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VIII. évfolyam. »
előfizetési föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Zgy évre....................... S frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
Három hóra .... 1 frt 25 kr.
Előfizetési pénzek postautalvány nyal küldhetők.

számok 15Í krjával kaphatók

a k i a d ó h i v a t a I b a n.

LÉVA, 1888. Augusztus 5.
HIRDETÉSEK.

BARS.

Négyhasábos petit-sor egyszeri kőzléosúri 7 kr.
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 Ív fizctcadö.
Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 l.r

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 .k.
*

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-iradák, elő
fizetőink. vagy u gyakori hirdetők tetemes díjkedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.
A kéziratok a szerkesztőséghez: Z.ildkert-utvza 33. sz. küldendők.
••• Kéziratok vissza nem adatnak. •••
FELELŐS SZERKESZTŐ:

HOLLÓ SÁNDOR.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
8139 88. szám.

Barsvármegye alispánjától

Pályázat.
Bars várni egye törvény hatóság közsé
geinél rendszeresített megyei faiskola felii- |
gyelői állás betölthetése czéljából ezennel
pályázatot nyitok.
Ezen állásra csak oly legfeljebb 40
éves egyén pályázhat, ki magyar állampol
gár, a magyar állam hivatalos nyelvét tel
jesen bírja, feddlietlen előéletű, kertészeti és
borászati vándortanitói képcsitéssel bir és
ki szakszerű kiképeztetését és legalább
három éven át jó sikerrel űzött gyakorla
tot okmányokkal igazolni képes.
Évi fizetése : készpénzben 700 fi t,
ntiátalány ezimén 000 frt, lakpénz ezimén
140 frt, irodaátalány ezimén 00 frt, öszszesen 1500 frt, mely összeget elöleges
havi részletekben, a vármegye pénztárának
községi faiskola alapjából nyeri
Pályázni kívánókat felhívom, hogy
kellőleg felszerelt kérvényeiket folyó évi
szeptember hó 20-áig hivatalomnál annál
inkább benyújtsák, mert ezen állomás be
töltése iránt az azon hó 27-re kitűzött köz
gyűlés fog rendelkezni.
Aranyos-Maróthon, 1888. jul. hó 8-án.
^z£á.xiá.ssy István,
alispán.

A kitartás.
Lapunk legközelebbi számában a
gabnaárakról szólván érintetttik. hogy
ezen árhullámzás ellen csak a kitar
tás által védheti meg érdekeit a ter
mesztő.
E kitartást a munkára és szor
galomra értjük; mert, hogy a gazdál
kodás módja s rendszere, az időjártával fel-felmerülő viszonyokat nem ignorálliatja, s azokhoz alkalmazkodni
kénytelen, az önként értetendő dolog.
A gazdasági rendszernek azonban oly
gyökeres átváltoztatása, mely a gabnatermesztés oly csökkenését involválja,
hogy azzal felhagyva csupán az állat
tenyésztésre, az. ipari növények ter-

T Á RC Z A.
A demokraczia a szabadelvű klubban

:
Nagyon csodálkoztam eleinte, mikor a
felállított mintából megláttam, hogy a Deák
Ferenez alakja háttal lesz f o r- 1
d u 1 v a az úgynevezett liberális klubbnak.
De most már értem és belenyugszom.
Mert úgy lesz az találó.
Nyájas diskurzus közt, talán éppen e
falak közt, a szivarfüst gőzében, a kártyák
csattogtatása mellett szidják legtöbbet az
ismeretes szavazás óta a méltóságos házat,
aneért az most egyszerre elfordul a vér
ből nőtt fényes jelszavaktól: az egyenlőség,
testvériség, szóval a demokraczia t in iitó!.
Pedig az. legalább nyíltan teszi.
A szabadelvű párt ezt a két üres frá ■
zist, mint két szilaj csikót, a kocsija elé I
fogja, amikor el akar va'ahova jutni, ■
— de mihelyt otthon van, legott istállóba
zárja a pegazusokat.
Nehány nap előtt esett meg szórulszóra a következő adoma, mely ha igaz,
erősen illusztrálja a társadalmi hangot
ott, ha pedig csak költött, akkor abban
van a jelentősége, hogy tökéletesen igazin k
látszik.
A nagy teremben többen tarokkoznunk
együtt. Fogdosták a pagátot, mely megle
hetősen hasonlít most a I iszához. Akár
hányszor fogják is cl, azért mégis csak ő
I
a h’ oneur a következő osztásban.
Ott ültek, üldögéltek, gróf Bánffy Béla,
Csatári Orosz, az orosz konzul stb.

Megjelen.: hetenként egyszer,
—f vasárnap reggel. +-

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba:

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA:

illesztésére fektettessék, a gabonaárak a z embereket in i n d k e 1 1 őhullámzása és napjainkban való ha 1 e g e 1 1 á t li a t n á k e u y érrel?!
Míg ez. a kérdés tisztázva s meg
nyatlása által nincs indokolva. Ez te
hát könnyedén nem is változtatható, oldva, eldöntve nincsen, addig szabad
nem is hagyható el. hanem az ernve- legyen nekünk a nagy tudósoknak a
detlen munka és szorgalom kitartása gabnaárakra szóló jósolgatásait két
által a helyesebb gazdasági arányok ségbe vonnunk s ennek folytán gaz
behozatalával keressen oltalmat a gab dáinknak a munkában és szorgalom
naárak hanyatlása folytán beállott ban a kitartást ajánlanunk, hogy az
által győzelmesen kerülhessenek ki a
mostoha viszonyok legyőzésére.
A történeti tapasztalás igazolja, gabnaárak hullámzásából.
Igen a kitartást! de itt felmerül
hogy a gabonaárak ilyetén hullámzása
s változása már többször fordult elő; ismét azon kérdés: mi módon tarthat
igv a legközelebbi ilyen árhanyatlás ki a gazda ezen árhullámzáson niegvolt a hatvanas évek elejével ; igy határozhatlan időn túl, mikor a köz
különösen a harminezas s negyvenes terhek oly nehezen súlyosodnak a
években ; ezek után az ötvenes évek vállalni, s nem engedik a halasztást?
ben. majd a hatvanas évek végével mikor a megélhetési nehéz viszonyok
tetemesen s annyira felszállt, hogy a az azonnali kielégitést követelik s a
gazdának mindennemű munkáját s fá gazdának éppen nincs más módja és
radságát dúsan jutalmazta. Az árak eszköze ezek ellenében, mint mindenét
ilyetén hullámzása s hanyatlása tehát koczkára vetni s áruba bocsátani?!
llát ez bizony nehéz, hogy ne
semmifélekép sem indokolja azt, hogy
a galmatermesz.tésnek hátat fordítsunk, mondjuk kétségbeejtő állapot és ezen
hogy a mai okszerű s munkánkat s másait, mint az a s z o c i á c z i <» b a n,
fáradságunkat már többször jutalmazó < t á r s u 1á s s egyesülds b e n
föld mi velési rendszerünket künn vei- mentő eszközt s orvoslást találni
miien s félelemben változtassuk.
nem lehet.
Egyesüljenek a gazdák, de szo
Igaz ugyan, hogy a kutató nagy '
nemzetgazdászok, tekintve a közleke rosabban, mint az eddigi gazdasági
dési eszközök terjedését és könnyűsé egyesületekben történik a sorakozás.
gét; tekintve a gabnának nagy ará- Es akkor, a mit egyes erő ki nem
nyokban való termesztését, azon, a vívhat: az egyesült s összesített erők
gabnatermesztést lesújtó jóslatokkal áll kel párosulva, a kitartással legjobban s
nak elő, hogy a gabnaárak emelkedé legsikeresebben küzdhetnek az árhul
sét többe' várni nem lehet, hanem csak lámzás ellen s biztosíthatják érde
keiket.
azok hanyatlását.
Sokkal kicsinyebbeknek érezzük
magunkat, hogysem a nagy nemzet- '
A cselédek.
gazdász-tudósok állításait, tudományos !
— l'jfaliisy Sándor *) —
apparátussal megdönteni kedvet érez
„.Tó éjszakát János!" — volt a nem
nénk szerény körünkben; hanem azt a
rég
elhunyt
Ghiezy Kálmánnak, legnagyobbkérdést s tételt koczkáztathatjuk tán:
hogyan történhetik meg az, hogy a jaink egyikének, volt pénzügyminiszternek
m o s t a n i p r o k 1 a m á 1 t t u 1- és a főrendiház tagjának utolsó szava. A
termés mellett még nincs
*) Derék munkatársunk, a „Nevelés11 czimü
folyóirat szerkesztője által felajánlott emé okszerű tár
a n n y i g a b n a t e r ni é s — ezt sadalmi
tanulmányt ajánljuk t. olvasóink s'.Íves figyel
a tudósok állítják szintén — m e 1 y ni -be. — Szerk.
— Herr Orosz, ön oszt most — mondja diploma." Eddig van ez a történet, kedves
a muszka konzul németül, mert a kártya Bánffy ....
Hol is hagytuk csak el. Igen, igen,
beli királyok diplomacziai nyelve a szabad' ön oszt kedves Herr von Csatáry ....
elvű klubban a német.
Ez a megtörtént adoma sorba jár
— leli bili kein Orosz — mondja
Csatáry bosszúsan — meine Name ist azóta a szabadelvű kör tagjai közt, m’lidenki nevet rajta, és mindenki igen szel
Csatáry.
lemesnek találja 1. Pált.
— Alsó Ilerr Csatáry.
— leli bin von Csatáry — igazítja
helyre a nagyérdemű orvos még boszusabban.
Oda repül lelkem . . . .*)
— Nikiin, montenegrói fejedelem költeménye. —Az orosz konzul arcza kigyttl erre.
Ó la repül lelkem, — tul a hegyekre,
Mert hát mégis mit szól ebhez a fölséges
Ahol apáim fényes ős’akÁt
czár, ha megtudja, hogy az ő perszonálisát
Rommá tévé már az idők vészéivé,
kétszer meri valaki helyreigazítani s tinóm
8 hol hősök vívtak egykoron csatát!...
gunymosolylyal fordul Bánffy felé:
Oda repül!... Prisrent ’) szeretném látni,
— Kedves gróf! Hallott ön valamit
Prisren az én trónomnak székhelye;
ami Pál czárunkról? Igen kedélyes ember
Apáim árnya int onnan felém,
volt! s épen nem nagyzolt egy csöppet
Es hí az ősöknek tekintete.
sem. Volt egy kincstári bérlője, egy felfuOda megyek, hogy mint a meny dörgése
valkodott német származású ur, akinek egy
Kiáltsam a bíbor király felé:
igen szembetűnő púp vof a hátán. Ez is
„Ki innen! Menj! Enyém az ország!
elég baj volt, de még ennél is nagyobb az,
Az ég királya nekem renddé
hogy Ziveibuekelig volt a vezetek neve,
Oda repül leik in, tul a hegyekre,
a miért aztán egész Szentpéterváron utána
Detschanéba, 2) hol békén nyugszanak
kiabáltak a gyerekek : „Ziveibuekelig,
Az őspapok még ős kolostorukban,
Zweibuckcdig".
8 szent szózatot zeng mind mik ajak!
Annyira elkeseredett erre Ziveibueke♦) E költeményt Montenegr ó 11 ő s feje
lig uram, hogy fölment a czár elé panaszra, li íme irta, s azért is érdekes, mert híven tükrözi
a moiitenegróiak reményét es törekvéseit, hogy
hogy ö túl nem éli tovább ezt e csúfságot, | vissza
a szerb czárok birodalmát visszaállíthatják. A költe
tegyen intézkedéseket ő felsége.
ményt G y u r k o v i c s szláv költő német fordításá
át. — Szerk.
Kedves urain — monda 1. Pál mo- ból ültettük
’) Prisren, város Szerbiában. Az egykori sz rb
solyogva — egy púpot levehetek önről az czárok s '.ékhelye.
]) tschaue, nagyon régi kolostor O-Szerbiáigaz, de azon a másikon, amit az Isten 1 bán. Történelmi
nevezetességgel bir, s az. ó görög val
adott, nem segíthet sem czúri ukáz, sem lás legrégibb sz.’ktkjának papjai laknak benne.
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nagyméltóságu ur és a nagy ember közvet
lenül halála előtt inasának köszönt.
Hazánk miniszterelnöke és családja
pedig könyezve állott nem rég elhunyt
inasa ravatala mellett.
Ezek a tények a mily meghatók, épp
oly fölemelők és jól esők, mert mutatják,
hogy — noha nálunk a szolgák politikai
jogai törvénybe iktatva nincsenek s igy a
gazda és szolga a törvény szerint sem min
denben egyenlő — az ember valóban em
berré leszen. Nincs már szolga, kit vehe
tünk és eladhatunk, üthetünk, kidobhatunk
és megölhetünk ; nincs már kaszt, melynek
végzete nemzedékek hosszú során át szol
gának lenni, saját egyéniségét levetkőzni
és megvetni, mert a gazdák, az urak tör
vényei igy kívánják ! Ma éppen ezek al
kották ama törvényeket, melyek a szolgát
emberré, szabaddá, törvény előtt egyenlővé
teszik s melyek által az egyén érvényesít
heti önmagát. Az uj korban nincs szolga,
mert mindenki szolga lett, szolgája önmagá
nak, családjának, a társadalomnak, az ál
lamnak, a közjónak, az elhaladásnak.
Nincs szolga, mert mindenki úrrá lett: ura
önmagának s egyen’ő társa ember- és pol
gártársaink! \ an ma is szolgai munka,
szolgai ész, szolgai jellem, sajnos, van: de
jól tudjuk, hogy azt nem a természet adta az
emberiség egy osztályának kizárólagos és
lealacsonyító tulajdonul, de tény, hogy arra
a szomorú kiváltságra emberi ész, szív és
törvény ma nemcsak egy kasztot, de egyet
lenegy egyént sem kárhoztat, hanem igen,
szolgává aljasul bizonyos egyén — szüle
tett légyen bíborban, vagy rongyokban —
önmaga elhatározásából, vagy az őt nevelő
egyének tudatlanságából, rosszakaratából és
körülményeinek kényszerítő hatása miatt.
Nagy és szép fejlődése ez a jelennek
a múlthoz képest és nemcsak eszményileg
az, de sokkal inkább gyakorlatilag!
— Ezt már nem engedem! — szól
számos gazda, gazdasszony. Haladtunk, mert
ma nincs szolga, hanem cseléd, mert ti
ideglázba estek a „szolga" név hallatára;
de nincs is ma igazi szo'ga. Régen volt,
Oda repül lelkem ! Aliol a földdel
Ölelkezik a kéklő messzeség!
Előre népem ! fel a csatatérre !
Nyergesetek ! . . Honom nincs veszve még!
Oda r.piil lelkem, tul a hegyekre,
A honnan Bogdán 3) lelke igy kiált:
n^h jöjjetek hát ti hős unoká'm!
Foglaljatok hont, hozzatok királyt!“
Oda repül lelkem ! Bosszúra szomjas !
Próbára tenni ősi kardomat!
A szerb testvérnek latrok járomiban
8oká görnyed ü sírva nem szabad !

Oda menjünk! Tul a kéklő hegyekre!
Annál a honnál nincsen égj se szebb!
A nép reánk vár, diadalra menjünk !
8 hamar begyógyul minden régi seb!

o
8) Szerb hős a 14. századból.

A kertészleány.
— Beszély. —
Irta : Csvngey Gusztáv.

A czárnő visszatántorgott e szóra,
majd dühében reszketve sziszegő :
— Az én szavam, az én akaratom, az
én kívánságom a becsület !
— Lázadó! az ebek birálják-e az
úrnő érzelmeit és tetteit ? az ebek becsülete
a hűség s te nyomorult megszöktél tőlem!
A ezárnő nem tudta fékezni dühét s
öklével Alexei arczába csapott.. .
... A férfi nem tudta elég gyorsan
elkapni a fejét az ádáz csapás elöl, a ezárnő
ökle homlokon találta őt, gyémánt gyűrűje
felhasitá a bőrt homlokán s egyszerre vérbe
borult az.

a ki a földet megművelje hűségesen, becsü
letesen: volt, a ki az urnák, az emberiség ki
emelkedő osztályának, az életet élvezni
tudó és akaró részének anyagi szükségletei
ről híven gondoskodott, őt mindenben pon
tosan kiszolgálta s igy legalább őt emberré
lenni engedte. Régen volt valaki idegen s
mégis hozzánk tartozó, kiben megbízhattunk,
ki gyermekeinknek, vagyonúnknak, önma
gunknak jobban gondját viselte, mint önma
gunk, ki osztozott fájdalmainkban s legna
gyobb nyomorában is örült, ha mi örül
tünk; volt, a ki élt s ha kellett, meghalt
érettünk. Ilyenek voltak a szolgák, mig
tőlünk függtek, nem mellettünk, de alat
tunk állottak s nem saját énjükért, hanem
értünk, uraikért éltek. Nyomorgottak bár,
nem elégedetlenkedtek, lázadókká s lázitókká nem fajultak s ha asszonyuk együtt
font, uruk együtt imádkozott velők: meg
találták legnagyobb jutalmukat és benső
szeretettel, mély hálával teltek el Istentől
nekik rendelt fölebbvalóik iránt.
— 11a ilyenek voltak, akkor még soha
sem érdemelte meg ember jobban a szabad
ságot, mint ők, kik baromi helyzetükben
az emberiség magaslatára emelkedtek s
erkölcsileg messze túlhaladták azokat, kik
őket a hatalom erőszakával szolgaságba
igázták. így bevallottad magad, hogy az a
régi „jó“ idő kora volt az anyagiasság
zsarnokságának, az ököljognak és az ember
telenségnek !
— Nem ! Más volt a szolga és más
volt az ur; amaz nem kívánt és éppen
nem követelt ettől semmit, nem vágyott
semmire s igy nagyon könnyen volt kielé
gíthető és boldogítható.
— Igaz; a ki sötét börtönben volt,
annak a legkomorabb őszi nap is mennyei
világossággal ér föl s a ki egyetlen kenyér
morzsáért évek során át húzta az igát és
szenvedett, az már boldog volt, lia valami
kor kenyeret kaphatott, vagy ha igája,
szenvedése egyetlen pillanatra bár, kisebbedett. — De mégis: tudnod kell, hogy a
régi idők szolgái sem voltak mind és mindig angyalok; csak emlékezzél pl. a Dózsa-,
a Hóra-féle lázadásokra, melyekben a szol
gák kegyetlenül fizettek uraiknak.

zásának üzletétől a bank csoportja nem
esketik el, mert egyedül ő rendelkezik
elég töke fölött, hogy a kibocsátandó cziinleteket a magyar kormány által kívánt
időn át — esetleg 3—5 évig — a nyílt
piacztól távol tartsa. Egy mondják, hogy a
csoport, és egyedül ö, be is van avatva a
magyar kormány részéről a tervezett operáczió némileg sajátságos lényébe, tehát
legjobban van azon helyzetben, hogy el
fogadható ajánlatokat tegyen. Különben a
regálémegváltás oly roppant nagy összeget
ölel föl, hogy a hitelintézeti csoport alkal
masint szívesen beleegyezik abba, hogy az
Unionbauk csoportját, mint már ismételten
történt, tekintélyes hányadrészszel részel
tesse az üzletnél. A csoport vezetése, igy
tehát a legnagyobb pilótával való részeltetés, a magyar általános hitelbanknak jut,
melynek vezérigazgatója a finanszírozás
módjának végleges megállapításánál minden
esetre szintén meg fog hivatni a tanácsko
záshoz.

az egyesület összes tagjai meghivatnak, f.
hó 22-én délelőtt 10 órakor tartja Körmöczbányán. A közgyűlésre utazóknak a
kassa-óderbergi vasút, a magyar államva
sutak és az osztrák-magyar államvasut öszszes vonatain, beleértve a gyorsvonatokat
is, kedvezményi árak nyujtatnak. A ked
vezményi jegyek csak igazolvány mellett
lesznek a vasúti állomásokon kiszo'gáltathatok; ezen igazolványok az egyesületi
titkárságnál Nyitrán, vagy a megyei és
városi választmányoknál rendelhetők meg
levelező-lapon.
— A nagy-kálnai reform, templom
tornyára múlt hó 29-én, délután öt órakor
tették fel a csillagot, mely szép ünnepélyen
a kálnai és vidéki lakosság igen nagy szám
mal volt jelen. A csillag feltétele előtt a
hitközség derék lelkésze, Somogyi Lajos,
lélekemelő s megható alkalmi beszédet

— Mama — a szép néni — vendég ?
arcza pillanatra eltorzult a fájdalomtól, az
—
Ah, gyermekem! — mondá az
tán hörgő, fojtott hangon tördelő:
anya
helyett
sóhajtva Alexei.
— Czárnő .... kegyelem . . . Oh az
—
Akkor
kezet csókolnék neki — a
lehetetlen . . . . e pokoli büntetést nem a
mama
azt
mondta,
hogy ez úgy illik.
te jó szived gondolta ki.
Ezzel félénk tekintettel közeledett a
— Hát te azt pokoli büntetésnek ve
czárnöhöz. Ez a pillanat bubájának vará
szed, ha a jószivü feleség visszaveszi ma
zsától elragadtatva, hirtelen fölkapta a ked
gához hűtlen, megszökött férjét. Wol'; te
ves aranyfürtü gyermeket s megcsókolta
igazságtalan vagy.
piros arczáit.
E borzasztó gúnyra Alexei fölemelte
— Mi a neved, kedves gyermekem ?
sapadt arczát, szive elfásult s szemei függve
—
Erzsébet.
maradtak a czárnő gúnyos arczán.
A
czárnő
meglepetve pillantott a gyer
— Láthatom őket még egyszer ?
mekről
annak
szülői
felé, azok még min
A czárnő arcza hirtelen elveszte gudig
átölelve
tárták
egymást.
nyos kitejezését, oda lépett hozzá, megfogta
— Kicsikém! — mondá most érzel
kezét s szelíd érzelemmel rebegé:
mesen
a czárnő — ölelj meg, az én nevein
— Mondj le nődről, Alexei, szeress
is
Erzsébet.
engemet, akkor nem bántom őket,
— Még a czárnöé isaz, — feleié ártatla
Alexei keserűen mosolygott.
nul a csacska lányka. A nagyapó azt
- - Judás elárulta az urat, de aztán
mondta, hogy engem ezért hívnak Erzsébet
fölakasztotta magát, jele, hogy megbánta
nek, mert a czárnő is az.
tettét. Hát a czárnő engem Judásnál is
Iréné most rémülten borult a czárnő
gonoszabbnak tart s azt hiszi, hogy ez áru
lábai elé, annyira meg volt háborodva lelke,
lással még boldog is tudnék lenni?
hogy most újabb veszedelemtől tartott.
— Hát veszszenek! — mondá. a Nem vette észre a jó hatást, mit az ártat
czárnő s mig arczán valami különös nyug lan nyilatkozat a czárnőn tett, ö abban csu
talan izgalom mutatkozott, szemei kerülték pán vakmerőséget látott.
Alexei tekintetét.
— Kegyelem, asszonyom, kegyelem !
— Jer, öleld meg őket, akarom ezt — rebegé, a gyermek nem tudja mit beszél!
látni.
Erzsébet czárnő ellágyult, letette a
Alexei követte a czárnöt. Az ebédlő gyermeket s pár perczig merengve hajtotta
ben senki sem volt.
le fejét.
— A gyermekszobában lesznek! mondá
E pillanatban lépett be a kancellár.
tompa hangon Alexei s most ő vezette a
— Asszonyom, készen vagyunk !
czárnöt.
A czárnő odafordult az ifjú házas
Mikor a gyermekszobába beléptek párhoz :
— Boldog voltál eddig Alexei, min
Irén még mindig ott térdelt gyermeke böl
csője előtt. A czárnő hidegen szólitá meg. dig boldog ?
Alexei nem tudott szólni, csak né
— Keljen fel asszonyom, férje utazni
fog, búcsúzzanak el egymástól.
mán intett fejével.
— Igazat mondott a gyermek, Alexei?
Iréné remegve simult férje keblére ...
—
Oh asszonyom — rebegé kezeit
E pillanatban a kis három éves le
ányka egész váratlanul odafutott anyjához ördelve a kétségbeesett anya, — ne

De Alexei már kimondta a választ:
— Igen ! azt akartam, hogy a czárnő
nevét viselje.
— És ez első gyermeked volt, Alexei ?
— Az első.
Most a czárnő a másik két gyer
mekre pillantott.
Még egy pillanatig ingadozott benne
az elhatározás, azután odalépett hozzájuk,
lehajolt először a földön guggoló kicsihez,
azután a bölcsőben fekvőhöz és megcsó
kolta őket.
Iréné bámulva nézte, mint csókolja
sorban az ő gyermekeit az orosz biroda
lom czárnője.
— Úrnőm! — szólalt meg újra a
kancellár, — az idő halad. — Induljunk.
Iréné felugrott és átölelte férjét....
Most .... most fogják eltépni keb
léről .... A czárnő előbb gyermekeit
csókolgatja meg ... Az oroszlán is, az
állatok, királya, játszik a prédával, csak azu
tán fojtja meg.
Most a czárnő Irénhez fordult.
— Petrow Iréné! kezdé ünnepélye
sen, jegyezd meg magadnak, amit mondok.
Erzsébet czárnő szerette Ivanovics Alexeit;
Ivanovics Alexei pedig megszökött a czárnő
szerelme elől, mert nem akart a czárnő
kegyencze lenni. De én megbocsátok neki,
mert te boldoggá tetted öt. Legyetek bol
dogok! Ne féljetek — bocsánatom!, n ke
gyelmet nyert Alexei, boldogságokat többé
nem fogja megzavarni senki. Emlékez
zetek néha rám — Isten veletek !
A czárnő e pillanatban nemes volt,
levette Alexeiröl a múltak gyalázatát.
Gyöngéden mondá el az asszonynak férje
titkát, úgy hogy azt többé senki sem for
díthatta Alexei ellen, hisz a czárnő szava
hitelesebb minden oly hírnél, mely idővel
mint kétes vád lassan szivárogva jutna fü
lébe; a czárnő pedig azt mondá: „Iváno-

a hangosan kérdő a czárnöre mutatva;

vics Alexei nem akart a czárnő kegyenexg

Különfélék.

— A lévai kaszinónak jelen szerveze
tében közel 30-évi fennállása kellő bizonyí
tékát nyújtja azon feltevésnek, hogy váro
sunk folyton növekvő intelligens közönsége
szükségét érezvén a társulásnak, hova
tovább nagyobb számban tömörül az egylet
kebelébe. — Erről tanúskodik azon körül
mény is, hogy a felmerült helyiség változ
tatásból kifolyólag szükségesnek látszó,
hosszabb időtartamra vonatkozó lekötöttséget
több mint 100 tag vállalta magára. E köte
lezettség 15-évre szól s alapul szolgál egy
állandóbb helyiség biztosítására; ha a ka
szinó választmánya ez alapon képes lesz
egy megfelelő helyiséget szerezni, úgy meg
felel a tagok által vállalt kötelezettség
intencziójának. A megfelelő helyiség előállí
tása azonban nem könnyű feladat. Váro
sunk nehány bérháza nem igen nyújt al
kalmat, hogy a bérhelyiségekben válogat
hassunk s igy indokolt a kaszinó körében
felmerült azon óhaj is: vajha az egyesület
házat vehetne. — Ez a jelen tag
sági s z á ni f o r g a 1 ni a mellett kivihe
tőnek is látszik, amennyiben 100 tag után
az átlagos jövedelem 1200 írtra tehető,
mely összegből kellő megszorítással mint
egy 800 frt lenne a házalapra fordítható.
Mulhatlanul megkivántatik azonban, hogy
legalább ennyi jövedelem biztosítva legyen.
Szerintünk nem elég a 15-éves aláírás, mert
ennek 40—50°/o-ka elköltözés vagy egyéb
körülményeknél fogva elenyészik, hanem arra
(Folyt, köv.)
kell törekedni, hogy a kaszinó életképes
maradjon, uj helyisége legyen vonzó s
benne az élet pezsgő, vidám, hogy' oda
A regálék megváltása. Becsből jelenti minden értelmes ember vonzódjék s tag
nekünk a „Pester Correspondenz": Itteni, jává lehetni óhajtson. — Ezt pedig alkal
a hitelintézettel érintkezésben álló körök mas vezetés mellett csak is oly helyiség
ben azon meggyőződésnek adnak kifejezést, szerzése által éri el az egyesület, mely a
hogy a magyar regálémegváltás finánsziro- központon fekszik, mindenki által egyenlőn

Nagy Péter leánya volt a czárnő,
Nagy Péter is megverte barátjait, feleségét,
minisztereit, pedig kevesebb oka volt rá,
mint leányának, kinek most szemébe mond
ták, hogy kegye becstelenitő.
De a mint most a megütött férfi arczán végig csurgott a piros vér, a czárnő
dühe egyszerre lecsillapult, visszaijedt saját
tettétől s egy pecczig sápadtan állott előtte.
Erzsébet nem volt kegyetlen termé
szetű, vért nem tudott nézni és sohasem
irt alá egy halálitéletet sem. Osztönszerü
mozdulattal vonta elő zsebkendőjét s elfor
dítva fejét, szótlanul nyujtá azt Alexeinek.
Alexei szelíden fogta meg a nyújtott
kezet, s mig egyik kezével a zsebkendőt
vérző homlokára nyomta, a másikkal a
czárnő kezét emelte ajkaihoz, aztán mély
érzelemtől rezgő hangon suttogá:
— Azért én mégis jobban szerettem
a czárnöt, a miért elhagytam, mint ő engem,
a miért fölkeresett.
A czárnő büszkén tekintett reá.
— Hm! és tudod-e, miért kere
sett föl ?
— Ne feleseljünk asszonyom! — ke
zeid közt vagyok, megölethetsz. Csak azt
engedd meg, hogy családomtól elbucsuzbassain, aztán ne tudjanak meg semmit felő
lem. Ha fejem legördül, csendes bánatukat
itt ne zavarja meg a szörnyű hir.
A czárnő gúnyos kacznjba tört ki.
— Nem úgy, Wolf barátom, az nem
úgy lesz, mint te képzeled, az a te szép
fejed nem fog a hóhérpallos alatt legör
dülni, hanem inkább az én szivemre fogod
azt lehajtani újra, nem véredet, hanem sze
relmedet óhajtom én. Eljöttem érte, hogy
visszavigyelek a palotába, a honnan meg
szöktél és ugyanakkor, midőn te mellém
beülsz a hintóba, hogy velem Szent-Pétervárra, régi szerelmes fészkedbe kerüj, ugyan
akkor egy másik kocsi családodat viszi
Szibériába.
Q szavakra nzivéhes kapott,

bán. — Ma Szigligeti népszínműve ?. „C z íg á n y“ adatik. — Hétfőn nem lesz elő
adás. — Kedden szinrekerül Rákosy Jenő
bohózata a „S z é 1 h á z i a k". — Előké
születre kitüzvék: Kókai ház. Prole
tárok. Az egér.
— Tűzoltóink mulatsága, melyet ma
egy hete tartottak a Kolíbal-féle kertben,
igen szépen sikerült. A mulatságot d. u.
4 órakor diszgyakorlat előzte niCA A tűz
oltók a szertártól zászlóval, zeneszó mellett
először a városháztérre vonultak ki összes
szereikkel, hol P a z á r Károly főparancsnok
vezénylete alatt úgy a mászók, mint a fecskendészek iskola-gyakorlatot végeztek, mely
után az adott jelre rohamot intéztek a piaeztéren kijelelt két emeletes s egy földszintes
házra. A gyakorlatok, melyeken az újbá
nyái és bakabányai tűzoltók közül 21-én és
igen nagy számú néző közönség volt jelen,
meglepő preczizitással vitettek keresztül.
Kivált a roham vált dicséretére úgy a ve
zénylő parancsnokoknak, mint az összes le
génységnek. A rohamjel után alig három
perezre a mászó csapatok a tetőkön voltak
és a két fecskendő teljes erővel adta
a vizet. Gyakorlat után zászlójuk s vendé
geik mellett Jaross Ferencz a'parancsnok
vezetése alatt diszmenetben vonultak el. _
Este 7 órakor kezdődött a tánc mulatság a
csinosan diszitett s pazarul kivilágított kert
ben. A szép számú közönség jó kedve a
tiz óra tájban beállott eső daczára sem
csökkent s a fiatalság reggeli 5 óráig járta
a csárdást. — A tárgysorsjáték húzása
szintén megejtetett, melynek eredményét
lapunk más helyén teszi közzé a parancs
nokság. Az anyagi eredményről — miután
a végelszámolás még meg nem történt-,
biztosat nem Írhatunk, de — mint értesü
lünk — a sorsjáték és mulatság körülbelül
300 forintot hozott az egyletnek.

hozzáférhető forgalmi helynek lesz elis
merve, s termei lehetőleg utczai, világos
helyiséget alkotnak. — Ha ily, a várako
zásnak megfelelő helyiség házvétel utján
ez időszerint beszerezhető nem volna, bér
helyiség utján — talán a vendéglő emeleti
részének felhasználásával — volna a kérdés
legczélszeriibben megoldható.
— Színház. — Bokody né-Máté Róza
színtársulata szerdán, e hó 1-én tartá első,
bemutató, jótékonyczélu előadását a Kolibal-féle kert nyári színkörében, melyen al
kalmunk volt Ohnet nagyszabású színmüvé
nek, a „ V a s g y á r o s“-n a k igen sike
rült szinrehozatalában gyönyörködnünk. —
A darab, — melyben a valódi munka em
bere, Derblay (Kiss) becsülettel s erélylyel
küzd a munkát kicsiny'.őleg lenéző arisztokraczia ellen, melynek személyesitői: Claire
(Bokodyné), B e a u 1 i e u marquisné (D.
Hetényi E.) B 1 i n g n i herczeg (Krasznay), méltó képviselői voltak szerepeiknek,
— a legszebb sikert aratta. Krasznayné
(A t h e n a i s) szerepében a boszuvágynak
kissé erős, de hű képét mutatta be. Sike
rült alakítással oldották meg szerepeiket
Tolnayné (S u s a n n e), Bokody (M o 1 in e t). — Az előadáson ott voltak a tűzoltó
egylet parancsnoksága s az egylet tagjai
közül számosán és igen szép s nagy kö
zönség, mely a szereplők közül többeket
taps- és kihívással jutalmazott. Az előadás,
melyért méltó elismerés illeti a derék igaz
gatót és társulatát, 23 frt G0 krt jövedel
mezett a tűzoltó egyletnek. Előadás után a
tűzoltók főparancsnokuk élén őszinte köszönetüket fejezték ki az igazgatónak és tár
sulatának. — Csütörtökön, aug. hó 3-án,
A. llalevy „C onstantin abbé" czimü
3 felvonásos vigjátéka került szilire. E da
rab is azon számos franczia vígjátékok
közé tartozik, melyek sokat ígérnek, de
annál kevesebbet adnak. Minden meglepőbb
bonyodalmat nélkülöző meseszövés, mely
ből már az első felvonásban kieszelhető a
darab végkifejlődése. Egy jámbor, öreg fa
lusi plébános (Bokody), ki nem bir vallási
tolerancziával s kinek leghőbb vágya egy
orgona, melyet a darab végén meg is kap ;
két többszörös milliomos amerikai nő:
>S c o t t n é (Bokodyné), és nővére M i s s
Bettina (Krasznayné), ki amerikaisan
társalog s beleszeret a szegény abbé tüzér
tiszt keresztfiába, .Teán Hajnalidba, (Fe
kete) és azt a harmadik felvonásban ugyan
csak amerikaiasan meg is kéri s el is veszi,
azaz, hogy Jean veszi el Miss Bettinát;
Lavardense grófné (Kőrössyné) a
fiát túlbecsülő s házasítani akaró anya és
fia P a u 1 (Krasznay) a szeles és könnyelmű
fiatal gróf a darab főszereplői. A közremű
ködők játéka kifogástalan volt és mind
annyian teljes ető- és igyekezettel iparkod
tak az itt-ott felcsillanó, kevés franczia
humorral bíró darabot élvezetessé tenni a
nem nagy számú közönségnek. — Szomba
ton, aug. hó 5-én, Csiky Gergely „Vasem
ber"-ét adták színészeink, ezzel kezdvén
meg a bérletet. Erről lapunk jövő számá-

thaligass rá.

— A magyarországi kegyes tanító
rendnek Budapesten a múlt hó vég’n egybe

gyűlt nagykáptalana Kalmár Endre eddigi
rendfőnököt újból egyhangúlag és közlel
kesedéssel rendfőnöknek megválasztotta.
— A felvidéki magyar közmiivslődési
egyesület \ I-ik rendes közgyűlését, melyre

tartott; a feltételt pedig imával rekesztette
be. Ünnepély után kedélyes bankett követ
kezett, melyen számos felköszöntőt mondot
tak. A nagy költséggel épült csinos, uj
templom, mely a messze vidéken jó hír
névnek örvendő Sisak Gusztáv építé
szünk terve után az ö vezetése mellett ké
szült s nemcsak a községnek, hanem a vi
déknek is méltó díszére válik, — mint ér
tesülünk — az egyház sok évi józan gaz
dálkodásának s kitartó, szorgos gyűjtésé
nek legszebb eredménye.
— A vizben lelték halálukat fürdés
közben, augusz'cs 1-énLüley Ottilia 20
éves kisasszony és K o 1 m a n Frida 12 éves
leányka Verebélyen.— Ez utóbbi megmentője
akarván lenni az előbbinek, vele együtt
találta sírját a különben jelentéktelen, de
csalfa Zsitvában, mely gyakran követeli
áldozatait.
— Áthelyezés. Csajka Ernő r.
kath. segédielkész, ki társadalmunk minden
körében közkedveltségnek örvendett, Lévá
ról ugyanilyen minőségben Balassa-Gyarmatra helyeztetett át, helyét — mint érte
sültünk — Kari Alajos jelenlegi udvardi
segédlelkész foglalja el.
— A lévai kereskedelmi csarnok f.
hó 2-án tartotta alakuló gyűlését; mely
alkalommal alapszabályait megalkotván, tiszt
viselőit megválasztotta, és pedig: elnökké
Weisz Samu, alelnökké Ehrenfeld Mór,
titkárrá Frommcr Mór, gondnokká Fischer
Miksa, pénztárnokká Spitz Gábor; — v álasztmányi tagokká pedig:
Berger Adolf, Czirok János, Pollak Adolf,
Guttmann Ignátz, Reitinann lgnátz, Biicher
Viktor, Laufer Henrik, Bluni Samu, Friedmann Samu, Faitli Gyula; póttagokká:
Grotte Vilmos, Engel József, Fischer Lipót,
egyesületi tagok választattak meg.
— Gyászhir. Weisz Ignáez lévai
földbirtokos és nagykereskedő, ki polgári
kötelességeinek egész életén át híven meg
felelt, múlt hó 29-én meghalt Tátra-Füreden, élete 64-ik évében. Tetemeit Lévára
hozták, hol e hó 2-án temették el az izra
elita sirkertben. — Halálát a mélyen súj
tott család s nagyszámú rokonság gyászolja.
— Nyugodjék békében !
— A körmöczbányai főreáliskolával
kapcsolatosan működő A I u mn eum-egye8 ü 1 e t nyílt pályázatot hirdet a jövő, az
1888—89-iki iskolai évben betöltendő egy
ingyenes és tizenkilencz mérsékelt díjfize
tés kötelezettségével járó helyre. — Pályá
zók kötelesek az Alumneum-egyesület igaz
gatóságához czimzett és a múlt iskolai, to
vábbá szegénységi bizonyitványnyal fölsze
relt folyamodványaikat legkésőbb e hó
12-éig Körmöczbányára bérmentve bekül
deni. — A teljes 70 frtnyi évidijas fize
tők az iskolai beiratások alkalmával is
jelentkezhetnek.
— Öngyilkos fiú. Nagy Sáróban, nem
tudni mi okból, egy S e v c s ik András
nevű 12 éves fiú felakasztotta magát; tet
tét még idejekorán észrevették, levágták a

lenni? — A czárnő gyöngéd volt, s nem
mondá úgy, hogy „ö nem akart a czárnő
kegyencze maradni.11
A czárnő még egyszer hordozta kő.
rül tekintetét a jelenlévőkön, még egy
utolsó meleg pillantást vetett a szeretett
férfiúra, aztán eltűnt előlük . .
A határ kerekei robogtak, csattogott
a lovak patkója és a fegyveres kiséret
hosszan vonult az erdő felé . . .
Alexei elfogódva, szorongó szívvel lé
pett neje elé s mintha ítéletét várná, sut
togva kérdé :
— Es szeretsz még most is engemet,
midőn már tudod, mi voltam ?
Iréné férje keblére borult.
— Szeretlek, oh most inkább szeretlek,
mint valaha, hisz már szenvedtem érted.
A gondolat, hogy elveszítelek, megmutató,
mi vagy nekem, és már most azt is tudom,
mi vagyok én neked.
— Igen, leányom, szólt közbe mélyen
megindulva az öreg Ivanovics, te vagy
becsülete, a miért fényt, gyönyört, gazdag
ságot, dobott el magától, amiért megveté a
czárnőt.
Alexei szerelemittasan ölelte szivére
nejét, csak ö tudja, mi neki Irén, Irén volt
az ő újjászületése.
Petrow csak nézte őket boldogan, a
vén strelicz nem szólt, csak néha törülte
meg szemeit ....
Erzsébet czárnő megtartó szavát, a
Petrow-Ivánovics család boldogságát többé
nem zavarta meg semmi.
(Vége.)

B. M. emlékkönyvébe.
Tiszta szív és lélek nyújt boldogságot a létnek.
Mert bírod, őrizd meg híven e kincseidet.

M. V.

albumába.

Hit, szeretet s a remény kísérjen úgy e'leted utján,
Hogy mindig boldog légy. « . so’se váljatok el.

Luna.

4. Iskolai bizonyítvány arról, hogy
kötélről és sikerült öt eszméletre hozni;
Írni s olvasni tud. A saját költséges helye
most élet-halál közt vivődik.
— A budapesti állami középiparisko ken, élelmezés, illetve teljes ellátásért tar
lában jövő tanévre az építészeti szakosztályba tozik fizetni az illető havonként 12 frt táp
15, a gépészetibe 20, a vegyészetibe 8, dijat. — Bővebb felvilágosításokkal avagy
a fémvasipariba 6, a faipari szakosztályba az iskola értesítőjével szívesen szolgál az
8 tanuló vétetik fel. Rendes tanulók gya igazgatóság.
nánt beiratkozhatnak : a) azok, kik az ipa
ros tanulók számára szervezett három évi
KÖZGAZDASÁG.
tanfolyamot bevégezték s legalább is jó
Földbirtokosok figyelmébe
osztályzatú bizonyítványuk van. b) Azok,
akik a polgári iskola, gymi.asium vagy reál
A nagyméltóságu földmivelési in. kir.
iskola négy alsó osztályából jó osztályzatú minisztérium engedélyével a zsitva-ujfalusi
bizonyítványt nyertek, c) Iparos segédek és m. kir. földmives iskolába (Barsm.) ezután
mindazok, kik az a) vagy b) pontban kí oly egyének is felvétetnek, kik csak a sajtvánt készültségüket felvételi vizsgálat ut készitésben óhajtják magukat kiképezni.
ján bizonyítják. A tálában megkivántatik,
Kiemeltetik, hogy az iskolában csupán
hogy a belépni kívánó növendék az általa lágy csemege sajtok készítésében nyujtátik
választott szakcsoportbeli iparágban már gyakorlati oktatás. Miután ezen sajtféle
előre gyakorlatot szerzett s legalább is azon készítésének teljes elsajátítása átlagban
két havi nyári szünidő alatt, amely után a legalább 3 hónapot szokott igénybe venni,
középipariskolába akar lépni a gyakorlat az iskolába rendes sajtkészitő növendéknek
ban foglalkozott legyen, A belépni kívánó csak oly egyén fog felvétetni, ki magát
tanulók megyei, városi vagy körorvos hiva kötelezi hogy:
talos bizonyítványával tartoznak igazolni,
1) legalább 3 hónapot a telepen tölt,
hogy ép és egészséges testalkotásuafc. Bő
2) a munkálatokban pontosan és szor
vebb felvilágosítással készségesen szolgál galmasan sajátkeziileg részt vesz, és
az igazgatóság (VIII. Sándortól- 4. szám).
3) az iskola ügyrendjének magát pon
— A regálé megváltása tárgyál an e tosan alárendeli.
Ebből eltéröleg esetleg rövid időre
hó végével a pénzügyminisztériumban ta
nácskozások lesznek, melyeken a pénzügy csak olyanok fognak az igazgatósággal léte
minisztérium szakközegei, továbbá a keres sítendő külön megegyezés alapján felvétetni,
kedelmi, — igazság — és belügyminiszté kik a sajtkészitésben különben már járta
rium képviselői vesznek részt. Tisza sak, s csak egyik-másik külön sajtféle
miniszterelnök csak azután fogja elhatá készítésének elsajátítása czéljából jelennek
rozni, mikor tartsa meg e tárgyban a szak meg a telepen.
A helyszűke miatt csak korlátolt
értőkből összeállítandó ankéttel.
— Texasi hús Londonban. Egy nagy számban felveendő egyének teljes ellátásá
szerű vállalat keletkezett Texas államban ért - -mosást és fűtést is beleértve— fizetnek
— Írja az „Amerikai Nemzetőr", — mely havonkint 16 frtot, mely összeg havonként
szerződés szerint, hónaponként 2,688,000 előlegesen az iskola igazgatóságának lefi
font legjobb minőségű marhahúst tartozik zetendő.
A tanításért pedig az intézeti sajtos
Londonba szállítani. A vállalat székhelyéről
a húst külön e czélra berendezett hajókon nak, ha csak egy vagy két tanuló lesz egy
szállítják Londonba. A szerződés öt évre tanfolyamon, mindenik 50—50 fertőt, ha
van megkötve. Hogy a szerződést tejesit- pedig a tanulók száma három vagy több
liessék, a társulatnak naponta 200 ökröt leend 40—40 frtot tartozik fizetni. Ezen
összeg szintén mindjárt a belépésnél az
kell levágatnia.
— Rövid hírek — A Kárpát igazgatóságnál lefizetendő.
A szükséges ruházattal, törülközőkkel
egylet uj osztálya alakult meg e napokban
Beszterczebányán. A neve „Garam-völgyi és legalább 2 drb. mellig érő köténynyel a
osztály" lesz. - Balassa-Gyarmaton elhatá tanulók maguk tartoznak ellátni magukat.
rozták, hogy Madách Imre arczképét a
A sajtkészitő telep látogatásáról szóló
vármegye székháza számára megfestetik. igazolványt akkor kapnak, ha az iskola
A bizottság a kép megfestésére Benczúr igazgatója és sajtos által a sajtkészitésből
Gyulát szólítja fel. — Árvíz. A hosszan gyakorlatilag képesítetteknek találtatnak.
tartó heves esőzések következtében Lon
A felvétel iránti kérvények a Zsitvadon több városrészét és több vidéki vá Ujtalusi m. kir. földmives iskola igazgató
rost pusztító árvíz lepte el. — München ságához intézendők.
ben az I. Lajos bajor király születése 100.
évfordulója alkalmából rendezett történelmi
Idegenek névsora
diszmenetben szerepeltetett elefántok kö
Léván az „Oroszláuu vendéglőben jul. 26. aug. 5-ig.
zül nehány megvadult és a sok ezerre
Csaslauer, iigvnök, Csaslau Csehország.
menő nép közé rontva, többeket agyongá — Dr. Franz
Baner Ignáez, ügyvédjelölt, Budapest. — Pal
zolt vagy súlyosan megsebesített. — Or lér Károly, m. kir. szab. áll. honv. hadnagy, Selniecz.
szágos iparos értekezlet lesz szept. 8-án — Vendel János, ni. k. érd. ak. halig. Budapest. —
és 9-én Szegeden. Az előmunkálatokat a Drexler Alajos, iparos, Esztergom. — Porubszky Ká
körjegyző, Nana. — Orbán F. grófi titkár, Ar.-Marótb.
kongresszusra a szegedi ipartársulat végzi, roly,
— Valdinyi Rezső, utazó, Pozsony. — Prinner Károly,
amely már szét is küldötte a meghívókat. kereskedő, Becs. — Pál Imre, posta-távírda felügyelő,
— Az érsekujvári postahivatalt e hó 1-én Bpest. — Holdof János, mészáros, Visegrád. - Er
éjjel álarezos rablóbanda támadta meg. A dész Zsigmond, kereskedő, Bmlape t. — Weil J. ke
Budapest. — Hoffinan Lipót, kereskedő,
hivatal főnöke azonban revolvi Hűvösekkel reskedő,
Budapest. — Boskovitz Adolf, kereskedő, Budapest.
elriasztotta őket.
— Ludvig Keresztélv, kereskedő, Bécs. — Schvarcz
A PR Ö S Á <> O K.

Soma, kereskedő, Pozsony. — Vilder Jakab, keres
kedő, Bécs. — Weiss Fülöp, kereskedő, Bpest.

— Rovatvezető Zuhany. —

Merészség. Leány: Marna, fűzzek Bé
lának levest ? — Anya: Hová gondolsz, a lakoda
lom előtt! Hiszen megugrik, ha megkóstolja!

Nem meri. Ágost: Imádlak, angyal!
Z e 1 m a : Beszéljen a papával ! — Ágost: Nem,
azt nem teszem. Három hónap óta tiz papával be
széltem és mindegyik — kidobott.
M e g te n né. A. Hogyan nézesz ki már me
gint, mintha az akasztófáról húztak volna le. — B.
Csupa harag és boszuságtól. Láthatod, milyen rózan
vagyok, még is csak íz imént dobtak ki a korcsmá
ból. — A. Keménylem, bevádolod a korcsmárost ? —
B. Minden bizonynyal. Csak az a baj, hogy nem tu
dom, melyik korcsmából dobtak ki.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
Köszönet nyilvánítás.

Bokodyné, M á t é Róza szín
igazgató c hó 1-én a lévai önk. tűzoltó
egylet javára előadást rendezett, melyből a
tiszta jövedelemnek fele része — 23 frt
60 kr, — jutott az egyletnek. Kedves
kötelességünknek ismerjük a neniesszivü
igazgatónak és derék társulatának ez utón
is őszinte és hálás köszönetünket nyilvá
nítani.
Léván, 1888. aug. hó 2-án.
A parancsnokság.

T A N Ü G Y.
Értesítés.
A zsitvo-ujfalusi ni. kir. földmives
iskolánál ez évi zárvizsga f. é. augusztus
31-én tartatik meg, amikor is több ösztön
díjas és saját költséges hely jön ürese
désbe. Az ez iiánti kérvények a földmivelési minisztériumhoz czimezve a földmives
iskola igazgatóságához nyújtandók be.
Felvételi feltételek a következők:
1. Beltöltöit 17 éves életkor — ke
resztlevéllel igazodva.
2. Erős s egészséges testalkat és sike
res védhiinlővel való beoltás orvosi bizo
nyitványnyal igazolva
3. Feddhetlen erkölcsi magaviseletről
hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Szerkesztöi-üzenetek.
— Th. N.-nak- — Az ügyet, mig az teljes vilá

gításban nem fekszik előttünk, nem ventilláljuk. —
A közlemény második részére vonatkozólag azt liiszsziik: egy rövid hivatalos felszólítás czélra vezet.
— Dr. D. E.-nek. A „galantériát
**
szives sorai
már vis8zasugár<»zzak.
—- Dr. F. nak. — A közlemény érdekes, sort
kerítünk rá.
— K. L. nak. — Máshol próbáljon szerencsét,
mi az „uborka-szezont" nem érezzük.
— Sp E. — Még nem válik be.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, városkxpitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 20 kr, 6 frt,
50 kr. Kétszeres 4 frt 90 kr, 5 frt 10 kr.
Rozs 4 frt. 70 kr. 5 frt 10 kr. Árpa 4 frt
50 kr, 6 frt — kr. Zab 5 frt. — kr, 5 frt.
30 kr. Kukoricza 6 frt. — kr, 6 frt 20 kr. Bab
7 frt — kr, 7 frt. 20 kr. Lencse 6 frt 50
7 frt — kr. Köles — frt. — kr. — frt — kr

Nyilttér.
T.

Seidene Grenadiene 95 kr.
liteten) schwarz mid farbig, verseedot roben- st.iickweise zollfrei d.is Fabrik Depót G. Henneberg (k.
k. Hoflieferant), Zürich. Mustéi umgehend. Briefe
10 kr. Portó.

II.

Sorsolás.
A lévai ölik, tűzoltó-egylet által f.
évi julius hó 29-én megejtett tárgysorsjáték
sorsolásának eredménye :
9 nyerő szám, 228 tárgyszám, — 49.
128, — 52. 2, — 84. 173, — 106. 15, —
109.127,- 115.242, — 131’. 195, —
135. 198, — 156. 311, — 15)l. 187, —
159. 312, — 160. 52, — 164. 219,— 197.
295, — 215. 186, — 229. 247, — 231.
144, — 236. 23, - 257. 62, — 271. 254,
— 273. 141, — 301. 194, — 308. 135, —
317. 122, - 320. 152, — 324. 270, —
361, 174, — 366. 88, — 376. 308, - - 403.

350, — 418. 214, — 432. 222, — 437.
317, — 444. 7, — 449. 170, — 459. 361,
— 474. 188, — 496. 196 , — 500. 285, —
510. 256, -- 524. 114, -— 5oo. 14a, —560. 335, -- 564. 231, -- 570. 72, — 575.
164, — 57 7. 262, — 589 . 5, — 593. 316,
— 602. 35:2, — 606. 368 , — 628. 248, —
632. 90, — 648. 321, — 653. 103, — 666,
351, — 667. 55, — 676. 36, — 685. 220,
— 701. 126, — 707. 200 , — 716. 191, —
4 ó— • O 4 íjj —- 733. 227, -- 740. 1, — 756.
76, — 759.. 129, — 777. 14, — 794. 354.
— 802. 229, — 804. 232 , — 831. 119, —
843. 43, —. 844. 10, — 846. 237, — 845.
302, — 870. 258, — 878. 315, — 897.
278, — 924. 226, — 926 . Hl, — 940. 28,
- 947. 314, — 949. 342 , — 963. 59, —
972. 292, -— 978. 362, -— 985. 185, —
990. 266, -- 992. 120, — 997. 64, —
1007. 70, - - 1017. 108, -- 1044. 89, —
1049. 284, — 1056. 244, — 1067. 19, —
1073. 6, — 1083. 346, —- 1100. 261, —
1107. 290, — 1108. 225, — 1117. 234, —
1126. 30, -- 1135. 348, -- 1140. 168, —
1160. 32, -- 1174. 165, -- 1175. 333, —
1176. 374, — 1188. 213, — 1196. 235, —
1202. 369, — 1220. 24, -- 1223. 145, —
1234. 363, — 1244. 366, — 1250. 341, —
1273. 365, — 1296. 267, — 1299. 280, —
1300. 9. —■ 1303. 133, -- 1305. 221, —
1327. 273, — 1353. 180, — 1364. 331, —
1371. 313, — 1374. 66, -- 1389. 379, —
1396. 112, — 1406. 13, -- 1407. 106, —
1410. 177, — 1428. 121, — 1437. 98, —
1444. 160, — 1448. 71, -— 1462, 69, —
1487. 205, — 1508. 184, — 1520. 73, —
1527. 61, -- 1540. 156, ■— 1543. 67, —
1547. 33, -- 1552. 116, -- 1554. 202, —
1555’ 334, — 1563. 255, — 1592. 281, —
1608. 337, — 1622. 99, -- 1634. 44, —
1642. 358, — 1(543. 2 1 8, — 1650. 282, —
1662. 42, -— 1664. 367, -— 1685. 27, —
1705. 272, — 1734. 50, -- 1752. 383, —
1762. 38, -- 1777. 384, — 1790. 68, —
1804. 251, — 1809. 377, — 1812. 357, —
1860. 372, — 1894. 102, — 1905. 16, —
1920. 215, — 1923. 375, — 1924, 124, —
1938. 289, — 1968. 376, — 1976. 105, —
1981. 209, — 1985. 300, — 1994. 246, —
2016. 110, — 2040. 107, — 2044. 190, —
2045. 179, — 2064. 339, — 2065. 118, —
2086. 11, -- 2088. 252, -— 2094. 54, —
2105. 63, -- 2119. 171, -- 2123. 380, —
2127. 17; -- 2436. 80, —■ 2138. 287, —
2153. 224, — 2163. 257, — 2181. 182, —
2189. 134, — 2196. 176, — 2202. 148, —
2216. 294, — 2222. 259, — 2227. 132, —
2232. 48, -- 2234. 263. — 2236. 22, —
2250. 345, — 2256. 155, — 2280. 316, —
2287. 296, — 2297. 57, — 2301. 336, —
2309. 309, — 2316. 46, - - 2320. 323, —
2327. 306, — 2328. 8, -- 2333. 39, —
2338. 172,
2339. 142, — 2384. 34, —
2390. 75, -- 2392. 310, -- 2399. 204, —
2405. 217, — 2408. -85, -— 2411. 206, —
2415. 167, — 2420. 93, •— 2425. 322, —
2428. 299, — 2430. 343, — 2439. 91, —
2441. 291, — 2147. 53, -- 2450. 136, —
2464. 230, — 2471. 201, - 2481. 4, —
2500. 307, — 2501. 161, — 2506. 356, —
2511. 349. — 2514. 216, — 2518. 162, —
2529. 246,--2559.210, —•1564. 353, — 2566.
77, —2583 .154, — 2590.:-07, — 2596. 150,
— 2608. 18 , — 2611. 371 , — 2629. 260, —
2632. 169, — 2636. 344, — 2669. 125, —
2675. 233, — 2681. 277, — 2727. 264, —
2748. 95,
- 2750. 332, — 2763. 37, —
2778. 31, — 2797. 96, — 2800. 87, —
2818. 243, — 2827. 166, — 2830. 139, —
2841. 3, — 2850. 40, — 2860. 304, -2863. 199, - 2898. 130, — 2901. 20, —
2912. 25, — 2920. 211, — 2941. 83, —
2946. 236, — 2951. 193, — 2953. 123, —
2962. 293, — 2964. 181, — 2988. 47, _
2992. 238, — 2998. 183, — 3000. 12, —
3004. 146, — 3006. 381, — 3018. 338, —
3020. 147, — 3026. 138, — 3049. 298, —
3070. 382, — 3074. 92, — 3078. 297, —
3081. 223, — 3083. 278, — 3093. 151, —
3102. 74, — 3104. 101, — 3106. 21, —
3132. 86, — 3134. 100, — 3153. 78, —
3191. 347, — 3194. 265, — 3199. 359, —
3208. 351, — 3240. 140, — 3263. 268, —
3267. 153, — 3292. 288, — 3304. 84, —
3311. 49, — 3321. 276, — 3325. 60. —
3334. 26, — 3335. 94, — 3344. 212, —
4348. 325, — 3356. 318, — 3361. 113, —
3396. 58, — 3398. 305, — 3401. 192, —
3421. 241, — 3427. 271, — 3428. 81, —
3434. 239, — 343 <. 303, — 3455. 301, —
3471. 175, — 3472. 131, — 3473. 97, —
3508. 137, — 3513. 79, -— 3545. 51, —
3552. 370, — 3556. 286, — 3563. 240, —
357 2. 6.>, —- 3593. 253, — 3598. 158, —-3620
35, — 3631 . 82, —3638. 203, —3648. 340. —
3656. 340, — 3657. 364, — 3680. 104, —
3722. 149, — 3729. 328, — 3751. 283, —
3769. 329, — 3775. 41, -- 3790. 245, —
3793. 115, — 3795. 197, — 3796. 320, —
3807. 327, — 3829. 163, — 3852. 178, —
3873. 109, — 3879. 324, — 3880. 29, —
3885. 189, — 3891. 279, — 3911. 378, —
3913. 269, — 3924. 117, — 3926. 360, —
3929. 319, — 3951. 208, — 3955. 157, —
3958. 274, — 3974. 45, — 3983. 250, —
3993. 385, — 3999. 159.
A nyereménytárgyak a nyerő sorsjegy
bemutatása vagy beküldése mellett au g usztus hó 20 áig vehetők át P a z á r Károly-,
egyleti főparancsnoknál; a jelzett napig ki
nem vett tárgyak az egylet tulajdonába
mennék át.
Léva 1888. aug. 4-én.
A rendező bizottság.
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H I R D E T É S E K.

32. szám.

ind.

Augusztus 5.

Vkpapirban a kiküldött kezéhez, letenni, avagy az 1881.

4469 1888. tlkvi sz.

Iit.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az ipulysági kir tőrvszék, mint tlkvi hatóság
közhírré teszi, hogy Nyeniecz András végrehajt?tónak Halaj Anna végrehajtást szenvedett elleni végre
hajtási ügyében 337 frt, vételári hátralék és járulé
kainak Nyeniecz T»ál árverési vevőtől leendő behajtása vé
gett az ipolysági kir. tőrvszék területen levő Csank
község határában fekvő s a csan ki 71 sz. tjkvben
I. 1 sor 89. hrsz. és 53. tvsz s. sz. ház, udvar és
kertnek, valamint a 2—13. s. sz. a. foglalt -;4 urb.
telki és jrtvány birtoknak és a 139. sz. tjkvben fog.

lalt erdő és legelő tartozékának Halai Annát illető ’ s
re’xzére 336 frt 66 kr. továbbá ugyanott 11. 1 , 1—9
sorsz. a. •/« ,ir^« telki birtoknak Halai Annát illető
’/e részére 153 frt 17 kr. úgy a csanki 71. sz. tjkvben
1 sorsz. 901. hrsz. a. foglalt szőlőnek Ilalai
Annát illető */ g részére 30 frt 33 kr. és a -|- 2 ssz.
950 hrsz. a. foglalt szőlőnek ugyanő! illető */j. részére
9 frt 34 krban már megállapított kikiáltási árban el
rendelte az uj árverést.
A fennebb megjelölt ingatlan jutalékok az 1888.
atg. hó 23. napján délelőtt 10 órakor Csank községben a

biró házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. 60. t.
ez. 42. §-ábatt jelzett árfolyammal számított és az 1881.
évi nov. hó I-én 3333. sz. a. kelt ni. kir. igazságügy
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes

60. t. ez. 170. S a értelmében a bánatpénznek a birósúgnál előlegei elhelyezéséről kiállított szabályszerű
el smervényt átszolgáltatni.
Kir. tőrvsíék, mint telekkönyvi hatóság.
Ipolyságon, 1888. június 8-án.
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mikor nálam minden előpénz nélkül
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Novotny István,
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kir. törvényszéki bíró.
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UJ VÁLLALAT

GÉPEKET
5 évi jótállás mellett kaphatnak.

Családi ezélokra 5 évi jótállás mellett Singer-gé» pékét ajánlok 3G írtért. Használt gépek beeseréltetnek,
vagy igazittatnak jutányos áron. Geptük. részek és CSÓífnak raktáromon mindig találhatók.
&lj

Alulírott ajánlja a t. közön
ség figyelinébe Kis-Apátlii köz
ségében Ar.-Marótli mellett fel
állított kályhaégetö műhelyé
ben készített legújabb idomú
tetszés szerinti színnel ellátott

,4

KÁLYHÁIT
A kiégetés jóvolta és az anyag
t a r t ó s s á g á é r t szava fossá <rot
vállal s az árak a lehető le
jutányosabbak.

A legjobb pótkávé

Sebek János
kál ylia-iryáros.

az egész monarchiában a

Szalady-féle pótkávé.
Két rész ázsiai pótkávéhoz e g- y rész Szalády kávét kell be
hozni s a legzamatosabb kávét nyerjük. Hozzá kevesebb ezukoranyag
szükségeltetik s előnye, hogy az ázsiai kávét ártalmatlanná teszi.

KÖLCSÖN
*
4'/

A „Hungária kávé“

és 6%-ra.

Minden önjogtt személy, kinek önfentartására állandó jövedelmei vannak, úgy m.
háztulajdonos, gazda, bérlő, iparos, kereskedő, hivatalnok stb. kaphat közbejöt
töm utján egy ‘b-o.d.a.yesti Ixitelixitézettcl 200 írttól 3000 írtig 3 év alatt
postautalvány utján visszafizetendő Gu/o-os személy hitelkölcsönt.

rendes eledelül használva a gyoiUOl’t ÓS a vért tisztítja S az emésztést

u

nagyon elősegíti.

%-os bank-kölcsön
_ X
közvetittetik 1000 írttól kezdve egy millióig főlcfloixtclxxa. vagv ió anvao-1•bél
épült városi 'böxlxá.zalExs, E>, o~ es 42 evre amortisatio utjáni tőke-törlesz
téssel. Házkölesönnél megállapítandó szemle költség előre leteendő. —
papiickxa a bank a tőzsdei árfolyam 4/5-öd része erejéig G°/0-ra kölcsönt ad.
— Kölesön-iigyben válasz csakis 35 kr. levélbélyeg beküldése mellett adatik.

Biztos segélyt nyújt:
gyomor- és bélhurut, fejgörcs, vérszegénység, álmatlanság és
bajok ellen. Kapható a föltaláló :

K

ideg

SZALÁDY ANTALNÁL

JÁNOS
bizományi és ügynöki irodája,
Budapest, Kerepes i-ut 65. szám.

Budapest, Andrássy ut 86.

Schnabel t'éle tüzmeiites szekrényeket részletfizetésre is adok el.

'•(i

Léván:

töTolo

f-iiszexüzletloen..

ID

468 1888. sz.

III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi
b atóság közhírré teszi, hogy Eggeiihofer János és
Eggenlioler Mária vég *ehaj Utónak Török András
végrehajtást szenvedő elleni 45 irt 48 kr. tőkekövetélés és járulékai iránti végrehajtási ügyében Tőrök
Andrásnak a csatai 33 sz. tjkvben A I. 2-6. 8—11.
13. 15 — 20 és 22. sorsz. alatt felvett fekvőségbeui és
a % után járó közős legelő és erdő illetőségbeni ősz.
tatlan * | rész tulajdoni jutalékára 710 frt o. é. to
vábbá Török András és a társtólajdouos Török lgnácz
Törők István, T örök Amin, Török Juliannának a csa
tái 33. sz. tjkvben A | 1. sorszám alatti t'ekvösegiikre az árverési 52 frtban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb
megjelölt ingatlanok a 1838. évi aug. hó 9-ik
napján délelőtti 10 Órakor Csata községben a biró
názánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át vagyis az A I. 2—6. 8—11.
13. 15—20 és 22 sorsz. alattira 71 frt és az A |
1 sorsz. alattira 5 frt 20 kr. készpénzben, vagy az
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal
számitott és az 1881. évi november hó 1 én 3333.
sz. alatt kelt igazságügyniiniszteri rendelet 8. §-ában
kijelölt óvadékképes értékpapírban, a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a ér- .
leimében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el helye- ,
zéséről kiállított szabá'yszerí’ elismervényt átszolgál- ,
Ütni.
Kelt Léván, 1888. évi márczius hó 23-án.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság.

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
Központi iroda: IV. Váezi-körur 57. — Gazdisági géposztály: Külső váczi-ut 169G—1G99.

SCHLlCK-féle szabadalmazott „TRIUMPH“
sorvetőgépek.
Legnagyobb kitüntetés a A ctógépre :

arany diszokmíny a hatvani nemzetközi
senyen.
SCHLICK féle szabad, egyes-, rayol-,
kettős- és hármas ekék.
2 első díj aranyriem és még háVom
egyéb ktüntetés.
SCHLICK- és VIDATS-íéle ered, egyes
ekék, kapáló, töltögető és porhányitó
ekék.

ekever-

Gözcséplök, járgánycséplők. gabona
rosták, őrlőmalmok, takarmánykészitőés egyéb gazdasági gépek.

Legolcsóbb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
Képviselet Léván : ZK. e r n

Gyenes József,
kir. jbifó.

NYOMATOTT NYITRAI ÉS TÁRSNÁL Léván, lööti.
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