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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken vs Léván liánhoz küldve:

Egy évre....................... 5 írt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
Hárem hóra .... 1 frt 25 kr.

Eiűfizctt-M piuzt -L j o-tauta’váir.nyal kühllictuk.

Egyes sxáiuok l*i  krjúval kaphatók, 
a kiadó hivatal bán. BARS.

HIRDETÉSEK.

Négylia.tábot petit-sor egyszeri kuzlúíccri 7 kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 Lr fizetendő.

Bélye^dij minden egyes beiktatásért 30 kr.

A nyilttcrben:
minden négyhas&bos garniond sor dija 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-ir«dák. elő
fizetőink. vagy a gyakori hirdetők tetemes díj- 

ketlvézmeiiyben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP: EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Ziihlk.-rt-utcza 33. sz.i 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.

ABarsmegyeiGazdasági 
Egyesület.

ii.
Midőn múlt számunkban az egye

sület hanyatlásának okait fejtegettük, 
nem volt és nincs is szándékunk re- 
kriminálni. liánom az egyesi:.et inté
zőinek figyelmét kívántuk felhívni 
arra, hogy mitől kell tartózkodniuk 
azon eljárásukban, melylyel az egye
sületet újból lábra állitani buzgólkod
nak és hogy kifejezést adjunk annak, 
hogy a 80-tól vaíó adminisztráeziónak 
azon szomorú eredménye, mely az 
egyesület vagyonának nagymérvű csök
kenését. leszállítását tünteti ki. legjobb 
igazolása a régi adnunisztraczionális 
rendszernek, mely sok párádét s pom
pát nem mutatott ugyan, de az egye
sület vagyonát csonkitatlanul megőrizte 
s az utódoknak átadta.

Igaz, hogy ezt beismeri maga az 
újból alakult egyesületi igazgatás is. 
mert azon intézkedése, hogy a meg 
fennálló s czentralizáló egyesületi alap
szabályok helyett a régieket alkal
mazva, az uj idők viszonyaihoz kí
vánja életbeléptetni s ezek nyomán 
haladni, azt tanúsítja: e részben tehát 
felszólalásunk tán szükségtelennek tű
nik fel.

Azonban, mert azon okok, melyek 
gazdasági egyesületünkben a válságot 
idézték elő. kevésbé ismeretesek a kö
zönség előtt, szükségesnek láttuk azt 
ismertetni — utalva a gazdasági egye
sület által kiadott mérlegre — me
lyet egész terjedelmében alább köz
lünk — hogy kiki kellő tájékozást 
szerezhessen a Barsmegyei Gazdasági 
egyesület vagyoni viszonyairól és fel
tüntetett korszakok adniinisztraczionáüs 
eredményéről.

Talán az ügyek megismertetése — 
mit leginkább hinni szeletül.k — az ér
dekelt gazdaközönségnek eddigi lan

kadó figyelmét felébreszti, talán jobban 
fog sorakozni, melegebben érdeklődni 
a saját egyesülete ügyei iránt s az 
egyesületi tanácskozmányokat sűrűb
ben felkeresi, hogy ott bajait elpana
szolhassa. eszmét cserélve, azok orvos
lására módokat és eszközöket találjon, 
melvek ha mindjárt kellő gyógyulást 
nem is szerezhetnek, de legalább annyi 
enyhét nyújtanak, hogy könnyebben 
válnak elvisellietőkké. ha látjuk, hogy 
nemcsak magunk, hanem mások is 
szenvednek ezen bajokban ama latin 
közmondás szerint: „Soeios habuisse 
malorum. “

Kétségkívül nehéz sorsa van a 
gazdának. A gazdasági válság, mely 
évek óta tart, nem akar szűnni, a ter
mények árának folytonos hanyatlása 
még ijesztőbb jövővel fenyeget azon 
szállongó hírek folytán, hogy termé
nyeink a külföldi vámok emelésével 
mindnagyobb mérvben kiszorittatnak 
a külföldi piaczokról.

De hát ily nehéz helyzetben csak 
a gazda volna az. kinek egyesülésre 
szüksége nem volna, midőn látjuk, 
hogy minden más keresetágban össze- 
jőnek és sorakoznak, szövetkeznek az 
illetők, hogy segedelmet keressenek 
saját ügyeik előmozdítására, hogy biz
tosítsák magukat a veszélyek ellen?!

Éppen azért hisszük, hogy gazda- 
közönségünk érdekeltsége a gazdasági 
egyesület fennállási jogosultságát be
ismerve s méltatva, megfeszíti minden 
erejét, hogy azt oly állapotba tegye, 
hogy belőle reményt, vigaszt, merítvén 
az hasznos és üdvös közegévé váljék.

Hasznos és üdvös lesz pedig — 
ha a megnyitott tért — mely a leg
utolsó időkben macliiavelistikusan el
záratott — megjelenésünkkel s tevé
kenységünkkel minket megillető ínó- 
dón elfoglaljuk!

A szőlő fája.
— H .1 n asz 1 s t v .í n. — 

(Folytatás,)

A limit században Besanconban egy 
1200, Toskánában egy másik 5230 fürtöt 
hozott. Plinius szerint Róma közelében 
is volt egy, a melynek must termése 31G 
literre rúgott. Fintaházán 1878-ban egy 
szülőt ön 455 gerezdet olvastak meg, min- 
deuik volt font súlyú. A bazini kapu- 
ezinus atyák kertjében 1881 ben egy 13 
éves töke 250 hatalmas fürtöt termett. 
A ravennai székesegyház ajtószárnyai a 
szölötö fájából készültek, szószéke pedig 
egy 1 1 m. kerületű szölötörzsböl.

Tartja magát a hiedelem, hogy növé
nyünknek ősi hazája Elöázsia, különösen 
pedig a Kaukázus hegységnek déli lejtői
től keletnek nyúló táj a Pamir fölföldig- 
E területen valóban ma is vadon akkor? 
mennyiségben terem a szőlő, hogy a leg
zamatosabb érett fürtöket leszedni sem 

őzik ; az ég madarainak zsákmányul ma
radnak azok a vadul összefonódott vessző
kön . Hotneros Phrygiát szőlőtermőnek 
nevezi, ugyanezt mondja Xcnoplion Ly- 
diáról. A Kaukázusban, hol télen rozi- 
nát szednek, 15—Ili cm., vastagra fej
ük a vadon termő szőlőnek vesszeje és 
indáival fölkúszik a legmagasabb tűk csú
csaira is. Ha nálunk sem hiányzik eset né
mely nyáron 7 ni. hosszú növésre. Georgiá
ban 15 — 1G in. hosszúságot is elérhet, ter
mészetesen gyíiiuölcsözése dtts és jó vol
tának kárával.

A \\ an tó környékén 1700 m. magas
ságig előkerül a szőlő. Hammer-Purgstall 
szerint ma is Tebris körül Perzsiában te
rem a világ legjobb szőlője, a shirazi sző
lőket nem ok nélkül énekli meg Hafiz 
perzsa költő. Turánban több mint 12 fé
lét különböztetnek niejr és a legtöbb kő- 
zöttök rozina gyanánt csemegéül szolgál, 
de már a tökéket télre be kell födni. Ónody 
Bertalan, ki 1875. nyarán járt ott, azt 
mondja, hogy Kliiva szőlői úgy tetszetős 

i alak, mint levesség, ezukrosság és jó iz 

tekintetében egyaránt kitűnők, de elütnek 
a mi szőlöfajainktól.

Távolabb keleten sem hiányzik vadon 
a szőlő; igy az Indus mentén a Szutlecs 
folyó völgyében, még távolabb a Kis- 
Khingau hegység-ben; miért az Amur folvó 
vidéke válhatik még egykor szőlős kertté. 
Koreában és Japánban is szép, Ízletes szö- 
lőfürtök teremnek, noha tenyésztésük érde
kében vajmi kevés történik. Kashmirban, 
mint a Revue Horticole Írja, Ermens egy 
uj fajta szőlőt födözött föl egészen vad ál
lapotban Maharadságban, némely fürtéi 
30—40 cm. hosszúságot érnek el és 1—3 
kilo súlyig nőnek. A kashmiriak nem ter
mesztik, hanem csak gyümölcseit szedik és 
el tudják tartani februárig is ; módjok e te
kintetben az, hogy két tányér közé zárnak 
egy-egy fürtöt, réseit betapasztják, hogy 
oda levegő ne hatolhasson és pinezéik 5—6 
meleg fok mellett megőrzik igy a szőlőt 
elég üdén sokáig.

Afrikában szintén nem hiányzik a 
| szőlő fája. Algír növényzetének jeles ku

tatója, M. Baltandier azt tartja, hogy a 
szőiető eme gyarmatnak ősi növénye, mert 
II. Pornál Milianah mellett a negyedkori 
travertin rétegben talált Vitis viniferát. 
Egyiptomban a XXII. dinasztia halotti ál
dozatai és eledelei közt mazsolaszerü szö- 
lőbogyókat találtak, melyek az ott most is 
tenyésztett nagy fekete szemű fajnak fe
lelnek meg. Egyiptomi Szudán felé terem 
a A . abyssinica és hatalmas füzéreket alkot, 
mint kúszó növény a fákon, különösen a 
banyana fügefák óriási gályáin. Soleiiiot 
Abessinia szölöfajáról azt hiszi, hogy na
gyon ellen tudna az állni a pliylloxerának. 
Kérdés, nem az-e ez, melyről Lécard 1880- 
ban a párisi tudományos akadémiához irt 
levelében úgy nyilatkozik, hogy évelő hagy
más (?) növény és minden tavaszszal újra 
volna vetendő. Meglepő, ha ugyan igaz. 
Egy angolai szőlőfajtáról pedig Livingstone 
azt állítja, hogy gyökerei gumósodnak. Va
lóban szokatlan értesítések !

Midőn Amerikának éjszakkeleti part
jain a normannok megjelentek aX. század-

TÁRCZA.

Iskolai ünnepély.
Léva, 1888. január 8.

F. hó 8-án vasárnapon kegyeletteljes 
ünnepély színhelye volt a helybeli főgimná
zium, e napon ünnepelte meg pápa ő szent
ségének 50 éves áldozári jubileumát. Az 
épület homlokzatán méltóságteljesen lengett 
a sárga és feiiérszinü pápai lobogó, benn 
a teremben megkoszorúzva volt látható ö 
szentségének arczképe. Szent ihlet és égi 
áhitat fogta el azon szépszámú közönség 
keblét, mely reggel 8 ’/g órakor a tanuló 
ifjúsággal együtt fólsietett a főgimnázium 
dísztermébe, hogy kegyeletének adóját rója 
le az isteni Üdvözítő földi helytartója iránt,

Először az ifjúság zengett el egy al
kalmi öröméneket, majd főt. Szabad y 
Gyula ur, a főgimnázium lelkes igazgatója 
emelt szót. Beszédében kiemelte azon szo
ros összefüggést, mely a Krisztus által 
alapított anyaszentegyház s annak földi 
helytartói a pápák közt létezik, továbbit 
igen szépen ecsetelte azon befolyást, mely- 
lyel a pápák II. Sylvcstertöl kezdve nem
zetünk boldogságát előmozdítani töreked
tek. Mint emlité, már ezen ezernyi ezer 
jótéteményt meghálálni szent kötelessége
a Regnum Marianuni iainak, kiknek nem
zeti léte annyira össze van forrva a pápa
sággal, annál inkább szent kötelesség meg
ünnepelni a mai világra szóló eseményt, 
a midőn ar; egyház feje 50 éves fordulóját ; dése. A jelenlevők ajkairól buzgó ima

üli, hogy először mutatta be az Urnák a 
vérnélküli áldozatot.

A kiváló tetszéssel fogadott beszéd 
után Hrusovszky Károly VIII. o. tanuló 
szavalta el Varázséji J. ódáját. Erre Szöl- 
sryéniv Ferencz főgimnáziumi tanár olvasta 
lol ö szentségének életrajzát, kiváltképen | 
részletesen ecsetelvén az ő tanulókorát, 
melyet mintegy követendő példányképül 
tűzött ki a tanuló ifjúság elé s egyúttal 
lelkűkre kötötte, 3oha semmiféle körül
mények közt se feledkezzenek meg szent 
hitünkről, mert csak a hit képes lelket 
adni a tudományok minden egyes ágába, a 
hit tartja fönn az embert az élet ezernyi 
változatossága között és csak a hit az, tnely 
elkísér bennünket parányi létünk utolsó 
pliasis-áig, a mindent inegbékéltető sírig.

Most az ifjúság ajkán megzendült a 
pápai hymnus, melynek dallama szívből 
jött és szívhez szólott. Végül az igazgató 
ur a tanuló ifjak közt kiosztatta ö szent
ségének azon arczképeit, melyeket a tanári 
karnak a római zarándoklatban részt vett 
egyik tagja hozott az ifjúságnak örök em
lékül s melyeknek becsét rendkívül emeli 
azon körülmény, miszerint azokat pápa ö 
szentsége decz. 30-án az audienczia alkal
mával sajátkezüieg megáldotta.

Ezzel az ünnepély a főgimnáziumban 
véget ért, a közönség a templomba vonult, 
hol ünnepélyes isteni tisztelet tartatott, 
melynek fényét nagyban emelte a műked
velői zene- és énekkar szives közremükö-

szállt föl a Magasságbeli fényes trónusához 
esedezve, hogy : „Tartsd meg Isten szent 
atyánkat, Krisztusnak helytartóját!11

o

Családi estély.
Travestiajn Arany .1. „Családi kör“-ének.

Estély van, estély van, kiki a salonba 
Kapaszkodjék nagysád gyorsan a karomba. 
Zúg a zene walzert, kellemes a fülnek, 
.Szép fiatal lányok várva nézve ülnek. 
Mintha lába kelne számtalan ördögnek, 
Fürge ifjú párok szanaszét pörögnek. 
Csapóiig sok gavallér, bajuszát sodorván, 
Szomorú rué áll elhagyott mogorván.

-— Közepén fehérük piros arczú szép lány, 
Udvarában ifjú mindég van egy néhány. 
De oda se hallgat a sima szavaknak, 
Hej pedig amazok nagyokat sohajtnak.
Ballag egy hadnagy is tánezra kelni restéi, 
Feszelegve lépdel hosszú vékony testtel. 
Meg-megáll, körülnéz, most kapja hirtelen 
Egy szirmát hullató virág mellett terem.

Nyitva áll a nő szív; a szem sóvár fénye 
Olyan biztatólag tűz a jövevényre. 
Leül a hadnagy ur, de a gondolatja 
A telekkönyv titkát vágyva találgatja. 
— A jó házi asszony számitó reménynyel 
Kérőt kis lányának spekulálva kémlel.
Lánya elvegyül az úri társaságba: 
Jó voln.i már egyet beledugni zsákba. 

Sok eladó'lányka tüzesen kacsintgat, 
Hiszi mindegyik, hogy ő a legszebb csillag. 
Uj ruhája pompás, keblét alig fedve — 
Csak is egy a híja, hogy nincs kifizetve.
— < Írül az ifjúság; a tánezterem mellett, 
Nesztelen bankokat a kártyán emelget. 
Cassából idönkint zsebre tesznek sokat, 
Gusztálás megnyújtja gömbölyű arezukat.

A legfrisebb tánezos egy vis-á-vis-t hajszol, ' 
Keze meg-megakad cseperedő bajszon. 
Udvarol a másik nem ügyelve tánezra, 
E fiúból férj lesz, akárki meglássa !
— Legalább úgy mondja a lányka anyja, 
Noha a fiúnak vékonyka a „van“-ja.
Jobban kedveli a váltókat, mókákat, 
Mindkettőt csinálni maga is próbálgat.

Rázendül a csárdás, hatszor lesz ujrázva, 
Tömörült csoportban botlanak egymásba. 
Rakja az ifjúság, várva az éjfélre, 
Hetyke tournure Csúszik toilctten félre. 
Rekedten rikolt fel egy kiszáradt torok, 
Rázza a két lábát, szédül és tántorog. 
Szomszédban nem tudnak aludni az éjjel, 
A más ember álmát itt tiporják széjjel.

Letesz a levente egy kövér menyecskét, 
Le is ül melléje nyugosztani testét.
Homlokát letörli selyem zsebkendővel, 
Hej többet nem tánczol ilyen kövér növel. 
De a mint ránéz a piliegö kebelre, 
Szive hat órai vasra leszen verve.
Hóditó erejét már neki feszíti,
De a felesége eszére tétili. •



bán. annyi vadon termő szclöcserjét ta
láltak, hogy vezérek Leif azt a főidet Wi- 
inlandnak, borországnak nevezte el. Ez ott 
előfordul < Btawáig, hol a folyók évenkint 
5 hónapig nyögnek jégbilincs alatt. A sző- 
lötő tülekszik bár emez elterjedésével jel
lemezni ott a szélesség 45-ik fokát, mely 
alatt az óvilágban meleg az éghajlat, de a 
lég és viz ugv viselik magokat, mintha 15 
fokkal tovább éjszakra feküdnék Kanada, 
mint valóban van. Kanada tele ugyanis olv 
erős, hogy Onebeckben annak kezdetén 
egyszerre ölik le mindama állatokat, me
lyek a tél folytán eledelül lesznek fölhasz
nálva és azokat a padláson aggatják föl, 
hol e hullák megfagyva változatlanul függ
nek 6—7 hónapig, mikor valamelyikre szük
ség van, langyos vizben engesztelik föl. A 
halászok lékek mellett fogják a halat s az 
pár perez alatt oly keményre fagy, hogy 
ketté törhető.

Délfelé a lied Kiver környéke homok
jáig terjeszkednek a szőlőtök és meglehet 
épen a főlheviiit fövény serkenti őket olyan 
dús gyiimölesözésre, hogy 100 meg 100 
hektár területen mint ember alkotta szőlő
telep ötlenek szembe és a tőkék oly sű
rűn lepvék el fürtökkel, hogy szinte elbo
rítják azokat, mondja Láng. Ezért a mon
dán indiánok a magok eredetét a szőlőtő
höz kötik. Regéjük szerint elejénte őseik 
egy földalatti tó partján laktak, de midőn 
egy születőnek gyökerei oly mélyen nyúj
tóztak le, hogy őket elérte, ez utón sokan 
kúsztak tol közölök a föld fölületére, a töb
biek azonban visszamaradtak, mivel a föl
vezető gyökérszál egy kövér asszony súlya 
alatt elszakadt. Sőt Grönlandban is dus- 
kálkodott valaha a szőlő, mit igazolnak 
ama óriási szőlőlevelek, melyeket ott kő
szén rétegekbe ágyazottan lelnek.

Európának hajdan szintén meg volt 
a saját szőlötö fajtája, de a mi >ezen kor
szakban. Ennek köviilt maradványait ha
sonlókig kőszén közt a Salzhausen melletti 
15—10 m. vastag barnaszén telepben ta
lálták és Urálin Berlinben Vitis teutonica 
névvel jelölte. A mi szőlőtönk nem ez 
ásatag fajtából való, hanem előázsia*  jöve- 
vénv. Onnan került szerteszét az óvilág 
és az újabb földrészek mindama vidékeire, 
hol a tenyészetének kedvező föltételeket 
megtalálta. Nápoly közelében pl. vadon is 
nő, de az ottani eidök eme kúszó növényét 
csak el vaduknak tekinthetni és gvüinölcsei 
nem is nemesek, úgy hogy csupán pásztor 
gyermekek és üldözött banditák eszik egyéb 
eledel hiányában. Tenyészik ily módon 
Thrácziában, sőt itt-ott nálunk is.

i Folyt, köv.)

Iparosok nyugdíjazása.
Az iparosoknak, különösen pedig azon 

kézműveseknek, kiknek vagyona és tőkéje 
főleg munkabíró karjaiban rejlik, egyik leg
fontosabb érdeke, előrelátó gondoskodással 
elejét venni azon siralmas helyzetnek, mely 
baleset vagy munkaképtelenség esetén őket, 
— elhalálozásuk esetén pedig özvegyüket 
és árváikat fenyegeti.

Ez irányban az utóbbi korban némely 
országokban immár hatásos törvényhozási 
intézkedések is keletkeztek. Nálunk még 
nem jutottak ezen pontig, azonban mindenfelé 
mutatkoznak törekvések, hogy az életbe
vágó kérdés mielőbb megoldást nyerjen.

Számos kisérlet után sikerült egy jó- 
hirü hazai vállalattal — a 4 millió arany 
forint (10 milliói frank) befizetett alaptőké
vel biró Magvar-Franczia biztositó-társulat- 
tal — oly előzetes egyezséget hozni létre, 
mely lehetővé teszi egv országos iparos se
gély- és nyugdijszövetség létrehozatalát, e 
nyugdij-szövetség tervezetét alább ismer
tetjük.

E tervezetből kiderül, hogy a létesí
tendő segély- és nyugdij-szövetség eddig 
nem létezett nj alapokon jön létre és oly 
módozatát nyújtja az elhalálozás, baleset és 
elaggás esetére való gondoskodásnak, mely 
a kölcsönösség alapján álló szövetkezetek
nek előnyeit lehető teljes mértékben egye
síti a nagy tőkékkel rendelkező részvény
társulati élet- és baleset biztosítással.

Ezen előnyök között, kiváló) helyet 
foglal el azon előny, hogy aránylag csekély 
hozzájárulás mellett sokkal nagyobb élvez- 
ményeket nyújt, mint a másfajta életbizto
sítás.

Hogy az iparos segély- és nyugdij-szö
vetség mielőbb létre jöjjön, ahhoz a terve
zet szerint legalább 1000 résztvevő szük
séges, mely szám, mihelyt jegyezve lesz, a 
szövetség megkezdheti működését.

Az ipartestületek tagjai évi 8 frt dij 
fizetése mellett a következő járandóságokra 
tarthatnak igényt:

a) a tagnak bármikor bekövetkező ha
lála esetén özvegye, vagy’ kijelölendő más 
hátramaradottai javára minden levonás nél
kül utalványoztatik :

I. 25—45. korévig belépő tagok özve
gyeinek 200 frt;

II. 26—55. korévig belépő tagok öz
vegyeinek 150 frt ;

b/ életben maradása esetén a belépés 
idejétől számítandó) 25 év lejáratával a két 
korosztály szerint ugyanazon összegek fizet
tetnek ki a tagnak magának ;

c) a 35. korévtől fogva belépő tagok
nak jogukban áll a fenti tökejárandóságot 
n y u gd i j r a (életjáradékra) átváltoztatni, 
mely esetben mind az I. korosztálybeli 200 
frt, mind a II. korosztálybeli 150 frt toké 
fejében a nevezett intézet a szövetségi tag 
haláláig 24 frtnyi évi r.yugdijt (járadékot) 
fizet a megállapítandó havi vagy évnegye
denként! részletekben ;

d) a 8 frt tagsági törzsdij egyszers
mind magában foglalja a baleset el
leni b i z t o s i t á s t, oly módon, hogy 
az intézet megtéríti az I. foktt munkakép
telenség esetén az a) alatti egész összeget, 
a II. fokú munkaképtelenség esetén ez ősz
szegnek felét és a III. fokú munkaképte
lenség esetén a baleset súlyosságához ké
pest 10—250/0-át.

e) Az itt megállapított baleseti kárté
rítés mellett a tagok igényei az a), b) és c) 

alatti járandóságokra teljes épségükben fenn
maradnak.

4. Minden tagnak jogában áll tetszés 
szerinti számú tagsági törzsdij lekötése 
mellett a szövetségbe belépni és ez által 
az első pont alatt felsorolt kedvezménye
ket a befizetett díjrészletek számarányában 
igénybe venni, E szerint kitesz a kifize
tendő töke bármikor bekövetkező elhalá
lozás, vagy életbenmaradás eseten 25 évi 
díjfizetés után : 

I. koroszt. IL koroszt.
Évi 8 frt vagy negyedévenkén- 
f ti 2 frt befizetése mellett 200 frt 150 frt.
Évi 24 frt vagy negyedéven- 
, kénti 6 frt befizetés mellett, 600 frt 450 frt.
Évi 40 frt vagy negyedévenkén- 
, ti 10 frt befizetése mellet 1000 frt 750 frt.
Évi 80 frt vagy negyedévenkén

ti 20 frt. befizetése mellett 2000 frt 1500 frt.
Úgy a n i ly a rá n v bán emelkedik a testi

sérülés (baleset) esetén annak fokozatához 
képest, a fenti tőkejárandóságtól függetle
nül követelhető kártérítés.

A 2;) év lejáratával mindkét korosz
tályra nézve egyenlően beálló élethosszig
lani nyugdíj-igény a 8 frtos törzsdij alap
ján évi 24 írtjával következőleg emelkedik : 

. Évi nyugdíj-
^v* 20 frt vagy negyedévenkénti 5 frt. 
, díjfizetés után..............................................

Kv‘..4.° va-y negyedévenkénti 10 fit 
, díjfizetés után..............................................
Évi 60 frt vagy negyedévenkénti 15 frt 
, díjfizetés után..............................................
Évi 100 frt vagy negyedévenkénti 25 frt 

díjfizetés után..............................................

00 frt

120 frt.

180 frt.

300 fi t.

Évi bérleti menetjegyek a m. kir ál- 
lamvasutakon. Az utazóközönség által rend
kívül felkapott éves bérleti jegyek az 1888. 
évre is kiadatnak a in. kir. államvasutak 
vonalaira. Ezen bérleti jegyek azon előny
nyel járnak, hogy b á r mely v o na 1 r a 
illetve in. kir. ál'amvasuti hálózat bármely 
részére válthatók s e mellett árai oly ala
csonyakra vannak szabva, hogy többszöri 
utazásnál jelentékeny menetdijmérséklés 
mutatkozik. Nagy előnye e jegyeknek az 
is, hogy nem kell velük, lebélyegzés vé 
gett, a pénztárhoz fordulni. E jegyek a 
keleti expressvonat kivételével az összes 
vonatok, tehát a gyorsvonatok használa
tára is feljogosítják birtokosaikat s ezen
kívül 20 kg. podgyász szabadsulyra ad
nak igényt. A mi e jegyek árát illeti, 
azok aránylag annál olcsóbbak, minél na
gyobb távolságokra váltatnak. így például 
a budapest-brueki vonalra (221 kim.) egy 
bérletijegy ára az I. osztályban 218 frt, 
a II. osztályban pedig 170 frt; a buda- 
pest-kolozsvári vonalra (400 kim.) az I. 
osztályban 235 frt, a II. osztályban pedig 
184 frt ; a budapest-brassói és budapest- 
rutkai vonalon pedig (1044 kim.) az I. 
osztályú bérletijegy 316 frt, a II. osztályú 
pedig csak 245 forint. — Ezen éves bér
letijegyek a in. kir. államvasutak városi 
menetjegy irodájában rendelhetők meg 
(Budapest, Hungária szálloda) még pedig 
posta utján is, a mely esetben a megren
deléshez a bérletösszeg s egy névjegyalakú 
arezkép csatolandó. A részletes díjszabás, 
mely a bérleti jegyekre nézve kimerítő fel
világosítással szolgál, a m. kir. államvasutak 
igazgatóságának személydijszabási ügyosz
tályában (Budapest, Andrássy-ut 75.) va
lamint a fentjelzctt városi menetjegv iro
dában is díjmentesen kapható. — Buda
pest, 1888. január 6-án. — Az igazgatóság.

Különfélék.
— Színészeink e hó 12-én tartották az 

■ utolsó) előadást. Jókainak „A bolondok 
grót“-ja cziinü darabjával vett búcsút a 
Bokodypar társulata közönségünktől, mely
nek öt hét alatt tartott 26 előadásával 
ugyanannyi kellemes estét szerzett. Közön
ségünk eleinte tartózkodólag viselte ma
gát, de később — megismervén a nem 
nagy, de több jeles erővel biró társulatot 
s annak precziz összjátékát, — tömegesen 
látogatta az előadásokat s többször csinált 
telt és zsúfolt házat. Mi is a legszíveseb
ben adózunk elismerésünkkel a társulat ta
pintatos s igazán kifogástalan vezetéséért, 
a mi minden esetre Bokody főérdeme, k; 
nemcsak a színpadon ritka művész, hanem 
egyúttal rendkívül ügyes művezető és ren
dező is. De az elismerés nem csekély ré
szét érdemelte ki a társulat minden egyes 
tagj; azon szép igyekezet- és törekvésért, 
melylyel miden előadást vonzóvá, élveze
tessé és kerekdeddé iparkodtak tenni, a 
mi a legtöbb esetben sikerült is. Léváról, 
mint halljuk, néhány előadásra Ipolyságra, 
onnan Balassa-Gyarmatra megy a társulat.
— Ez alkalommal ismét hangoztatjuk az 
általunk már oly sokszor sürgetett szin- 
íigyi bizottság felállítását. Ha létezik ily 
bizottság, amint hogy léteznie kellene, ugv 
a színészek bizonyára nem jöttek volna el 
hozzánk az ádventi időszakra, mely reájuk 
nézve Léván a lehető legrosszabb, hanem 
a szinügyi bizottság tanácsára hallgatva, 
mely legjobban ismeri a helyi viszonyokat, 
bevárták volna a színészetre sokkal ked
vezőbb böjti időt. De nemcsak erre terjed 
ki a szinügyi bizottság figyelme, hanem 
arra is, ha esetleg több társulat kéri az 
engedélyt, a bizottság bírálja el, melyik 
felel meg legjobban városnak és a vidék
közönsége igényeinek. Alakítsuk hát meg 
valahára a szinügyi bizottságot a magunk 
s a hazai színészet érdekében '.

— Dalestély. A lévai dalárda szokásos 
újévi dalestélyét a közbejött akadályok 
miatt jan. 1-én meg nem tarthatván, azt
— mint értesülünk — e li ó 28-á n 
fogja megtartani.

— Esküvő. Varmegyénk alispánjának 
M á r 1 á s s y Istvánnak, kedves leánya 
M a r i s k a kisasszony holnap lép oltár 
elé F a y Ede privigyei főerdészszel. — 
Tartós boldogság kisérje az iij frigyet !

— Tánczestély. Az „Országos keresz
tényönsegélyző és fogyasztási szövetkezet" 
ma este 8 órakor tartja tánczestély ét az „Orosz
lán" vendéglő nagy termében. Beléptidij : 
személyenkint 80 kr., családjegy 1 frt 50 kr.
— A tiszta jövedelem ’/, részben a „Ste- 
fánia-árvaház" —- 2/3 részben pedig a szö
vetkezet alakulásakor fedezetlenül felma
radt kiadások javára fordittatik.

— Hymen. L a t k ó c z y Mihály eper
jesi kir. katli. fogynia. tanár és lapunk 
munkatársa, Szilveszter napján váltott je
gyet Zsarnoviczky Matild kisasszonynyal, 
Zsarnoviczkv István ev. tanító képzői ta
nár leányával és néhai Ainbrózy Károly 
bielitzi föreáliskolai igazgató) unokahugával.

— Endlicher József. Taubínger Ágost 
nagy-tőrei földbirtokosnak apósa e hó 13-án 
rövid szenvedés után élete 67-ik évében 
szivszélhüdés következtében elhunyt Nagy- 
Tőrén. — Béke és áldás porain !

Nem késik azonban az étkező óra, 
Megindul a lármás társaság soupérra. 
E nélkül az estély volna bizony csonka : 
Egy-egy csésze thea, meg egv szelet sonka. 
Házi asszony véli, hogy senki sem éhes, 
l)e harapni való illik az estélyhez. 
Gyorsan fogy a falat, hisz mindnyájan esznek, 
Nemes versengéssel egymáson túl tesznek.

De vajh I mi van ott künn ? valaki nézzenki. 
Kimegy kettő-három s nem jő vissza senki. 
Odalá vendéglő, mindenféle sülttel, 
Sok fiatal ember oda menekült el. 
Visszajönnek aztán, jóllakva mulatnak, 
Nagy irigységére a föntmaradtaknak. 
„Isten áldja meg a ragyogó kedvetek, 
Nekem is hamarább mért nem beszéltetek ?“

Mikor az. evésnek fiint is, lent is vége, 
Csak kevés ur marad a hölgyek körébe ; 
Megered a pletyka illeme*  modorban, 
Szapulnak mindenkit, a ki csak távol van. 
Meglehetne Írni belőle egy könyvet 
Sok „kedves barátnő" halna attól szörnyet. 
Backfisch unatkozik egy magános széken, 
„Tánczoljunk még egyet" rimánkodik szépen

Estély van, estély van, de már sok ur ásit, 
Az álmos gardedám dörzsöli pilláit.
A czigány is álmos, egy már alszik épen 
Félrebillent széken a brúgó tövében. 
Gyérül már a vendég, távozásra gondol, 
Még csak egy-egy nobelspitzes urfi tombol. 
Ráborul a szemre téli hajnal álma, 
Korán megzavarja úgy is majd a számla.

Hogy festették az ördögöt a tekin
tély uralkodása korában.

(Folytatás)

*■ A városi községben a parochialis tem
plom ujitás alti vétetvén, illetve a még nem 
régen épült templom, mely architecturai 
tekintetben sok művészi becscsel bir, ezek
hez arányban nem állván a belső beren
dezés, különösen a diszes márvány főoltár 
hiányát érezte egy megfelelő oltárképnek, 
a városi férfiú elhatározta, hogy az oltár
képet megszerzi; eltökélvén magában azt, 
hogy a mennyiben a templom jövedelmei
ből, melyek igen szerények valának, ez ki 
nem kerülhetne, sajátjából fogja pótolni. — 
Az igazsághoz híven meg kell itt jegyezni, 
hogy a mi a hivatalos állásból kifolyó kö
telességek teljesítését illeti,, abban a két 
barát semmi kívánni valót sem hagyott 
hátra. — Buzgó papok valának.

Ezen elhatározását közölvén falusi ba
rátjával, felhívta őt ismét az együttes uta
zásra Bécsbe a birodalom fővárosába ; több 
szem többet lát, ketten egy érdeket job
ban szolgálhatnak, mint egy és biztosabb 
is a jó eredmény, ha ketten együtt ren
delnek meg egy képet, megadják a vázlati 
tervezetet, mintha csak egy jár az ügy
körül.

A falusi férfin azonban kifejezvén el
ismerését városi barátjának vallásos buz- 
gósága irányában, kijelenté, hogy ez úttal 
foglalkozásai nem engedik társul szegődni, 
de fenntartja adandó alkalommal — a mi 
bizonyára nem sokáig fog késni, barátja 

intencziói szerint eljárni, a képre nézve 
észrevételeit megtenni s a netán szüksé
ges utasításokat megadni, csak a megbí
zandó festőnek nevét s lakását tudassa vele.

A városi plébános e szerint falusi ba
rátja nélkül, egyedül syndicusa, templom 
atyja kíséretében kény telenittetik utrakelni, 
ezen időben roppant hírnek s hatalomnak 
örvendő, császári birodalmi fővárosba.

Bécs a városi községhez, melyről e 
történet szól — 250 kilométer távolságra 
esik. E század elején, mikor még sem gőz
hajó nem szelte szőke Duna folyónk habjait, 
sem vasút nem irányozta közlekedésünket, 
oly messzire eső helynek tekintetett, hogy 
köznyelven szólva Operencziás tengeren 
túli országnak neveztetett; nem volt ugyan 
ezen túl, de még sem volt ebben az állí
tásban valami rendkívüli nagyítás, mert 
igaz ugyan, hogy Bécs Alsó-Ausztriában 
fekszik, az < Jperencziás ország pedig — Ob 
dér Ens, vagyis Ens folyón felül Felső- 
Ausztriáoan van, de mivel Alsó és Felsö- 
Ausztria két részre osztott egy Statust 
képeznek t ezeknek fővárosa szinte Bécs, 
hát az állítás csak a Geográfiának egy ár
tatlan határigazitása.

Az utazás Bécsbe Magyarország alsóbb 
részeiből, a mint több napot, vagy hetet 
igényelt ez időben, mikor még csak ten
gelyen, vagy lóháton és sok tekintetben 
járatlan utakon lehetett haladni, magukra 
a készülődésekre is több napot kelle szánni. 
Az utasnak élelmiszerekkel is el kelle 
magát látnia, ha fennakadás nélkül akart 
utazni, mert bár a vendégszeretet széles 

Magyarországon általános és nagy volt; 
úgy hogy a vendéget ut-utfélen fogták s 
marasztották, de Bécs már Magyarországon 
túl volt, aztán az utazás az időjárás szem
pontjából is különféle viszontagságoknak 
volt kitéve ; ilyenkor pedig, midőn sem 
rendes fogadót találni, sem a vendégszere
tetet igénybe venni nem lehetett ; bezzeg 
kedves kisegítőül esett a sódar és ahhoz 
hasonló élelmi szerekkel ellátott szeredás 
és a jó bakatorral megtöltött kulacs ; kü
lönösen, ha az ut az egymástól távol eső 
községekkel s véghetlen sok úttal biró 
Alföldre vezetett, hol a hány kerékvágás, 
annyi ut volt az utas vezetője, bizony nem 
rósz kisérő volt a puffadt szeredás és a 
kotyogó kulacs, vagy a tartalmas pinczetok 

Az Alföldön ugyan a községeknek 
egymástóli távolsága az ott lakóknak semmi 
szembetünöt-felötlőt nem nyújt. Megszok
ták. S ha e helyen kérdés tétetik, hogy 
messzire esik e még ide vagy oda valamely 
hely ; rendszeresen azt mondják : egy darab 
föld, ezen darab föld azonban mértfölde
ket foglal magában.

Ez időben megtörtént az is akárhány
szor, hogy a ki hosszabb útra kelt, végren
deletet csinált — na, ezt ugyan most is 
meglehet tenni, mert az ember mindenkor 
és mindenütt halandó — az azonban ak
kor azért történt, mert bizonytalan volt a 
járhatlan utak miatt a visszatérés.

Napjainkban ez már egészen máskép 
áll. Azon bécsi utat, melyet a városi plé
bános négy napig végzett — ennyi időre 
volt szüksége Bécsbe menni — manapság



— A magyar fegyvergyar ügye már 
annyira haladt, hogy most már csak a 
hely kérdése van függőben, a melyre a 
gyár Budapesten építtessék. Mihelyt a rész
vénytársaság megalakul, a pénzügyminisz
ter be fogja mutatni az országgyűlésnek 
azt a törvényjavaslatot, mely a honvédség 
részére szükséges L>0,000 darab ismétlő
fegyvernek az új gyár által a kincstár ré
széről kötött szállításra vonatkozik.

— A vásárok számának korlátozása 
érdekében a szövetségbe lépett gazdasági 
egyesületek Vl-ik nagy-gyűlésének kezde
ményezése folytán a nógrádmegyei tör
vényhatósági bizottság a föidinivelési mi
nisztériumhoz feliratot intézett, a melyben 
k ö zg a z d a s á g i és k ö z e r k ö I c s i- 
s é g i tekintetekből a vásárok túlságos 
szántának korlátozása, — a jelentéktele
nebb vásárok megszüntetése és a várme
gye kiválóbb helyeire való összpontosítása 
iránt, törvényjavaslatnak alkotását ér. a 
képviselőházhoz leendő benyújtását ké
relmezi.

— A dohányjövedékröl szóló uj tör
vény e hó 8 án, ma egy hete, lépett életbe. 
Népünknek és általában a pipázóknak éle
tében nevezetes és szomorú emlékezetes- 
ségii nap marad ez, mert az uj törvény 
a trafiknak absolut uralmát lekretálja a 
hagyományos nemzeti finaneznemlátta „szűz 
dohány" fölé. Ezzel együtt a doliánvvágo- 
kés is elveszti eddigi társadalmi jelentő
ségét. lia a trafik egyeduralmának állása 
csakugyan beválik, akkor a „szűz dohány “ 
és a „dohányvágókés", meg a tajtékpipa- 
tórinmnak, melyek nemzeti életünkkel any- 
nyira összeforrtak es oly sokaknak 
méltó büszkeségét képezték, pár év
tized múlva népünkben csak mint legen
daszerű mesés hagyományok fognak élni. 
Reméljük, hogy egyes poéták ódái és rap 
szodiái biztosítani fogják nekik a liadia- 
tatlanságot.

—- Teljes holdfogyatkozás. Az újév 
első hónapjában 28 és 29-ike között lesz a 
legnevezetesebb esemény, egv teljes hold
fogyatkozás, mely január 28-án este 10 
óra 46 perczkor kezdődik, közepe 12 óra 
36 perczkor s vége 29-én d. u. 2 óra 26 
perczkor lesz. E fogyatkozás úgy a fővá
rosban, mint az egész országban tel,esen 
s tisztán lesz látható Ez évben még egy 
teljes holdfogyatkozás lesz, mely azonban 
nálunk nem látható.

— Zugiskola beszüntetés. A kir. tan
felügyelő f. hó 10 én Malonya községben 
a zsidók által engedély nélkül lentartott 
iskolát, mint zugiskolát az ar.-inaróthi já
rás főszolgabirája közbenjöttével bezáratta.

— A katonai névtár legújabb kiadása 
szerint az osztrák-magyar hadseregben tett
leges alkalmazásban van 273 tábornok és 
tengernagy. 1622 törzstiszt és 13,582 fő
tiszt, 141 tábori pap és 2197 katonai hi
vatalnok ; szolgálaton kívül van 512 tábor
nok és tengernagy, ;>•’>;> ezredes, tartalék
ban 7 törzstiszt, 6825 főtiszt és 2114 tá
bori pap ; az uralkodói ház tagjai közül 
27 föherczeg szolgál a tettleges állományban.

— Iparosok nyugdíjazása. Az országos 
iparos segély- és nyugdíj-szövetség esznmje, 
melyet az országos iparegyesüiet hosszan 
tartó buzgalommal propagált, végre testet 
nyert. A szövetség ügykezelését a magyar 
franczia biztositól társaság vállalta el, mely 
e czélból külön ügyosztályt állít. Az elő
nyök, melyeket ilykép a szövetség tagjai 
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ugyanannyi óra alatt megtehetni a legna
gyobb kényelemmel, mig akkor agyon kí
nozták magukat az emberek és állatok.

Bizony csodálatos haladás egy félszá
zad alatt !

Na, de mert más világ volt akkor, 
mint ma; tehát csak azon az utón és mó
don, mely akkor dívott kénytelenittetünk 
utasainkat követni, kik ellátva az azon 
időbeli mindenféle szükségletekkel felutaz
tak Bécs városába.

(Folyt, köv.)

Füstkarikák.

(B. L.) A tanú pipája.
— Hát az úgy történt, kérem alássan, • 

hogy a csizmadia komám a vöröskakas 
korcstnárost akasztófáravaló zsiványnak 
nevezte; erre a vörös-kakas egy bunkós 
botot vett elő s hátulról a csizmadia ko
mám fejére suhintott, de olyan nagyot, 
hogy csak úgy csattant belé. Hanem, hogy 
eltalálta-e valósággal, azt már nem tudom, 
mert a pipámban épp akkor aludt ki a 
tűz, osztég újra rágyújtottam.

•
Csiklandós kérdés.
Burnóttal kinálja az orvos asztali szom

szédját.
— Ejnye, de gyönyörű szelencze ; — 

kiált fel ez.

elérhetnek, kétségkívül igen nagyok. E sze
rint az ipartestület tagjai évi 8 frt dij fize
tése mellett két korosztály szerint 200, ille
tőleg 150 frt tőkejárandóságot, vagy 24 frt 
évjáradékot biztosíthatnak, mely kombiná- 
czióval minden más bizt. intézeti:. mag. dij 
fizetendő, jóllehet a szövetségi előnyökben 
a baleset élleni külön biztosítás is be van 
foglalva 3 munkaképtelenségi io ozatban. 
Kiemelendő még, hogy az iparosok egész 
55 éves korukig beléphetnek a szövetségbe, 
továbbá, hogy a vagyonosabbak nagyobb 
törzsdijak fizetése által bármily magas ősz
szegig terjedő járandóságot biztosíthatnak, 
valamint végül, hogy a fizetési idő maxi
muma 25 év. A szövetség megalakulására 
1000 résztvevő szükséges, mely szám két
ségkívül hamar együtt lesz. A fáradozás 
e részben a testületekre nézve közvetlen 
előnyökkel is jár, a mennyiben azok az ál
taluk megnyert tagoknak jutó tőkejáran
dóság után 1 %-ot, az évnegyedenkint be
szedett dijak után 2 %-ot húznak.

— A legnagyobb rendjel. A legnagyobb 
rendjel most egy köslini péknél látható. 
Huszonöt éve, hogy a pék a köslini hely
őrséget ellátja kenyérrel. Ez alkalomból 
ismerősei rendjellel ajándékozták meg, mely
nél súlyosabb aligha van. \ asöntöben ké- 

(fűtött vasból 
közepén cser- 
diszlik teljes

un. 
szittették, súlya félmázsa, 
való, meg van aranyozva s 
ágak között egy prófunt 
nagyságában.

- Újságíró a pokolban, 
készt őnek pokol ba menet elét 
lap igen elmésen és találóan 
„Sátán a szepegő lelket 
mert igy szól hozzál: 
pokoli életed volt ; előfizetőidet soha iga
zán ki nem elégíthetted ; mert ha újdon
ságot nem közöltél, szidtak, mind a kap
rot, lia pedig képzelő erőd segítségével 
néha olyanokat is megeresztettél, nem ke- 
vésbbó szidalmaztak. Az előfizetési s egyéb 
dijakkal a legtöbben hátrálékban i 
tak s ha ennek folytán szombaton ] 
nem volt: a szedők és nyomdászok i 
csak belütötték neked a poklot. Ha 
mondtad az igazságot, 
ha elhallgattad, 
En az ilyennek helyet a 
adhatok ; takarodjál innen 

lapszer- 
amerikai 
Írja le : 

nem ereszti be, 
Neked már a földön

niartid- 
pénzed 
ugyan- 

i meg- 
lapodat lefoglalták, 

előfizetőid szidtak téged.
... __  __ , . .. pokolban nem

aóioaiok ; takarodjál innen és iparkodjál, 
hogy bejuthass a menyországba !“

— Rövid hí rek. — Időjárás. A jö
vőhétre : Eszaknyugoton változó, fagyos, 
déli eleien borús, kissé enyhébb időt vár
hatni, többnyire csapadékkal, erősebb sze
lekkel. — Arviz-veszély. A kemény fagyok 
után hirtelen beállott enyhe időjárás árvíz
zel fenyeget. A roppant hótömegek gyors 
olvadása következtében megdagadt folyók 
vízállása egyre emelkedik. — A hivatalos 
lap keddi száma közölte azon királyi kéz
iratot, mely Keglevich Istvánt, a nemzeti 
színház és operaház intendánsát, állásától 
saját kérelmére felmenti. — Parisban egy 
épület létesítésén dolgoznak, melyet bátran 
nevezhetni a vallások múzeumának. Ezen
épületben képviselve lesz a világ összes 
letűnt és élő vallása. — Csanády Sándor 
halálhírét közölték a vasárnapi és hétfői 
lapok s kitűnt, hogy Csanády él s a leg
jobb egészségnek örvend. — A Czár ellen 
— mint hirlik — a múlt év végén me
rényletet terveztek s ez felfedeztetvén, 
számos elfogatás történt. Azt is Írják a 
lapok, hogy a czár Közép-Azsia császár
jától akarja magát koronáztatni. — Kaniktt-

Orvos : Tetszik ? Minap kaptam aján
dékban.

Szomszéd : Valóban gyönyörű. Nehéz 
arany : bizonyosan valami hálás özvegytől ?

Ti. I. Tj.

(Vtóge.)

Gondolatok.
Irta: Sir Leor..

Békét élvezhetünk, hogyha embereket 
ép ugv elviselni, mint kerülni tanulunk.

* . *
Ma légy’ boldog s ma boldogíts má

sokat is; mert holnap talán egyikre sem 
lesz időd.

* **
Ritkák az oly kevélyek, kik kevélységü- I 

két abban keresik, hogy emberek legyenek. I 
•i. ♦ |* 1

Nincs oly tökéletes asszony, ki minden 
kiváló tulajdona mellett is férjének, alkal
mat ne adna éltében legalább egyszer meg
bánni, hogy felesége van s azt szerencsés
nek tartani, a kinek nincsen.

* **

Gyakran futsz az öröm előtt s midőn 
megveszed, belátod, hogy drágább, mint a 
a mit ér.

Iái hőség. Mig miiünk a lehető legzordo 
nabb tél van; Meránból azt jelentik, hogy 
ott e hó 12-én délután a hőmérő 31° 
fokra hágott. — SelmeCZbányált uj arany
eret fedeztek fel a Józscf aknában s mint 
írják, az uj ér igen gazdag. — Montene
gróból Írják, hogy a tartomány több ke
rületében igen nagy Ínség vau. Angliá
ban több nap óta olyan sűrű a köd, hogy 
a közlekedés teljesen fennakadt.

APRÓNÁGO K.

-- Rovatvezető Zuhan y, —

•Jegyesek: — Vőlegény (szerényen) : 
Ugyan mondja csak, kedves Gizella, miért is szeret 
engem? — M <• n y assz o n y (még szerényebben) : 
Hát azért, hogy feleségül vesz.

<í v e n ged v ö. N ö: Ugyan édes Aladár, 
miért nélieztcl.-z szegény éd s anyámra ? Bánt az té
ged. hogv aiivísnil olyan fiatal »s asszony? — Férj: 
Sőt ellenkezőiig, édesem: szeretném, ha még fiatalabb 
ha még — hajadon leány volna.

Csal <» ti á s : Teringettét! — szól a gavallér 
a mint reggel f’< lébredve latja, h<>gv < gészen megfor
dul'a, lábbal fekszik az ágyban. — Egész éjjel azt. 
g< i. b'ltam. hogv majd szétszakad a fejem. S m'lven, 
csae’dás! Most l.itom. hogy es ik a tynkszenieim fájtak.

LEVELEZÉS.

Thaszár. lssx. jan 10.

Tek. Szerkesztő ur 1
Folyó év és hó 6án igen szép kará

csony fa-ünnepély folyt le a szomszéd Zsitva- 
l’jfalu községben. Nevezetesen Klo- 
busitzky János földbirtokos ur, — ki kü
lönben is e község lakosainak jótevője, — 
már évek óta e napon szerez örömet a 
község apróságának. () eme napon szokta 
adakozásának tantijeiét adni s az iskolás 
gyermekeknek, a kik a magyar nyelv meg
tanulásában kitűnnek, ajándékait szétosztatni.

Az ünnepély d. u. 3 órakor kezdődött.
Jelen volt K o r m a növi c h Endre ur,
thaszári plébános, mint iskolaszéki elnök,
az iskolaszék s a község intelligens hölgy-
és férfi közönsége.

Az isko/aszéki elnök hangzatos meleg
szavakkal nyitotta meg a pompás iinne-
pélvt. A karácsonyfa teljes pompájában 
tűndöklött s ágai csak úgy hajlongtak a 
a különféle ajándéktárgy és sütemény terhe 
alatt. A gyermekek tulboklog azezkifeje- 
zése is elárulta az örömet és sovárgó sze
meik a szebbnél-szebb tárgyakon legeltek.

Következett a kiosztás; összesen. 46 
gyermek kapott egy-egy értékes ajándék 
tárgyát.

Az ajándéktárgyak nagyobbrészt ruha
nem bekből állottak,

A kiosztást az intelligens hölgyközön
ség vállalta magára, a mi persze az ünne
pély tényét még jobban emelte.

Sütemény, édesség, boldog boldogta
lannak jutott.

Az ajándéktárgyak szétosztása után 
az iskolaszéki elnök indítványára jegyző
könyvi köszönetét mondottak a jótevő urnák.

Isten áldja a nemes sziviieket, kik a 
népnevelésnek, hazánknak önzetlen áldo
zatot hoznak!

—ez. —gy.

KÖZGAZDASÁG.

A derítő szerek alkalmazása.

A borkezelők gyakran igen különböző 
nézeten vannak, midőn arról van szó, hogy’ 
mondják meg, melyik a legczélszerübb 
borderitö szer? Mig egyesek a vizahólyag
gal értek el legjobb eredményt, mások azt 
állítják, hogy legjobbak a különféle gela- 
tinók, vagy feltétnyeanyagok, sőt vaunak, 
kik a derítő földeket részesítik előnyben 
valamennyi más szer fölött. Tulajdonké
pen mindnyájuknak igazuk van, mert a 
bort úgy a vizahólyaggal, mint a gclatinok- 
kal és derítő földdel igen szépen derít
hetni, s csak is az esetek megkülönbözte
téséről leltet szó, hogy az említett derítő 
szerek közül mikor czélszeriibb az egyiket, 
vagy a másikat használni. Ily kérdéses ese
tekben legczélszerübb. ha a gyakorlatban 
tekintünk körül, mert a mi ott évek hosszú 
során át jónak bizonyult, az mindenesetre 
ezélszerü is. A gyakorlatban fehér borokat 
általánosan vizaliólyaggal derítenek s leg
följebb kevés tannint is használnak hozzá: 
a vörös borokat pedig gehitinnal, vagy fe- 
liérnyével derítik. .Mivel a 'festékanyag 
megtartása igen fontos kérdés, termesze- 
tes, hogy olyan anyagokat használunk, 
melyek ennek legkevésbé ártanak. Beritő 
földet általában csak alárendelt minőségű 
borok derítéséhez használnak. Finom bo
rok derítéséhez nincs jobb anyag a tojás 
fehérjénél és sok évi gyakorlatom alatt, 
— irja egy tapasztalt borkezelő — még 
egyszer sem történt, hogy az ezzel való 
derítés nem sikerült volna, ha az illető 
borban elég cseranyag volt, hogy a fehér- 
nyét oldhatatlan fehérnyecsersav anyag
összetétellé változtassa át, mely pöhöly 

alakban kiválván, lassankint a hordó fe 
nekére száll le s a borban levő ininde- 
szilárd anyagot magával ragad.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

I.
148/888. sz.

Köszönet nyilvánítás.

A lévai takarékpénztár intézete részé
ről az 1886. évi üzlet jövedelméből Léva 
varos szegényei között valláskülömbség 
nélkül leendő felosztás végett 59 frt 62 krt 
küld vén hivatalomhoz, ezen adományért 
a szegények nevében ezennel hálás köszö- 
netemet nyilvánítom.

Kelt Léván, 1888. évi jan. 14-én.

Máesui Lukács 
] olg;ínne«ter.

II.

Értesítés.
an szerencsém értesíteni a korcso

lyázók egyesületének n. t. tagjait, hogy’ 
kedvező időben a jégpályán minden vasár 
nap zenedij szedése mellett „zene" leend

Léván 1888. január 15.

Pazar Károly

ni.
A kereskedő-ifjúság figyelmébe
A társasélet fejlesztésére a mai idő

ben mindenütt nagy gond fordittatik.
Ebből kifolyólag alakulnak meg a kii- 

lömböző egyletek, melyek hivatva vannak 
a kulturális viszonyok fejlődésére hatni.

Ha végig pillantunk a nagyobb váro
sok egyleteinek hosszú során ; okvetlenül 
találunk egy kereskedelmi egyesületet is, 
mely specziálisan a kereskedelmi érdekek 
előmozdításával foglalkozik. — Ily egylet 
nem csak a kereskedő ifjaknak válik hasz
nára, de a társadalomban, mint erkölcsi 
tényező, hasznos szolgálatokat tehet; ezé- 
lul tűzi ki tagjai szellemi életének fejlesz
tését, mit részint egy könyvtár alapításá
val ér el, hol a tagok közérdekű müvek 
beszerzése következtében művelődhetnek, 
részint pedig felolvasások tartása által, me
lyekből az egylet minden tagja hasznos 
tanulságot meríthet és igy’ felkölti termé
szetesen tagjaiban az ambicziót a szép és 
nemes iránt ; de másrészt gondot fordít 
azok szórakozására is.

Városunk fájdalom! eddig nélkülöz ily 
czélu egyletet, azonban nemes hév és lel
kesedés utján könnyen létrejöhetne. -— 
Ennek tudata birt fiatal kereskedőink kö
zül néhányat arra, hogy’ ily’ egylet meg
alakításán fáradozzanak. — Vajha fárado
zásaikat a kívánt siker koronázná.

E végből az „Oroszlán" vendéglő 2. 
számú helyiségében t. hó 22-én egy érte
kezletet hívnak össze, melyre kérjük, hogy 
az érdekeltek minél nagyobb számban meg
jelenni és az ügyet részükről hathatósan 
támogatni szíveskedjenek, mert a kitűzött 
czél csakis erős akarat, kellő támogatás 
és kitartás által juthat győzelemre.

Léván, 1888. jan. 13.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET

„Lányok Lapja1’ cz.imü közkedveltségü 
képes lap, melyet 1) o 1 i n a y Gyula ritka 
tapintattal szerkeszt, uj évvel már 14-ik 
évfolyamába lép. Első száma előttünk fek
szik. Diszes elegáns lap, telve gyönyörű 
képekkel és jeles közleményekkel, melyek 
ismert név írónők és írók tollából valók. 
Közleményeket hoz Sziklat Jánostól, Szabó 
Endrétől, Vörös Adéltól, Percnyi Kálmán
tól, Nogáll Jankától, Gaál Mózestől és 
még többektől. Ez egyetlen füzete tizen- 
nvolczféle érdekesebbnél érdekesebb ol
vasnivalót tartalmaz, melyekből a serdülő 
korú fiatal leányok sok szépet és jót ta
nulhatnak. A „L á n y o k L a p j a" a 
a iniveltebb családoknál szivesen látott ven
dek, több Ízben ajánlotta a kul ’ tr.ninisz- 
ter ur is, másfél évtizedi fennállásával 
csakugyan bebizou vitatta életrevalóságát. 
— Előfizetési ára felette csekély: negyed
évre 1 frt félévre 2 frt. Megrendelések 
Budapest, Kecskeméti-utcza 13. sz. Dolinay 
Gyula szerkesztő nevére cziinzendők.

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: Kónya József, vár^kw-pitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 60 kr, 6 frt 
80 kr. Kétszeres 5 frt 50 kr, 5 frt 80 kr. 
Rozs 5 irt. 30 kr. 5 frt 40 kr. Árpa 5 frt, 
70 kr, 6 frt 20 kr. Zab 5 frt. 30 kr. 5 frt, 

I 50 kr. Kukoricza 6 frt. 1Q kr, 6 frt 50 kr, Bab 
1 7 írt, — kr. 7 frt. 50 kr, Lenese 6 frt 80 

kr, 7 frt — kr. Köles 4 frt.---- 1 frt 50 kr



3. szám. HIRDETÉSEK. Jan uár 15.

1247/1887. »x. ,
Árverési hirdetményi kivonat.

A kőrinöczbányai kir. járásbiróság mint ■ 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 1 
beszterczebányai püspöki uradalom végre- 
hajtatónak Binder József mint Binder Jakab 
örököse végrehajtást szenvedő elleni 2 frt 
85 kr, töke követelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a körmöczi kir, járás- ' 
bíróság területén lévő Ujiehota községben 
fekvő s Binder Jakabnak az ujlehotai 14 
sz. tjkvben A I. 1-32 és+1—9. sorsz. 
a. foglalt ingatlanokban! 1 red közös tu
lajdoni jutalékaira az 577 Irt. az ugyanot
tani 119. sz. tjkvben A. + I. sorsz. a. in- 
gatlanbani %-a<l közös tulajdoni jutalékára 
83 frt, az ugyanottani 122. sz. tjkvben A 
+ I. sorsz. a. ingatlanbaui szinte %-aJ kö
zös tulajdoni jutalékaira a 11 írt az ugyan
ottani 143. sz. tjkvben A.+I. sorsz. a. in 
gatlanbani %^-ad közös tulajdoni jutalé
kára a 14 frt és az ugyanottani 156. sz. 
tjkvben A+l és 2 sorsz. a. ingatlanok- 
bani % közös tulajdoni jutalékaira a 17 
írtban ezennel megállapított kikiáltási ál
ban az árverést elrendelte s hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi feb
ruár hó 6-ik napjának d. e, 10 órakor Uj- 
leliota községében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-át vagyis 57 frt 
70 kr, 8 frt 30 kr, 1 frt, 1 frt 10 kr, 1 frt 
10 kr, 1 frt 40 kr, illetve 1 frt 70 krt, 
készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1. 3333. sz. a. keit 
igazságügyül, rend. §§-ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy a 1881. LX. t. ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Körmöcz 1887. évi október hó 2 án.

Kozakievics 
kir. aljbiró.

57oy/lKS7. sz.
in.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az ipolysági kir. törvszék mint tele- 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kauff- 
mann Kálmán báti lakos végrehajtaténak 
Kiszely sz. Nagy Mária mint végrehajtást 
szenvedő elleni 100 frt, tőkekövetelés és 
járulékainak kielégítése iránti végrehajtási 
ügyében az ipolysági kir. törvszék (az ipoly- ; 
sági kir. jbiróság) területén lévő Bátli mvá- 
ros határában fekvő a báthi l-sö sz. tjkv
ben Nagy István, Kiszely Nagy Mária, 
Adámi Nagy Zsuzsanna, Dodok Nagy Ka
talin, és Nagy Anna tulajdonául bejegyzett 
-| 347. hisz. a. kertre 8 frt, 382. hrsz. sz. 
a. kertre 8 frt, — 654. hrsz. a. szántóföldre 
16 frt, 960. lírsz. a. szántói. 8 frt, —1322. 
lírsz. a. szántól. 65 frt, 1592. lírsz. a. 
szántói. 14 frt, — 1609. lírsz. a. szántói. 
19 frt, 1760. hrsz. a. szántól’. 68 frt. — 
1978. hrsz. a. szántói. 101 frt, a 2424. hrsz. 
a. szántói. 9 frt. — 2458. hrsz. a. szántói.
56 frt, — 2487. lírsz. a. szántói. 27 frt, — í 
2671. hrsz. a. szántói. 70 frt, — 3308. hrsz. 
a. szántói. 82 frt, — 3458. hrsz. a. szántói. 
12 frt, — 4274. hrsz. a. szántói. 96 frt,— 
5107. hrsz. a. kendert'. 12 frt, — 5304. 
hrsz. a. szántói. 38 frt, — 5502. lírsz. a. pin- 
czérel2frt,— 5615. hrsz. a. szántóf.79 frt. 
— 6552. lírsz. a. szántóf- 4 frt, 2004. a hrsz. 
a. szántóf. 46 frt, — 3706. hrsz. a. szántóf.
57 frt, — 4682. lírsz. a. rétre 30 frt, — 
3859. hrsz. a. szőllőre 96 frt, — 5729. hrsz. 
a. szőllőre 78 frt, — továbbá a báthi 808. 
sz. tjkvben Kiszely Nagy Mária, Adámi 
Nagy Zsuzsanna, Dodok Nagy Katalin, és 
Nagy Anna tulajdonául bejegyzett 3705 a 
hrsz. a. szántóf. 199 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban ez árveréssel 
rendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1888. évi január hó 31-ik nap
jának d. e. 10 órakor Báth inváros házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%. készpénzben, 
vagy az 1881. 60. t. ez. 42. §-ban jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
(lgyniiniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t. ez, 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított I 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Ipolyság 1887. évi szeptember hó 21-én.
Novotny István 
kir. törvs’zéki bíró.

1249/1887. tkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöczbányai kir. járásbíróság mint I 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
beszterczebányai püspöki uradalom végre
hajtatnak Heppner András és Heppner lg 
náCZ végrehajtást szenvedők elleni 16 frt 
85*/*  kr, tőke követelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a körmöczi kir. járás
bíróság területén lévő Ujiehota községben 

fekvő 8 a fent megnevezettek közül Hepp
ner Andrásnak az ujlehotai 12 sz. tjkvben 
A. I. 1—32 és 11. sorsz. a. foglalt ingatla
nokban! 4/i5-öd közös tulajdoni jutalékaira 
a 507 írtban, az ugyanottani 127. sz. tjkv
ben A+I. sorsz. a. foglalt ingatlanbaui 
% ad közös tulajdoni jutalékára a 45 frt 
az ugyanottani 143. sz. tjkvben A. + I. sor
sz. a ingatlanbaui közös tulajdoni juta
lékára a 30 írtban és a fennt megnevezett 
valamint Heppner Ignácznak az ugyanot- 
ta’.’i 128, sz. tjkvben A. + I, és 2. sz. a. 
ingatlanokbani % od közös tulajdoni jutalé
kaikra az 53 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte s 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1888. évi február hó 6-ik napjának d. e. 
10 Órakor Ujiehota községében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 43 
frt, illetve 7 frt 70 kr, 4 frt 50 kr, 5 frt 
30 kr, illetve 3 frtot, készpénzben vagy az 
1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1. 3333. sz. a. kelt i<razsájni<rvm. 
rend. 4t§-ában kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
a 1881. LX. t. ez. 170 §-a értelmében a 
bánatpénznek p biróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbirós;'g mint tlkvi hatóság. 
Körmöcz 1887. évi október hó 2-án.

Kozakievics
kir. aljbiró. 

1250/1887. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöczbányai kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
beszterczebányai püspöki uradalom végre- 
hajtatónak Heppner Mátyás végrehajtást szen
vedő elleni 35 frt 67 kr, tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a kör
möczi kir. járásbíróság területén lévő Uj- 
lehota községben fekvő s a fenti végrehaj
tást szenvedő Heppner Mátyás tulajdonául 
az ujlehotai 13. sz. tjkvben A. I. 1—32 és 
+ 1 és 2 sorsz. a. bejegyzett ingatlanokra 
a 373. írtban illetve 17 írtban, az ugyan
ottani 58. sz. tjkvben A. I. 1—10 és 
1—3 sorsz. a. foglalt ingatlanokbani % 
közös tulajdoni jutalékaira a 107 írtban il
letve 19 írtban, az ugyanottani 109. sz. 
tjkvben A+l és 2 sorsz. a. ingatlanokbani 
’/4-ed közös tulajdoni jutalékaira a 15 írtban 
és az ugyanottani 126. sz. tjkvben A+L 
sorsz. a. ingatlanbaui szinte i/t. közös u\- 
lajdoni jutalékára 9 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte s hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1888. évi február hó 6-ik napjá
nak d. e. 10 Órakor Ujiehota községében 
megtartandó nyilvános árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°/o-át vagyis 37 
frt 40 kr, illetve 1 frt 70 kr, 10 frt 70 kr. 
illetve 1 frt 90 kr, 1 frt 50 kr, és 90 kr, 
készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42, 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1. 3333. sz. a. kelt 
igazságügyin, rend. §§-ában kijelölt óvadék
képes értékp. a kiküldött kezéhez letenni 
avagy a 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a biróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Körmöcz 1887. évi október hó 2 án.

Kozakievics 
kir. aljbiró.

4986 887. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöczbányai kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
beszterczebányai püspöki uradalom végre
haj taténak Krausz András végrehajtást szen
vedő elleni 54 frt 53 kr, tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a kör
möczi kir. járásbíróság területén lévő Uj- 
lehota községben fekvő s a fent megneve
zett végrehajtást szenvedőnek az ujlehotai 
153. sz. tjkvben A. +1. sorszám alatt foglalt 
iugatlanbani ’/g-ftd közös tulajdoni jutalékára 
a 1 t triban, — továbbá az ugyanottani 154. 
sz. tjkvben A. +1. sorszám alatti ingatlan- 
báni szinte %-ad közös tulajdoni jutalékára 
a 19 ír- é« kiskorú Kratlsz József, Erzsébet, 
János és Tereznek mint néhai Krausz And
rás örököseinek az ugyanottani 87. sz. tjkv
ben A. I. 1-—20 és +1—6. sorszámok alatt 
foglalt ingatlunokbani */ )8-od közös tulaj
doni jutalékaikra az 53 frt 20 kr, illetve 
6 frt 60 krajezárban ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte s hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888. 
ovi február hó 7-ik napjának d. e. 10 órakor 
Ujiehota községében megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 1 frt 
70 kr, 1 frt 90 kr, 5 frt 32 kr, illetve 66 
kr, készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez.

42. tj-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1. 3333. sz. a. 
kelt igazságügyin, rend. §§-ában kijelölt 
óvadékképes értékpa. a kikul, kezéhez le
tenni avagy a 1881. LX. t. ez. 170. §-a 
éneimében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított- szabály
szerű elismervényt átszoigáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Körmöcz 1887. évi október hó 3 an.

Kozakievics 
kir. aljbiró.

1267 1887. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöczbányai kir. járásbíróság mint telek 

könyvi hatóság közliirré teszi, hogy a beszterczebá
nyai püspöki uradalom végrehajtatónak Krausz Mi
hály illetve örököse kiskorú Krausz Andris végrehaj
tást szenvedő elleni 21 frt 71 kr, töke követelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a körmöczi kir. 
járásbíróság területén lévő Ujiehota községben fekvő 
s a fent, megnevezett végrehajtást szenvedő kiskorú 
Krausz Andrásnak az ujlehotai 46. sz. tjkvben A. I. 
1—2 és -f- 1—3. sorszámok alatt, foglalt ingatlanok 
báni 3/I2-ad közös tulajdoni jutalékaira az 54 frt il
letve 49 írtban, — továbbá Krausz Mihálynak az 
ugyanottani 84 számú tjkvben A. I. 1—7 és 1 — 2 
sorszámok alatti ingatlanokbani ’/j-ed közös tulajdoni 
jutalékára a 1X1 frt illetve 26 forintban, — az ugyan
ottani 141 számú tjkvben A. I. sorszám alatt fog
lalt ingatlanbaui szinte ’/9-ed közös tulajdoni jutalé 
kára a 11 forintban és az. ugyanottani 143. sz. tjkv
ben A. I. sorszám alatti ingatlanbaui 07-od közös 
tulajdoni j”talékára a 13 forintban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte s hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1838. évi február 
hó 8 ik napjának d. e. 10 órakor Ujiehota községé
ben megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltó i áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°.o-át vagyis 5 frt 40 kr, illetve 4 frt 
90 kr, 18 frt 10 kr, 2 frt 60 kr, 1 frt 10 kr, és 1 frt 
30 kr, készpénzben vagy az ±881. LX. t. ez. 42. §- 
ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1. 3333 sz. a kelt igazságügyin, rend. 
§§-ál»an kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy a 1881. LX. t. ez. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a biróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt, át
szolgáltatni.

Kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság. 
Körmié/. 1887. évi október hó 10-én.

Kozakievics 
kir. aljbiró.

1258 1887. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöczbányai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a beszteiuzebá- 
nyai püspöki uradalom végi ehajtatónak Krausz János 
végrehajtást szenvedő elleni 8 frt 45 kr, tőke követe
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a kör
möczi kir. járásbíróság területén lévő Ujiehota község
ben fekvő s a fent megnevezett végrehajtást szenvedő 
Krausz Jánosnak az ujlehotai 87. sz. tjkvben A. I. 
1—20 és -j- 1—6 sorszámok alatt foglalt ingatlanok
bani 1 ,-ed közös tulajdoni jutalékaira a 482 frt. il
letve 289 forintban, — a !43. sz. tjkvben A 1. 
sors/.áin alatt foglalt ingatlanbaui 1 |04-cd közös tu
lajdoni jutalékára a 40 frtban, — a 153. sz. tjkvben 
A. I. sorszám alatt foglalt ingatlanbaui ’/8-ad kö
zös tulajdoni jutalékára a 36 frtban és a 154. számú 
tjkvben A. 4*  !• alatt foglalt ingatlanbaui
szinte 1 s-ad közös tulajdoni jutalékára a 38 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverest el
rendelte 8 hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1888. évi február hó 8 ik napjának d. e. 10 órakor 
Ujiehota községében megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsá ának 10°/,,-át vagyis 48 frt 20 krt illetve 28 
frt 90 kr, 4 frtot, 3 frt 60 kr, és 3 frt 80 krt, kész
pénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 
1. 3333 sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet §§-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni avagy a 1881. LX. t. ez. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a biróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Körmöcz 1887. évi október hó 10-én.

Kozakievics 
kir. al„biró.

1264/1887. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöczbányai k’f. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közliirré teszi, hogy n beszterczebá
nyai püspöki uradalom végrehajtatóiiak Pr008 András 
végrehajtást szenvedő elleni 477 frt, tőke követelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a körmöczi kir. 
járásbíróság területén lévő Ujiehota közséfben fekvő 
s a fent megnevezett végrehajtást szenvedő Procs 
Andrásnak az ujlehotai 97. sz. tjkvben A. I. 1—29. 
sorszámok alatt foglalt ingatlanbaui ■/„ közös tulaj
doni jutalékára a 477 frt, és az ugyanottani 148. sz. 
tjkvben A. + I. sorszám alatti iugatlanbani 'l2c. kö
zös tulajdoni jutalékára a 22 frtban ezennel megálla
pított kikiáltási irtán az árverést elrendelte s hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi február 
hó 8 ik napjának d. e. 10 órakor Ujiehota községé
ben megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/o-át vagyis 47 frt 70 kr, 2 frt 20 krt 
készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1. 3333. sz. a. kelt igaz. 4^ agyministeri ren-

NYOM^TOTT SYITJUI É8 TÁB8ANÁL LÉVÁN,

j delet §§-b.m kijelölt óvadékképes érték papírban a
kiküldött kezéhez letenni avagy a 1881. LX. t. ez. 
170. §-n értelmében a bánatpénznek a biróságnál elő
lege# elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszoigáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi lia.ó.’.ág
Kőimöcz 1887. évi október hó 4-én.

Kozakievics 
kir. aijbiró.

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

t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közliirré teszi, hogy 
a lévai tekintetes kir. járásbiróság 1887. évi 4380. 
számú végzésével Szentesy J >zsef génye pusztai lakos 
felperes részére Nagy Antal szódói lakos alperes ellen 
215 frt. töke követelés s járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
384 frt. be?siilt. szobai bútorok, gazdasági eszközök 
stb. ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

M.dv árverésnek 4380. sz. beküldését rendelő 
végzés folytán a helyszínén vagyis Szódón leendő 

( eszközlésére 1888. év január hó 30 napjának délelőtti 
10 Órája határidőül kitii'etik, oly kijelentéssel, hogy 
ezen árverés a fentebb jelzett ingóságok az 1881. évi 
LX. t. ez. 107 §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
készpénz fizetés mellett szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 ovi 
I.X. t. ez. 108 §-íban megalapított föltételek szerint 
lesz kifizetendő.

Ez árveréshez a venni szándékozók a kitűzött 
időben a községi bíró házánál elváratnak

Egyúttal közzé tétetik, hogy mindazok, kik a 
lefoglalt tárgyakra tulajdon, vagy elsőbbségi igényt 
tartanak igényüket az árven’s megkezdése elölt any- 
nyival inkább bejelentsék — mert különben a végreli 
törv. 96. §-a kapcsában egyedül a vételár fölöslegére 
fognak utasitattatni.

Kelt Léván, 1888. év január h » 9. napján.

Litassy Nándor 
kir. bírósági végrehajtó.

1267/1887. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöczbányai kir. járásbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a beszterczebá
nyai püspöki uradalom végrehajt#tónak Vanner Jó
zsef végrehajtást szenvedő elleni 16 frt 90 kr, tőke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
körmöczi kir. járásbiróság területén lévő Ujiehota 
községben fekvő s végrehajtást szeir'edö Vanner Jó
zsefnek az ujlehotai 80. sztjkvben a. I. 1 —19. sor 
számok alatt foglalt ingatlanbaui Vj-ad közös tulaj 
doni jutalékára a 616 frtban és az ugyanottani 144. 
sz. tjkvben a. 4~ sorszám alatt foglalt ingatlanbaui 
*/52. közös tulajdoni jutalékára a 19 frtban ezennel 
megállapitott kikiáltási árban az árverést elrendelte s 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi 
február hó 9 ik napjának d. e. 10 órakor Ujiehota 
községében megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapitott kikiáltási áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs 
áiának 19“ 0 át, vagyis 61 frt 60 krés 1 frt 90 krt, készp. 
vagy az 1881. LX. t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1. 3333 
sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet £§-ában kije
id t óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy a 1881. LX. t. ez 170 §-a, értelmében 
a bánatpénznek a biróságnál előleges «1 helyezéséről 
kiállított, szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság.
Körmöcz 1887. évi október hó 10 én.

Kozakievics. 
kir. aljbiró.

1265,1887. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöczbányai kir. járásbiróság mint telek

könyvi hatóság közliirré teszi hogy a beszterczebá
nyai püspöki uradalom végrehajtatóiiak Rückscblosz 
János végrehajtást szenvedő elleni 65 frt 75 kr, tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
körmöczi kir. járásbiróság területén levő Ujiehota 
községben fekvő s végrehajtást szenvedő Rückscklosx 
(Rittscklosz) Jánosnak az ujlehotai 59. sz. tjkvben A. 
I, 1—20 és 4" 1—6. sorszámok alatt foglalt ingatla
nokban! */«•  közös tulajdoni jutalékaira a 784 frt. il
letve 167 frtban és az ugyanotta i 109 sz. tjkvben 
A. 4~ e‘s “ sorszámok alatt foglalt ingatlanokbani 
2/g-ad közös tulajdoni jutalékaira a 43 forintban ezen
nel megállapitott kikiáltási árban az árverést elren
delte s hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888- 
évi február hó 8-ik napjának d. e. 10 órakor Ujte- 
hota községében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanuk 
becsárának ln 0-át vagyis 78 fit 40 kr illet7e 16 frt 
70 kr és 4 frt 30 krt. készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. ez. 42 §«ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1. 3333, sz. a. kok 

i igazságiigyniiniszteri rendidet §§-ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
a 1881. LX. t. ez. 170 §. értelmében a bánatpénznek 

í a biróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszoigáltatni,

Kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság. 
Körmöcz 1887. évi október hó 10-én.

Kozakievics 
kir. aljbiró.


