
VIII. évfolyam
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... o frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
Hárem hóra . . . . 1 frt 25 kr.

Előfizeted pénzek postautalványnyal küldhetők.

Mzúmok 14 krjával kaphatók 
a k i a d •» h i v a t a 1 b a n. BARS

1888. Szeptember 9.
H IRDETÉSEK.

Négyhasábos petit-sor egyszeri kőzlcocJ.-i 7 !:í. 
kétszeriért 6 kr. többszöriért 5 !..• fizetoadű.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 Lr.

A nyilttérben:- 
minden négy hasábos garmond sor dija 15 kr.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a s.’erkesztöséghez: iZíildkert-uteza 33. sz. küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer,
—vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
t-JS. 1SS8. sz.

Pályázati hirdetés.
I.

Az 1SS7 8. tanév második felétől kezdve 
a lévai katíi. főgyinnasiiimnál egy néhai 
Sántlia (Jyörgy-féle ösztöndíj állomás évi 
105 írttal ürült meg.

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

Ezen ösztöndíj élvezete a tanfolyam 
bevégeztéijr tart.

Az ösztöndijt elnyerni óhajtóik kötele
sek folyamodványukat, a leszármazásukat 
igazoló*  okmánynyal, továbbél a keresztlevél
lel, a vagyoutalanságukat igazoló, valamint 
az utolsói tanévre vonatkozó iskolai bizo- 
nvitványnyal felszerelve, a Bibornok Iler- 
ezeg Prímás és esztergomi Érsek ur O 
Eminent iá jóhoz cziniezve az alulirt tanin
tézeti igazgatóságnál f. évi október hó 19. 
napjáig benyújtani.

Léván, 1888. augusztus hó IS.
Sza/bacly CS-jz-alo. 

fügimn. igazgató.
II.

lOtfGO. sz íni.

Pályázati hirdetmény
A Bars-szent-kereszti orvosi körben 

elhalálozás folytán megüresedett körorvosi 
állomásra az 1886: XXII. t. ez. 82. §. ille
tőleg az 1876. XIV. t. ez. 152. §. c., az 
az: — 149. §. szerint tekintettel az érde
keit községek elöljáróságainak egyező véle
ményezésére — pályázatot hirdetek. — 
Felhívom pályázni kívánókat, hogy az 1876: 
Xl\. t. ez. 143. tj-ban meghatározott képe- 
sitvényiiket igazoló okmányokkal felszerelt 
folyamodvány okát e hivatalhoz f. é. október 
hó> 16-ig benyújtsák, mert elleneseiben a f. é. 
október hói 24-én Bars-Szent-Kereszten d.

T Á E_C Z A.
Egy halott levelei.

— Eredeti tárcza. —
Három hétig bujkáltam a poros és 

poros akták között . . . Egy levéltárnak 
minden foliánsát átkutattam, hogy az etryik 
czirádás betűk közül egy darabka történe
tet halászszak ki.

Nem sikerült . . . Egy kaczagó és 
kaezagtato akta került a kezembe, mely 
elvette minden kedvemet a történetírástól 
... A betűk csak olyan öregek voltak, 
mint a többiek ; de a tartalom vig és a 
sorok között is kiolvastam, hogy a diák, 
aki leírta szive melyéből kaczagott minden 
soránál . . .

Elmondom a történetet. . . .
.... Nemes, nemzetes és vitézlö 

Telegdy Zakariás uram híres ember volt 
a maga idejében. Ilires volt pediglen errír, 
hogy soha életében nem látták szomorúnak, 
sírni pedig éppen nem tudott, csak midőn 
a kaczagásból gyűltek színiébe a ké
nyek ...

Hogy történt, hogy nem, de Telegdy 
uram olyan hitestársat kapott, aki tökéle
tes ellentéte volt az ő jeles természetének 
. . . Ábrándos, elborult kedély, akit min
den megindított . . . Nem is fért össze az 
urával egykönnyen . . .

Mindig porolt vele, mindig szidta, 
hogy hagyjon már holnapra is a pineze 
borából s különösen azt hangoztatta, hogy 
a leányuk lakodalmára nem marad semmi 
a félszázéves bikavérből . . .

— Hehehe! Asszony — szokta inon-

e. 9 órakor megtartandó választásnál mint 
jelöltek tekintetbe vehetők nem lesznek.

A bars-szent-kereszti körhöz beosz
tott 23. községtől 600 frt évi fizetés s 100 
frt utiátalány van ez állomással rendsze
resítve s azzal a bars-szt.-kereszti püspöki 
uradahni orvosi állás, 200 frt készpénz és 
12 öl fa évi járandósággal — van rende
sen egybekötve.

A magyar államnyelvnek teljes bírá
sán kiviil a nemet es tót nyelv éitése kí
vántatik, s mindhárom nyelvet beszélő 
pályázók előnyben részesittelnek.

Aranyos-Maróthon, 1888. aug. 29.
X^iriássy Isfrvö.zi 

alispán.

Katona élelmezés.
Az országos gazdasági egyesület

ből kiindult azon eszme s mozgalom
nak, hogy a hadsereg-, katonák élel
mezése s ellátása a produeensek által 
közvetlenül eszközöltessék, érvényt s 
életet szerzendő, gr. Desscwlfv Aurél 
körlevél kibocsátásával értekezletre, 
illetve a szövetkezet megalak tiltására 
hívja egybe Budapestre a ..Köztelek" 
ülés termébe a gazdákat, mellékelven 
ehhez azon alapelveket, melyekre a 
társulást fektetni óhajtja és egy kis 
ismertetést, mely a hadsereg ellátásá
nak természetéről és módjáról tájéko
zást van hivatva nyújtani; felhiván 
mar most a gazdákat a jelentkezésre 
s nyilatkozatra : van-e. s kinek szán
déka és mily mértékben résztvenm 
már a folyó évi október elején tar
tandó ajánlati tárgyaláson vétel alti 
kerülő 22 ezer métermázsa rozs és 34 
ezer métermázsa zab szállításában '?

Azt hisszük, hogy gazdáink s 
termesztőink örömmel fogadják ezen 
felhívást; mert hiszen, nemcsak hogy 
azon régi vágyunk, hogy első sorban 
s a közvetítők felett ők nyerjenek ne- 
hoz munkájuk által elért gyümölesük- 

| nek megfelelő jutalmat s hasznot, 
nyerhetnek kielégítést, hanem azon

dani I elegdy uram. — Hiszen terem a 
hegyoldalban másik ....

— Hát idd meg azt, ami a jövő év
ben terem !

— Asszony, szentem ! Ne búsulj! Add 
ide a kulcsot!

Bezzeg Éva asszony odaadta. Az ezüst 
biilikom mindig kéznél volt, s kéznél vol
tak a nemes atyafiak is, ha kellett a kva- 
terkálioz . . .

Egyszer azonban komolyan összekocz- 
czant Telegdy uram az ő életepárjával. 
Akkor volt ez, amikor Bódy János, az első 
nemes a megyében, megkérte a lányukat, 
azt a kaczagó kis galambot, akit a szent 
keresztségben Boriskának hittak.

— No még csak az kellene ! — riadt 
fel az asszony. — Olyan részeges, mint te, 
olyan könnyelmű, mint te! Nem adom neki 
a lányomat!

— De bizony odaadod te azt Évikém, 
mert azok szeretik egymást !

— Nem! Es ezerszer nem!
— Már én azt mondom, Imgy igen, 

ha addig élek is!
— Hat nem élsz addig, érted !
— No, akkor majd csak halálom után ! 

En azt akarom, hogy a vármegye két első 
csaladja egygyé legyen! Hisz úgy sincs 
fiunk !

— Majd lesz!
— Nem lesz, ha mondom ! A lányunk 

Bódyé lesz ! Bódy a mi fiunk lesz ! 
Értetted?

Ennyiben maradt a dolog. Zakariás 

válságos árhullámzásoknak, melyek a 
gabna üzérkedésből származnak s a 
közvetítők által kizsákmányol tatnak, 
megszüntetésére egy ut nvittatik. mely
nek igém bevételével egészségesebb 
kereskedelmi viszonyokat lehet terem
teni s a termesztő és fogyasztó kö
zött a helyesebb arányokat, megala- 
pitani.

Persze, hogy ez mindjárt nem 
fog bekövetkezni. Ily nagy horderejű 
rendszabály bizony csak lassan fog 
életbelépni; mert az üzérkedés ép 
ugv, mint a megcsontosodott szokás, 
nem oly könnyen hagyják magukat 
elfoglalt poziezióikból kiszorítani.

Hanem ha még egyszer annyi 
akadályokkal —- a mennyi van. — 
kellene is megküzdeni, méltó a síkra 
szállni, azon ezélért, mely a gazdának 
oly szép jövőt biztosit, hogy azt a 
túltermelés rémével munkájától vissza 
és elriasztani nem lehet.

Ha a nagy fogyasztók, milyenek 
a hadsereg, egyenesen és közvetlenül 
lépnek érintkezésbe a termelőkkel: 
bizonyosan nem lesz ok és alkalom a 
közvetítők azon üzérkedésére, hogy 
ugv a termelők, mini a fogyasztókat 
egymással rémitgessék; ezt a hiánynyal, 
amazt a túltermeléssel.

Mert igaz ugyan, hogy fogyasz
tók a hadseregeken túl és kívül is 
léteznek, és hogy ezek amazoknál 
impozánsait!) számban állanak; de mégis 
azok tömegekben, ezek pedig elszórva 
és szórványosan jelentkeznek a fo
gyasztási piaezon.

Ha tehát sikerül a produeens- 
nek a tömegeket körébe vonni, az 
első és döntő lépes megvan arra, hogy 
a többi fogyasztókkal is közvetlen 
érintkezésbe vonassák.

A siker és haszon legvonzóbb 
erő a követésre.

Midőn tehát azon eszmének érvé
nyesítésére, hogy a hadsereg élelmezése 
közvetlenül a termelő gazdák által

uram megmaradt a terve mellett. Éva asz- 
szony megmaradt ellenkezése mellett.

Bódy János ezentúl is megjelent a 
háznál s enyelgett a lánynyal, aki tuenyasz- 
szonya volt, — de csak félig .... A 
lány nem idegenkedett a fiatal deli legény
től és szívesebben látta, mint a többit. De 
a nagyasszony erre sem indult meg.

Történt egy napon, hogy Zakariás 
uram súlyosan megbetegedett. A környék
beli kilurgus azt mondta, hogy napjai meg 
vannak számlálva . . .

Éva asszony sirt ....
— Mi lelt, asszony?!
Zokogás volt a felelet . . .
— Ne sirj Évi lelkem! Hidd el, hogy 

csak azért patkóink cl, hogy maradjon a 
vörösből a Boriskánk lakodalmára . . . . 
Hallod asszony, aztán hozzáadd ám Bódy- 
hoz .... Fölkelnék a síromból is, ha a 
szerelmeseket elválasztanád . . . Gyere 
ide Évi lelkem! . . Csókold meg a homlo
komat . . . Aztán adj egy kupiezával a 
vörösből, most utoljára ! . . .

A halott utolsói kívánságát teljesíteni 
kell ! Éva asszony egy szót se szólt . . . 
Hozott bort, és odatette a faragott székre 
Zakariás mellé.

— IL j asszony ! ... Egy félév
múlva meglegyen az esküvő! Hallod? Fel
jövök a síromból! szól Zakariás ur s fel
emelte a billikomot és kiürítette.

— Hahaha, — kaczagott a haldokló.
A terem márványairól visszapattant 

a hang.

eszközöltessék, a szükséges vállalkozási 
szövetkezet megalakulására móil és al
kalom nyílik — minden termesztőnek 
örömmel kell eltelnie, hogy az üzér
kedők és uzsorások körmeiből kiszaba
dulhat. s önálló s független állást fog
lalhat el úgy a közgazdaság, mint a 
magán élet körében; örömmel kell 
megragadnia a felhívást, mely őt e 
terén tettre hívja és az utat kijelöli.

Szerencsét, kitartást e mozgalom
hoz.

Néhány szó a gyermeknevelésről.
Sok érdekes értekezést lehet ol

vasni ne in csak a könyvekben, de különö
sen jelen korban a lapok hasábjain az isko
lákról, azok rendezéséről, s a nevelésről, 
melyek elegendő útmutatást adnak kinek- 
kinek teendői körében. E becses lapok ha
sábjain is többször találkoztam ilyféle tlié- 
mákkal, kivált a jeles Ujfainssy remekül 
irt erről. — De tárgya engemet teljesen 
nem elégített ki, azért csatolom hozza
— következőleg —- eszméimet én is.

Kérdést teszek elsőbben is: Honnan 
van az, hogy fájdalom borítja szádja meg 
keblünk érzeményeit, a sok neveletlen, er
kölcstelen gyermek látásán, akik hányát
— homlok rohannak a vész torkolatához e 
nagy világban? — Mi ezeket korántsem 
az iskolában, hanem a nevelés szent ügyét 
maguk előtt nem tartó hanyag s vigyázat
lan szülőkben keressük; abban, hogy szá
zadik sziiie is alig érti — kivált a nép 
miveletlenebbosztályaiból; —miképp kellene 
gyermekeit nevelni, hogy becsületes, derék 
és dicséi etre méltó polgár, vagy polgárnő 
növekedjék belőlük ?

Hány szülőt tudnánk felhozni, akik 
miután gyermekekkel áldottak meg, legel- 
söbben is, mihelyt beszélni kezdettek, ká
romkodásra tanították meg őket ima helyett 
ugv, hogy szeme-szája elbáuiuit az ember
nek, a szerencsétlen nevelésű kis gyermekek 
ajkok s nyelvük kitörésein ! — Hányákat 
tudmink felhozni olyakat is, akik immár 

, rossz útra indult gyermekeiket, nemhogy
i ......... • ..i .

— Haha, haha !
Aztán kiszökött az ablakon s a hesrv- 

oldali híres viszliangban veszett el............
— Haha!
Éva asszony a hármas visszhangra 

összerezzent . . . Fölpillantott, s ott feküdt 
elölte Telegdy Zakariás kaczajra to/zult 
arczezal, mozdulatlanul ....

.................. Meghalt .... Eltemet
ték . . .

Éva asszony szive kemény lett, mint 
a kő s Bódy Jánost elutasította, mikor 
lányt kérni jött. Hiába bizonyítgatta Bódy, 
hogy Zakariás uram még életében elje
gyezte őket egymásnak, hiába mutatta a 
jegygyűrűt, melyet Boriskától kapott . . .

— Adja vissza kelméd a jegygyűrűt! 
Én vagyok a lány anyja, én parancsolok.

Bódy nem adta vissza a jeggyürüt, 
hanem szomorúan távozott . . . Fölkereste 
az öreg Zathureczky Mátyást, Telegdy uram 
Eonorutn inspectorát s elpanaszolta neki 
a bajt.

— Solise búsulj öcsém! Tied lesz a 
leány ! . . .

— Igazán mondja, bátyám?
Itt a kezem!
Bódy megvigasztalódva távozott ! .. . . 
................... Másnap egy világtalan 

embert vezettek özvegy Telegdy Éva elé 
. . . Levelet hozott a nagyasszonynak . . .

Éva asszony mohón bontotta fel a le
velet, mely hangzott vala pedig a követ 
kezőképen !

, Lelkem Évi!



engedelmesség, Hiedelem s erkölcíiség tiszta 
egyenes Htjára vezették volna — oktatva, 
tépve ki belőlük a konkolyt; liánéin neve
lési rövid feleletül ezt adták : „majd meg
érik az eszük" ! — .Meg ám, de hogyan, 
mire s mikor?! így oltja sok szülő be
léjük a rossz magvat, többnyire zsen
ge korukban ! mely gyökeret vervén : 
mit ieliet aztán egyebet várni ké
sőbb tőlük ; semmit mást, mint eltévesztett 
nevelés által származni szokott erkölcstelen 
következményeket, melyeknek vége ren
desen az szokott lenni, hogy mivel kisko
rukban nem ügyelnek gyermekeikre s 
nevelésükre: nagyobb korukban már nem 
bírnak velük; mert már ekkor még szüle
ikre is fel merik emelni kezeiket. — Ily 
nevelésiiekböl aztán lesznek idővel olyak is, 
kiknek később bitófa emeltetik erkölcste
lenségük gyászjiitalmáu), — a szüléknek 
pedig tiszteletül!

Ilyek sokszor a rossz nevelésnek kö
vetkezményei s annak, hogy sok szülő 
nem tud, nem ért a neveléshez. Ez 
indokból bátorkodtam felállítani azon alap
eszmét, mely e szerény munka minden 
során végig húzódik.

A gyermek nevelésnek első korszaka 
a zsenge kér, mely mindjárt a bölcső 
után veszi kezdetét. < >ly korszak ez rájuk 
nézve, mint a zöld kalásznak szemtermő 
ideje, mikor virágzásával mag kezd kép
ződni benne és mint a gyönge facsemete 
kora, melyben a vékony növény mindenfelé 
hajlong, ha a természet szele rá fiival.

Sokan azt mondják, nem lehet még e 
korban nevelni, tanítani a gyermeket, mert 
még ekkor semmire sem lehet velük bol
dogulni : éretlenségük miatt ? ! . . . Igaz, 
hogy mikor még csak beszélni kez
denek s tudnak : tiszta Ítéleti össze
függést alkotó tehetségeik nincsenek ; 
de azért ne higyjük, hogy ne lehetne őket 
képezni, tanítva nevelni, gyönge elméjük
höz képest alkalmazottal!, sok jó ismere
tekbe avatni?! Mert szabad legyen fel
hoznom, hogy ha még az erdők vadrengete
geiben harsogó fenevadak kicsinyeiket is 
ez idő korban lehet szelídíteni, szoktatni, 
sőt tanítani: akkor mennyivel inkább lehet 
az Isten képére teremtetett, természettől is 
nemesedésre hajlandó s tökéletesedésre hi
vatott emberek szelidséggel s okossággal 
biró, járni s beszélni is tudó gyermekeit 
képezni, nevelni !!

(Folyt, köv.)

Budapest 1888. szept. 6-
Vége van a nagy vakácziónak, a „dolce 

far niente" az édes semmittevés hőn szere-

tett időszakának. Szünet után most már 
hozzá kell látni a munkához újult erővel 
és lankadatlan szorgalommal.

A kisdedovók, gyermekkertektöl az 
alma materig megnyitónak a tudományok 
csarnokai.

A főváros bővelkedik mindenféle ál
lami, községi fővárosi, nyilvános, ma
gán, felekezeti, elemi, polgári, közép, 
szak stb. féle iskolákban és intézetek
ben. Mindezek annyira frekventáltak, hogy 
mindenütt jutott egy szép kontingens az 
elutásitásra is. Nincsen hely, ez hangzik 
mindenfelé, jóllehet felállítanak parallel osz
tályokat a „C“, sőt mi több a „D“-ig is. 
Hja! Sok a tudomány jelölt. Hiszen csu
pán az egyetemen, inskribaitak száma a 
4—5 ezer között ingadozik. Budapesten 30 
ezeren felül részesülnek oktatásban. E tul- 
tömöttség egyik 48-as vívmányunkat káro
san alterálja az egyetemet kivi vé. A tan- ; 
szabadságot értjük, mert mifele tanulási 
szabadság az, hol az a monopólium jelie
gével bír, hol csakis különös protektio 
utján lehet bejutni egyes intézetekbe, hol 
az idegeneknek, különösen az ailami közép
iskolák alsó osztályaiba bejuthatni a lelni 
tétlenséggel határos.

Hiába nem eléggé nagy világvárosnak I 
ez a mi BudapestiliiK, hogy külső fiziogno- i 
miáján meg ne lássek, hogy megérkezenek 
a Bukovay Abszik. Igen itt vannak, sőt 
a gyakorlott szem felismeri ezek supple- 
mentumát, az ország különböző pontjain 
érettségizett balekokat is, mert a jogász, 
vagy más fakultá beli rekrutának ez a 
neve, hogy 2 évre rá kozák váljék belőle. 
Örülnek is a sarkiak, az express, bizomá
nyos népszolgák, hogy itt vannak a jogá
szok, a téns ifj' urak, az ő legliálásabb 
kuntsaftjaik. Mert ülve bár, keresve nem, 
sarki posztjukon mégis, megjelenve szundi
kálták át a tétlen kánikulái idényt. Most 
pedig tettre fel, ki egy Pulszky észjogot, 
ki egy felöltőt, ki egy illatos „rendez-vous-ra 
megidéző levélkét iparkodik rendeltetési 
helyére juttatni.

A belvárosban a képviselöház elnöké
nek felhívása daczára még nem indultak 
meg a választási mozgalmak, holott ép 
ezen városrészben, a Lipót-utczában a fő
városi központi választmány székhelyének 
átellenében már nagyban foly az alkotmá
nyos liarez olvasóköri elnök megválaszta
tása tárgyában. A két tábor, (mert kettő 
van) minden pontján nagy az agitáezio, ka- 
paezitátió. Heves küzdelem mindkét rész
ről. Éljen Jászy Viktor itt, éljen Hegre 
Miklós hangzik ott. A álasztási jelvények, 
kokárdák, mindenféle szinii falragaszok, 
heves gunyoros satirill -martiniig, felhívá
sokkal. Akár csak egy igazi követválasz,- 
tás. Még csupán a múlt évben az „Egye- ( 
térni Lapok" által szőnyegre hozott fiók
parlament szükséges, hogy theoretice és 
praktice erősödötten léphessenek ki a le
endő honatyák a nyilvános és önálló élet
hivatás sikamlós terére.

Hossz hangulatot keltett a csak néhány 
hó előtt kinevezett Báltér hadügyminiszter 
ukáza, mely ugy anis az önkéntesektől, ille
tőleg a tartalék tiszti vizsgára jelentkező

aspiránsoktól az eddiginél még szigorúbban 
követeli a német nyelv tudását. Az önálló 
magyar hadsereg, a magyar vezényszó csak 
ezután is piiim desiderium marad, holott 
mint, ez most egy memorandumból kitűnik 
a külön hadügyminisztérium és az önálló had
sereg opportunitását boldogult. Trefort Ágos
ton már 2(5 évvel ezelőtt a (>7-es kiegyezést 
megelőzőleg kifejtette.

A fúzió előtti és utáni állapotokat hu
morosan jelző, de a mostani viszonyokra is 
aktuális leveleket tesz közzé a ..Pesti Napló", 
melyeket szintén egy főispán intézett a 
belügyminiszterhez, llogv váljon eljutottak-c 
ezek a ezimzetthez, arról hallgat a krónika.

A főváros törvényhatóságának köz
ponti válaszsztmánya i. hó 24-re tűzte ki a 
I\ . kerületi választást. Nagyban emlegetik 
Kaas bor báró jelöltségét.

Háborús löporszag nem tölté be <• hét 
politikai légkörét. Mindenütt a béke hym- 
nusok zengenek. Az orosz, nem akar háborút, 
a bolgár kérdést szeretné békés utón, diplo
matikus tárgyalásokkal megoldani. (Lgyan 
hányadszor már ) Két franczia miniszter 
Floquet a miniszterelnök és Krantz a ten
gerészeti miniszter is a béke húrjait pörge
tik. Kijelentették ugyanis, hogy a manőve
rek és hajóraj mozgósítások nem viselik 
magukon a háború jellegét.

Felhagynak a meddő jegyzékváltások
kal is, Crispi ugyanis nem szándékozik a 
(.loblet által legújabban kibocsátott jegy
zékre válaszolni és igy a „Maszszatiah" kér
dés, az olaszok és a francziák e „bolgár 
kérdése" egy időre letűnik a politikai dis- 
kussio színteréről.

A politikára is gyakran alkalmazható 
ez a franczia példabeszéd: „Cheréhez la 
fémmé". Különösen legújabban a fejedelmi 
hölgyek roppant befolvaso'aák a politikai 
konstellácziókat. Hiszen eléggé ismeretesek 
a német viszonyok Bismarck és A iktoria, 
jelenleg Frigyes császárné, valamint ennek 
anyja az angol királynő közt antipatikim 
érzelmek. Ott van Natália szeib királynő, 
ki nemsokára elveszíti ezen hangzatos czi- 
met, mert a konzisztorium biztosan ki fogja 
mondani a válást.

Most, az egyszer a nők szintén a béke 
jelét adták, már t. i. a fejedelmi nők és 
szövik a politikát. Gmundenben a Salz- 
kammergut e gyönyörű tó partján találkozá- 
nak az orosz czarevna, a walesi herezegnő, 
és az immár felgyógyult Thyra herezegnő 
mindhárman testvérek és a dán király Ke
resztelj' leányai. A courtoise szép jelet adá 
felséges uralkodónk mikor e magas vendé
geket magas látogatásával kitüntető.

Mint érdekes liymen híreket felemlí
tem végül, hogy a német császár lmgál, 
Zsófia herezegnőt eljegyezte Konstantin 
görög trónörökös, a dán király unokája, 
Alexandra görög királyi herezegnőt, a gö
rög király legidősebb 18 éves leányát pe
dig Alexandrovics l’ál orosz nagyherezeg, 
a czár legfiatalabb öcscse jegyezte el.

E békés híreket még Bismarck le
mondásának Ilire sem volt képes lerontani. 
Ma jd éld ül !

Fővárosi levelező.

' Különfélék.
— /A lévai főgimnáziumban az 188%-ik 

I tanévié eddig felvétetett 235 rendes és 4 
i magántanuló és pedig az 1. oszt. 51; a II.
■ oszt. 4.5; a III. oszt. 32; a IV. oszt. 30
i az V. m .t. 28; a VI. oszt. 23; a VII;

oszt. 11; a Vili. oszt. 17.
— Színház. ■— Szombaton, aug. hó 1-én, 

Bokody né Máthé Búza jutalmára Dumas 
Sándor legújabb 3 felvonásos társadalmi 

1 sz.b.n.iivc „F ran c i 1 1 on" került szilire 
. közepesen telt ház elölt. Eltekintve a fran- 
I ezia i,.ü ogy-két sikanrósságiól, a darab 
j — egyszerű tartalmának helyes kidombori- 
I taxa és ügyes színezése áltál — közönsé

günkre eiég jói licnyomási gyakorid;. B o- 
j kod y né I ranciuc de líivirolles szerepé- 
' ben < kszezellalt. A -szerep teljesen m.-gfe.<4 

szei e- ! iirenek. ((szinte elismerésben része
sítjük ót ez esti játékáért, mert szerepében 
a férj iránti odaadó szerelmet, az emésztő 
féltékeny séget s az ebből kifolyói bo.sz.ut a 
művedet legm-igasabb fokáig emelte. A ...... . > ° °, többi szerepűbe p’d betanult, szerepeikkel 
es iiö’J’cs játékukkal szintén nem maizdtak

; háttérben. — \ asá r na p, c lm 2-án, a
■ rossz idő miatt nem volt előadás. — II é t- 
I f ő n, szept. 3-án, Moliére est volt. Adatott

,. II ar p a gon“. A kevés számmal jelen 
Volt közönségnek ez este is bő alkalma 

i n.yHt gyönyörködni Bokody (Harpagoii) 
i művészetében. Legmegrenditobb halast kel- 
| tette azon jelenetével, midőn kertjében el- 
| rejtett kincses ládájának eltűnése feletti
■ fajdalmában csaknem őrjöng. B o k o il y n é

(hrousine) és Krasznayné (Eliza) szo- 
j kott szeretetreméltó játékukkal emelték a 

sikert. A férfiak közül kiváltak: Kiss 
((.leante) és Kőrösy (Jakab mester.) — 

i K ed d e ii, aug. 4-én, A r a n y o s g y Jó
zsef jutalomjatéka volt, a mikor telt ház 
melleit eiöadatott Hatkai L. népszínműve 
„1*  el hő Ki a ri“. Klárit Krasznayné ját
szotta a nal i megszokott keltemmel. I gv 
magán dalai, mint a Fátyol Ferkóval (Kissj 
énekeit kettősei a legszebben sikerültek, 
miben tagadhatlaiiul nem kis része volt a 
napok!,o.i hazajött S ;í n d o r n a k, ki ze
nekarával a legügyesebben kisérte a nép- 
da ókat. A r a ny o s sy Istókét adta. Já
téka, i..‘ különösen dalai elénk tetszésben 
részesültek. Katiczát, II o r v a t h liózsika 
mint vendég, élénken személyesbe. Alakja 
rokm eves. Nem erős, de kellemes hang
jav:.’ t- no zór aratott, tapsokat. Igvekezet-

’ > . m. oríat áltál szép jövőt biztosíthat
HkiU:, ...... B o k o d y n é Viola Évája és
í\ <( i <» s y ii c Aha György né je tökéletes
VOit. ' t . Adumban K ő r ö s y kissé tul-
: otl. . i id inas hangbód kevesebb is elég
!<-J, A ■<'1 ■ ■ 'i 18 z e r d ii n, aug. 5-én, ..A
Ív U t Íl i n c z a u“ volt szilien. A har-
niiiiCz. < Ve n át halálos gyűlöletben élő két

. stvért B o k o d y és A r a- 
i. Bokody .lenn szerepében utol- 

i , .t, de Jaiple szerepe Aranyoi- 
sy11-1 - erős. Kit ircsei B ikodvval szem
ben I. z.ör halványak voltak. Kiváló elis
mert s: t . itemclnek B o ko d y n é, ki l.ouisc 
szerepeben remekelt és Kiss ((íeorges),

A vén kukacz Mózsi éppen most kuk
kant be ide a menyországba ! Azt a hirt 
hozta, hogy nem akarod a lányomat oda
adni Bódv .Jánosnak ! Azt mondom, hogy 
odaadd, mert biz Isten eljövök!

Kelt az l r Szent Meny országában a 
mai napon.

Nemes, nemzetes és vitézié Zakariás 
Telegdy de eadem e)e ....

Éva asszonynak égfelé állt minden 
hajaszála! . . . legelőször is az övéhez ka
pott, ahol egy csomó között függött az ősi 
családi pecsétnyomó, egy tiz latos arany
gyűrű képében.

A levélen pediglen ennek a pecsét
nek a hű lenyomata volt rajta, tisztán ki
vehetően . . . Éva asszony majd megőrült 
ijedtében, mert fölismerte a férje ákonl- 
bákomjait is.

Semmi kétség! Ez az ő saját keze- 
irása . . . Az Írás meg friss, mintha épp 
akkor porozták volna le.

— Honnan vetted ezt a levelet, 
kérdő a világtalantól ?

— Az utszélen álltam nagyasszonyom! 
< >tt nyomta kezembe valaki, még pedig 
valami fiatal gyermek, mert a hangja olyan 
tiszta volt, mint egy kis angyalkáé.

Az öreget elboesájtották. Éva asszony 
bezárkózott szobájába és másnap, mikor 
ki.) ött, mintha ősz iiajszálak vegyültek 
volna sötétbarna fürtéibe ! Az arcza ha
lott hala vány volt.

— De szive kemény maradt. Hiába 
sirt előtte Uoriska, most még jobban elle
nezte a házasságot ... A levélről senki
nek sem szólt.

Két hét múlva megint beállított a vi
lágtalan. Ismét levelet adott át, mely igy 
hangzott:

Asszony! Éppen most nyergelik a pej- , 

kómát. Rögtön indulok Telegdre. Mar re
gen ott lennék, lm elmek a Szent Péternek 
nem volna olyat, kitűnő vörös bora, mely
hez képest a mienk Kis Miska ! Ilo.'nap 
ott leszek !

Kelt az Er Szent Meny országában a 
mai napon. Zakariás.

Éva asszony odalett az ijedtségtől.
Elájult s a vén kilurgus sokáig tapo

gatta a nagyasszonyt, de nem tudta, hogy 
mi baja van.

A levél megint titokban maradt . . . .
Bódy Jánost azonban elhivatta i nagy

asszony és ágya fölött adta kezébe a 
Boriska jobbját.

— Legyen a tied ! Nini a te érdé- 
med ugyan, de azért legyen a tied ! Tudom, 
hogy ebbe belehalok, de azért legyen a 
tied . . .

Pedig dehogy halt bele !
Két hónap múlva meg volt az esküvő. 

Éppen pünkösdhétfőjén. Éva asszony is ott 
volt s tétova szemeit végigjártatta a nász
nép sorain.

— Nincs itt. nincs itt !.. mondogatta 
magában.

A kastélyban nagy lakomát csaptak, s 
már a táncz is járta, mikor bevezették a 
világtalan koldust, aki a menyországi leve
leket hozta. Most már egy egész csomagot 
adott át a nagyasszonynak egy levél kísé
retében.

„Évi lelkem ! — igy szólt a levél — 
Mégis csak megtréfáltalak! Itt van a többi 
levél is, amit még halálom előtt irtain. Rejtsd 
el, hogy senki se tudja meg . , . . Szerbusz! 
Zakariás.11

A nagyasszony azt se tudta, hogy ne
vessen-e vagy dühöngjön. A csomagban benne 
volt még vagy tiz levél szép sorrendben. 
Mindenik niellett egy lap papiros, melyen 
az átadás napja vo't megjelölve.

Éva asszony nem szólt semmit ...
De odabenn az ivóban Zathureez.ky 

Mátyás uram, a bonomul inspeetor éppen : 
most mesélt egy történetet holmi tu'vilagi I 
levelekről, mely harsogó, kaczajra fakasz
totta a borozó, férfi népséget.

A viszhangos hegyoldal is kaezagott
mint akkor, mikor nemzetes uram kika-
czagta a lelkét.

— Haha, haha !
G-elléxi

Kinek bizalma nincs többé.
Kinek bizalma nincs t'ibbé önmagát oz,
Kinek a létezés már több munkát nem hoz, 
Ki már mit sem kíván, kit mi sem fenyeget: 
A halálra megért, paknelhat és — mehet.

Nap nap után láthatjuk azt újra, 
llogv a böks is jut gyakran tévútra.
S hogy a vágyak és a bánat között. 
Mimiig egy nagy bolondság rejtőzött..

Miért panaszkodni másra?
Élni idegen rovásra?
Magunkkal elég a bajunk,
Kiizdjiiak és ne panaszkodjunk!

Önhittség és hunyászkodás
Fészke: ugyanazon tojás.

( Németből.) 
<4. Gy.

Kongó utazás.
Eb, mit Széchenyi utazása — Sza- 

markaml, — vagy Sfanloyé a Kongó vidé
kén? — Tessék utazni úgy, mint én !

Te jes életemben szerettem az utazást.
Diákkorom bő alkalmat nyújtott e 

szenvedélyein táplálására. Bejártam az or
szág nagy részét: megmásztam a lomniczi 
csúcsot s bebújtam az apatini másfélöles 
kenderekbe; ettem hegyaljai szőlőt, a mi
től összetapadt a két ajkam, és gugácziai 

esnesorétkát, a mitől még most is savanyú 
az ábrázatom; ellátogattam a lófő testvé
rekhez és a kunsági brúdere ahoz.

Nem Iraba mondta édes aulám, mi
kor gverekkorunkban faggattuk : hogyan 
és mikép le tünk mi? ,.A gólya költött 
édes gyermekeim benneteket; mert ez a 
vándormadár-természet mint az őt testvérbe 
átment. Legalább mikor felnőttünk s a csa
ládi fészekből kirepülünk, mind az öten 

. mas-iaas tájékon szállniuk meg.
E i felső vidéken telepedtem, meg, bá- 

| tyam, Gyurka az Alföldöli; a leányokat is 
, más-íná' vármegyébe vitte a Katalinka-bo- 
I gárka férjhez.

K r, hogy mikor az ember megnősül, 
j természete is megváltozik. \ ándorm.idárbód 

haziszaini assa leltem. Ollhou íiltem, nem 
tudom én miért, l’edig lett volna elég al
kalom az utazgatásra. A három sógor, az 
ország három részéből meglátogatott; v sz- 
szakértek és várták a vizitet. Gyurkánk is 
erősen h.tt, lmgy látogassam már meg. O 
nem jöhet, mert hivatalnok. En független 
vagyok, magam ura, kinek senki nem pa- 

I raucsol ; vakácziót adok magamnak, mikor 
akarom.

— Hej ! öcsém — szúrta oda csábi
tóul - milyen dohány terem itt ? ! — Pe
dig van ám, három nagy góréval !

Ez határozott. A sógorok trafikot szí
nak, Gyurka úszik a sziizdohány tengeré
ben. Nála kezdjük.

Meguntam ezt a trafikot. Eddig füzes
gyarmatit szittam. De ez a nagy pipáju, 
kevés dohányu kormány megirigyelte a sze
gény gyarmatiak sorsát, kik a dohányból 
éltek. Igaz 1 frt 50 kiért adták egy fon
tos ftsomócskáját, melyért a zsugori kormány 
csak tizedrészt fizetett nekik ; hat.em aztán 
az olyan dohány volt, hogy mikor rágyúj
tottam az a lvaro.1, a szointzédfaluboii mos



ki az egész darabon át, de különösen az 
utolsó jelenetben, midőn atyját a kibékülés
re iparkodik rábírni, jeles tehetségének te
tőpontján állott. — A színkör majdnem 
i res volt. — Csőt ö r t ö k ö n, szept. 6-án 
lb,öle John jól ismert vigjátéka „l’ry 1*  á 1“ 
adatott. A cziinszerepet természetesen B o- 
1, o d y játszotta ; de vájjon ki is tudna 
jobban s koinikusabban kotnyeleskedni, mint 
ő ? Igen kedves l’hoebe volt B o k o d y n é, 
l.i K r a s z n a y n é v a 1 (Eliz) sok jele- 
i etet kellemessé és élénkké tett. — Tegnap 
1! ofebérke volt színen; ma pedig ada
tik : A z i g m á n d i k i s p a p.

— Színészeink — mint értesülünk — 
meghosszabbították Léván maradásukat s 
még nyolcz előadásra bérletet nyitnak, 
melyben többnyire uj s Léván inég nem 
t.i'.o t müveket hoznak szilire, milyenek: 
N a g v z á s h ó bort j a, lí o s etilt r ancz
< , G ii I d e n s t e r n, Kis s z ó ra koz ott, 
B a g d a <1 i h e r e z e g n ö, Lili, stb. A 
nvolez előadásra bérelhetni: I. rendű zárt- 
s/.i két 5 írttal, II. rendüt 3 írt 50 krral. 
A.: előadások — a hűvös esték miatt — 
a: _< >roszlán“ vendéglő nagytermében lesz- 
n-k megtartva. — A társulat eddigi mii- 
J öltése meggyőzhette közönségünkét arról,
l. ogv ugy változatos és szép repertoárja, 
mint a színen volt darabok korrekt előá
llása által megérdemli a legmelegebb pár- 
to'- t. A még hátralevő, rövid czikliisra is 
ajánljuk a derék társulatot közönségünk 
ügy l miébe.

— Szerencsétlenség a gyakorlaton. A 
Léván állomásozó honvédség egyik iőhad- 
mig*  át, Ii o s z n ti k y Bélát, nagy baleset 
érle- e hó 1-én a gyakorlat alkalmával. A 
iő'iudnagynak, ki roham közben hirtelen 
im .fordult, a sor szélén álló katona oldal
tégy vere véletlenül belefuródott jobb sze- 
nii -l>■■■ A közkedveltségii főhadnagy balese
te általános részvétet keltett. Állapota nem 
veszélyes, de megsérült szemét teljesen el
vesztette. — Mint értesülünk — a sze- 
1 eiiesétleuiil járt főhadnagy 700 frtnyi pén
zű val lép nyugalomba.

— Fontos rendelet jelent meg a hiva
talos lap csütörtöki számában. A tűzren
dész e t i szab <á I y r e n d e 1 e t, melyre
m. gy szükség is volt s a melynek kiadását 
töoii értekezlet előzte meg. A kész rende
letit a belügyminisztérium vezetője: báró
< Irczy Béla most azzal küldötte meg a 
törvény hatóságoknak, hogy annak teljesíté
si t szigorúan még fogjak követelni. A sza- 
ba yzat főbb pontjai a következők : minden 
lia óság köteles saját területére építkezési 
szabályrendeletet alkotni ; szigorúan kell 
venni a kémény seprés dolgát; a hol szűkén 
van a viz, a község köteles a tűzoltás 
c.. ’jaira külön kutat, vagy usztatót csi
náltatni ; meg kell követelni minden na
gyobb építkezésnél, hogy- ássanak kutat is; 
mii. len község köteles tüzoitószereket tar
tani s ha a község legalább ötven házi ól 
áll, tartani kell szívó fecskendőt is, 60 
méter tömlővel ; évenként legalább egvszer 
meg kell tartani az általános tüzvizsgálatot 
is, lfe a mi legfőbb újítás: jövőben a t ii z- 
o 1 t ó s á g k ö t e 1 e z ö minden köz

tér .s kereste : honnan árad az a fölséjies 
jó illat? — Nem csoda, hogy a vizslaorru 
iináncz két mérföldről is felszimatol a s el
kobozták fólmázsányi dohányomat s meg- 
li ttettek harmadfelszáz forintig.

Azóta datálódik a tinancziális siily edés 
— a kormány kasszájában. A szabadalom
tól megfosztott gyárin itiak átka sújtja. Nincs 
áldás az ily rablógazdászatoo. Nő, nő a 
rengeteg defiezit, mint a szegény ember 
nadrágján a folt.

Két csomó maradt még, a mit édes
anyám orvosságul dugott félre, hogy ha 
ökleiét bánt a háznál valakit, mézzel kenve, 
a fájós oldalra tapasztja a dohánylevelet s 
minden egyéb orvosság felesleges. Ebből a 
megmentett irmagból tevegettem egy-egy 
csipetnyit sáfrányul a tratik közé, az adott 
neki valami kis becsü'etes izt. De már ez 
is kifogyott, a gyarmati termesztését pedig 
a kormány örökre beti'totta. Egy szakasz 
iináncz sóval hintette be az áldott jó ker
teket, azóta csak muszka tövis nő bennük. — 

Ergo, megyünk Gyurkához.
— Mikor szedkőziink ki, asszonyok? 

kérdem feleségem és sógornémat, ki jóval 
idősebb volt az én hitvesemnél.

Mert válogatott a pálezának valókban 
s végre kiért az erdőből s ide vonult a 
húga árnyékába.

— No hála isten .' — ugrott fel a só
go né — végre elhatározta magát, kedves 
sógor, az utazásra!

Persze, ő akar örökké utazgatott s 
vendégeskedett] volna. Azt hitte, hogy igy 
majd csak belebotlik valami szerencsébe. IIa 
mindig otthon ül, micsoda szerencse érhetné 
egyéb, mint hogy néhány tyúktojást ta- 
^ál a szénás padláson ?

Szívesen kihagytam volna 1 erézt (igy 
hittak a sógornőt) az úti programúiból, de 

1 fe'eségem . . . Nos hát, azért hijják fe e- 

s é g r e. Kivétel nélkül minden községnek 
bírnia kell tűzoltókkal. 11a önkéntes tűz
oltó-egylet nincs, tartani kell díjazott tűz
oltókat. S mindennek legfölebb egy év 
leforgása előtt meg kell történnie.

— Valló János, a Duna balparti 
vidékének méhészeti vándortmitója — mint 
értesülünk - lakását állandóan Lévára 
tette át. — Szívesen üdvözöljük körünkben.

— Szent Benedek és vidékét szeptem
ber hó 2-án megint felhőszakadás és arviz 
pusztította. Nem volt ugyan olyan nagy
mérvű, mint az augusztus 18-iki, de 8 órán 
át csaknem szünet nélkül szakadt a zápor. 
Ma reggei Szent-Benedeken a Garam mel
letti réten szekerek, sértés ólak és kapuk 
tanúskodtak a hívatlan vendég nagy-mérvű 
garázdálkodásáról. A meredek szőlőket ta- 
talajostul tőkéstül lesodorta, az alant fek
vőket pedig ugy beiszapolta, hogy a tőkék 
nem is látszanak ki. A kerti ültetvények 
iszap alatt rothadnak. E katasztrófa a szó 
teljes értelmében tönkretette a szántófölde
ket inelvek ugy látszanak, mintha művelve 
soha sem lettek volna.

— Honvédeink az őszigyakorlatok 
végzése czéljából e hó 5-én a reggeli órák
ban mentek Nyitrára, hol e hó 24-ig ma
radnak.

— Fiílokszeravészt 1887.végéig hazánkban 
810 községben konstatáltak hivatalosan. Az 
1887. év folyamán a fertőzött községek 
száma 238-al, vagyis 24 százalékkal gyara
podott. E filloxera vészes községek 38 vár- 
megve területén fekszenek és pedig 74.) a 
szorosabb értelemben vett Magyarországon, 
68 llorvátb-Sziavon országban. A filloxera 
első felfedezése, t. i. 1875. óta hazánk terü
letén eddig összeson l.>2,.>.>2 kataszt. 
hold szőlőt lepett meg, a melyből 55,915 
kataszteri? hold már egészen megsemmisült, 
részint a filokszera pusztította el, részint a 
tulajdonosok vágatták ki.

— A német császár Bécsben. — Mint 
a ,.l ester C'orrespondenz-“nek jelentik Pécs
ből, ott már előkészületeket tesznek a né
met császár fogadására, kinek ottlété al
kalmából ki akarják fejteni az egész földön 
nem található azon teljes fényt, mely
császári és királyi udvarunk nagy ünnepé
lyességeit körülragyogni szokta. A magyar
országi méltóságokat és fönemességet meg
illető fényes szerepről is gondoskodva van.

— Sztrakay Norbert, budapesti jóhirü 
vivómester, ki egyúttal a lévai torna- és 
vivóegvletnek is állandó vivómestere, e na
pokban Lévára érkezett és e hó folyamán 
vivási oktatásban ,1'észelteti az egyesület 
tagjait. — Üdvözöljük körünkben!

— Névváltoztatás. Z s i v n y József, 
a lévai in. kir. adóhivatal tisztje, nevét 
Zsolnayra magyarosította.

— Remidet a pálinkamérésekben Tudvale
vőleg a szesz és pálinka árak szept. 1-től 
te'eraesen emeltettek. Persze ezt tudta, aki 
újságot s..okott olvasni, de általán még sem 
volt köztudomásra hozva a nép alsóbb ré
tegei között, azaz ott, honnan a pálinka 
fogyasztók zöme kerül. E miatt azután 
volt is nagy riadalom a pálinkamérésekben, 

ségnek a férfiú élettársát, hogy fele akarat 
az övé.

Teréz is jött.
Ha mégcsak maga jött volna; de mi

kor az ily nekibusult liajadonok mindig ren
geteg podgyászszal járnak. Valami hétféle 
dobozi és bőröndöt rakott fel.

M agam is föltettem egy hatalmas bő
röndöt.

— Ezt telerakom — gondoláin — do
hánnyal. Félmázsát beletömlictek. Az elég 
lesz egy évig. Akkor újra leutazunk az Al
földre. így veszek kárpótlást a kapzsi kor
mán von el ragadozott füzesgyarmatimért.

Szeptember közepe felé járt. Hűvös 
esték, de forró napok. En a bundát, a nők 
a kabátokat s nagy kendőket is elvittük. 
Megr akodtunk, mintha expedícióba indul
tunk volna a Kongó- vagy sarkvidékre.

Mikor harmadnapra oda értünk, Gyurka, 
alig tudott a sok csomag közül kisza. 
baditani.

Csakugyan pompás három góró do- 
bánva volt. Nagyrészt már a szárításon át
ment, csomagolva, osztályozva.

— Ez a muskotály! — gyönyörű
aranysárga halmazra mutatott. Ebből végy

— Majd megkóstolom; a melyikből 
megtetszik.

Két napig pipáztunk. Aztán vissza- 
indulánk.

Gyurka előző este megtömette a bő
röndöt, a magáéba pedig meghagyta, hogy 
az aktákat tegye be a cseléd; mivel ö is 
jön velünk az első vasúti állomásig, mely 
egyszersmind a megyei székhely. Gyűlés 
lesz s ö megyei számvevő.

Beültünk a kupéba. Elhelyeztük a 
sok dobozt, bőröndöt.

A végső perezben még egy utas, egy 
financz lépett be.

Ki nem állliatom ezt a nácziót, mi

mikor fizetésre került a sor. Sok helyen 
össze is vesztek a korcsmárossal és keres
kedővel s nem akarták elhinni, hogy az 
törvény. — „No, ha törvény — mondták 
oda egyesek nagy mérgesen — akkor igya 
meg drága pálinkáját maga a kormány!
— Bár ugy lenne, hogy az áremelés miatt né
pünk leszoknék az emberelő túlságos hasz
nálatáról!

— Rövid hírek. — Katonai 
lóvásár lesz tartva e hó 19-én Érsekújvá
ron. — Nemzetközi női kongresszus lesz a 
jövő évben Parisban a világkiállítás alkal
mából, melyre hir szerint mintegy 25,000 
nőt hívnak meg. — A postai tájékoztató, 
melyben minden megvan, amit a táviratok, 
levelek és csomagok feladásánál a k özön- 
ségnek tudnia kell, 2 krajezárért kapható 
minden postahivatalban. — Báró Hornig 
Károly, veszprémi püspök felszentelése, 
melyet Simor János herczegprimás végezett, 
tegnap ment végbe nagy ünnepélyességgel.
— Ausztriában a hét folyamán nagy árvi
zek voltak, melyekről sok szomorít részle
tet közölnek a lapok. Több helyen számos 
emberélet is esett áldozatul. — Az ameri
kai kivándorlás elé most már maga Amerika 
is akar nagyobb gátat vetni. Meg akarják 
nehezíteni a letelepedést, hogy ne az euró
pai társadalom söpredéke s a vagyontalan, 
elkeseredett nép keressen ott uj hazát. — 
Poroszország községei évenkint 100 millió 
márkát költenek tanügyi czélokra.

a i*n  ó sÁ<. o K.
— Rovatvezető Zuhany. —

Paradicsom. — Barátom, az en házam 
valóságos paradicsom. — Hogyhogy *?  — Az ón ne
vein Adám, a feleségemé Éva ; az anyósom pedig 
a — kígyó.

Kerülő utón. — U r : Szereti nagysád a 
sült pókot ? — Kis a s s z o n y : Brrr, milyen utá
latos L’ r: No lám, én is utálom, mennyire össze
illünk .... boldogítson kezével.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

I.
Nyugtázás.

Tóth Zsiginond ur, lévai szolgabiró a 
néki megállapított 3 frt tanuzási diját 
a „lévai kórház kápolna alap“-javára aján
dékozván, midőn ezen összeg átvételét nyug
tatom, egyúttal a nemes ajándékozásért az 
ügy nevében ezennel hálás küszönetemet 
nyilvánítom.

Léván, 1888. évi szeptember hó 7-én.
Mácsay Lukács,

polgármester.

II.
Értesítés.

A lévai torna- és vivóegylet tagjai ér- 
tesittetnek, hogy .8 z t rak ay Norbert bu- 

óta elkobozták drága gyarmatimat. Kelle
metlenül hatott rám jelenléte; kivált az a 
fürkésző tekintet, szaglászó) orr. Ezeknek 
az embereknek minden érdemük az orruk
ban van. Gyurka megrántotta kabátomat. 
Rögtön abban hagytam a pipázást, a bunda 
belső zsebébe rejtve a tajtékot.

A iináncz tekintete Gyurkán akadt 
meg.

— Alázatos szolgája, számvevő ur. A 
megyei gyűlésre, ugy-e bár ?

— Es felügyelő ur? Szintén hivatalos 
ittbau ? — Kérdé Gyurka.

— Oh igen ! lelet! s oda hajolt 
Gyurka füléhez és súgta, de én is haliam 
— nagyszerű csempészet! . . és itt megy 
a vonaton az ipse, kisérni fogom Budapes
tig, ott csípem nyakon ! — s kezeivel ki- 
mimikázta, hogyan ragadja meg a szeren
csétlen Hótást.

Valami hideg futott végig hátamon. 
Ismerem én már az ily nyakonesipést. Nem 
rám les-e ez a tináncz ? Azt nem szagolta 
ki, hogy a számvevő ur testvérem, de 
hogy dohány van nálam, azt lehet.

(Folyt, köv.)

Gondolatok.
Irta; Sir Latin..

Meglopod a jövőt, ha a fiatalságot 
rosszul neveled.

A természet és Isten összekötő kapcsa 
az ember.

*
* *

Az élet mindig oly okos szemeket 
mereszt ránk s mégis csak ritkán értjük 
vagy egyáltalán nem értjük. 

dapesti vivómester úr, egyletünk állandó 
vivómestere Lévára megérkezett és a f. 
szept. hóban vivási tanfolyamot rendez, 
melyben az egyleti tagok díjmentes okta
tásban részesülnek.

A vivóórák október hó 1-sö napjáig 
naponkint (ünnep- és vasárnapokat kivéve) 
reggeli 7—9 óráig a lévai tanitóképezdei 
tornateremben, mint az egylet ideiglenes 
helyiségében, tartatnak.

Léva, 1888. szept. hó 6-án.

Az egyleti igazgatóság.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán4* vendéglőben aug. 26. szept. 9-ig.

Rotvik János, vendéglős, Budapest, — Rotyik 
István, tej kereskedő, Budapest*  — Winckle Lajos, ke
reskedő, Budapest. — Eisert István kir. ügyész, Ar,- 
Maróth. — W deliért Károly, kereskedő, Bpest. — 
Krupitzer Károly, gazdatiszt, Ondrohó. — Kandzia 
Ödön, kereskedő, Lipcse. — Balogh József, kereskedő, 
Bpest. — Kovalik János, kereskedő, Usztve, — Ters- 
tyánszky N., kereskedő, Pozsony. — R ippeport Ru
dolf, keresk., Nyitra. — Tóth Lajos, hivatalnok, Ar.- 
Maróth. — Dworcsák Károly gaz dísz, Gesztőcz. — 
Ötvös Erzsiké, színésznő, Uj-Pest.

Lévai piaezi árak.
Rovatvezető: K ó u y a Józset, váro«kapitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 50 kr, 6 frt 
70 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 50 kr. 
Rozs 5 frt.— kr. 5 frt 10 kr. Árpa 5 frt
— kr, 6 frt 50 kr. Zab 4 frt. 50 kr, 5 frt.
— kr. Kukoricza 5 frt. 80 kr, 6 frt 20 kr. Bab 
5 frt 70 kr, 6 frt. — kr. Lencse 5 frt — 
50 kr, 5 frt 60 kr. Köles — frt. — kr.

Nyílttér.

Farbig, schwarz und weiss Sei- 
den-Moirée von 95 kr. (antii|'.iő inni fran^űsi 
versendet roben- mid stückivoise zollfrei das Fab 
rik Depót G. Henneberg ik. k. Hotfieferant, Zürich. 
Miister uiiigehend. lfi-iefe 10 kr. Porto.

II.

Franczisczi Jánosiiénak Léván aug. 
hó 14-én történt haláleseténél a ni eg- 
ejtett bírói vizsgálat ö n g y i 1 k o s s á- 
g o t konstatálván, arról az ar.-nia- 
róthi kir. törvszék a következő vég
zést adta ki:
2038, 888. sz-

„Ö felsége a király nevében

az ar.-maróthi kir. törvszék, mint btö bíró
ság 1888. évi augusztus 27-ik napján tar
tott nyilvános ülésben Franczisczi Jánosné 
szül. Balazsovits Mária elhalálozási okvi
szonyain ik felderítése iránti ügyében a 
megejtett elővizsgálat alapján, valamint a 
kir. ügyészség f. évi 371.». sz. indítványa 
folytán következőleg

-v é g z e t t I
Jelen ügyben a további bűnvádi eljá

rás megszüntetik a felmerült összes eljá
rási költség a bűnvádi átalány terhére álla
píttatván meg.

2N/L ért:
A folyó évi augusztus 13 — 14-ik kö

zötti éjelen elhalt Franczisczi Jinosné szül. 
Balazsovits Mária hullájának orvos törvény
széki bonezvizsgálata kéksav általi mérge
zést állapított meg ugyan, az azonban, 
hogy az ölő mérget idegen kéz nyujtotta 
volna neki, igazolva nincsen, sőt a vizsgá
lat adatai, nevezetesen a nő magába zár
kozott bíu természete, s azoa körülmény, 
hogy a végzetes éjjel, a mindenkor vele 
hálni szokott gyermeket ágyába be nem 
fogadta, következtetést engednek vonni arra 
nézve, hogy az elliolt életét önszántából 
oltotta ki.

Miről a kir. ügyészség Franczisczi Já
nos, valamint a lévai kir. jbiróság értesit- 
tetnek. utóbbi oly utasitással, hogy az ott 
légmentes üvegekben őrzött hullarészek el
takarítása iránt, saját hatáskörében intéz
kedjék.

Ar.-Maróthon, 1888. aug. 27-én.

Kulin, Simonyi,
elnök. jegyző,

•) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelős- 
s :get a — Szerk.
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SESSWSK

KIS HIRDETÉSEK.

Háziasszonyok figyelmébe!
Olcsó hieföző (nó 

lyag) papírok kaphatók 
Nyitrai es Társa papír
kereskedésében, Léván.

Ház eladás.
A Casino-utczában 

2’>8. számú ház szabad 
kézből eladó.

Hedvezö

PÉNZK Ö LGSÖNHÖZ
juthatnak önálló, rend-s évi lakás- 
sál és keresettel, illet' C jö.-V.l elem
mel bíró egyének, 11. ni.: iparosok, 
kereskedők. hivatalnokok, magán 
zok katonai személyek, birtoko 
sok stb. 50 frttól 1000 frtig 
mint magán személyhitel, könnyű

4862 888. tlkvi szám.
III.

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

közhírré teszi, Hogy (írotté Vilmos végiehajtatónak 
Eisler Bernát végrehajtást szenvedő illeni 631 írt 59 
kr. tőkekövetelés járulékai iránti ügyében az ipolysági 
kir. tőrvszék területén levő Alsó Fegyvernek község ha
tárában fekvő az a’só-fegyverneki 169. tjkben A. I. 
sor. 4. lnsz. alatt Eisler Bernát tulajdonául bejegyzett 
házra 4<M> fit. — a. |- 1 sor. 379. hrsz. a. ugyanan
nak tiilajdnául bejegyzett gy’.mö Jcsősre 12 trt, — to
rnáim az als«’»-tégyverneki 11. . sz. tjkvben Eisler Ber
lint es neje Eisler Száli közős tulajdonául A. I. 1. 
sor 91. hrsz. alatt bejegyzett 3. számit házra és keltre 

4<>O frtban megái lapított kikiáltási árban az arv« r.st elren
delte és hogy a fennebb m. gj: lölt ingatlanok az. 1888 évi 
okt.. hó 4. napján délelőtti IC órakor A’>/» Fegyver
nek községben a biróházánál megtartandó nyilvános 
árvetésén a im-gállapitott kikiáltási áron alól is el
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanoK 
1h(sálának 10° ,(-át vagyis a 40 frt 2 fit — és il
letve 40 frtot készpénzben, vagy az 1881. EX. t. ez. 
4 2. £-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. tj-ában, kijelölt óvadékkipes ér- 
Tekpapitban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. EX. t. ez. 170. §-a értelmében ; bánat pénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. tőrvszék tlkvi hatósága Ipolyságon, 1888*  
évi június hó 21- :n.

Novotny István,
kir. torvszeki kiró. 

heti, havi v.i2v három havi törő sz- 
tesre 6” (,-os kamat mellett.

Ingatlanok betáblázásóra i* - s 
5" ((-ra, amortr/.áczióra vaay a léi
kül. M xb.zá->x p ».ir•».--t.i tel- 
j sittéin k.

Bővebbet :

Gr Károlyi-utcza. 12. sz.

aSáSST."
68 txs.8. szám.

Árverési hirdetmény.
Abdirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi EX. 

t. ez. 102. £ a értelmében ( zennel közhitre teszi, hogy 
a ver -hélvi kir. jbiróság 292 1X88. sz. végzése által 
A. II. Suess és tiai ezég javara Rosenfcld Ignátz ve- | 
rebélyi lakos ellen 150 írt tőke, ennek 18x7. év aug. 
hó 2 4. napjától szá mitandó 6° 0 kamatai és eddig ösz- 
szesen 21 fit 50 kr. perköltség követ-lés erejűig el
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróil tg le
foglalt. és 429 frt — krra becsült, a kiilsó raktárba. 1 
szeleid rosta, 18 métermázsa szál vas, 3 méter abroncs
vas, 3 db 75 kiló talp bőrből álló ingóságok nyilvá
nos árverés utján eladatnak.

Mely át verésnek a verebélyi kir. jbiróság 408 S8. 
sz. kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, 
vagyis \ r. bó!y< >», 1m>s< ntehi Ignátz lakáján leendő 
eszközlésére 1888. évi szept. ho 18. napjának d. u. 2 
Órája határidőül ki tűzetik < s ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly me<gj-gyzéssel hivatnak meg: hogy 
az érintett ingóságok ez-n árverésen az 1881 évi LX. 
t. ez. 107. §-a érteiméi.t ii a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is ( ladatni lógnak.

Az elárverezem!", ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez, los. íb.iu megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. \ c 'i- fel hivatnak mi dazok, 
kik az elárverezendő ing óságok vételárából a végr- - 
hajtató követelését megelőző kielégiltetés’iez tartanak 
jogot, a mennyiben részükre foglalás korábban eszkö
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből 
ki mm tiiuik, elsőbbségi bejelentéseik ■: az árverés 
megkezdéséig alól.rt kiküldöttnek vagy írásban beadni. 
avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes kataridé a hirdetménynek a biló
ság tábláján kifüggesztését követé naptól számiUati k.

Keit Vcrebélvca. 1888. év aug. hó 27. na pján.
Kaszanyiczky Dániel,
kir. bírósági végrehajtó.

2184 SS. sz

Végzés.
A lévai takarékpénztár felperes

nek, Pólya Andor solvmosi lakos alpe
res elleni végrehajtási ügyében az 1SSS. 
évi május hó 14-én lefoglalt ingóságok 
n. m. gazdasági felszerelés, szekerek, 
lovak, ökrök stb. stb. elárvereztetésére 
határnapul a f. évi szeptember hó ll-ik 
napjának délelőtti 9 óráját tűztem ki. 
a helyszínére Sólymos községébe, hova 
a venni szándékozók meghivatnak.

Kell Léván, 1888. aug. 20-án.
. Litassy Nándor, s. k. 

bír. v<‘greliaj;tó.

1 15. 1888. szám.

Árverési hirdetmény.
Alnlirt. kiküldött végrehajt!) :rz 1881. évi LX. 

t. ez. lóg. értelmében ezcnn -1 közhírré teszi, hogy 
:i Vercbélyi kir. járásbiníság 877. 890. 918. számú
végzése által Werth -imer íia Prearui Czukorgyár és 
II.eht Jónás fia filiil foglaló javár i Rozenfeld Iqilátz. 
vrrebélyi lakos ellen 350 frt. 1x7 frt 65 és 75 frt 
töke, ennek megalapított hó és napjától számi 
tandó 6o/y kamatai és eddig összesen 56 frt 99 kr 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 1111 frt. b. - 
csii t kiilőmb fele jobb szoba bútor, 2 hámos ló, a 
Dicskei majorba 4 drb. jármos, ökör 2 fehér sárgás 
éves, 2 fekete tarka 2 éves tinókból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a Vercbélyi kir. járásbir-ísági 
1005 88. sz. kiküldést rendelő végzése folytán a hely
színén, vagyis Verebélycu R »senfeld Ignátz lakásán 
leendő 1888-ik óv szeptember li<» 18-ik napjának dél
előtt, 8 órája határidőül kitüze.tik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg : 
hogy az érintett ing óságok ezen árverés, u. az 1881. 
évi LX. t. ez. §-a értelmében a legtöbbet igérömk 
becsároii alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1SS1. 
évi LX. t. <-z. los. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő ingóságok vételárából a végre
hajtató követelését megelőző kielégittetésbez tartanak

. » ui.uhh íImh ívsriikr- f rH.-il.is korább.™ 
koz. urutett volna, és <•/. a vé-'ieh.ijtásl j<-ovz.okonvzl>ol 
ki nem tűnik, elsőbbségi In-jeleu'.űseike: az. árverés 
m -k-r. I - al.ilirt kikűklőttu-k vaoy hasban b.-a.lai. 
a\.iyy jr.'.lg sz.óval b -jel ■nt,*ni  tartoznak.

A tirvényos lia'áiűl.i a lilnű-tménvn-k a l.irö- 
sa/ tábláján kifiigo.sz.tését kővető napt.il sz.ámittatik.

Kelt Verebélv l««8-ik évi anK. 1„; 27. napján.

Kaszanyiczky Dániel
kir. bírósági végrehajtó.

577 1888, sz.

Árverési hijdetmény.
Aiifi.t kikii’ I itt végrJi ij: í az 18S1. évi LX. 

t. ez. 102. £-a érteim-ben ezennel közhirré teszi, h »rv 
az Fp Jv^-igi kir. törvényszék 29<l3. 18X8. számú vég- 
/-»•<(• h .i az ipolysági Takarékpénztár javára BuÓCZ 
Lajos és fásai ellen 1000 frt tőke, ennek 1888. év 
június hó 27. napjától számítandó 6“ t( kamatai és ed
dig Ő-SZ-■••!! 59 frt 90 kr. petköltség követelés én
jéig . lr. ii . lt kielégítési vegreli ijtás alkalm ival bíró - 
lag I- és felőhbglalt és 103 15 fut 20 kirí bev-dilt lo
vak , sza. >asm irha-, gabonanemück-. gazdasági fi 
szei'elr*  . bárányok- és szobai bútorokból álló in
góságok nyilvános árverés utjá i < l i l it rik.

Mely árverésnek az ipol vs.iyj kir. j írásb-rós igi 
332?. *z.  kiküblését reá ielti .<:gz folytán a helyszí
nén Palást >11 Ice-zdo cs/.kő/.l :sére 1883. PV SZPpt.
hó 23. napjaink délelőtti 10 óraja h-it ír.iő il kitűz - 
tik és ahnoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmé
ben a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is ela lat.ni 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok veielári az 1881 
évi LX. t. ez. 108. §-ál,an m -gáilapított föltételek 
szeri ni lesz kifizetendő. Végül Iá lhivalnak mindazok 
kik az elán erezendő ingóságok vételárából a végre

hajt..;-; k ivetek >et megelőző kiel«:<giti t(:sli(‘z tar. i.i ik 
jogot, a , . anyiben részükre foglalás korábban eszk.i 
zóketett. vu'iia. és ez a végrehajtási jcgyzőköiiyvböl 
ki nem töltik, elsőbbségi bejelentéseiket az, árv. ies 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy írásban beadni, 
avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

.V törvényes határidő a hirdetménynek a bíró
ság tábláján kifüggesztését köv< tő napoíl számittatik.

Ki o Ij oíyságon 1888-ik wi szept. hó 2-ik napján-

Kalocsay Mikios
kir. birósá :i végrehajt

4404 xxx. tlkvi sz.

Ár\ érési hirdetményi kivonat.
Az ipolvsági kir. t.irvszek, mint tlkvi liatósák'

közhírré teszi, hogy Srjenkó György végrehajtatóiial*,  
Sziksza Márton végrehajtást szenvedő elleni 50 frt. tő
kekövetelés és járulékai kielégítési iránti v .grehajtási 
ügyében az ipolysági kir. tőrvszék <az ipolvsági kir. 
jairóság területén h vö Egvház-Marót.h község határá
ban fekvő az egyház-maróthi 4 ik sz. tjkvben Sziksza 
Márton és kk. Sziksza János tulajdonául A | 1 sor.

4 hrsz. a. bejegyzett építkezési hely és kertre 9 frtban 
A I. 1- sor. 5. Tn>z. 5. szám alatti ház. udvar és kertre 
160 frtban az egyház.maróthi 88. sz. tjkvben A. I. 
1 3. 5—IV. ><»rsz. a. Sziksza Márton tulajdonául be-
jeg zttt urbé.i külsős gre llx frtban és — 1 sor.
362. hrsz. a. bejegyzett „Dóim S/granye“ nevű szel
lőre 20 Írtban, az egyház-maróthi 9 4. sz. tjkvben 
Sziksza Márton, kk. Sziksza János és kk. Sziksza 
Zsuzsanna tulajdonául | 423. hrsz. a. felvttt, piuczére 
15 frt. A | 2 sor. 483. hrsz. alatt bejvgvze’t „Z.iszt-
naki- ihaü szőlőre 192 frtban ezennel m< gállapitott 
kikiáltási árban az árverést, elrendelte (’s hogy a fen
nebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi Szept. hó 17-ik 
napján délelőtti 10 órak or Egyház-Maróth községben 
a bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállni iioF kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Arviiezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
lx csárának lo" (-át /agyis 1 frt. 16 frt, 42 frt 2 frt, 
2 frt és 20 htot készpénzben, vagy az 1881. LX. t. 
ez, 42. £- iban jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi nov. ho 1-en 3333. sz. a. kelt igazságii^ymiuiszteri 
rendelet x. §-ábau, kijelölt óvadékkrp.s értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 18Xi. LX. t. ez. 
17o. §-a értelmében a bánatpénznak a bíróságnál elő
leges elhelyezéséről kiállítatott szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir tőrvszék tlkvi hatósága Ipolyságon, 18X8. 
június 5-én.

Novotny István, 
kir. törvsziiki kiró.
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O;yá.x és ig-azg'a.tisá.g- : 
A 1. Külső váczi-ut

ScMik

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPEST.

SOHLiCK-féle szabadalmazott „TRIUíPH" és „HALADÁS" 
sorvetőgépek.

S z ó !• -V EL AT e t o g é p e A_, 
Schlick-féle szabadalmazott két és háromasu ekék- 

Schlick-féle szab. Rayol-ekék,
es Vidats-föle ereleti egyvasn ekek és talajmiivelc-eszközök 

■F3r-.r-.-n á.lc és xög-töxö Ixexxg-exelx,

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

tengeri darálók.

Gőz- és járácseplö készületet gabona
tisztító rosták, őrlőmalmok stb.

JEGYZET.
ez. üzletbarátaink becses tudomására hozni, 

lévő irodáink legnagyobb részét a kíilsÖ váCZÍ-utOU lévő gyártelepünkre helyeztük át 
giinkben t. iizletbarátaink kényelme érdekében egy városi irodát tartunk fenn, valamint, 
gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk.

A an szerencsénk ezennel t.

■Váxcsi ixo<5.a. és zalztá-r:
VI. Váezi-körut 57.

0

hogy, noha a VI., VáCZÍ-kÖrut 57. sz. a 
, mii dazonáltal az, eddigi irodai helvisé- 

hogy ugyanott építési czikkeink és 
Kiváló tisztelettel

A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár részvény-társaság igazgatósága,
TtC ern test-vérek: ■u.ra.Jsnéil-

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

lek. Legélesebb árak.
Árjegyzkek kívánatra ingyen és 4) 

bermentve. A
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NYOMATOTT NYITKAI és TAKSÁNÁL, Léváu 18B8,

napt.il

