedve. Schönborn 
Morva-ország helytartója volt eddig és a 
kabinetbe való lépését Taaffe bukásával 
hozzák kapcsolatba, állítólag ő van prae- 

| destinálva Taaffe helyét elfoglalni.
I Miniszter krisisekről jön hír két más

államból is. I rancziaországban a kamara 
üléseit megkezdvén, Floquet elnök benyúj
totta az alkotinányrevisióra vona'kozó tör- 

! vényjavaslatát.
I Ez a senatus jogát annyira megszo-
í ritja, hogy az egy kamarai rendszer felé 
j hajol az. egész javaslat. A Floquet kabinet- 
: nek kii öntheti is meg vannak számlálva a 
| napjai. L' .feljebb az általános vál: sztásokig 

tarthatja i.-tgát. Hasonló válsághírek érkez
nek Szerbiából is. .Milán király ugvanis nem 
a legelőnyösebben nyilaik tz.oti Garasaninról 

i egy becsi hirlapiró előtt és azért Garasamn 
teljesen vissza s andékozik vonulni a politika 
küzdteréről, és ennek folytán egy uj kabi
net alakitasa Szerbiában előtérben áll. II r 
szerint találtak is mar egy szabadelvűt, aki 
megalaki ja.

E héten jelent meg több százezerpél- 
I dányban M-tckenzio körívvé. Nagv szeuzá- 

cziot keltett, mert éles polémiája szigorú 
I bonczolás ala veszi a németeanek az orvos- 
' tudomány terén úgynevezett celabritásait. 
| Gerhardt, Bram-tnn, Bergmann et consortes 
| olyanoknak vannak itt feltüntetve, mint a 
' kik siettették, elősegítették a türelmes san- 

remói beteg halálát. Mackenzie könyve csak 
fokozni fogja az amúgy is mély részvétet 
keltett Frigyes császár emléket. .Mackenzie 
rópirata eredetileg több oly pontot tartal
mazott, melyeket utóbb fensőbb meghagyás 
folytán kihagyott, de még igy is annyira 

| elevenére tapintott a nemeteknek, hogy 
nj ómban Németországban való megjelenése 
után több máit 130.000 példányban lefog
laltak felségsértéssel indokolván e hős tettet.

Fővárosi levelező.

Az állatok emlékező tehetsege. Az ál
latok emlékező tehetségéről érdekes adato
kat közöl Martin hírneves állatszeliditő. 
Viszavonultságban töltött öt év után, haj
dani nagy állatseregletét, mely ezen idő 
szerint Brüsseiben volt, látogatta meg. Oda 
érve éppen délutáni négy ói a volt, mely 

I az állatok etetési ideje. Tél volt. .Mártiit 
könenyegebe burkolva jelent meg az állatok 
előtt, várva azon pillanatot, melyben az 

i abrakot osztogatják, amikor is köhögni kez
dett. Abban a perezben felhagytak az ele- 

I de ükét mohón falók az evéssel, vadul rí- 
. valogtak, s kezdték ostromolni a vasrácsokat 
I olyannyira, hogy a nézők közül sokan meg- 
. futamodtak. A kajdácsok, kanguruk, peli- 
I kánok s főképpen a majmok ordítoztak, a 

hyénák és ordasok kurjongtak, röviden 
; mondva, valódi boszorkáit)’ zenebona volt. 
, Most előlépett Martin s elébb kézmozdulat- 
i tál, utóbb harsány hangjával csendet paran

csolt, a mi rögtön bekövetkezett. Aztán 
átlépte a ketreczekct a közönségtől elzáró 
gátat, s megsiinogatta az egyes állatokat. 
— Dgy hatalmas nőstény tigrisen látszott 
meg legjobban az öröm, mikor Martin 
tarka borét végig simogatta, halkan hörögni 

. kezdett, s nyájasan nyaldosó régi parati-

Két alakon akad meg tekintete. A 
düh kiáltása nem bir kitörni összeszoritott 
ajkain, csak tekintete tapad merően reájok, 
s u;jai görcsösen szorítják a kétcsövű fegy
vert, melyet öntudat nélkül kapott le vál
láról. Az ő feleségét látja más férti olda
lán, a mint az kezét kezében tartja s jobb
jával átkarolva karcsú derekát, sugdos 
hozzá átkos szavakat. E látvány megfosztja 
eszméletétől. Egy lépést tesz előre s fegy
verét felemeli. Es a következő perezben 
talán két élet lángja lobban utolsót, ha 
egy kétségbeesett sikoly nem töri meg a ha
lálos, néma csendet. Ez talán még nagyobb 
kínnal tölti el Dani Pista szivét, mint amaz 
észbontó pillanat. Kezéből kihull a gyilkos 
eszköz s zajjal ütődik a földre, karjai leha- 
nyatlanak, térdei meginognak, s visszatán- 
torodik a falig, melynek feliér színével oly 
igen megegyez arcza sápadtsága.

— Hát szereted?! ... Ez a két szó 
az, melyet a kétségbeesés rekedt kiáltásá
val kiejt. Azután kezével elfödi arczát, 
hogy ne lássa azt a nőt, a mint átölelve 
tartja s harmattestével fedezi bűntársát. Es 
az az erős férfi zokogni kezd s hatalmas 
alakja meg-megrázkódik nehéz fájdalmában. 
Nem is veszi észre, a mint a csábitó ki
surran mellette. Nem lát ő most semmit, 
csak azt a liütelen asszonyt, nem hall most 
semmit, csak saját szive fájdalmas jajjait. 
Nem látja, a mint a remegő nő térdre 
rogy előtte, szép szemeit eedöleg emelve 
reá. Csak akkor ijed fel, mikor kezét 
érinti a nő s zokogva, fuldokolva rebegi:

— Ártatlan . . . vagyok! . .
— Haliaha ! Ártatlan vagy ? Megcsal

tál és mégis ártatlan vagy ? Vissza! Ne 
könyörögj, úgy sem ölnélek meg. Menj 
utána( menj I Én szeretlek a nem akarom. 

hogy . . . boldogtalan légy ! . . Menj s ne 
lépd többé át e küszöböt. Menj . . .menj.

Es félörülten ragadja meg a nő fehér 
karját s httrczolja, vonja kifelé. A küszö
bön egyet lódít a félalélt testen s utána 
sem pillantva, berohan az árnyas szobába! 
De azért hallja, a mint az egy elfojtott si
kolyt küld utána, Iája, midőn karjának 
erejétől a göröngyös földre rogy, mely 
megsebzi piros térdét, véresre dörzsöli ke
zét s meghorzsolja márványhomlokát. Es 
látni véli, miként rohan el a gyalázat he
lyéről s fut szégyenérzetében tova, messze. 
S e kép elveszi eszméletét, gondolatait ki
zárja, testét elgyengíti úgy, hogy erőtlenül 
hull az egyik tölgy faszékre s fejét karjaira 
eresztve, a kerek asztalra borul. Sokáig ma
rad ily helyzetben ; csak nagy sokára 
hagyja el keblét egy nagy sóhaj, melyben 
kifejezve egész vesztesége, nagy csalódása 
s boldogtalansága. S midőn felemelkedik, 
alig ismerhetünk reá. Arcza sápadt, szemei 
különös fényben csillognak, ajka rángatózik, 
mintha a keblét terhelő szókat nem bírná 
kiejteni, fürtjei homlokára hullanak s szinte 
elrémitővé teszik. Nagy, váratlan csapás 
terhe alatt gyakorta megreped a szív, el
vész az eszmélet ; óh, de hányszor boldog
talanabb az, kinek szive nem -pattan szét a 
teher alatt, de viseli kínosan, kinek eszmé
lete ép marad, hogy mindig és mindenütt 
veszteségére gondolhasson.

Dani Pista sem tud maradni a helyen, 
hol minden boldogsága összeomlott. Fegyve
rét-felragadva kirohan s fut, mert üldözi 
az a két bűnös alak. Künn már sötét al
kony van. A hold még nem lépett ki fátyla 
mögül átengedve a tájat a sötét homály 
hatalmába. Enyhe szellő lengedez a síkon ; 
meg-inegzürrennek erejétől itt az öreg 

diófa levelei, ott a karcsú tengeri fürtös 
virágai. Zümmögve szállong a cserebogár 
a harmatos fii felett, gyorsan hatol át a 
légen a denevér s a bagoly, rohanva pré
dáik után. Mindnyájával nem gondol most 
Somfalu kukoriczacsősze,' tőle még egy 
kocsi tengerit is lophatnának. Czél nélkül 
rohan at a keskeny utakon, majd egyszerre 
megáll, mintha útját zárták volna. A hideg 
esti lég végre is visszaadja gondolatait, s a 
megcsalt ifjú elnémítva fájdalmát, hidegen 
fontolóra veszi, mit öntudatlanul cselekedett 
első kétségbeestében. Felesége megcsalta, 
hűtlen lett hozza : ez a rideg igazság. Te
hát joggal cselekedett; a nőt, ki neki foga
dott örök hűséget, elűzte, mert más karjai
ban találta. Igen, igy van . . . S neki nincs 
hátra más, mint a kétségbeesés, a halál.

Egyszerre megzörren megette a ten
geri. A zaj mindig kivehetőbb lesz. Egy 
perezre fe'ébred lelkében a kötelesség sza
va, s harsány hangon kiáltja, ki vagv ? 
Feleletet nem ad senki s a zaj növekszik. 
Az éj sötétjében alig ismerheti fel az 
irányt s a növekvő szél süvöltése a hango
kat is bizonytalanná teszi. Még lázban égő 
agya nem korlátozhatja haragját s fegyve
rét lekapja válláról. Egy lövés töri meg a 
néma csendet s a tengeriből nyomban rá 
fájdalmas kiáltás hallatszik. A következő 
pillanatban egy alak tántorog ki a tengeri 
közül s összerogy a fiatal ember lábai 
előtt. A hold kilép fátyla mögül s sugarai
val megvilágítja a vérében fekvőt.

— Julcsa! . . . . S Dani Pista reá 
borul elűzött feleségére.

— Ártatlan vagyok . . . Fel. akarta
lak keresni . . . Hiszen nem tudtam én, 
hogy .... az is bűn . . . Szives voltam 
hozzá, mert tudtaiu( hogy kenyeret ad. De 

. . . szeretője . . . nem voltam, esküszöm. 
Most akart elesá .... bitani. Oh, de jól 
van . . . ez . . . igy! Bocsáss . . . meg . 
. mert csak . . . té . . ged . . . szeretlek!

*
Másnap alkonyaikor rémitő hirt vitt 

be egv jámbor paraszt a falu elöljáróihoz. 
Minthogy n -m hitt szavainak senki, rögtön 
lóhalálban siettek ki a falu kttkoriezafold- 
jere. Es ott találtak Dani Pistát egy ösvény 
pázsitján ülve, vérben forgó színiekkel, 
őrültségtől torzult vonásokkal. Karjaiban 
egy ifjú nő merev hulláját szorongatta, csó
kolva hideg ajkait s susogva fülébe szerel
mes szókat. Az a vértől ázott holttest az ő 
féleségéé, a szép Bognár Julcsáé volt.

mindenki találgatja, 
senki. Az az egy 
része volt benne, 

fontos okokból. Ez 
okok között bizonyára a legfontosabb vo't, 
mit alig sejtett valaki, a lelaiismeret mar- 
dosása. Hiszen két életet gyilkolt meg. A 
falu, mint szeretett nótáriusától, könyes 
szemmel búcsúzott el tőle. S nemsokára 
elfeledték. De ő nem tudta elfeledni sokára 
azt a kis sirhautot a falu temetőjében s azt 
a boldogtalan élő hallottat, a ki éjét, nap
palát a mellett a sirdomb mellett tölté, inig 
a temető meg nem könyörült rajta.

ZX. I.

A veres lett okát 
de biztosan nem tudta 
lény, kinek oly ördögi 
rögtön elhagyta a falut

Virág Rózsi.
Puha fehér ágyon kicsi fehér házban 
A szép Virág Rózsi fekszik forró lázban. 
— Rózsás ifjúságom oda adtam néked, 
Piruló orczámon a szégyen még éget.

A szeretőd voltam, megszenvedtem értej 
A falunak nyelve tépett, ahol érte,



csolójának kezét, s mikor az távozott, szo
morúan nyujtozkodott végig ketreczében, 
érintetlenül hagyva eledelét. Ezután 
„Nero“ az oroszlánnál tette meg Martin 
látogatásét. Megjegyzendő , hogy eltol 
egykor czombjáii harapatott meg, minek 
jutalma sok erős ittleg volt. Az oroszlán 
azon idő óta nagy ellenszenvvel viseltetett 
szeliditője iránt, kit midőn meglátot*,  nem 
tett más mozdulatot, minthogy zöld sma
ragd szinti szemeit feléje irányozva, fejé' 
kihívóan magasra tartotta, küiömbeii nyu
godtan fekve maradt. Martin hozzá szólt s 
magához hívta. Nero szavait közönnyel fo
gadta, s mikor az állatszeliditő távozott, az 
oroszlán hala inas ugrással vágott utána s 
karmaival a kvtrecz vasráesozatán keresztül 
köpenyegének egy részét, melyet még elér
hetett, elszakitot a. Csak gyors távozásának 
köszönhet j Mar in ujabbi meg nem sebesü
lését. „A. N>

Különfélék.
— A keszinó-estéíyek rendező bizott

sága Toóth Z-igmind egyesületi aligazgató 
elnöklete alatt e hó 18 an tartá első, őszi 
ülését, melyen elhatározta, hogy ez évben 
legalább három estélyt r< telez, az első 
estély határnapjául n öve in bér h ó 8 ikát 
liizvén ki. — Örülünk, hogy a tevékeny 
bizottság újból kezébe vette a kellemes 
estélyek rendezésének ügyét, melyek a 
múltban is mindig kedves találkozási he
lyei voltak kedélyesen szórakozni vágyó, 
mii veit lelkit közönségünknek.

— Az elemeit felöltő. Lapunk egy elő
fizetője panaszos hangon irt levélben közli 
velünk Resiczabányáról, hogy e lió 4 én 
reggel Eesztei g jiu-Nánán utazván keresz
tül, azalatt mig a budapesti vonatra vára
kozott s mig podgyászat feladta, a másod
osztályú váróteremből elemelték felöltőjét, s 
miután a lopás a csatai, illetőleg a Léva 
és Ipolyság felé induló vonatra történt fel
szállás idejére esett, igen valószínű, hogy a 
tolvaj a felöltővel a mondott irányban uta
zott el s ma már Bars- nagy llontvárme- 
gyében grasszál benne. Levelezőnk ugyan 
örökre lemondott újdonatúj, sötétbarna, 
35 frtos felöltőjéről, de mi szükségesnek 
véljük ez alkalommal is figyelmeztetni az 
utazó közönséget, hogy holmijára jól vigyáz
zon, nehogy a maga kárán kelljen tanulnia

— A kaszinói élet Lévan is, mint 
más ilyen kisebb provincziális városban 
nyáron át szünetel ; őszszel azonban bené
pesülnek termei, felpezsdül az elet s intéző 
Vezerférfiai nemes hivatásuknak megfelelö- 
leg kutatnak, keresnek módot : kellemes, 
müveit Ízlésre valló szórakozásban tölteni 
el a hosszú estéket. — Az évek óta szo
kásban levő kasziuó-estélvek újabb czik- 
lusa november hóban vesz kezdetét. — 
Ma, vasárnap esti 8-ó r á r a pedig 
— mint értesülünk — egy igen érdekes 
..Coquelin"-estély meglepetése vár a férfi- 
vitagra; mely alkalommal bizonnyára ér
dekes magán diskussziók tárgyat fogja 
képezni : a városnak koczkakövekkeí való 
ellátása, villanynyal leendő kivilágítása 
s egy fájdalmasan nélkülözött korcsolyatér 
előállítása is stb. ; szóval minden alkalmat

A szeretőd voltam, ne tagadd, hiába, 
Bizonyítja arczom meghervadt virága.

/ 
Miért nem szeretsz most már, arra felelj nékem, 
Ha hiszed az Istent oda fenn az égen. 
Felelj erre nékem, ne fedd el az arezod, 
Nézzed itt szivemben e pokoli harczo*.

„Félre beszélsz Rizsi." — Istenem mivé lett? 
Egy hervadt virág csak a pirost) élet. — 
Aludj édes lelkem, majd elmúlik lázad.“
— A ha.agos Isten a fejedre lázad.

Elhagytam miattad barna szeretőmet, 
S sírva küldte vissza piros jegykendőmet.
Oda hagyott szótlan, nem átkozott érte, 
Megvetett szerelmét számon sohse kérte.

„Ide hívjuk Pistát ? Rózsi, édes lelkem .’ 
A kit csak szeret még, te vagy az egyetlen, 
Egy nyájas beszédtől, barátságos szótul 
Forró, lázas lelked hátha majd meggyógyul?

— Bubánatos arcza, csöndes néma vádja, 
Szereimének’ átkát fejemre kiáltja.
fis te nem szeretsz már — oh felelj meg erre ! 
Nagy az én szivemnek fájdalma, keserve.

„Hol fáj kicsi szentem? A forró láz éget, 
Jó az Isten várj csak, megsegít még téged, 
Mire pelyhes fiát kikölti a fecske, 
Lesz belőled kicsi, takaros menyecske.

ügy, ugv édes lelkem." —Verjen meg az Isten! 
ügy higyj te is másnak, mi: t én neked hittem. 
Es csaljon meg aztán, legalább egy perczig 
Szenvedd azt, mi nekem ezer évnek tetszik.

„Es boldog is lészsz majd, akárki meglássa, 
Fájó szivednek is lesz vigasztalása.“ 
■— Régi szeretőmnek, meg is mondhatjátok, 
Utolért a végz3t, lesújtott az átok.

Jöjjön eltemetni, ölelő kaijáb:., 
Ugy-e kis galambom, szivemnek virága ? 
Meglásd e!jÖ érted, piros jegykendődet 
A jövő farsangra vissaa kéri iöltd.

felhasználunk, hogy úgy a nagyközönség, 
mint főként a hölgyvilág nemes szórakozá
sára irányuló eszközök is megtel emthetók 
legyenek. — Tehát ma este 8 ó r akor 
a k a s z i n ó b a n!

— A varmegye tisztviselői közigaz
gatási ügyekben, de különösen a vármegye 
székhe'yén hivatalból teljesített eljárásért 
sem hatóságuktól, sem magán felekkel szem
ben költségek felszámítására jogosítva nin
csenek a belflgyministeriumuak legutóbb ki
adott rendeleté szerint.

-- Nem kellett neki Bosznia. P r s k a 
József, a 26. gyalogezred 13-ik századá
nak közvitéze, midőn meghallotta, hogy a 
zászlóalj Boszniába helyeztetett át, — re
megés fogta el és karo.iapajtásai előtt nyíl
tan kijelentette, hogy ö inkább megszökik, 
mintsem oda menjen. Szavát be is váltotta; 
f. hó 6-án mielőtt a zászlóalj útnak indult 
volna, Komáromban búcsút vett a katona
élettől. A katonai hatóság, mint s .őkevényt 
körözteti. A vitéz hadfi — a „Komáromi 
Lapok “ szerint — vármegyénkből Valii, 
óvári illetőségű.

— Szomorú statisztika. A legénység 
állapota úgy a honvédségnél, mint a közös 
hadseregnél igen kedvezőtlen. Az 1887. év
ről szóló s atisztikai kimutatásból értesülünk, 
hogy a csekély szaluit legénységből, melv a 
honvédségnél tényleg szolgál, egvetlen esz
tendő lefolyása alatt nem kevesebb, mint 
514 megszökött, 972 pedig teljesen képtelen 
lett a további szolgálatra. A közös hadse
reg 264 ezernyi legénységéből pedig ugyan
ezen évben megszöktek 1626 an, öngyilkos
ságot követtek el 497-en és alkalmatlanná 
váltak a szo'gálatra tizenkétezeren. A kór
házakban pedig 123,139 legény kezeltetett.

— Tűzvész pusztított f. hó 14-én Ar.- 
Maróthon. Megégett 3 ház és egy kamra. 
A tűzoltók buzgalma daczára a pusztító 
elem valószínűleg tovább terjedt volna, ha 
a szomszédos cseréptetőzetek gátat nem 
vetnek a tűznek.

— Az uj gyógyszerkönyv életbelépte
tésének határidejét — mint ezt lapunk is 
közölte ■— a belügyminiszter korábban f. év 
október hó tjére tűzte ki, minthogy azon
ban ez uj gyógyszerkönyv életbeléptetési 
határidejére az ezen gyógyszerkönyv alap
ján készült gyógyszerszab vány el nem ké
szült, az életbeléptetés határideje 1889. évi 
január 1-jére lmlasztatott.

— A zsidó házasságok ügyében bo
csátott ki körrendeletét a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter az összes törvényható 
Ságokhoz, többször megtörtént ugyanis, 
hogy a zsidó vallásunknál a házasulandó 
feleket születési bizonyítvány nélkül adtak 
össze ; minthogy pedig ezt a törvény tiltja, 
a miniszter utasította az összes törvényiül- 
tóságokat, hogy az ilyen házasságokat, aka
dályozzák meg mindaddig, mig az illető a 
bizonyítványt meg nem szerezte. Ha pedig 
a bizonyítvány megszerzése nem lehetséges, 
akkor az illetőt utólagosan kell az anya
könyvbe jegyezni s az ilyen e etekről a 
minisztériumot értesíteni.

— Iparossegedek figyelmébe. Az ál
lami közép ipartanodában ez évi november 
hó i i-au két uj tanfolyam az építő i p a- 
r o s o k számára lesz felállítva. Erre a 
tanfolyamra a télen szünetelő építő iparo-

— Ö vigyen ki, aztán temessen cl mélyen
A temető szélin, rozmarin tóvében.
„Nem halsz te m g szivein. Szegény beteg lélek, 
Nagyobb itt a baj még, hogy előre félek." —

Kicsi fehér házban, Virág R izsi lázban, 
Oda künn az iitczáu Molnár Pista lánczban. 
Pandúrok kisen.( tel a vármegvére, 
Öreg, ősz anyjának fájó szégyenére.

irág Rózsi lelkem Az Isten megáldjon,
Soh se bnsulj értem, a szived se fájjon, 
Verbe tnlt az ispán, gyilkos lettem ér.ed, 
Hogy mi lesz most vélem, jobb ha nem is kérdjd.

Áldjon meg az Isten." Virág Rózsi hallja, 
De csak féiig érti, mmt szive sngalja.
Ki akarna né'mi, de a feje szédít',
A heves forró láz égető tüzétiil.

Annyi ereje sincs, hogy oda tekintsen, 
Elfúlva susogja: „Áldjon meg az Isten.“

Kergék János.

Gondolatok
irta: Síz XjSSZZ.

Egy szép asszony paradicsom a szem
re, — pokol e lélekre és tisztítótűz a zsebre 
nézve.

* *
*

Mindenki e'égedet'en saját sorsával és 
még sem szeretne a máséval bírni, hogyha 
mindjárt egészen más személylyé is válnék 
és saját éu-jét vesztené.

* „ ** *

Az életkorok chemiai életkonyhák.J I

melyek mérgéből orvosságokat csinálnak.
* **

Derék, boldog emberre nézve kínzó 
mások sze. encsétlensége már csak azért is, 

i mert bizonyos szégyenérzetet érez saját 
I szerencséje fülűit 

sok, ácsok, kömivesek és kőfaragók irat
kozhatnak be, a tanfolyam 4 téli félévre 
terjed s ennek végeztével a vizsgát siker
rel letevők jogérvényes kőmives mesteri 
bizonyítványt kapnak. Tanítókul felvétet
nek a 14-ik évet betöltött ács, kőmives 
és kőfaragó-segédek, kik írni, olvasni és 
számolni tudnak és legalább egy évig gya
korlatilag működtek. A felvételre jelentke
zők erkölcsi bizonyítván)t és főnökeiktől 
igazolván yt tartoznak elpmutatni arró1, hogy 
mely szakban és mily idő óta működnek. 
Beiratási-dij 2 frt, tandij 5 frt. Beiratások 
október hó 15-től november hó 2 ig esz
közöltetnek Budapesten, Vili. kér. Főlier- 
ezeg Sándor tól' 4 szám.

Gazdasszonyok figyelmébe. Gyakran 
boszankodnak gazdasszonyáink a felett, hogy 
nagy gonddal eltett uborkáik felül pené
szesednek, illetőleg megvirágosodnak. Eme 
káros jelenségtől — egy tapasztalt gazd- 
asszony szerint — úgy óvhatjuk meg az 
uborkát, ha egy kis vászonzacskóba 20 gr. 
mustárt teszünk s e zacskót a hordóban 
levő uborkára helyezzük. A mustár ellen
sége lévén a penészgombáknak, ezek kelet
kezését megakadályozza. — Próbájuk meg!

A morfium evés, mint a lapok Írják, 
veszélyesen terjed Parisban. Némely körök
ben már úri divatnak tartják s külön szi- 
vartárcza alakú dobozban folyvást maguk
kal hordják ezt a mérget.

— A számozott gyermekek. Egy chi- 
kagói úri ember, a ki úgy látszik, minden 
áron eredeti akar lenni, négy gyermekét 
rendes keresztnév helyett számra keresztel- 
tette. A gyermekeket sorrend szerint : Egy, 
Kettő, Három, Négynek hívják. Az apa 
ekként indokolta meg különös eljárását : A 
gyermekek, ha felnőttek, ritkán vannak 
megelégedve azzal a névvel, melyre őket 
keresztelték s ezért egyszerűen számokkal 
jelezte a, kicsinyeket. Majd ha elérték 
tizenkettedik életévüket, választhatnak ma
guknak olyan nevet, a milyen nekik tetszik.

— Rövidhírek — A győri jog
akadémia, melynek alig volt félszáznál több 
hallgatója s melyre tizenkét év alatt az 
állam aránylag sokat költött, rövid idő 
múlva meg fog szűnni. — A franczia kor
mány elhatározta, hogy ezentúl külföldi 
tiszteket nem vesznek tel sem a katonai 
iskolákba, sem az ezredekbe. — Az orosz 
pénzügyminiszter kimutatása szerint Orosz
ország állami kiadásai a múlt évben 835 
millió 850 ezer rubel, tettek. — Petervar 
lakossága az 1881. évben megejtett nép
számlálás óta 85,133-tnal apadt. A város 
lakóinak száma jelenleg 842,883. — Nyitrán 
tejcsarnokot állítanak fel, mely már a jövő 
hó 1 én nyílik meg. — Leó pápa e napok
ban levelet intézett a franczia püspökök
höz, melyben a baloltégetés ellen nyilatko
zik. — Vilmos császár — l>ir szerint — 
megkoronáztatja magát porosz királylyá, 
alkalmasint a jövő év elején. — A Nyitra 
vize kiöntött s eddig hat község határában 
tett nagyobb károkat. — Földrengések vol
tak az utóbbi napokban Bosznia több pont
ján s itt-ott a házak meg is repedeztek. — 
— Selgradbtl tagadják, mintha a kabinet 
lemondásra gondolna; legfeljebb egyes mi
niszteri tárczáknál lehet változás. — Az 
olasz és franczia kormányok között újabb, 
éles jegvzókvaltas készül a miatt, hogy a 
franczia kormány erődítéseket emeltet a 
Tunisz határán. — A JÖVŐ évre összeállí
tott költségvetés szerint államunk háztartá
sában 7 millió deficzit mutatkozik.

A rit ó s Á <4 o K.
— Rovatvezető Zuhan y. —

II á /, a ss á g i ajánl a t. Egy újságban a 
napokban a következő kis hirdetés volt olvasható: 
„Csinos fiatal ember, kisebb város lakója, melynek 
30,000 lakosa van, fiatal hajadonnal vagy özvegygyei 
házasságra akar lépni, kinek legalább hason összegű 
pénze van."

Bősz a nt ó. — Hat hét óta tanítom a papa*  
gá vomat az A r t u r névre s most, hogy végre ki 
tudja mondani — most már mm Artúr, de Imre az 
imádóm! Valóban buszán tő!

N e m v i v. X. nem akar párbajt vívni, noha 
ellenfele hatalmasan nyakon terein tette. Egy barátja 
szemrehányást tesz neki e miatt. — Miért vívnék? 
hiszen meg vagyok boszulva! — Hogyan? — Ellenfe
lem kíticzamitotta a k zéí, mikor nyakonütött.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán" vendéglőben okt. 14 okt. 20»ig.

Hemlua Sándor, biztos, Átad. — Veisz Sándor, 
utazó, Becs. — Láng Imre, utazó, Becs. — Kiírté 
Henrich, utazó, Becs. — Jelenik G. honv. biztos, Po
zsony. — Zmazsenka hivatalnok, Bpest. — Treyler 
kereskedő. Becs. — Tomaschek építőmester, Nyitra. — 
Tauszig kereskedő, Bpest. — Flitinger földbirtokos, 
B.-Gyula.

A találmányok idökora.
A 19-ik század és kivált az utolsó 

évdizedek korszakalkotó találmányokat mu
tatnak fel. — A véletle iség sajátságos já
téka voina az, ha minden területen nagy 
felfedezések és találmányok történnének, 
csak az orvostudományi téren nem ; mert 
ezen u téren olyanok nem csuk felette 

szükségesek és kívánatosak, hanem az em
beriségnek különös előnyére és hasznára 
szolgálnak.

W erner’s Safe Cure egy oly korszak
alkotó szerencsés orvostudományi találmány. 
— Ez nem minden betegség elleni gyógy
szer, azonban legbiztosabb a vese, a máj 
és hólyag minden szenvedéseinél. Ezen ké
szítmény behozatala előtt nem létezett szer, 
melynek határozott gyógyereje ezen szer
vekre volt. Az egyedüli, eddig ismeretes 
füvek, melyek a vese, a máj és hólyag 
szenvedéseinél feltétlen befolyást gyakorol
nak, tapasztalt vegytudósok által gondosan 
összeállítva és megpróbálva képezik jelen- 
eg azon „Warner’s Safe Cure“ név alatt 
ismeretes gyógyszert, a mely az ö csodála
tos hatásai és eredményei miatt igen gyor
san az egész müveit világon ismeretes lett. 
Dr. Beyer N. orvos ezen gyógyszerről kö
vetkezőt Írja : „Volt egy beteg nőin, aki 
máj- és vesebetegségben szenvedett, a ki
nél minden egyéb alkalmazott, szerek si
kertelenek voltak és állapota remény nél
küli. Warner’s Safe Cure gyógyszer használa
tának egyszeri megkísérlése áltál meglepetve 
lettem. En ezen készítményt legjobban 
ajánlottam és fogom ajánlani.

Warner’s Safe Cure 1 üveg ára 2 fo
rint és a legtöbb, gyógyszertárban kapható. 
Füzet ingyen és bérmentve megküldetik, 
czimezendö : Warner II. II. és ta. főrak
tára Pozsonyban.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Vértesi Arnold összes muukáiból immár az 5-ik 
füzet is megjelent. Vértesi, csak a he’t folyamán volt 
a fővárosban ezredik novellája felolvasása alkalmából 
nagyszerű üunepeltetések tárgya s igy összes munká
inak megjelenése iránt annál nagyobb az érdeklődés. 
A gazdag tartalmú füzetes vállalatra felhívjuk olvasó
ink figyelmét Előfizethetni posta utalvány utján Deb- 
rcczenben negyedévre 13 füzetre 1 frt 95 krért. Füze
tenként lő krért Nvitrai és Társa könyvkereskedésé
ben is megrendelhető. Az uj előfizetőknek az eddig 
megjelent füzetek egyszerre inegküldetnek.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya J'ízset. vámskapitány.

Búza: m.-mázsánként 7 frt 10 kr, 7 frt 
20 kr. Kétszeres 6 frt 30 kr, 6 frt 50 kr. 
Rozs 5 frt.— kr. 5 frt 30 kr. Árpa 5 frt 
30 kr, 7 frt 50 kr. Zab 4 frt. 50 kr, 5 frt. 
— kr. Kukoricza 3 frt. 50 kr, 4 irt 80 kr. Bab 
7 frt 50 kr, 8 frt. 50. kr. Lencse] 8 irt — 
13 frt Köles 3 frt 50 kr. 4 frt —

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Köszönetnyilvánítás.

1
Mindazoknak, kik K o 1 i b a 1 József 

halála és temetése alkalmából súlyos bána
tunkat részvétnyilváuitásukkal vagy szemé
lyes részvétükkel enyhíteni törekedtek, ez
úton hálás köszönetét mond 

a gyászoló család.

II
A „S t e f á u i a-á r v a h á z“ részére 

Leidenfroszt Paula őuagysága két véka al
mát, Zvara Sándorne asszonyság két puttón 
burgonyát és babot, Kiss Sáudor ur egy 
zsák burgonyát voltak szívesek udomáuvozni. 
Fogadják az árvák hálás köszönetét.

Léván, 1888. október 19-én. 
,,Stetaiiia-árvaház go ndnoksáffa.

Nyilttér.
ii.

Farbige Seidenstoffe von 85 kr.«. 
per Meter (ca. 2000 verschiedöiie Farben und Dessins i 
verdendet főben- und stiickwei.se zodfrci das Fab- 
rik Depót G. Hen.ieberg. (k. k. HoHiferaut.) Zürich 
Muster uuigeiieiid. Briete 10 kr. Porta

I.

Léván, az Országut-utczában lévő 
165. számú ház szabad kézből azon
nal eladó. Bővebb felvilágosítással 
szolgál a háztulajdonos.

in.

Fogorvos Léván.
Dr. Mogány Ármin a lévai hon

véd féldandár ezred-orvosa — mint 
értesülünk — kiváló előszeretettel és 
szakismerettel foglalkozik a fogászat 
technikájával: behelyez egyes fogat, 
végez egész fogzat beültetést, fogblom- 
birozást, fogtisztitást, vagy bármely e 
szakmába vágó műtétet.

kwei.se


Október 21.

6351/1888. sz.

III.

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

közhírré teszi, hogy Rónay Béla mint végrehajtatónak 
Pásztor Sándor örökösei végrehajtást szenvedők elleni 
270 frt tőkekövetelés és járulékai k’elegitese iránti 
végehajtási ügyében az ipolysági kir. törvszék területen 
levő Ilidvég község határában fekvő a hídvégi 426. 
sz. tjkvben Pásztor Sándor tulajdonául bejegyzett I 
1—4 sorsz, a. % urb. telekre 595 frtben továbbá az 
ottani 183 sz. tjkvben Pásztor Sándor kk. Antolits 
Sándor és Erzsébet közös tulajdonául bejegyzett I 1 5
sorsz. alatti %-ad urb. külteleknek Pásztor Sándort 
illető egy harmad részére közösségben 198 irt 34 kr- 
ban 2055. sorsz. a: egész rétre 30 írtban

„ 1159. „ „ újhegyi egész szőlőre 34 „

„ 130 4. rí i» n
„ 1371. „ „ „ „ r 34 «

ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 

/elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1888 évi december hó 20-ik napján délelőtti 10 óra 

kor Ipolyságon a törvszék nagytermében megtartandó 

nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 

is eladatni fognak.
ÁrAcrezni számláöozók tartoznak az ingatlanok 

becsárának 10%-át vagyis 60 irtot illetve 20 irtot, 
illetve 3 frtot u. p. és s 4 irtot készpénzben, vagy 
az 1881, 60 t. ez*  42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1 -én 3333. sz. 
kelt ig8zságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kézéhez letenni, 
svagy az 1881- 60. t. ez. 180 §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A kir. törvszék tlkvi hatósága, Ipolyságon 1888. 

aug. 7-én.

Novotny István,
kir. törvszéki biró.

3158/1888. szám.

Árverési hirdetmény.
A lé\ai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság részé

ről közhírré tétet'k, hogy özv. Chalbavi Istvánné szül 
Drozdik Mária és társai felpereseknek Mihály István 
nagy-koszmályi lakosok alperes elleni 100 irt tőke s já
rulékai iránti végrehajtási ügyében az 1888 évi ápril 
hó 30-án 1653, sz. a. kibocsátott hirdetmény nyel Nagv- 
Koszmály községben a f. 1888. évi szept. hó C. napjára 
kitűzött s azon megtartott árverés helyett, melyen Mi
hály Istvánnak a nagy-koszmályi 85. sz. tjkvben A 
1 — 2 és 7—9 sorszám alatt felvett fekvősége . és a 
azon épült 54 a összeirási számú lakházára Trnkusz 
Anna férj. Bátovszky Petemé nagy koszmályi lakos 
javára .327 frt vételárban leültetett, mely árverési cse
lekmény a mai napon 3158. számú végzéssel az 1881 
évi 60 t. ez 187. §-a nyomán hatálytalannak nyilvá
níttatott, melynek helyiben az 1653/888. sz. alatt ki
bocsátott árverési feltételekben körülirt módén meg.ar- | 

tandó njabb árverési határidőül az 1888. évi nov ' 
hó 21. napjának <1. e. 10 órája Nagy Koszmály köz 
ségben a biró házához tűzetett ki, mely ingatlan Hri- 
bik Jakab nagy-koszmályi lakos által ajánlatba tett 
359 frt 70 kron alól nem, de csak is azon felül fog 
eladatni a mennyiben pedig ezen összegen felül senki 
részéről magasabb ígéret nem tétetnék a körüiirt in
gatlan Hnbik .Jakab nagy-koszmályi lakos által aján
lott 359 frt 70 kr. becsárban fog leütöttnek nyilvánít
tatni.

A venni szándékozók azon hozzáadással értesit- 
tetnek hogy;

1- szjr. A megállapított kikiáltási át 359 frt 70 kr.

2- szor. A venni szándékozók tartoznak az in- j 

gatlan becsárának lu%-át bánatpénzül készpénzben 

vagy óvadékképes értékpapírban letenni.

Kelt Léván, a kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság
nál, 1888. évi szept. hó 30-án.

Gyenes,
kir. járásbiró.

Járiaczelli gyomorcsöppek.
Kitilnö hatású szer a gyomor minden betegségeiben. 

Védjegy. Fölülniulhatatlan étvágyhiány,
gyniimrgyöngcseg, rósz illatű lélek- 
zet, telíti vöd savanyu lelböffenes, 
kolika. gyoinorlririit, gyomorégés, 
homok- ;*s  daraképzödes, túlságos 
n . álk-ikepzödes, sárgaság, undor és 
li.inyá-. főfájás ha a gyomortól ered), 
gyomorgörcs sz^kszorulás, a gyo
mornak ••telekkel és italokkal való 
túlterhelése, giliszták, lep-, máj- és 
aranyeres bántalmak esetemen. — 
E?y üvegese ára használati uta- 
si tussal együtt 40 kr., kettős pa 
lai z • 70 kr.

Központi szétküldés Brády Káról) 
gyog\ </.eresz áhai Krcmsierben (Mor
vaország). “

Kapható minden cyógvszfrtárhan,
Ooo! A valódi mári&rzelli gyomoresöppeket sokat 

hamisítják es ntin >zzík. A val<xlisár jeleni minden 
üvegnek piros, a lenti védjegygyei ellátott borítékba 
kell göngyölve h-nnie es a minden üveghez mellékelt 
haszna a i utas iá on meg kell jegyezve lenni, hogy 
az Kremslcrbeu Gusek Henrik könyvnyomdájában nyo- 
ui ,toíL " ‘ 65U

Léván Boleman Ede örökösei, 
Medveczky Sándor, Aranyo s-M a- 
r ó t h Bittó Károly, N a g y-L e k é r 
Bolyós Gyula, Ipolyság h Berko 
István, N a g y-S álló Zsorna László 
Selmeczbánya Sztankay Fe
rencz, Szántó Meisels A. urak gyógy
szertárában.

4 3. szám.Birtok-eladás,
vagy

szabadkézből eladó
Értekezhetni :

Kolibal József

szabadkézből eladó,

Hontvármegye területén AlsÓ-Zsember 
úri 

bérbe

birtok 300 kataszteri 
hold szántó, 7 hold

mely-
liold

községében egy jó karban levő birtok 
lakkal 
vehető.

A 
böl 200 
szőlő, a többi legelőből áll.

Az úri lak négy szobát foglal magá
ban s 4 hold kerttel bir, mely a mellék 
helyiségükkel és gazdasági épületekkel egye
temben a legjobb karban van.

Az árra, fizetési feltételekre, vagy bér
letviszonyra nézve felvilágosítást ad a tu
lajdonosnő

Alsó-Zsemberen (Ilont-megye.)
özv. Huszthyné Pomothy Etel.

1033/1888 tlkvi sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöczbányai kir. jbiróság, mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a beszterczebánvai püspöki 
uradalom végrehajtatónak Krausz János végrehajtást 
szenvedő elleni 8 frt 45 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a körniö<*zi  kir. jbiróság 
területén levő Ujlehota községben fekvő s a fent meg
nevezett végrehajtást szenvedő Krausz Jánosnak az nj
lehotai 87. sz, tjkvben A I 1—20 és | 1 — 6 sszk a.
foglalt ingatlanokban! Vf-ed közös tulajdoni jutalé
kaira 482 frt illetve 289 írtban 143. sz. tjkvben A -f- 
1 ssz. a. foglalt ingatlanbani Vioi'^l közös tulajdoni 
jutalékára 40 írtban a 153. sz. tjkvben A -f- 1 ssz. a. 
foglalt ingatlanbani * 8 k izös tulajdoni jutalékára 36 
és 154 sz. tjkvben A 4- 1 sorsz. a. ingatlanoKbani 
szinte % közös tulajdoni jutalékaira 38 forintban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte s hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1888. nov. hó 6. napján d. e. 10 órakor Ujlehota köz
községben megtartandó nyilvános árverés n a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
beesárának 10%-át vagyis 48 ft 20 kr ill tve 28 ft 9 » kr 
4 trt 3 trt 60 es 3 frt 80 krt. készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. „z. 42. §-ában jelz. árfolyam, számi tóit és az 
1881. évi hov. ho 1-en 3833. sz. a. kelt igazságügy
miniszter rendelet 8. §-aban kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t. iiz. 170. § a értelmében a bánatpénznek 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir jbiróság, mint tlkvi hatóság. 
Körmöczön, 1888. évi jul. 27-én.

Kozakievics,
kir, nlkhiró.

1036/1888. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöczbányai kir jbiróság, mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy’ a beszterczcbányai püspöki 
uradalom végrehajtatónak kk. Schnürer Mária és per 
társai végrehajtást szenvedők elleni 50 frt 6 kr. tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
körmöczbányai kir. jbiróság területén levő Ujlehota 
községben fjkvő s végrehajtást szenvedők egyike kk. 
Schnürer Mária, Teréz és Erzsébetnek az njlehotai 26. 
sz, tjkvben A I 1—17 19 — 36 sszk a, foglalt ingatlan
bani ,o 20-ad közös tulajdoni jutalékaikra az 552 frt 
es a végrehajtást szenvedő másika Schnürer szül. 
Neuschl Katalinnak az ugyanottaui 76. sz. tjkvben A 
|- 1 sorsz. a. foglalt ingatlanbani közös tulajdoni juta- 

ékára 11 írtban ezennel megállapított kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte és hogy a fennebb megje 
1‘Jlt ingatlanok az 1888. évi nov. 7-én d. e. 10 órakor 
Ujlehota községben megtartandó nyilvános árveiésen 
a megái lapított kikiáltási áron alól is eladatn: fog .

Á.-verezni szándékozik tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át, vagyis 55 ft 20 krt illetve 1 ft 10 kr 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-áb« n jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvad :kképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni

A kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság
Körmöczön, 1888. jun. hó 27-én. a

Kozakievics,
kir. alj*  ró.

í?

»ÁC-»iurti DB l’btiqübttb 17, rw Btriufir, á MKH

NYOMATOTT NYLTRAI éa TÁRSÁ-nál Léván. 1888,

A LEGJOBB
Szivarkapapir

a valódi

LE HOUBLON
franczia gyártmány

Hawley óc

Órás hamisított gyártmány ellen !
E szivarkapapirt Dr. Pokl J. J. Dr. Lilá

iéig E. Dr. Lipmann E. A bécsi egyetem ve 
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész
ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot ma
gában nem foglal. 36—23

[5°°/ irnuEs"|
c^sesí|

A báthi-uti

Kolibal-féle nagy borpincze

özvegyével, az ..Oroszlán" vendéglőben Léván.

1034/1888. tlkvi «z.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körinöczbán rai kir. jbirósáo- mint tlkvi 

tóság közhírré teszi, hogy a beszterczebánvai püspöki 
uradalom végrehajtnt/niák Melczer József 
szenvedő elleni 5 irt 24 kr tőkekövetelés 
iránti végrehajtási ügyében 
lei iilcten levő Ljlehota községben 
hajtást szenvedő Melczer Józsefnek 
sz. tjkvben A I 1 —18 és 1 és 2 
ingatlanokbani * 2 közös tulajdoni 
frt illetve 96 írtban a 108. sz. tjkvben A 1 
sorsunk a. foglalt ingatlanokban! «/, közös 
jutalékaira a 21 
a. ingatlanbani 
írtban, a 
lanbani szinte 
írtban és a 1 
gatlanokbani 1

a körmöczi
fekvő s a 

az 
sszk.
jutalékaira

végi-hajtást 
és járulékai 

kir. jb’rós ig 
a végre- 

njlehotai 86 
a. foglalt 

’,5* > 
és 2 

tulajdoni 
írtban, a 113. sz. íjkvban A j 1 ssz. 

’/g-ad közös tulajdoni jutalékára 31 
9 sz. tjkvben A | 1 ssz. a foglalt ingat.

1 s ad közös tulajdoni jutalékára 22 
143. sz. t jkvben A -|- 1 ssz. a. foglalt in- 

52 ed közös tulajdoni jutalékaikra llfrt 
bán ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte s hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1888. évi nov 6 án d. e. 10 órakor Ujlehota község
ben m• gtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs
árának 10” '„.át vagyis 25 frt 20 kr. illetve 9 frt 60 krt 
2 frt 70 kr. 3 frt 10 kr 2 ft 20 és 1 irt 40 krt készpénzben 
vagy az 1881. LX, t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam 
mai számított és az 1881. évi nov. hő 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. $-ában kijelölt 
ovadekkepes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
ovagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében 
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Körmöczön, 1888. jul, 27.

ez.

a bá- 
kiá ’li

Kozakievics,
kir. aljbiró.

Szőlővessző eladás
Keglevich István gróf kis-tapoksányi szőlőjében a kővetkező fajú és

mennyiségű szölövessző eladó :
Sima vesszők.

Merlot 200,000 drb.................... 6
Kis Burgundi 50,000 drb ... 5
Riesling 25,000 drb..................5
Olasz riesling 10,000 drb. ... 6
Dirfandli 25,000 drb................. 5
Vegyes csemege 12,000 drb . 6

frt
r>
r 
n
rt 
r>

A sima vesszők f. év deczember 
április l-től kezdödöieg szállíthatok el.

Mindennemű fel világosi táss ni szolgál a

kis-tapolcsányi uradalom pénztári hivatala.

Nincs többé fogfájás!
Tisztelendő Bönedekrendi szerzetesek 

fogvize, fogpora és fogpasztájának 
használata mellett,

2 arany érem: Brüssel 1880, London 1884.
A legmagasabb kitüntetések.

évben
feltalál- 

l tatott
A tisztelendő Benedekrendi szelve esek togvizének napon

ként néhány cseppet vízbe téve, megakadályozza és gyógyítja a 
fogak odvasságát, melyeknek feli írséget es szilárdságot kölcsönöz, 
a mennyiben a foghust erősíti, s teljesen egészségessé változtatja.

A t. olvasóknak valód in nagy szolgálatot vélek tenni, mi
dőn ezen legrégibb rs legpraktikusabb készítményeket becses fi
gyelmeikbe ajánlóin, mert, csakis az egye V és legkitűnőbb gyógy
szer mindennemű fogfájdalmak ellen.

Alapittatott 1807. SEGUIN 106. & 108. Rue.

Boursaud 
Péter 

pior által.

Föügynök : BORDEAUX C’roix de Segney

Kapható ; minden gyógyszertárban és nagyobb füszerlizletbün.

1032 1 S88. ti'i’-i. sz.

Árverési hirdetmény.
A k.-.r.11 ■Icz.li.üiy.-ii kir. jár.isbiníság mint telek- 

ko iyvi li.ito.i; közliirré teszi hogy a beszterczebáuy ü 
püspöki Iir.cl dóm vögivli-ijtatsínak Krausz Mihály illetve 
iirik.is kk. Krausz Anlrás végreh íjtást szemel,i el- 
] ni 21 frt 71 Í r. tökekövetele’s járulékai iránti végrehai- 
tási íigvében a körmöczi kir. járásbíróság területén lévő 
I’jlehota kiiz.-lgben fekvő s a fent megnevezett végr ■- 
hajt.Ht sz "v„ti kiskora Krausz Andrásnak az loleho- 

( - és -|- 1—l sszk. a, fog-
‘/is-ed közös tulajdoni jutalékára az 

19 frtban — továbbá Z.a.isz Mihálynak 
: 84 sz.. tjkvben A I [—7 és I és 

*,4-cd közös tulajdon 
•26 frtban az ugyanottaui 141 
a. foglalt ingatlanbani szinte

— a 11 frtban s az ugvau- 
.. foglalt ingatla- 

•od közös tulajdoni jutalékaikra a 53 ftban
.. .. árve ’ést elrmi- 
ingatlanok az 1S88 
ljlehota községben 
megáíapitott kikiál-

I

tai 16 sz. ij.ivbaii A I
la't ingatlanban’!
54 frt illetve
az iigyanottan: 84 sz.. tjkvben
2 sszk a. fo-rla’t ingatlanbani 
jutalékára IS’ frt illet.v 
sz. tjkvben A | I ssz. 
%-ed köz is tulajdoni jutalékán a 
ottani 143 sz. tjkvben A -|- 1 ssz. a. 
nokbani 1 26 
ezennel ni'.'grJlapito'.t kikiáltási árban az á 
(lelte s hogy fentebb megjelölt 
évi Nov. hó 6 án d. e. 10 órakor 
megtartandó nyilvános árverésen 
tási áron is el ulatni fognak .

Árverezni szándékozók tartóz »ak az ingatlanok
, becsárának 10%-át vagyis 5 frt 40 kr. illetve 4 frt 90 

kr 18 frt 10 kr. illetve 2 frt 6) krt. 1 frt 10 krt 
és 1 forint 30 krt, kész »-nzben vagy az 1881. 

LX. t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal szí.nitor.t és 
az 1881. évi X »vember h> 1-én 3333 sz. a. kelt igaz
ság ügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óv.idék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagv 
az 1881. LX. j. az. 170. §-a értehnébein a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elkélvezéséről kiálitott szí 
szerű alismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Körczöii. 1888. évi Jul. hó 27-én.

Kozakievics
kir. alj bíró.

trt

Gyökeres vesszők két évesek :
Ár 10 m> 

darabonként

Riesling 25,000 ...........................8
Olosz riesling 5000 drb ... 10
Zirfandli 5000 drb.................... 8
Vesrves cs meiie 5000 drb . 10

hó l-töl, a [.yökeres vesszők pedig 1889.

n

T)

n

1575


