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Pályázati hirdetmény.
Hogy háború idején a katonai élelmező tisztvi

selőkben beálló nagyobb szükséglet fedezhető legyen, 
és hogy a katonai élelmező szolgálatra alkalmas 
egyének a népfelkelésről szóló 1880. évi XX. törvény- 
czikk 9 §-a és a népfölkelési utasitás 5 §-a értelmében 
már békében kijelölhetők legyenek: a népfölkelö kö
telezettségben álló a&ón állampolgárok, kik népfölkelő 
kötelezettségüket háború idején élelmező tisztviselői 
minőségben óhajtják teljesíteni ezen hadi szolgálatra 
már békében megfelelő kiképezést nyerhetnek, ha erre 
az alábbi pályázati föltételek mellel! önként jelent
keznek. '

I. Pályázati föltételek kivonata:
Háború idején népfelkelő élelmező tisztviselői 

állásra mindazon polgárok pályázhatnak:
1. kik miután állitáskötelezettségüknek, esetleg 

szolgálalkötelezeltségüknek eleget lettek, sem a közös 
hadsereg, vagy hadtengerészet, sem a honvédség, sem 
a póttarlalék, sem a csendőrség kötelékében nem 
állanak:

2 kik a védlörvény-utasitás I. rész 75 §-a 3. A.) 
alatt felsorolt követeimén veknek megfelelt, k : ilyenek:

A gazdasági tanintézetek, a kereskedelmi közép
iskolák, a kereskedelmi akadémiák, műszaki taninté
zetek, főgymnásiumok és föreáliskolák végzett tanulói:

3. kik megfelelő polgári foglalkozással bírnak és 
a polgári becsület és joggyakorlat korlátlan élvezőié
ben állanak;

TÁRCZA.
Újév napján.

Te tünde lény az ég hozott,
Isten hozott körünkbe léged,
Eltűnt az ó, a megszokott,
Elhagyta messze a vidéket.
Te gond, te bánat és keserv,
Hát menjetek ti is nyomába.
Szem nem zokog, szív  nem keserg,
Mosolyg a lét reményvirága.

Ugy-o kitisztul még az ég 
S megint reám tekint nevetve,
Olyan leszek minő valók 
S az élet újra jő szivembe ?
Óh, mert ha nem : az ég veled.
Elég kőnyú volt már kiontva,
Az évvel én is elmegyek 
A semmiségbe, zord síromba!

Kubán Endre.

Huszárosán.
Már meginl csak a leányomról beszél. Periig 

kijelentettem már eléggé világosan, hogy nem adom 
önhöz. Nem adom! semmi esetre sem.

— De ugyan miért inakacskodik ezredes ur ? Mi 
a ^fogása ellenem ?

— Semmi és mégis sok. Igaz, hogy ön jó házból 
Villó, jómódú ember, a modora is igen megnyerő, ön 
rendkívül kedves pajtás, a kit igazán jó fiúnak lehet 
elnevezni. De ez éppen a baj. Ön túlságosan jó és ily 
formán nem tud imponálni a leányomnak, ki már 
hozza van szokva a huszáros modorhoz. Ön igen 
ékesen, szépen tud beszélni; de nem tud cselek®^™

Istenem, igaz, hogy még nem volt alkalmam

4. kik megszakítás nélkül 3 hóig egy katonai 
élelmező raktárnál saját költségükön próbaszolgálatot 
tenni képesek és erre késznek nyilatkoznak.

II. A gyakorlati próbaszolgálat:
5. a gyakorlati kiképezés abban áll, hogy a pá

lyázó bárom hónapra egy kalonai élelmező raktárhoz 
próbaszolgálatra boosztalik és itl a gyakorlati élelmező 
szolgálatra alkalmazta tik.

III. Az elméleti vizsga.
12. A gyakorlati próbaszolgálat kitöltése után a 

beosztottaknak még egy elméleti vizsgát kull letenniük.
IV. Kijelölés és kinevezés.

18. Azok kik a vizsgát megfelelő eredménynyel 
letették, már béke idején havi szolgálatra mint nép
fölkelő élelmező járuluokok kijelöltetnek, e minőségben 
ajánlati lapokkal elláttatnak és a népfölkelés felhívása 
esetén Ő cs. és apostoli kir. Felsége állal népfölkelö 
élelmező járulnokokká kineveztetnek.

V. A pályázati folyamodványok,
22. A népfölkelö tisztviselői állasra pályázók 

folyamodványaikat a honvédelmi ministerhez intézik 
és a polgári hatóság utján terjesztik fel.

A folyamodványok, melyek évenként január 20-ig 
az illetékes polgári hatósághoz nyújtandók be mellék
leteivel együtt bélyegmentesek.

23. E folyamodványból kivehető legyen a pályázó 
neve, állandó tartózkodási helye és lakása, czime, a 
katonai élelmező raktár, melynél és mely hónapokban 
a próbaszolgálatot teljesítem óhajtja, végre nyelvis
meretei.

24. A folyamodványhoz csatolandó keresztlevél 
iskolai bizonyitvány: hatósági bizonyítvány : polgári 
foglalkozásáról és községi honosságáról, továbbá a 
kötelező a 9-ik pont értelmében melynek szövege a 
következő : „Alulírott önként elvállalom azon kötele

zettséget, hogy a katonai élelmező raktárnál teljesí
tendő próbaszolgálat tartamára magamat a katonai 
fegyelemnek alávetem.*

25. A pályázók által választható katonai élelmező 
raktárak állomás helyei a következők:

Kratóó,^Tarnov, Olmütz, Bécs, Bruck a d. Lajta, 
Brfinn, Grá’oaí^SferrÖurg, Klagenfurt, Laibach, Triest, 
Gőrcz, Póla, Budapest, Székes-Fehérvár, Pozsony, 
Komárom, Sopron, TCassa, Nyíregyháza, Temesvár, 
Arad,*Nagy-Várad, Prága, Pilsen, Josefstadt, Theresien- 
stndt, Przemysl, Rzeszov, Jaroslaw, Lemberg, Tarnopol, 
Stamislan, Csernovitz, Nagy-Szeben, Gyulafehérvár, 
Brassó, Zágráb, Pétervárad. Eszék, Bród, Fiume, 
Innsbruck, Franzensfeld, Trient, Linz, Zára, Raguza, 
Cattaro és Risano továbbá a megszállott területen : 
Serajevó, Gorazda Toőa, Trávnik, Doluja, Tuzla, 
Bejaluka, Mostár, Billek Trebinjan és végre Plevlje.

Kelt Budapesten, 1892. deczember hó 19-én.
Báró Fejérváry Géza s. k.

Hirdetmény
a IV. osztályú kereseti adó alá tartozó jövedelem

nek bevallása tárgyában.
1897. évi január havában az állandó fizetést, 

nyug-, kegy-, vagy tiszleletdijat huzó állami, törvény- 
hatósági, közalapítványi, községi, egyházi, társulati és 
magántisztek, tisztviselők, hivatalnokok, közegek, nyug- 

j avagy kegydijat huzér özvegyek, állandó alkalmazásban 
í levő üzletvezetők, felügyelők, kezelők, könyvvivök, 
i pénztárnokok s általában a 40 frtnál több havi dij, 
! huzó segédek, segédmunkások, állandó fizetést élvező 
, lelkészek, tanárok, tanítók, nevelők, irók, művészek, 

hivatalszolgák stb. a keresetadó negyedik osztálya alá 
! tartozó keresméuyüket — az alább említendők kivé- * i

hőstellek'et véghez vinni. Nem lehet mindenki huszár. 
Nem az én hibám, hogy nem fogtak katonának.

— Tudom, az apjának a hibája volt, meg rész
ben az enyém Is, mert engedtem, hogy magát ki- 
svindlizzék az ujonczozásnál. De minek mentegeti 
magát ? Lássa, ez is reávall karakterének erélyte- 
lenségére.

— Talán mégse vagyok annyira híján minden 
erélynek, mint ezredes ur gondolja.

— Maga erélyes? Hisz egy évig udvarolt a 
leányomnak, mielőtt kérőül mert volna fellépni. No 
már pedig barátom én vömnek csak gyors elhatározást! 
embert akarok. Huszárosán ! Eincz, czwei! és fertig.

— De ezredes ur, mikor az ember kiválasztja 
az élete párját, mikor két lénynek a boldogságáról 
van szó, csak nem lehet határozni úgy huszárosán, 
hogy eincz, czwei és fertig.

— Ugyan mért ne ? Mondja hát, jól választot
tam-e a feleségemet? Boldogan élek-e vele?

— Én úgy találom, hogy ö méltósága a lcgsze- 
retelre méltóbb asszony a világon . . .

A legbájosabb anya . . .
— Ki sohasem lesz az anyósa. Épen azért di

csérheti bátran.
— És dicsérem is, lelkesülten és okkal. Mert 

miután óhajtásom nőül venni a leányt, — megnéztem 
az — anyját is.

— Ön nagyon circumspectus.
Lássa, én nem voltam olyan elővigyázó, én nem 

is ismertem a feleségem anyját — és mégis boldogan 
éltem vele. Én nem is néztem sokat; láttáin, belésze- 
rettem és elvettem amúgy huszárosán eincz czwei és 
fertig.

— És ez olyan könnyedén, simán ment?
— Dehogy ment simán, ha könnyedén is. Tudja 

. . . elmondom önnek, hadd okuljon belőle maga is

. . . tehát tudja, mikor én a Terkámat először meg
láttam — a jégen történt — rögtön tisztában voltam 
vele, hogy ö vagy senki más. Nem is haboztam soká,

hanem felszólítottam a kapitányomat, ki szintén kinn 
| korcsolyázott, hogy mutasson be.
i De pajtás én nem ismerem azt a hölgyet, sza- 
j badkozotl a kapitány.

— De feljebbvalóm vagy és barátom, tehát köteles- 
! séged segítségemre lenni. Ha te mint idősebb engem

bemutatsz, látni fogja ez a kedves teremtés, hogy 
komoly férfival van dolga.

— A kapitányomnak végre is engednie kellett és 
egy félórai korcsolyázás nekem untig elég volt, hogy 
a Terkóm szivét elhódítsam. Megkérdeztem: hogy 
akar-e feleségem lenni — és másnap már Bécsben 
voltam a kriegsministeriumban, hogy kieszközöljem 
a házassági engedélyt. A kaueziót letehettem; szeren
csére, mert Terka apja hivatalnok volt, amolyan 
magasabb rangú, a kinek azonban alig volt nevezete
sebb vagyona. Mikor Bécsböl lejöttem elmentem egy 
bálra, a melyen Terka is jelen volt az apjával meg 
gardede-dame-javal. Én a Terkát egy párszor kö-

rülforgaltam, elmondtam neki, mit végeztem Bécsben 
és visszavezetem női kísérőjéhez. Aztán felkerestem 
az apját, kit elszólitottam a tarokkparti mellől, bemu
tatkoztam és előadtam kérésemet a leány kezét 
illetőleg.

„De hadnagy uram, szólt a Terka apja, én még 
nem ismerem önt, csak nem Ígérhetem önnek mindjárt 
ez első pillanatban leányomat.

„Huszártiszt vagyok, a kauezióm megvan, kü
lönben a császár kabátját viselem s az elég garan- 
cziája becsületes voltomnak.

„Kérem, én nem kételkedem benne, de mégis 
. . . Látogasson meg, kérem, és néhány hónap 
múlva . . .

„Nehány hónap múlva? Hát olyan türelmesnek 
gondolja érzelmeimet Terka iránt? Hisz nz nem is 
volna szerelem !

Uram hallgasson szavaimra.. Most mindjúft kez
dődik a négyes, a mit Terka kisasszonnyal kell tán-
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leiével a részükre ingyen kiszolgáltatandó vallomási 
iveken bevallani tartoznak, azonkívül a vállalatok és 
intézetek igazgatós-aga, elöljáróság pénztar, lóldbirlokos 
vagy üzlettulajdonos, a kitől vagy a melytől az. adó
köteles fizetését húzza, szintén kötelezhető arra. hogy 
nála illetve üzletében állandó fizetés mellett alkalma
zott egyének név- es fizetés-jegyzékét az adókivető , 
hatóságnak nyújtsa be.

Az adókötelesek az összes rendes fizetést, nyug- j 
kegy, vagy tiszteletdijat, szóval mindazokat a járandó- 
Ságokat, melyeket az állásukkal egybekötött bármily ; 
néven nevezendő szolgálatuk fejeben akar keszpezbon j 
akár termesztményekben, akár, egyébb já ulekokban j 
élveznek — a folyó évi, vagy ha az a tolyo evre 
megállapítható nem volna, az előző évi állapot szerint 
a vallomásba felvenni tartoznak.

Ezen keresmények bevallása alól azok az illet
mények sem vétetnek ki, a melyek adóztatás tárgyát 
nem képezik, mert annak elbírálására: vájjon valamely 
készpénzbeli, vagy termesztménybeli járandóság, avagy 
egyébb járulék a kereseladó negyedik osztályú alá 
esik-e, vagy sem, kizárólag az adó kivetésre illetékes 
közegek vannak hivatva.

A IV, osztályú keresetadó alá tartozó járandó
ságnak az államkincstár megrövidítésére irányzott 
szándékból történt valótlan bemondása, vagy be nem 
vallása jövedéki kihágás, melynek birsága I—8 annyi, 
mint az az összeg, mely Ivei az államkincstár megkúro- 
siltatott. Kárösszegnek vételik az az összeg, melyet a 
közadók kivetésére illetékes közegek jogérvényesen 
megállapítottak.

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és 
egyletek tisztviselői vallomást nem adnak, ezeknek 
illetményeit az illető vállalatok és egyletek kötelesek 
bevallani, a kivetett keresetadót tőlük beszedni és az 
állampénztárba évnegyedenkint beszolgáltatni,

Tisztek, tisztviselők és hivatalnokok, kik fizeté
süket állatni vagy államkezelés alatt álló közalapítványi 
pénztárból húzzák, vallomást adni nem kötelesek, ezen 
adókötelesek keresetadóját a pénzügyi hatóság szabja 
ki és havi levonások utján a kőzpénztár szedi be.

Ha valaki a IV. osztályú kereset adó tárgyát 
képező több rendbeli illetményt élvez, ilyen esetben a 
IV. osztályú keresetadó az illetmények összevont 
összege után vettetik ki.

Kelt Léván, 18%. november hó 11.
M. kir. pénzügyigazgatóság1

Hirdetmény
a bányaadő alá tartozó jövedelemnek bevallása 

tárgyában.
Bányaadó tárgya azon jövedelem, mely a bánya- 

mivelésből és a hozzátartozó iparágak üzletéből ered
A bányaadó csak a művelés alatt álló bányák 

után vetendő ki.
Ez az adó rendszerint a mü tulajdonosa, vagy a 

bányatörvény szerint a mü vezetésére jogosítottak vagy 
meghatalmozoltjaik vallománya alapján az 1875. évi

czolni, annak végeztével majd bátor leszekPujra kér
dezősködni,

Igen vagy nem ?
Avval szalutáltam és ott hagytam az öreget. A 

négyes után újra fölkerestem. Ö még mindig nem 
gondolta meg magát, talán azért, mert larokkpart- 
nerjeit nem hagyhatta cserben Mivel nem tudott ha
tározott választ adni, azt mondtam neki, hogy 
hát csak kártyázzon nyugodtan tovább, majd bekö
szöntök a házába. Az öreg visszaüli az asztalhoz, én 
pedig kocsiba ültem, a Torka velem a szomszédfaluba 
egyenesen a paphoz hajtattam. Ott is egy erélyes fel
lépésre volt szükség, de végre a lelkész összeadott. 
Mikor másnap Torkával az apjához beköszöntöllem, 
ki bizony belenyugodott házasságunkba.

— Ennek igazán őrülök!
— Minek?
— Hogy a Torka apja oly könnyen belenyugo

dott a változhutatlanba. Most ily formán reményem 
van, hogy ön is bele fog nyugodni, hogy azt a Torkát 
a ki szakasztott az anyja, a/, én Torkúmat apai házá
ból megszöktettem és a nőnemhez biztos helyre kísér
tein, hol addig fog maradni, inig mi is elmehetünk a 
paphoz.

— ! ? ! — De bizony nem fog maradni! A la
kodalomra az én házamban is elég tág a hely. No so’ 
se hittem volna, hogy Ön. hogy Te ilyen tűzről pattant 
legény vagy!

Ölelj meg kedves, derék fiam! ezupp, ezupp!
Petrus.

Lászlófalvi Dávid Béla irodalmi 
munkásságának ismertetése.

(Folytatás.)
Igen. mert n vihartól felkorbácsolt tenger hul

lámai sejtelmes zúgással tornyosulnak, de egyszerre

S E I

XXVII. t.-cz. 7. g. rendelkezéseinek meglelelöleg álla- 
pittatik meg.

A bányaadónál a mü tulajdonosa, vagy a bánya- 
tör' óny szerint a mü vezetésére jogosítottak, vagy 
meghatalmazottjaik vallomást adni s ehhez az adóévet 
megelőző 3 évi, a mennyiben pedig az illető mü, annyi 
éven ut még fenn nem allana. az annak megkezdésé
től számítandó időre készített mérleget csatolni tartozik.

A bevallásokat külön kell tenni:
a) minden oly műről, mely vasat, vagy kőszenet 

termel;
b) minden oly műről, mely egyébb ásványnak 

termelésével és feldolgozásával foglalkozik;
c) az ónálló segédvájárokról.
Megengedtetik’ azonban, hogy egy és ugyanazon

vállalkozó — legyen az magán személy, vagy társulat 
a főnt említett a) b) c) alatti ügy-egy csoportbeli és 
egy bányakapitányság kerületében fekvő, összes egész 
müveinek bevételeit és kiadásait a tiszta jövedelem 
meghatározása czéljából összcsithesse.

A vallomások csatolmányaikkal együtt 1897. év 
január hóban nyújtandók be.

Az adótárgyat képező jövedelemnek az állam- 
kincstár megrövidítésére irányzott szándékból történt 
valótlan bemondása jövedéki kihágást képez, melynek 
bírsága 1—8 annyi, mint az az összeg, melylyel a kincs
tár megkárositlatolt.

Kárösszegnek vétetik az az összeg, melyet a 
kőzadók kivetésére a törvény által illetékesnek ismert 

j közegek jogérvényesen megállapítottak,
Kelt Léván 1896. november hó 11.

M. kir pénzügyigazgatóság.

Uj ezer év.
Ember borulj le a főidre, le a porba és dicsőítsd 

azt a menybéli hatalmat, mely elhozta számodra ezt a 
napot !

Meg lehetett érned és ugy-e most aggódva te
kintesz a kétes jövőbe, vájjon lesz-e még utánad ma
gyar e világon, a ki ilyen ujcsztondőt érhet!

És szivedben megzendül egy szózat. És buzdít, 
bátorít s azt súgja: „No félj!* A ki ezt a napot el
hozta számodra, nem feledkezik meg a másik ezernek 
népéről sem. És iine, olyan erős a le hited, hogy előt
ted már nem is kétes többé a jövő. Te bízol. Bizo] 
abban, hogy ezer esztendőn át a balsorsban sem ha
gyott el soha az Isten, megtart ez uj ezerben.

Az aczél a múltban a honért kard képében vil
logott. Ma is villog, de a békének szolgája. A műhe
lyekben a kalapács csattog, az erdő csendjét a fejsze 
csapása zavarja fel. A mezőn a kasza peng. a sarló 
herseg. Magyar tudós kezében magyar toll serczeg. Es 
ezek mind, mind azt hirdetik: Ne féljetek! —

És ne is féljetek!
A magyar nép egy ezred alatt megmutatta a vi

lágnak, hogy a hazát inog tudta szerezni. Hogy azt 
meg is érdemli, megmutatta azzal, hogy megtartotta.

csak mind 'parancsszóra elsimulnak a hullámfodrok s 
az előbb végtelen körben ringó bullámgyürük eltűnnek 
s nyugodt, sima a tenger tükre. S a vizóriás, melylyel 
előbb élethalálliarczot vívott a törékeny csolnak, most 
saját magával kibékülve a kicsi kedvest gyöngéden öleli 
keblére.

Ilyen a Dávid Béla lelke is, csakhogy lefokozott 
kicsinységben. A szenvedély, indulat, erő hullamcsap- 
sai álsimulnak szivén s nyugodt, csendes, mitől 
sem zavart lesz s megnyugszik a végtelen akaratán, 
kibékül önmagával, mással és a sorssal.

Dávid érzelenmyilvánulásának e hármas fázisa 
hűen kidomborítja az ö igaz, benső életét. Megkapól 
igaz hangulattal .rajzolja benső érzelemvilágát; még 
pedig ugv meg-megnyugodni készülő lelkének derengő 
világát, mint indulatos lelkének forrongó, setét világát 
szenvedély szárnyalását, szive fájó keservéi éppen oly 
mesterien festi, mint lelke szelíd, nyugodt, megtisztult 
érzőiméit. Életbülcséleti versei azok, melyek munkás 
erei.' üdeségét, kedélye könnyedségéi, hangulata de
rültségét. egyszerűségét, szemének messzelátó erejét 
éles megfigyelő képességét éppen olyan biztosan adják, 
mint iátnily biztosan adják szent szerelmét tárgyaló 
versei borongo kedély világát s egyszerű erősbödő 
előtörő szenvedélyét.

A Dávid Béla lelke mindama tulajdonsággal fe 
van ruházva, melylyel ember dicsekedhetik. Bizony 
ritka ember volt ő : közölünk utólérhetlenül kimagaslott 
Különben verskötete is mutatja az ö lelke nemes 
tulajdonait.

Egyszerű, lénkőlt gondolkozása, alakitó ereje 
beszéde zenéje, előadásának természetes élénksége> 
lelki állapotainak még pedig gyöngéd érzelmeinket
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Megmutatta, hogy e szép földön a legszebb plánta a 
szabadság. Sem a talár, sem a törők, sem a német 
ezt kitépni nem tudta.

Ez a i lánta ma is él, ma is szórva illatát. Ez uj 
ezredévet ez is örömmel üdvözli s az uj ezredév em
bere is éppen olyan igaz rajongással ápolgatja, mint 
a réginek immár elporiadt kertészei.

A szabadság gyermekei ma is mohón szívjak e 
virág illatát és ezt Magyarországon elnyomni nem is 
tudja soha semmi. — A magyar nép a szabadságnak 
ma is igaz kertésze és talán még buzgóbb ápolója, 
mint régen.

Keblére ölelte a magyar ember a nem magyar 
polgártársát. A magyar szívben soha sem talált helyet 
a felekezeti gyűlölködés.

A jelszó az volt: Imádd Istened úgy, amiképen 
te hiszed, de imádban az első szó a h a z a  legyen.

Haza! Óh be szép szó és oh be kicsi helyen el
fér. Nézzetek oda a temetőkerlbe: Apáitok, drága vé
reitek csontja porlad olt. Féltek-e attól a percztől, 
mikor a sirhantokról durva kezek elkaparják a virá
got, melyet ti ültettek rá ? Hiszitek-e, hogy e kis sir- 
hantot a világ minden kincse sem tudná veletek elfe- 
ledtelni? — Látjátok ez a haza. Mindenkinek jutott egy 
ilyen hant és ö csak ezt védi. Ezt védi, azért harczol 
ha csatába megy. Ide vágyik, lm halála közeledik. — 
Ide, ide ebbe a temető-kertbe — haza. —

Uj esztendő uj ezer esztendő küszöbén állunk. 
Tegyük le tehát újból a szent fogadalmat.

Temetőkert kis sirhantján viruljon a béke virága. 
Villogjon a magyar ember aczélja csak tovább, de már 
a kasza, sarló, kalapács és a toll képében.

A sirok fölött csendüljön meg a magyar szó. 
Édes anyánk tanított meg erre, igaz szeretettel okta
tott rája s kő nyje csillogott, mikor az első magyar 
szócska ellebbent ajkunkról. Anyánk szerelete adta 
nekünk e kincset; igaz szeretettel ápoltuk s igaz sze
retettel adjuk át a mi utódainknak.

Magyar szív és magyar elme ne szoruljon idegenre, 
magyar ember könyve adja ennek is a táplálékot!

És ha majd még egyszer, egyszer, valamikor ide
genek ezrei jönnek ide; te mindenség ura, segits min
ket arra, hogy még igazibb magyaroknak lassanak! 

í Ez a délibábos róna, ez a napsugarat feltartóz
tató hegyvidék csak öntse az áldást továbbj; hisz ma
gyarok dicsőségét munkálják Ők is. Talán épen a dicső 
ősök vérétől oly termő. Boruljunk le hát rája, csókol
juk meg.

i Megérdemli ezt is ez a göröngy, inért szent an
nak minden porszeme. Magyar nép és magyar föld 
még édes testvérek, viruljon hát felettetek sokáig, 
örökké a boldogság! — Földes Géza.

A közigazgatási bíróságról szóló 
törvény.

(Ismerteti Sztancsay Miklós v. főjegyző, 
j i(Vége).
j A közigazgatási biróság előtt, a mennyiben a 
j felek nem személyesen, vagy nem törvényes képviso-

; bölcsehri reflexióinak hü visszalükrözése mind dicsé- 
| retre készük ajkunkat. Könnyedén omló verssorai — 

bár néhol nem nélkülözik a nehézségeket sem — de 
párosulva vannak az egyszerű elbeszélő, sokra képes 
talentum előnyeivel; hiszen nyelvezetének könnyed 
folyását képzeletének aranyfátlyával szövi be.

Csak egy verse van kiadva, melyet a honszerelem 
hat át, de ez az egy is mutatja az ő hazafias érzü
letét ö  a mindenség dicső urán és szive bálványán 

j kívül csak egyet imád: a hazát; imádja azt bukásában 
diadalában, múltjában, jelenében.

Isten, szerelem, haza, barát! E négy szóban van 
kifejezve az ö hitvallása, az ő quadrinitáriussága.

Dávid Béla költészetének fővonása az, hogy 
megragadóan juttatja kifejezésre azt a szenvedélyt, 
amely u kedélyállapotnak elemeiben az emberi ter
mészetből kifolyik.

A tilokteljes búskomolyság, különös érzék az 
enyészet szépségei iránt, az clemileg emberi hevflllség 
húrjainak mesterkéletlen pengetése, de különösen az 
őszinteség teszik az ö erejét és kedvességét, melylyel 
érzéseit kifejezte,

Hatásának legfőbb ereje mondhatjuk őszintesége. 
Olyan iró volt ő, a ki bátran, egyenesen szembe 
nézett érzelmeivel és azokat úgy irta le, a mint 
érezte. Nem volt ő annyira lángeszű költői talentum 
de mégis költészetének fenti jellemvonására az őszinte
ségre való képesség mégis csak olyas valami amit o 

j századvégi időben csak keresve találunk. Korántsem 
j volt ő kifejlett tehetségű művész, utólérhetlen avagy 

magasban szárnyaló lángelme, hanem őt olyannak 
ekinthetjük, mint aki nem közönséges adományoknak 
adta tanujelét, melyek idővel gonddal, kedvezőbb
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lőjük utján járnak el, magukat csak ügyvéd által 
Jviseltethetik. A bíróság előtti eljárás szóbeli is 
i ‘ mely esetben a feleket, tanúikat szakértőiket 
l)t itlr/i. A tárgyalás a megtartás vagy folytatás lehe
tőségét kizáró akadályok eseteit kivéve el nem napol- 
liilo s a tárgyalás megkezdése után a panasz vissza 
vonásának vagy egyesség kötésének csak a bíróság
beleegyezésével van helye.

A közig, bíróság a tárgzalás és bizonyító eljárás 
befejezte után határozatot ha, melyben a felmerült 
eljárási költségeknek ki által leendő viseléséről is in
tézkedik, ha magán fél hatósággal vagy hatósági köz- 
zegĝ l áh szemben az eljárási költségben rendszerint a 
magántól marasztalandó el, kivéve ha a hatósági közeg 
eljárása nyilván törvénybe vagy rendeletbe ütköző 
volt Az eljárási költségek megállapításánál tehát a 
magán fél hátrányban van a hatóság hatósági közeggel 
szemben, még pedig azon okból, nehogy a szükséges 
közigazgatási erély megzsibbasztassék és ez által a 
közigazgatásnak önállósága és tevékenysége meg- 
bénittassék, ez elvnek hódol u törvény 133 §-a is 
mely szerint, a fenforgó ügyben eljárt közigagatásí 
hatóságot, ha saját köz és vagyoni ügyeiben érdekelve 
nincs, érdemileg terhelöleg még akkor sem lehet 
bevenni a határozat körébe, ha eljárása nyilván tör
vényellenes volt.

A közigazgntási bíróság határozata végérvényes; 
újra felvételnek egy éven belül helye van ugyan, ha a 
magánfél a főügy eldöntése után olyan a kérdés ér
demére nézve döntő bizonyítékok birtokába jutott, 
melyeket a főeljárás folyamában önhibáján kívül nem 
használhatott, de nyilván alaptalannak bizonyult újra 
felvételi panasz esetén a perköltségekben való elma
rasztaláson felül 500 írtig terjedhető pénzbírságban
marasztalható el
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Különfélék.
— Hültl József ministeri tanácsos nyug. m. k. 

bányaigazgatót városunk törvényh. bizottsága múlt 
heti rendkívüli közgyűlésében e város díszpolgárává 
választotta azon érdemei elismeréséül, melyeket a 
távozó ministeri tanácsos mint e városnak több éven 
át oly kiválóan tevékeny biz. tagja szerzett. Az elő
terjesztést, mely kimerítően méltatta ez érdemeket, 
polgármesterünk tette meg s a közgyűlés egyhangúlag 
teljes elismeréssel tette magáévá.

— Hymen. Hull Jakab nagykereskedő szeretetre
méltó és müveltlelkü leányát, Emma kisasszonyt a 
napokban jegyezte el Hantiunkéi Ede nagykeres
kedő Debreczenből. Gratulálunk! — Knezovics Irma 
kisasszonyt pedig Knezovits Adolf bányatárspénztári 
pénztárnok kedves leányát, kivel mint műkedvelővel 
közönségünk többször találkozott jótékony ezélú elő
adásaink alkalmával Markó Tivadar bányaakad. tanár
segéd jegyezte el. Gratulálunk !

— Az újévi üdvözletek megváltásából vám
sunk polgármesteréhez a köv. adomány folyt be:

kilátások alatt oly mérvüekké fejlődhettek volna, hogy 
lantpengető társai közt — éppen úgy mint közülünk 
kimagaslott — kivált volna.

Sokkal korábban hunyt el, mintsem fejlődő te
hetségét a lehetséges nívóra emelhette volna s éppen 
ez mutatja, hogy micsoda kincsünk veszett el ö benne

Dávid Béla költészete felett a lenni és nem lenni, 
kettős eszméje lebeg. Némi gyászos, szürke, hideg 
légkör vonul át versei felelt s olvasásukkor egy leve
leit hullató, hervatag őszi tájkép hatásával van lelkünkre 
melyben mélabús hangulatot kelt. A szendelődő ifjú 
fogékony lelke a haldokló természet sárgult lombjain 

fj hulló levelein mereng el s a lehulló levelekben szép 
reményeinek foszladozó szálait látja ;söt a haldokló 
táj sorsánál is szomorúbb színben látja saját életét, 
mert mig amazt legalább az őszi szellő végtöl-végig 
íratja, addig ö magára hagyatva barát résztvevő szív 
aélkül készül elmúlni a semmiségbe. De másrészt ha 
célját elérte, boldogságát sugározza reánk; úgy 
érezzük, mintha hallanánk a kél szerelmes szív  össze- 
dobbanását, a susogó vallomást s mintha látnok az 
őrömtől ittasult szemeket. A Dávid Béla verseinek egy 
része a természet sötétéiben szeret tévedezni, a télt 
szürkület homályában kisértenek, az őszi hulló lomb- 
sátor zizegésében áthatják lelkünket, a viharos nap
lementeket tanulmányozzák s a szerető szív  végzeté 
és reméytil, félelmeit és reményeit, félelmeit és szen
vedélyéit a vihar és sötétség villamaivel hozzák össze
köttetésbe ; költeményeinek másrésze pedig a rügy
fakasztó tavasz áldásain ujongnak s a nyári esthajnal- 
P,r ragyogásán el-elmerengenek.

(Folyt, köv.)

! Selmeczi takarékpénzt. 4 fit. Wankovits Lajos 2 frt.
A selmeczi népbank 3 Irt. Szilnyai József 1 frt. 50 

| kr. Joerges Ágost. 1 frt. Sleiner Bernát 1 frt. Marschalkó 
Gyula 1 frt. Liptai László 1 frt Priviczky Rezső 1 frt.

| Goldner Adolf 1 frt. Hell Jakab 1 frt. Baumerth Dá-
! niel 1 frt. Goldbrunner Sándor 1 frt. Schenek J. 1 
J Olvashatlan aláirásu 50 kr. Üszvaldt Gusztáv 1 frt.
| Szóld Jeanett 50 kr. Woigel, N. 50 kr. Breznyik
i János 1 frt. Trauer Gyula 30 kr, Ernst Zsigmond 1
} frt. Csiba István 1 frt. Kachelmann N. 1 frt, Berks 
J Leopoldin 1 frt. Podhragyay Pál 1 frt. Fekete Lajos 

50 kr, Vadas Jenő 50 kr. Weisz Dezső 50 kr. Bor- 
siczky Zs. 50 kr. özv. Kachelmann N. 50 kr. M. Isi. 
50 kr. Fanok Ödön 1 frt, Kachelmann Gáspár 50 kr. 
Bogya János 50 kr. Dr. Tóth Imre 1 frt. Cseh Lajos 
1 frt. Velics György 1 frt. „Probiergaden Verőin" 3 frt. 
Olvashatlan aláírás 50 kr, Winkler Benő 1 frt. Csáti 
Ottó 1 frt. Farbaky István 2 frt. Hültl József 5 fit 
Dr. Sehwartz Olló 2 frt. Dr. Stuller Gyula 1 frt. 
„Kereskedelem és H. int." 2. frt. Takáts Miklós 1 frt. 
Hornyacsek István 1 frt. Mnrgótsy János I frt. Krausz 
V. Gy. 1 frt. Singer Miksa 1 frt. Veisz Ignátz 1 frt. 
Márkus Zs. 1. frt. Herczog M. 50 kr. Tibéli Ágoston 
1 frt. Sztankay Ferenez 1 frt. Nyitray László 1 frt. 
Plalczer Fnoncz 1 fit. Hirschner Gáspár 20 kr. Veisz 
Ármin 50 kr. Lövi Adolf 50 kr. Rosenfeld József 1 
frt. Danák E. 50 kr. Hftndel Vilmos 2 Irt. Jálin Vilmos 
50 ki. Gregus Antal 50 kr. Schellc Róbert 1 frt. 
Zlinszky András 5 frt. Wnutsko F. 50 kr. Dukasz 
Gyula 50 kr. Dr. Fodor László 1 fit. Selineczbányai 
m. kir. dohánygyár 13 frt. 34 kr. Tandler N. 20 kr. 
Baumerth Lajos 20 kr. Weisz Adolf 50 kr. Schuster
M. Weiner Lipót 50 kr. Kachelmann Károly 5 frt. 
Eichol Zsigmond 1 frt. Fizeli Károly 1 frt. Weisz Israel 
5 jrt. Stőssel Sándor 50 kr. Eichel Sándor özvegye 2 
frt. Megyeri Wilmosné 50 ki1. Rótli Max. 20 kr. Stei-

! ner Mór 30 kr. Irmler János 40 kr. Láng Mór 30 kr.
Heincz Húgó 5 frt. Faller Károly 1 frt. S t e f f u l t ó :

; Sandrik József 1 frt. Bellusits Mária 50 kr Dr.
| Sebe N. 50. Veinstein Ármin 30 kr. Hexner J. 20 kr 
j Immerblum Károly 1 Irt. Bock Márk 50 kr. Platczer 
i András 50 kr. Neubauer F. 1. Volf Miksáné 50 kr. 
i Schíiffer Simon 20 kr. összesen 202 frt. 38 kr., mely 
1 tekintélyes összeg tisztán a nyomor enyhítésére lett 
! fordítva.
: — A hodrusi felső ovoda karácsonyfája ez
i évben is gazdagun volt sok kedves és czélszerü aján- 
I dékkal ékesítve, melyeknek megválasztásánál az ünne- 
j pélyt és kiosztást intézők, kik közül első helyen Pau- 
; lovits József plébános úr és Gogl Gizella k. a. emli- 
j tendö fel, mindig a viszonyoknak megfelelő czélszerü- 
i ségel, használhatóságot tartották szem előtt. A szépen 
| sikerült ünnepélyhez, melyen számos szülő s vendég 
! vett részt, gyönyörködve a kisdedek magyarnyelvű elő- 
j adásain s az ajándék okozta őrömön, a következő em- 
j borbarátok járullak adományaikkal: Dr. Schlesinger 
I Anlalné 2 írt, Puskás Józsefné 1 frt. Fokorny Antalné 
j 1 lil, Balázsy Jánosné 50 kr, N. N. 1 frt, Lindmayer 
! 1 fi t, Weisz Jacabné 1 frt, Magyar János 40 kr, Pri- 
| viczky Adámné 1 frt, Kirchner Anna 50 kr, Láng La- 
I josné 50 kr, Bújna Lajos 50 kr, Sleiner Lipót 50 kr,
: Szent Istvanyiné 1 frt, Hacher János 50 kr, X. Y. 50.
J kr, özv. Sielczl Mátyásné 50 kr, Uschlbetz Mihályné 
i 50 kr, Kubinyi József 1 frt, Sjöht Jozefin 50 kr, Sztraka 
I József 50 kr, Clnssen 50 kr, Kukucska Józsefné 50 

kr, N. N. kr, Berks Róbeitné 3 frt, Iliink 50 kr, 
Hanifer 2 frt, Riedl Ferenez 50 kr, Seifert Mária 50 
kr, Jedluka János I frt, Niltmann 50 kr, Bohr 1 fr. 
50 kr, Havas 1 fit, Müllner 1 frt, Mika Mahr 50 kr. 
Mazil Dinzl 50 kr, Neuhsofer Lina 1 frt, Schrack Mat- 
hildc 1 frt, Schukeld Regina 50 kr, Mcinersen Mária 
50 kr, Kulclimeier Adélé 30 kr, Perzl Louise 50 kr, 
Poljak Leopoldine 1 frt, Pirók Elisa 50 kr, Maivald 
Jclti 50 kr, Kmeth Mónika 50 kr, Sztraka József 1 frt.
N. N. 3 frt, F. M. K. Egyesület 5 frt, összesen 45 
frt, 50 kr.

— Az egyetemi hallgatók mulatsága, mely az 
utóbbi években a „jötlmenl bál* nevet vette fel és 
pedig a rendezők keresztapasága mellolt, ez évben is 
kitünően sikerült. A meghívások korlátolt számban 
történtek s igy kevesebben is vetlek részt a rögtönzött 
mulatságon; de a résztvevők aztán kitűnően is mulat
tak. A terem közepén ezúttal nem képződött néző 
csoport; de a ki ott volt. az mind lánczra vágyott és 
mihelyt szeréi lehelte, lánczolt is. Az egyetemeken 
tanuló selmeczi ifjúkon kivid Selmeczen lakók és ka
tonák is vettek részt, kik a rövidre szabott szabadság
időnek ’egkedvcsebb részeid bizonyára az e hó 26-án 
este lefolyt jött ment bált tartják.

— Szép vadászat volt múlt hó 27-én és 28-án 
Gyokésen, melyet báró Nyáry Béla vadász-bérleményén, 
Binder Aulai föordővód és fia Binder Lajos segédke- 
zésével sikeresen rendezett. A vadászaton részt vetlek: 
Báró Nyáry Béla és fia Antal főhadnagy, Szalay Péter

min tanácsos országos posta távírda és telefon igaz
gató elnök, Flcach Aladár Japáni konzul i ».eisz Henrik, 
nagybirtokos, Juhász Alfréd nagy bú tokos, Dr. Reisz 
Andor, Szalay Pista jogász idősb HoíTnmn Sándor 
poaiu mester, Heincz Húg ' ügyvéd, Jezsovits. Károly 
lyc. igazgató, Krausz W. G kereskedő A társaság mind 
végig jó hangulatban volt; vacsoránál több pohár 
köszöntő volt. melyben a vadász örömök (kifejezése 
mellett a házi gazda Binder Antal főerdővéd s ked
ves családja szives faradságáról is megemlékeztek. — 
A vadászat eredménye 2 vaddisznó 14 óz 2 róka és 
2 nyúl volt.

— Chimay herczegnö újévi ajándéka. E na
pokban a Rémi szállodához közel levő Sternberg 
Annin és Testvére hangszer üzletének kirakatában 
meglátott a híressé lett herezegnő egy 6000 forintos 
Maggini hegedűt, melyet felhozatott magának a szállo
dába, hogy azzal szerelmes Rigóját meglepje, mert — 
mint mondá — az ő Jancsija negyon szereli a vál
tozatosságot a hegedűben.

— Emlék ajándék az Otthonnak. Wersényi 
Róza, selmeczbányai kiskedóvónö egy igen szép asz
talfutóval lepte meg az Otthont a millenium emlékére. 
Azt a becses szolgálatot kívánta ezzel a maga részéről 
is honorálni, melyet az Otthon az ezredéves ünnep 
idején az országnak tett azzal, hogy a külföldi sajtót 
oly szives barátsággal fogadta. A gyönyörű asztalfutó 
mintegy két méter hosszú fehér vászon vörös hímzés
sel és rojtokkal. A közepén végig e felírás van: ,896. 
Isten álld meg a magyart. 1896.“ Érdekes az is, hogy 
az egész darabot Wersényi Róza maga fonta szőtte, 
hímezte, horgolta és rojlozta. Az Otthon a szép aján
dékot emlékei közé teszi, s lakomáin ezzel fogja di-

j sziteni asztalát.
| — Késmárky és Illés, Budapesten a leghi-

ressebb ezégnek egyike, Kossuth Lajos utcza 6 és 10.
I szám allatli üzlethelyiségeit legközelebb a külön e 

czélra épülő áruházba (Kossuth Lajos utcza 12 szám) 
helyezi át, minél fogva az öszszes 1 emleti disztnü,

• slb. árukészlet árait 10—50%-kai leszállította. Félrerr- 
j tések kikerülése végett megemlítjük, hogy a hires 
| ,Kerepesi Bazár" nagy raktárai és helyiségei továbbra 
i is fennmaradnak, sőt ot is az oly szilárdul megszabott 
; czikkeknél, mint a 3 frton felüli farno.ziababá és hin

talovak, árából 10%-ot enged.
| — Pénzügyi Újság. E czim alatt jelenik meg
j mindan hónap 2-án és 16-án egy közgazdasági folyó- 
| irat, mely feladatává tűzte ki, hogy tanácsokkal kezére 

járjon a közgazdasági élei iránt érdeklődő közönségnek. 
A lap szerkesztője Parlaghy Vilmos, kinek ez irányban 
a budapesti piaczról a legjobb informácziók állanak 
rendelkezésére, de elegendő tájékozást nyújt a lap a 
külföldi piaczok helyzetéről is. Az újonnan megindult 
lap, mely mellékletében hiteles sorsolásokat közöl, 
valószínűleg nemcsak szakkörökben, de a nagyközön
ségnél is teljes figyelmet fog kelteni. A lap előfizetési 
ára egész évre csak 1 frt 50 kr.

— Tartalékos tiszteknek való sikkes egven- 
I ruhák, felszerelési czikkek legjobban és legolcsóbban

az előnyösen ismert Blum és Társa czégnél, ő cs. és 
kir. Fensége József föherczeg udvari szállítójánál, 
Budapest, Sülő utcza 2. sz., Szervita-tér sarkán sze
rezhetők be.

H i r d e t é s e k .

! Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy a selmeczi takarékpénztár vég- 
' rehajiatónak, Chovan József, György és Mihály végre- 
I hajtást szenvedő elleni 800 frt. tőkekövetelés és 
j járulékai iránti végrehajtási ügyében a selmeczbányai 
I kir. jbiróság területén lévő a gyekési 74 sz. tjkvben 
, Chovan József tulajdonául bejegyzet 1 4—8 sorsz. a.

luéke nevű szántó és rétből álló birtokon 370 frt.
* valamint a 156 tjkvben Chovan György és Chovan 

Mihály tulajdonául bejegyzett 1 1—3 sorsz a. 69 nép. 
ossz. sz. ház, udvar, kert, és luőke nevű szántó és 
rétből álló birtokra, ezennel adószerint 340 írtban 
megállapított kikiáltási .árban és'azzal, hogy ezen árverés 
által a 24 tjkvben G. 3. a. tejes ellátásból ét eltemet
tetésből álló, Kollár Mária javára bekebelezett, a 156 
tjkvben pedig C. 3. a. 69. sz. házban holtig tartó la
kásból álló, Chovan József javára bekebelezett szol
galmi jog nem érintetik: — De a mennyiben a 74 
tjkvben lévő birtok a C. 3. a. szolgalmijog fenntartá
sával oly árban adatnék el, mely az ezen szolgalom 
tjkvi bejegyzését megelőző tehertételek fedezete szem
pontjából ezennel 553 frtban megállapított, úgy a 
mennyiben a 156 jjkvben lévő birtok a C. 3. sorsz.
a. szolgalmijog fenntartásával oly árban adatnék el, 
mely szinte az ezen szolgalom tjkvi bejegyzését meg
előző tehertételek fedezete szempontjából ezennel 505
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írtban megállapított összeget meg nem üti, az árverés 
hatálytalanná válik, és a birtok azon szolgalmijog fentar- 
tása nélkül ezen kitűzött Italainapon újabban tlárverez- 
tetik, az árverést elrendelte, »'•» hogy a fennehb megjelölt 
ingatlanok az 1897. évi február hó 19-ik napján dél- 
elótti 10 órakor a sclineczbáiiyai kir. járásbíróság 
tlkvi hivatalánál megtartandó nyilvános árv.• < >en a 
megáilapitott kikiáltási áron alól is eladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingattnnoK 
becsárának 10 \  -át vagyis 37 írt. és 34 fi t. bánatpénzt 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jel
zet t árfolyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisleri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-ez. 170. 
g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1896. évi deczember hó 13 
napján.

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Liha Antal, kir. jbiró.

If03 ,kv Árverési hirdetményi kivonat.
1896. J

A knrponni kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság 
kőzlúrré teszi, hogy a selmeczi takarékpénztár végre- 
hajtatónak Kuzrna Pál és János végrehajtást szenvedők 
elleni 1:200 frt tőkekövetelés és járulékai behajtása 
iránti végrehajtási ügyében a korponai kir jbiróság 
területén lévő, Kcrpona város határában fekvő a Kor- 
pona város határában fekvő a korponai 517 sz. tjkvben 
A f  1 sor 1516 a hrsz a. foglalt 2/s-ad részben 
Kuzrna Pál és János, */3 ~a(i részben kiskorú Kuzrna 
Mária'és Anna tulajdonául jegyzett házra 1 udvarra j 
kertre és csűrre 315 frtban, a f  2 sor 1458 a hrsz. 
alatti egész rétre 59 frtban, f  3 sor 1815/a hrsz. a. 
szántóból Kuzrna Pál és János %-ad részt képező 
hányadukra 260 frtban a f  4 sor 1820/a hrsz. alatti 
egész szántóra és rétre 130 frtban, a f  5 sor 1822/a 
hrsz. a. egész szántóra 44 írtban, a f  6. sor. 1825/a 
hrsz, a. egész szántóra 35 frtban, továbbá: az ottani 
1086 sz. tjkvben a f  1 sor 1467 hrsz. alatti szántóból 
Kuzrna Pál és János 2/s-ad, kiskorú Kuzrna Mária és 
Anna ‘/,-ad részt képező egész szántóra 50 fiiban 
továbbá: az oltani 1194 sz. tjkvben a f  1 sor 1816/a 
hrsz alali foglalt ház és beltelki birtokra 315 fiiban 
a 2 sor 1458 b hrsz. a és egész retjükre 59 írtban
a f  3 sor 1815 b hrsz. alatti szántóból Kuzrna Pál és
János *,,-ad részt képező hányadukra 260 frtban, a f  
4 sor 1820 b hrsz a. egész szántóra és rétre 130 frtban
a f  6 sor 1825 b hrsz. alatti egész szántóra 35 frtban
továbbá a korponai 1359 sz. tjkvben a f  1 sor 1459 
hrsz a foglalt szántóból Kuzrna Pál és János % részt 
képező hányadukra az árverést 168 frtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennehb megjelölt ingatlanok az 1897. évi márczius 
8-ik napján délelőtti 9 órakor ezen kir. jbiróság te
lekkönyvi helyiségében magtartaiuló nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 & -át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42 §-ának jelzett árfolyammal számítolt és nz 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügymi- 
nisteri rendelet 8 tj-aban kijelölt ovadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881, 
LX. t.-cz. értőimében a bánatpénznek bíróságnál elő
leges elhelyezésről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszölgáitalni,

Kelt Korponán 1896 szeptember hó 29 én.
A korponai kir. jbiróság mint telekkönyvi ha

tóság.
Liha Antal jbiró

1487. tlkv.
1896.

Árverési hirdetményi kivonat.
A korponai kir. jbiróság mini telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy a selmeczi takarékpénztár 
végrehajtatónak Vilelel János és érdektársai végre
hajtást szenvedő elleni 850 frt. tőkekövetelés és járu
lt, kai behajtása iránti végrehajtási ügyében a korponai 
kir. jbiióság területén lévő Korpona város határában 
fekvő a korponai 528 sz. tjkvben A. f  1 sor 1797 
hrsz. a. foglalt, Vilelel János jogutóda Vibocli Krcs- 
márik Pál és neje Paulenda Zsuzsi tulajdonát képező 
házra, udvarra, kertre, szántóra és csűrre. 430 frtban 
az ottani 2375 sz. tjkvben. A f  1 sor 1467 b. hrsz a 
*/,-ed részbenViboch János és neje Bulik Káli,
V, részben Vibocli Krcsmárik Pál és neje Paulenda 
Zsuzsi tulajdonául vezetett szántóra 11 frtban, az 
ottani 2799 sz. tjkvben Vilelel János és neje Bulik 
Kati tulajdonát képező a f  1 sor 1603 a hrsz. a.

vm . á rfolyamJ szám

foglalt szántóra 27 frtban a + 2 sor 1801 a hrsz. a. 
foglalt szántóra 26 fiiban a 2800 sz. tjkvben ugyan
azok tulajdonát képező A + 1 sor. 1508 b hrsz. a. 
szántóra 12 frtban f  2 sor. 1529 hrsz. a. szántóra 16 
fiiban, f  3 sor. 1532 In-; , a szánlóra 32 fiiban f  4 
sor, 1533 hrsz. a. szántóra 120 f  fiiban, f  5 sor. 1536 
hrsz. a szántóra 80 írtban, 6 sor. 1594 b hisz. a 
szántóra 18 fiiban, f  7 sor. 1601 b hisz. a. szántóra 
53 írtban, f  8 sor 1794 lirsz. a. szántóra 168 írtban 
t  9 sor. 1802 hrs. a. szántóra 168 frtban, f  10 sor. 
1807 hrsz. a. szántóra 64 frtban, f  11 sor. 1816/b 
hisz. a. szántóra az árverést 104 frtban ezennel meg
áilapitott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1897. évi márczius hó 17-ik 
napján d. e. 9 órakor ezen kir. jbiróság, telekkönyvi 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a meg
áilapitott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX 
t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy - 
ministeri rendelet 8 §-nban kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszölgáitalni.

Kir. jbiróság minl*telekkönyvi hatóság. 
Korponún^l896. november 15-én

Libertini kir. jbiró.
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jMllIlók hevernek
Parlagon, mivel a sorsjfgvliilajdon isok m-ut 
•‘llonörxik sorsjgyeiket vagy megbizhatlan 

sorsolási lapot jénainak.
Fizessünk elő a „PÉNZÜGYIUJSÁGRA1.

1
^  0  ftl) 4

r a a i g j n

T ö L a n - I t c r E i .
a szabászli mértékvételt és derékminla raj
zolást és ruha varrást a fehér és selyemhimzésl 

Egyszersmind elvállalok ruhákat var
rásra és mindennemű hímzést.

Tisztelettel 
Szepessy Gabriella 

Mihálka Leonóra úrnőnél.
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pénzügyi tőzsdei és

s o r s o lá s i  sza k k ö z |lö n y .
A „Pénzügyi Ujság“

közli az összes magyar, osztrák és külföldi 
sorjegyek, záloglevelek, kamatozó kötvények 

elsőbbségi kötvények és részvények hiteles 
sorsolási lajstromait.
A „Pénzügyi Ujság“ 

kimerítő és megbízható informácziókat szol
gáltat az értékpapirpiacz összes viszonyaim 

A „Pénzügyi Ujság“ 
rendes tudósításokat hoz a gabona- és 

tcrménypiaczról. 
E I o í i z e t é M i  á r a :  

Budapesten házhoz hordva vagy vidékre 
postán n étkük!ve egész évre 

■• • T  1  f r t  5 0  k r .  
Előfizetők egy óv leforgása alatt 
30 s o r s j  e g y  h ú z á s a i  n 5» íí.v*.>1 

játszanak.
Előfizethetni legczélszerübben pnstaulal- 

ványnyal vagy a kiadóhivatalban.
Tessék m utatvány számot kérni!

BUDAPEST, V. kér. Fllrdi'-ultia !. szám.
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Minden

G T

a ki félti a2 egészségét és I 
mégsem akar lemondat.i a k á v é ^  

megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath- 
'einer-kávé hozzátétele által elvész az idegiz^ntó 
babkávénak általánosan ismert és rendes hasz
nálatnál annyira egészségrontó hatása.

kinek egészségét valami 
megrontotta. Különösen ideg- 

s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetbon a 'ogo^é 'znéres-bb  és a leg
könnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-káve ;***$■

asszony és gyermek, a kiknek gyönge szc-vozetere különösen jótékony 
hatással van a tápláló Kathreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe ize miatt, 

úgy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik. *** ?«****«*■..*****•

Mindenki a ^ a háztartásban takarékos, de ízletes és a mellett egészséges 
- kávéitalt mégsem akar magától m:-vonni. Takaró ossági szem 

pontból is ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávóval vogyitve, akár tisztán

valóban eg észség i és 
c a a • á d t kávé , a mely 

a t a  kávé ka.-ÍVBll Izot a Kathrolner-fóic
i lég i ro se -b  »zakt k'r.lótyektöl olism erve, 
Csak a K a ih 'o laor-kávé agyesltl magában 

-Xávónak ogószsóge3, orvosilag

A Kathreiner-fiüe Knoirn-n ia^ta-kávé
szem ekben a legjobb malátából koszul 
gyártási mód adja meg neki, a rr-o’y 
minden müveit államban tért hódított 
a babkávé kellem esen ingorlö izét és 
elism ert é s  m egerősíte tt előnyeit. * * * «

égett bevásárlás

tfathreir.er.

Ai olyan csoaagtian, a nse'r ni"cs raj'a a K athreiner név, hamisítót! kávé yao

Kérelem: Tévedó9ok é3 m egk áro so d ás kikerülése 
alkalmával tessék  Jól vigyázni az e re 
deti dobozra, a molyon oz a fe írás van
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Nyomatott Joergcs Ágost őzv s Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897.
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