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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre.......................3 frt — kr
Hat hóra....................... 2 frt 30 kr.
Három hóra . . . Ifrt23kr

Előfizetési pénzek po-tantal vunynynl küldhetők, 

számuk l’i krjávai kaphatók 
a k i a d ó h i v a t a 1 h a ii

* OZMÜVELÖDÉSI

HIRDETÉSEK:

Xé"Vhasabu-. petit-.Mir egyszeri közi; . 
kétszeriért 6 kr. többszöriért 5 ! fizctcau .

ly< -.|ij minden egyes beiktatásért 30 ! r

A nyiltterben:
minden négy lia* *;i  hús garmond sor dija 15 k..

• • lünk összeköttetésben levő hirdetö-irwdák, elő
fizetőink. vagy a gyakori hirdetők tetemes díj- 

kedvezmény ben részesülnek.

És társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Ziildkert-utcza 33. sz. küldendők. 
••• Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: he térként egyszer,
—► vasárnap eggel.

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

A LAP KIADÓJA; NYITRAI ÉS TÁRSA.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
16202. Barsvármegye alispánjától.

Barsvármegye törvény hat óságának 
bizottsága folyó évi 283. szám alatt 
keit közgyűlési határozatában foglalt ren
delkezése szerint f. évi deczember hó 
20-án, d. e. 10-órakor Ar.-Muróthon a vár
megyeház nagytermében évnegyedei 
k ö zgy ülését tartja, melyre a törvény
hatósági bizottság tagjait tisztelettel meg
hívja

Ar.-Maróth, 1888. decz. 14,
Zvíáriássy István, 

alispán.

Léva 1888. deczember 
hó 15.

Országok, birodalmak kormány
zását, a népek-, nemzeteknek életét 
irányozni az országos törvények van
nak hivatva.

De a törvényhozás a társadalmi 
élet organikus szervezetének csak főbb 
vonásait szabályozza ; nemes intencziói- 
nak részletes kivitele pedig a polgá
rok értelmiségétől, nemes emberbaráti 
érzületétől függ.

Az állam-kormányzat egészében 
egy jól kombinált gépezet lehet, mely
nek könnyed járásához azonban a tár
sadalom hivatott faktorai szolgáltatják 
az olajat.

Ha e faktorok éber ügyszeretet
tel töltik be hivatásukat, az igaz ügy 
mellett tiszta s szilárd akarattal lép
nek fel : kölcsönös méltányosság által 
sok akadályt elháríthatnak.

Ellenben, ha a gépezet legkisebb 
részétől is eltereljük figyelmünket, az 
összhang megzavartatik s a gép mű
ködése az állampolgárok hátrányára 
fennakadást szenvedhet.

Igazságszolgáltatásunk keretében 
pld. egy Írnok nem látszik tényezőnek 
lenni, mégis egy járásbíróságnál, hol 
ennek eljárásától, teljes megbizliatósá-

T Á B C Z A.

A jegyesek.
A fák hullatták sárga leveleiket, a 

mogorva őszi szél felkapta őket s vitte, 
messze, messze. Nem hallatszott madárdal, 
csak a varjuk rekedt károgása. A termé
szet haldoklotc.

Mégis, mi szép az élet, mily sokat 
Ígér a jövő. Hirt, fényt, gazdagságot és — 
egy piczi feleséget.

Egy ifjú ült egy elhagyott pádon és 
gondolkozott, szüksége volt a magányra, 
hogy össze szedhesse gondolatait. Ö nem 
látta a hulló leveleket, nem hallotta a szellő 
intő suttogását, nem értette a természet 
szavát: „Memento móri !“

Előtte egy bájos leányarcz lebegett 
szüntelen, egy gyönyörű szőke fejecske va
kító fehér fogakkal, fekete szentekkel, a 
mint szemérmesen felé susogja : „Szeretlek."

S a lány szerette is őt valóban a mai 
modern szerelemmel, szerette magas terme
tét, fekete haját, kék szemét, de legjobban 
azt a kis, csókolni való, felfelé kunkorodott 
bajuszt. De hogy a lelkét szerette volna, 
arról nem tudott szive semmit.

Az ifjú gondolkozott, szemei előtt le
begtek el gyermek évei, ifjú kora, küzdel
mei orvosi diplomájáért, az első bál, hol 
Ot megpillantotta s hol az az ismeretlen 
érzet szállotta meg szivét, a mit szerelem
nek neveznek, az első zavart szavak, a 
vallomás, mind mind tündérálomként lebeg

| 
gától is függ a vidék jogkereső kő- I 
zönségének gyors kielégítése:— figyel- ' 
mén kivül már csak azért sem hagy- | 
ható, mert minél szerényebb az állás, I 
melyet valaki betölt, annál nehezebb I 
abban kimagasodni s ha mégis kima- j 
gaslik, annál méltóbb az elismerésre. ' 

Ily elismeréssel adózik a közérzület : 
a lévai járásbíróság egy legújab
ban áthelyezett szerény hivatalnoka 
iránt, ki a hivatalnak egyik leghaszna- 
vehetőbb, legtevékenyebb tagja volt.

E derék hivatalnokot — a ..köz- ! 
szolgálat" érdekében helyezték át; 

i végtelen sajnáljuk, hogy éppen a köz- 
\ szolgálat érdeke vészit nálunk is leg

többet áthelyezése által;— merthogy 
mi éppen a legjobb resort-hivatalnokun- 
kat veszítsük, ezt kívánhatja ugyan 
azon közszolgálat érdeke, mely az 
ipolysági törvényszék területén lakó 
közönség számára van rendelve, de 
legkevésbbé sem kívánhatja azon köz
szolgálat érdeke, melynek következ
ményeit esetleg a lévai járás jogke
reső közönsége keseiülheti meg.

Amennyire gratulálunk tehát az 
ipolysági törvényszék elnökének, hogy 
ezen áthelyezés által egy jó hivatal
nokot nyert, annyira őszinte részvét
tel gondolunk járásbirónk s törvény
székünk buzgó elnökére, kik ezen át
helyezés által legjobb munkásaik egyi
két vesztették el.

Egy írnok áthelyezése nem orszá
gos ügy, az igazságszolgáltatás nagy 
gépezetének nem alkotó eleme; nem 
interpellálhatjuk miatta az igazságügy- 
minisztert; de igenis interpellálhatjuk 
törvényszékünk elnökét, ki igazság
szolgáltatásunknak megyénk területén 
közvetlen őre, első tényezője, a kinek 
üdvös intézkedései előtt, elismeréssel 
hajiunk meg ép úgy, mint rámutatunk 
igazságszolgáltatásunk nyikorgó szeke
rére ; interpelláljuk őt, hogy van-e 
része e szerencsétlen áthelyezésben, s 
ha van — a mint fel kell tennünk —

tek el szemei előtt. Hogy jutott volna 
eszébe a halál eljegyzésük napján. Hisz 
oly szép az élet, oly jók az emberek !

II.
Zöldéinek a fák levelei, virágzik a I 

mező, madárdal hangzik a légben s a ta- | 
vaszi szellő halkan, édesen susogja: „Sze
retlek**.  Egy ifjú ül a pádon, magas termete, 
fekete haja i.merős előttünk, de kis ba
jusza már nem kunkorodik oly büszkén az 
ég felé s a kék szemeket fekete kendő 
borítja.

Mennyire megváltozott, minden rövid 
hat hónap alatt, mily kietlen most a vi
lág, hová lettek a szép remények? Elfujta 
őket mind, mind az enyhe tavaszi szellő. 
Es nem tudja mégsem a leányt átkozni.

Hisz oly szép volt az a szőke haj, 
halvány arcz, midőn a borzasztó himlő ál
tal megtámadva feküdt kórágyon.

O éjt nappallá téve virrasztóit ágya 
mellett, küzdött Istennel, természettel s ki
erőszakolta a gyógyulást, de mily áron 1

A mily arányban kedvese javult, érezte, 
l*°gy  rajta ütött ki e szörnyű betegség. 
Öt nem ápoltak szerető kezek, nem imád
kozott érte senki, mégis Meggyógyult, 
szeme világát azonban elvesztette ! S mint 
sietett vetelytársa elhozni néki ama kis 
gyűrűt, levelet s felolvasni neki e pár 
szót, „neje szívesen lettem volna, de belát
hatja, hogy ápolója nem lehetek.**

Oh mi rut az élet, mily rosszak az 
emberek, mily jó volna meghalni !

>8 a balzsamos légben a madarak hála
imát dalolnak Istennek !

Stálxly Ed.xxxxt.xxeL. 

: közszolgálatnak mi érdeke bírhatta 
n. hogy az áthelyezést az igazságügy- 
niniszternél véleményezze ?

Interpelláljuk járásbirónkat: vaj
jal megtett-e minden lépést, hogy 
livatalnokát megtarthassa ?

Teljesen meg vagyunk győződve 
íz iránt, hogy törvényszékünk igen 
tsztelt elnöke oly alkotmányos érzelmű 
f:rfiu, a ki hivatalbeli főnökén kivül
t közvéleményt is respektálja s nem 
fi a nyilvánosságtol.

A közvélemény főként megnyug- 
titást vár tőle arra nézve, hogy ezen 
áthelyezés nem egy bizonyos párbaj 
tüntető következménye, a miért a fé
lik már törvényesen bűnhődtek.

Ellenkező esetben a fenforgó 
„közszolgálat érdekét" a kellő 
mértékben lennénk kénytelenek leszál
lítani s fájdalommal kellene konsta
tálnunk. hogyjusticziánk templomában 
ezúttal a személyeskedés űzött hival
kodó játékot.

O -

Budapest, 1888. decz. 13-
Ismét gyászlobogó, ismét valami nagy 

halott ’? Ki légyen az ? E kérdésekkel té- 
pelődött a legutóbbi, közel múlt napokban 
a főváros közlekedő közönsége. Azok pe
dig, kik az egyetemtéreu haladtak, tanúi 
lehettek azon többé talán sohse ismétlődő 
esetnek, hogy egyszerre két lobogó is hir
dette a gyászt az egyetemi épület ormai' 
ró). Az izgalom, a kínosan aggasztó 
kíváncsiság pedig azáltal is fokoztatott, 
hogy a lapok az egy épületben szer
kesztőd'! Pesti Napló és Nemzet ki
vételével, mely utóbbiak Henszelman el- 
hunytát már jelezték, semmit sem hoztak, 
a mi a kettős gyászt megfogható vá, indo
kolttá tette volna. Csak a késői délutáni 
órákban terjedt el a leverő hir, hogy Hen
szelman és Hunfalvy egyetemi tanárok el
hunytak. Es csakugyan a szomorú valót az 
esti és a másnapi reggeli lapok hozták, 
egy gyászkeretbe foglalva két jeles tudós 
és tanár nevét.

De nemcsak tudományunkat érte vesz
teség. Csapás erte honvédségünket is.

A kis nővér.
(Franeziából.)

Könyörgve kellek, jó utas! 
Könyörgve kérlek, hogy mutass 
Nekem olyan helyet, a hol 
Kicsiny fivérem lelhetem, 
Ki bolyg magában, Istenem! 
Látod a réten, bérezfokon ? 
Ah, én hiába keresem.

Fejét giindörke haj fedi, 
Sötét szeme s szemöldöki, 
Csinos egészbe véve ő ; 
Látád talán ut szélinél, 
8 közel mellette elménél, 
Mondják, az arcza ismerős, 
8 szakasztott képem mása ö.

Oh, én nagyon fáradt vagyok, 
De régtől mainak a napok, 
Hogy ö már nem játszók velem, 
— A bús okot éli nem tudom — 
Keresni öt, mezőnk futom ;
Majd megreped a kebelem, 
Hogy ö mért nem játszik velem ?

Minap szobájából jövék,
A hol halványan feküvék;
Halvány volt, mint a kisded ágy, 
Miként az agyi csipke, rojt ;
S közöttük ö meredve volt..............
Es gyönge szám, miként a lágy 
Szellő, sóhajt s ajkára vágy.

Miként az angyal, szép fala, 
Szépen fésülve a haja, 
Felölt ve csipke köntöse, 
S olykor, melyet sétára visz, 
Halvány, kicsiny czipője is. — 
Másnap üres helyet leiék.
Oh, Isteuem! hová tevék ?

Henneberg altábornagy lionvédlovassági — 
felügyelő minden előzetes betegség nélkül 
hirtelen meghalt. A harcz ezernyi veszélyei 
közepette is bátor, szilárdtermetü, hatal
mas testalkatú tábornokkal egy rövid fél 
óra végzett. Lóvasúti kocsiban szivszélliii- 
dés következtében szűnt meg élni.

A görög ortliodox egyház is siratja 
legelső főpapját. Angyelics Germán szerb 
patriarcha elhunyt Karlóczán. Jóllehet 
utóbbi időben kelleténél többet foglalkoz
tak vele, ö mégis barátja volt a magyar 
állameszmének, és a mennyire tehette, hir
dette is azt délen.

Hogy e heti levelem nagyobb része 
halotti beszámoló, azért ne engem, hanem 
a kegyetlen sorsot, a változhatatlan vég- 

' zetet tessék okozni.
De térjünk át a mi napirendünkre, 

helyesebben arra, mi volt a t. Ház napi-
■ rendjén e héten. Röviden végezhetünk. A 
í regále javaslatokkal már végzett ; elfogadta

az indemnityről szólót is, a mi annyit tesz, 
hogy addig is, mig a jövő 1889 iki bud- 
get alkotmányosán meg lesz szavazva, ad-

■ dig is felhatalmaztatik a minisztérium az 
I állam-háztartását vezetni. Fabiny Teotil 
j igazságügy miniszter a bűnvádi eljárásról,

Baross Gábor közlekedésügyiininiszter pe
dig a Vaskapu szabályozására szükséges 
költségek fedezéséről nyújtottak be tör
vényjavaslatokat. Ugyancsak egy rövid, e 
héten tartott ülésében letárgyalta a Svajcz- 
czal kötött kereskedelmi szerződést.

A ház többsége elfogadta a rendkí
vüli katonai hitelről szóló törvényjavasla
tot, valamint az Orczy Béla br. belügymi- 

I niszter aitai Madarász József interpelláei- 
| ójára adott választ is a teinesi nemesi le

vél tárgyában. Több csekélyebb jelentő
ségű ügyintézkedés után, a ház elhatározta, 
hogy az ünnepek előtt érdemleges ülése
ket nem tart, és igy az aggasztóan lesve 
lesett véderő-javaslatok csak a karácsonyi 
és újévi ünnepek titán kerülnek tárgya
lás alá.

A középeurópai békeszövetség szilárd 
voltát a leghivatottabb faktorok, a német 
császár és fejedelmünk sürgöny-váltásai, 
melyek e napokban szóról-szóra olvashatók 

I voltak, fényesen tanúsítják. Hasonlókép ta
núskodik a szerb nemzet alkotmányos lel
kületűről az imént közzétett alkotmányuk, 
mely a modern parlamentárismus hasisára 
van fektetve.

•Spanyolországban is volt minisztervál- 
| ság, de mar megoldatott. Sagasta kormánv- 
| elnök, inár be is mutatta a kabinetet a
I _ ____ .

- ---- - ■ ■■ _____
I

Fe k v ö he lycre fe 1 k uszám, 
Hozzá simultam végre ón 
8 forní estiket nyújtott a szám, 
Ebresztgetém nyugvó-helyén ; 
Szavamra ekkor nem felelt, 
Sőt sírásom daczára sem 
N’ ilott ki a lezárult szem.

Azt sem tudom, miért van az ’?
Hogy jöttek busán emberek,
S anyám ajkin kelt bús panasz, 
Midőn egy ládát vittenek.
8 anyám könye ma is pereg;
Sőt most estétől reggelig
Házunk zok-lianggal megtelik.

\ oltani már lenn a földszinen, 
Udvar- s kertnek virági közt, 
Kerestem öt minden helyen, 
Hol együtt játszók már velem. 
Voltain a nyár és tölgy alatt ; 
Keresem, hol a kis halat 
Őzök patak hajlásiban.

• A réten játszva vár, hívőm, 
Szökcllve jár virányain, 
Hol sok virág és üde lég 
Űzik a sziligazdag lepét; 
Ah, ott is játszani én vele, 
8 kehiüuk gyönyörrel volt tele — 
Látván sok felrakott képét.

De, im, a rét virágai 
Lehorgaszták fejiiket, 
8 a lepkék hinies szárnyai 
Lankadja érzik a telet, 
Ködébe falt a láthatár, 
Elhallgat a dalos madár, 
8 majd hó terül a rét felett.

A begy sötétlö erdeje
Kejté el bús fivéremet —



kortesnek. Belgiumban kitört a munkás 
mozgalom i a szerb trónörökös nem látogatja 
meg édes anyját Bukarestben. Crispi az 
olasz kamarában oda nyilatkozott, hogy 
Olaszország állása Masszauahban oly erős, 
hogy minden támadást visszaverne, a szu
verenitás bizonyítására pedig nem szüksé
ges semmiféle törvény. Krakóban csizmadia 
harcz ütött ki. Több száz czipész megro
hant egy bécsi fióküzletet és képzelhető 
rombolása a felbőszült majsztram uraknak. 
Francziaországban minden csendes ! ! !

Fővárosi levelező.

Közigazgatási bizottsági ülés.
Barvármegye közigazgatási bizottsá

gának folyó hó 6-án tartott ülésében, az 
alispán beterjesztette a folyó évi novem
ber hóról szóló jelentését, — melyben a 
közigazgatási ágak állapotát tünteti fel.

Ezen jelentés szerint a vármegye 
pénztárába folyó év november hóban be
folyt : közmunka váltságra 7646 frt 77 kr, 
— 'maradt hátralék 11253 frt 56 kr. köz
munka birság czimén befolyt 5 frt 85 kr, 
maradt hátralék 1434 frt 4 kr, katonabe- 
szállásolási pótadóban befolyt 1526 frt 27 
kr, maradt hátralék 2196 frt 69 1/2 kr, 
betegápolási pótadóban befolyt 2778 frt 
19 kr, — a hátralék 3365 frt 71 ,/2 kr.

A honvédelmi in. kir. minisztériumnak 
46250,VIII. sz. rendeleté értelmében az 
1889. évi ujonczállitásra rendszerint felhí
vandó három korosztályt az 1869. 1868 és 
1867-ik években született hadkötelesek ké
pezik. A 4-ik korosztályra nézve pedig a 
miniszteri rendelet akként intézkedik, hogy 
addig is mig az idei hadjutalék számba 
vétele alapján véglegesen intézkedni fog, 
az összeírást és az előmunkálatokat az 
1866-ik évben született hadkötelesekből 
álló 4-ik korosztályra kivétel nélkül, és az 
összes sorozó járásokra nézve már ezennel 
kiterjeszteni rendeli. Ezen intézkedés foly
tán a „felhívások" valamint a felhívott had
kötelesek és a teljesen ismeretlenek szá
mának kimutatására szolgáló kimutatások 
az illető járási és városi főtisztviselöknek 
megküldettek.

Bejelenti az alispán hogy az állat
egészségügy kedvező. — A rendőri ügyek
ben összesen 12 tűzesetről tétetett je
lentés, összesen 5418 frt 30 kr. kárral, 
mely’ből 4538 frt biztosítások által fe
deztetett.

A vegyes ügyekről szóló jelentés kiter
jeszkedik atörvénytelen gyermekek összeírá
sára és nyilvántartására, mely iránt 1877. év
ben alkotott és 1881. évben megújított vár
megyei szabályrendelet a vármegye terüle
tén újból közhírré tétetett.

A királyi főmérnök, azon okból, hogy 
a községi úti munkák a jövő évben ko
rábban foganatosíthatók legyenek, javas
latba hozza az előmunkálatok megindítását, 
nevezetesen felhivandók lennének az ösz- 
szes polgármesterek és főszolgabírók, hogy 
az 1889. évi összeírást és váltságot álla
pítsák meg.

A kir. adófelügyelő által beterjesztett 
jelentés szerint a megye területén levő 3. 
adóhivatalba folyó évi november hóban be
folyt egyenes adó czimén 126417 frt 19 kr, 
hadmentességidíj czimén 6850 frt 20 kr. — 

Az összes hátralék adó czimén 370229 ’t 
38 kr, hadmentességi díjban 68366 rt 
28 kr.

Dr. Benkö Lajos megyei főorvos j- 
lentése szerint az oszlányi, ar.-maróthi s 
verebélyi járásokban az egészségi állapt 
kedvező. — Leggyakrabban a légzőszervk 
hurutlobos bántalmai fordultak elő kö
vező lefolyással. — Járványkép egy hr 
sem uralgott. — Szórványosán vörheny es
tek merültek fel Ar.-Maróthon és Ilizérn. 
— A szemcsés köthártyalobosok az ojt- 
lányi járásban folyton gyógykezelés akt 
állanak. — r. t.

Erdei kihágások. Az erdei kihágások 
ügyében a in. kir. belügyminiszter a ló
vetkező körrendeletét bocsátotta ki vak
mennyi közigazgatási bizottságnak. Tölb 
Ízben tapasztaltam, hogy az erdei kihágái 
ügyekben eljáró erdei kihágási biróságtk 
a tilos legeltetés által elkövetett erdei li- 
hágások esetében legtöbbnyire csupán a 
rendszerint vagyontalan pásztorokat ni- 
rasztalják el és az 1879. évi XXXI. t. í. 
(erdőtörvény) 84. tj-ának a gazda felelősi- 
gét kimondó rendelkezéseit nem alkalmá
tól; oly mérvben, mint ezt a törvény ret- 
deli, minek folytán a kártérítésül biróilgg 
megítélt összegek a többnyire vagyontalai 
pásztoroktól behajthatok nem lévén, mej- 
téritetleniil maradnak. Ezen ügy az erdi- 
birtokosokra, valamint egyáltalán az erdői 
védelmére is káros befolyással levő eljárás 
megszüntetése czéljából, a földmives-, ipa- 
és kereskedelmi minister úrral, valaniiit 
az e részbeni véleményének megvalósítási 
végett általam megkeresett igazságügyin- 
niszter úrral is egyetértöleg felhívom :i 
közig, bizottságot, hogy intézkedjék az 
iránt, miszerint az erdei kihágási bíróságot | 
oly esetekben, midőn a tilos legeltetés , 
folytán történt károsítás a magántulajdono
sok közvetlen szolgálatában álló pásztorok 
gondatlansága által okoztatott és a gaz
dák a törvény szerint terhelő kötelesség 
szerű felügyeleti jog gyakorlásának elmu
lasztása beigazolva van, az erdőtörvén;’ 
idézett szakasza értelmében a megállapí
tott érték, kár s költségek megfizetésébe) 
a pászton-al együtt a gazda is mindenkor , 
elmarasztalandó. Budapesten, 1888. évi 
november hó 24 én, a minister helyett: 
Benicky. s. k. államtitkár. i

Zichy-hangverseny.
— Ipolyságon és Ar.-Maróthon. —

Fényben az ipolysági, de a „jó szív" 
támogatásának eredményében az ar.-maró
thi emelkedett ki. — A nagy művész elemé
ben volt itt is, ott is s örök halain kötelezte 
közönségünket szives részvétével s elragadó 
művészetének bemutatásával. - Az ünne
pelt művész aranyos kedélyével belevegyült 
az ünneplő közönség táborába; pohárkö- 
szöntői költői lelkületéről, vidám táncza aes- 
thetikai nemes Ízléséről tesznek fényes ta
núságot.

Ipolyságra Budapestről szerdán érke
zett meg külön vonaton a nemes gróf, a 
nagyszámú fővárosi közönség, mely kísére
tében jött, élénk, nyüzsgő képet kölcsön
zött a kis városkának.

A hangversenyt a nemrég leégett 
megyeház nagytermében tartották meg és 
a falakról a honfi nagyok olyan fényes 
társaságra tekintettek alá, a milyet még 
alig láttak. A nagy terem teljesen megtelt. 
Az 5 frtos jegyeket hetek előtt elkapkod
ták és a díszesen dekorált terem igazán 
meglepő képet nyújtott.

A hangverseny első száma Pajor 
István ismert költőnk (Csa omjai) egy al
kalmi ódája volt, „Borúra derű" czimmel, 
a melyet ílelmbacher Mariska, a tör
vényszéki elnök leánya szavalt el; a kö
zönség zajosan megtapsolta a szerzőt is, 
előadót is. Következett Zichy Géza 
gróf. Az „elegia"-t és „etude"-öt játszotta 
el. Róla ejry vidéki hangverseny alkalmá- 
ból nincs helyén bírálatot mondani; de 
rég volt oly jó kedvben, rég játszott oly 
animóval, mint ez este ; a közönség tem
plomi áhítattal hallgatta. Utána Balczár 
Irén énekelte a gróf két dalát érzéssel és 
vervvel. A második szakasz első pontját 
Z i c hy Géza játéka képezte : A Don Juan 
ábrándot adta elő. A közönséget virtuóz
merész technikája bámulatba ejtette és 
L u k a Pál a. közönség nevében óriási, 
aranyhímzésű szalagos koszorút nyújtott at. 
Majd M ajláth Biri — a barsi főispán 
ieánya — szavalta el a gróf egy költemé
nyét a közönség tapsai mellett. Utána 
Balczár Irén lépett a pódiumra és Lakúié
ból a „pária leány dalával" igazi művész
nőül mutatta be magát. A fiatal énekesnő 
Pattli tanítványa és a fővárosban is elő
nyösen ismerik. Koloratur-partijával kitűnő 
iskolázottságot árult el. Szűnni nem akaró 
taps követte a szép reményekre jogosító 
fiatal művésznőt. Záradékul a gróf még 
egy magyar rhapsodiát és a Rákóczi-indu- 
lót játszotta el osztatlan tetszés mellett.

A hangverseny után bál következett. 
A mint Balogh F ránézi jeles bandája rázen
dítette az első csárdást, attól kezdve szaka
datlan jó kedvvel folyt a táncz reggeli 6 
óráig. Resztvettek a megye notabilitásai és 
a fővárosi mágnásvilág számos képviselője, 
valamint a város intelligencziája. A négye
seket (>0 pár tánczolta. Ott voltak : Báró 
Majthényi Lászlóné, gr. Festetich Pálné, gr. 
Chorinszky Igóné, gr. Wilcsek Edéné, gr. 
Oberndorfné, gr. Csáky nővérek, Balczár 
Kálmánná, Balczár Irén, ílelmbacher Mariska, 
Mailáth Istvánná, Mailáth Biri és Mariska, 
Lestyánszky Sándorné, özv. Balás Gézáné, 
Bolgár Jánosné, Verebélyi Józseféé, Paczolay 
Irén, gr. Crouy Endréné, Hodossy Irén, dr. 
Bűben Lászlóné, Lipcsey Sománé, Winkler 
Józsefné, Plachy Bertalanná, Baross Istvánná, 
Bodnár Sári, Gerenday Rózsa, Braumüller 
nővérek, Vajda Pálné, Beniczky Margit, 
Horváth Ilona, Németh Gizella, Szandtner 
Sándorné, Bobok Mariska. Sebőn főmérnökné, 
Pongrácz Sándor altábornagy né, Nedeczky 
Zsigáné, Motesiczky-család, Somogyi Lász
lóné, Ilelbigné és leánya, Huszár Béláné, 
Németh Gizella, Laszkári Pálné, Würczier 
család, Szabadhegyi Zoltánná, Winter család, 
Schwartz család, Sági Benőné, Sági Fülöpné, 
dr. Salkovszky Ferenczné, Rónay Béláné és 
ieánya, Berkó Istvánná és leánya, Keller 
Ilka, Lotny Györgyéé és leánya, Lipták 
Nándorné és leánya, Szabó Sándorné és le
ánya, Marcsán Gizi, dr. Rácz Iinréné, Schil
ler Antalné, Paczolay Gyuláné, Prónay Mi- 
hályné, Gy ura Adolfné, Varga Berta, May 

Emmi, Kolos nővérek, Böröndy nővérek, 
Domló Károlyné, Lipcsey Ervinné, Lukács 
Györgyim, Nagy Sándorné és leányai, Or
szág Józsefné, Szmelacsek Béláné, Pap Ab- 
risné, Szokoly Károlyné, Feldmann Ká
rolyné, Mühlstein Gáborné, Matuska Adolf
né, Horváth Ilona, Heffler Gusztávné, Bed- 
ross család, stb.

Fényes közönség gyűlt, egybe a ban
ketten is, hol gazdag, kedélyes pohárkö
szöntők váltották egymást. Pajor István 
Majthényi László főispánra ürített poharat 
s éltette őt, kinek a hangverseny ily fényes 
sikere köszönhető. Pongrácz alispán Zicliyt 
éltette, mint a legnagyobb magyar művészt 
s Liszt fölé helyezte hazatiui érzelmeiben. 
Zichy védelmére kelt a nagy mesternek s 
kijelenté, hogy az mindenkor magyar volt s 
rapszódiái fényes tanúságot szolgáltatnak 
érzelmeiről.

A művész gróf 13-án délelőtt hagyta 
el Ipolyságot s a vonattal Csatára, onnan 
pedig délután 3 óra után Lévára érkezett, 
hol már várta őt gróf Migazzy Vilmosnak 
négyes fogata, melyen Aranyos-Maróthra 
utazott, hogy ott is ragyogtassa művészetét 
a „Felv. magy. közm. egyesület" javára.

Másnap délelőtt a casino választmánya 
tisztelgett a grófnál, őszinte örömét fejez 
vén ki megérkezése felett. A tisztelgőket 
azzal lepte meg a gróf, hogy több darabot 
játszott el.

Este 7 órakor lett megtartva a jóté
kony czélu hangverseny, mely elé a leg
élénkebb érdeklődéssel nézett Ar.-Maróth 
és messze vidékének közönsége. A jegyek 
már napok előtt elfogytak s a tágas kaszi
nói termet teljesen megtelté a ritka szép 
számú és válogatott közönség.o o

A műsor első számát Reidner Laura 
k. a. szavalata képezte, ki az „Üdvözlet" 
czimii költemény nyel élénk tetszést aratott. 
Ezt követte Zichy Géza gróf zongora 
játéka, ki három részletből álló „S o n atá t“ 
játszott. Gyönge toliunk nem hivatott a 
virtuóz játéka felett véleményt mondani. A 
közönség a művésznek úgy ezen darabját, 
mint a „Szerelmi dalt" és a Chopin-féle a 
dur „Polonaiset" teljes elragadtatással él
vezi. . Zichy játéka oly művészies, oly vonzó 
és kedves, hogy még a kevésbbé zeneértő 
hallgatót is megragadja a magas technika, 
a művészi kivitel, mely abban rejti báját, 
hogy a játszó játékában mintegy beszél a 
hallgatóval.

A műsor harmadik és hatodik száma 
hegedű solo volt. Richter Rezső, a lévai 
főgymn. tanára a nála megszokott ügyes
séggel zongora kiséret mellett adott elő két 
művészi darabot. Rónay Alma és Helén 
kisasszonyok két soprán soloja és soprán- 
alt kettőse képezte a műsor négy többi szá
mát, melyeket a közönség élénken megtap
solt. A csinos műsort a gróf a közönség 
kedves meglepetésére meg két darabbal tol
dotta meg, eljátszván egyik müvét: Faust 
változatait és Migazzy gróf kisasszonnyal 
egy toborzót. De méltó elismerés illeti Bel- 
esák Lászlót is, ki a hegedű solokat és 
énekrészeket zongorán kisérte, a mivel nem 
csekély mérvben járult hozzá a hangverseny 
szép sikeréhez.

A fényes sikert aratott hangversenyt 
70 terítékű, kedélyes bankett követte, me-

Vagy berkünk sürii vesszeje
Között fél és diderg, remeg;
Es térdre hullva hő imát
Hebegnek rózsa-ajkai 
Istenhez, kit forrón imád.

Föl kell találnom, föl, de ma,
— Habár kissé lankadt vagyok — 
Hogyan örülne a mama,
Kinek szemébe’ köny ragyog,
Ha öt magammal elvive
Utczán, szobában játszanánk ;
Vígan repesne a szive !

Ah gyorsan, gyorsan, mondd, utas !
Könyörgve kérlek, hogy mutass
Nekem olyan helyet, a hol
Kicsiny fivérem lelhetem,
Ki bolyg magában ! Istenem ! . . . . 
Látád az utón, bérezfokon ? . . . . 
Ah ! én hiába keresem .'

Ruttkay Gyula.

Véres gyilkosságok.
Szomorú kötelesség jut ezúttal atárcza- 

irónak, ki máskor arra van hivatva, hogy 
a sivár politika tarlóján való kalandozás, 
közben kimerült olvasót, vagy a rablások, 
sikkasztások és öngyilkosságokkal telt uj- 
donsági rovattól borzadó olvasónőt felde
rítse, szórakoztassa. Most már a Csarnok
ban is gyilkosságokról s kegyetlenkedések
ről kell referálnia, bár tudja, hogy a gyön
géd idegzetű olvasónö örökre ellenségévé 
válik, a gyilkossági krónika olvasásában 
csömört kapott olvasó czifra káromkodások 
közt szidja össze, a közbiztonság megóvá
sára rendelt hatóságok pedig kétségbeesve 
fognak rohanui hozzá és visszavonást kö
vetelnek tőle azért, hogy igy nyilvános
ságra kosza ama bűntetteket, melyeknek

elkövetői közül eddig egy sem ül a hű
vösön.

Mert most a gyilkosságok és a vé
rengzések idejét éljük a nélkül, hogy a 
gyilkosok és barbárok megérdemlctt bünte
tésben részesülnének. Faluban, városban 
egyaránt öldöklés folyik naponta és a meg
gyilkolt áldozatok vére hiába kiált bosszú
ért. Még az atrocity-meetingek rendezésében 
oly nagy jártassággal biró angoloknak sem 
jut esziikbe, hogy kormányukat a nálunk 
folyó kegyetlenségek megtorlására sarkall
ják. A mi annál szomorúbb, mert különö
sen mióta a légsulymérö higanya alább 
szállt s a tél bekövetkezett, a gyilkosságok 
száma megkétszereződött, sőt megháromszo
rozódott és a halálra szánt védtelen áldo
zatoknak ólakban és ketreczekben őrzött 
nagy serege bizton el fog vérezni, ha idején 
nem jön segély a kannibalizmus meg- 
gátlására.

Hisz azt még csak elnézhetné a világ, 
ha a felbérelt orávók kellőleg felpálinkázva 
már a kora reggeli órákban késeik élesíté
séhez fognak és a villogó aczélnak a „fen- 
kö“-hez -való cziszolása által szomorú végökre 
emlékeztetett ártatlanok kínos vonaglásá- 
val mit sem törődve, jól irányzott döfés
sel szúrják azok torkába későket — De a 
mit azután csinálnak, az mégis több, mint 
a mennyit czivilizált országban megengedni 
lehet. A nálunk mostanában székiben s 
hosszában elszaporodott gyilkosok ugyanis 
nem elégesznek meg a puszta vérontással, 
hanem a véráldozat bemutatásának lévén 
hívei, nagy amphorákba gyűjtik össze a 
párolgó vörös folyadékot s a házbeli ártat
lan lelkű leánycselédeket is bűntársaikká 
tevén, fakanalakkal addig keverik a kién- 

tott vért, mig elérkezik az idő, melyben 
azt áldozati czéljokra felhasználhatják.

Aztán ha már kielégítették borzasztó 
szenvedélyüket, nem hogy ott hagynák az 
élettől megfosztott áldozatot, hanem fogják 
azt és olyan műveletbe kezdenek, melynek 
látása felháborító. Öblösen vájt fateknőt 
hoznak, belefektetik az áldozatot és — ret
tenetes!!! — forró vízzel öntik let mig 
mások nagy csomó száraz szalmával be
fedve, tüzet raknak föléje és megperzselik. 
S mintha csak minden emberi érzés kihalt 
volna ezekből a szörnyetegekből, mikor 
forrázási vagy perzselési dühöket is lecsil
lapították, a budapesti egyetem boneztaná- 
rait elhomályosító ügyességgel fektetik a 
megölt és megforrázott vagy perzselt áldo
zatot egy deszkalapra és feldarabolják. 
Közbe valódi állati kéjelgéssel gyönyörköd
nek az áldozat kövérségében, vastag sza
lonnájában és szép sonkájában. Mely gyö
nyörködésből azonnal tisztában lehet Hahn- 
Hahn Ida grófnő vagy a „milliárdok honá
nak," szerzője, hogy ezek a magyarok nem
csak czigányok és csikósok, hanem valódi 
kannibálok, a kik megölt áldozataikat azért 
darabolják széllyel, hogy felfalják.

Mert imc, alig vannak a kukoriczafo- 
gyasztás egy nem megvetendő tényezőinek 
darabjai anatómiai gonddal szétszedve, nagy 
sürgés-forgás kezdődik konyhában és tor- 
náczon. A gazda, ki hosszuszáru pipájából 
bodor füstöt eresztve nézi fizetett bűntár
sainak működését, alig győzi kiadni rende
letéit: — Te Kata, gyorsan vagdaljátok a 
szalonnát Juiissal, aztán fogjatok az olvasz
táshoz ; — Panni, Sári, vigyétek a kis tek- 
nyöt és siessetek öblögetni} — ejnye Já 

nos, de nagyokra vagdalja a májat, tüdőt; 
aprózza egy kicsit! — Hej papramorgós- 
adt.át te Ferkó, jobban leszedd azokat a 
körmöket, te meg Pista, szaporán törjed a 
borsot, soha sem lesz abból kolbász — és 
igy tovább, mialatt a kegyetlenségben még 
férjét is felülmúló gazdasszony feltürközve 
könyökig vájkál a vérrel kevert rizskásá
ban és abban mesterkedik, hogy a paczal 
jól meg legyen töltve a beléje valóval ; 
majd nagy dobozba markol és élvezettel 
dörzsöli be sóval a szegény áldozat azon 
testrészeit, melyek járás-kelésében segítet
ték elő.

Hangzik a kopácsolás, mintha a gö- 
röghitüek nagypéntekje volna, pedig csak 
az áldozat busának egy részét vagdalják 
apróra, hogy zamatos fűszerrel: borssal, 
foghagymával vagy majoránnával vegyítve 
egy bádog instrumentumba gyűrjek s ab
ból vékony hártyaburokba tolják által. Stts- 
torog erősen a szalonnából kiolvadó zsir, 
melynek illata az ylang-ylángnál is kedve
sebb a barbár menyecskénél, ki a nagy 
kondérban szünetlenül kevergeti. Mellette 
a lábasban pirosra sül egy nagy darab zsí
ros hús, melyet ezigánypecsenye név alatt 
költ el az a czigány-magyar, a ki nem is 
tud jóllakni, ha a szája két szélén nem 
csöpög le a zsiradék.

Mikor azután annak a vetélkedésnek, 
mit egy féltuczat kannibál az áldozat 
szétpusztitásában kifejtett, megvan az az 
eredménye, hogy a világ legjelesebb mű
tője sem tudná többé egészszé varrni a 
Jegy ilkoltat; mikor a besózott liusrészek 
nagy dézsában, a kiolvasztott zsir fényesre 
sikárolt döböuökbe, az összevagdalt húsból



iyet Lesen fűszerezett a 
nél sztoaszt, melyeknek sorát 
gyénk-panja, Mailath István
meg, i>f Zichy Gézára, 
czéloknes és nagylelkű pártfogó 
emelteiarát. Zichy Géza 
váltra, vármegyére és 
Odescl
Kosztó Aurél gróf Migazzyra 
Ruffy hercze;
dr. Ru, i......

Arthur herczeg

sok, szebb- 
várme- ' 

nyitotta : 
, a jótékony 

"ogójára , 
Ma'láth Ist- 

Ar. Maróthra ; ' 
a főispánra; 

; .dr- 
ig Odescalchyra, Zichy 

mint főrendezőre és a vele 
közrendökre mondott felköszöntőt, a 
kik i:en Belcsák László felelvén, a gró
fot élt stb.

Aalság pedig tánezra perdült. A 
négyet két kolónban járták.

/Iára kedvnek, melyet nagyban 
fokozás, hogy gróf Zichy Géza is a 
tánezoközé elegyedett, csak a kelő nap 
sugaragedtek pihenőt. A szép közönség 
soraiba hölgykoszorut következőleg 
sikerüiszeállitanunk : özv, Bartók Ká- 
rolynédó Erzsi, Fejes Elekné, Huberth 
VilmotKalics Józsefné, Kalics Ilona, 
Kelecs Gizella, Konkoly Paula, Klobu- 
siczkyiosné, Kosztolányi Sandorne, itj. 
Leident Lászlóné, Maiiá’h Istvánná, 
Mailátiri és Örzsike, Migazzy .Antónia 
grófnö^riássy Istvaime, Máriássá Sarolta, 
gróf Oidorf llugóné, herczeg Odescalchy 

Rischanek Gizella, I' 
Ferenc Rónay Kamillné, Rónay 
távné, 
Paula, 
Giga, 
Szabó 
Szeidl 
Simonylemérné, Vály Béláné, 
Aranka’rede herczegnö, stb. stb.

Arthur Rischanek Gizella, Rakovszky 
r Gusz- 

nay Álma és Helén, Reidner 
Inyánszky Tituszne, Rudnyanszky 

Ruffy Pálné, Szabady Fiira, 
;ztávné, Szabó Irma 
riska, Szirányi Lili

és
és

Margit,
Minki,
Vojtek

Különfélék.
—aracsony-ünnepen, a szeretet val

lása meremtőjénekszületésnapján örömün
nepet ik egész világ, A küzdelem le
teszi feerét, a gyárak, műhelyek mo
raja meünik egy pillanatra, hogy egybe^ 
olvadva társadalom apraja-nagyja a köz- 
örömbeiunepeljen. — Megnyílnak a pa
loták aj s a szegények megtört szemeiben 
is felcamlik az örömkönyüje. .Segítsé
gére siek e napon a szenvedőnek s fe
ledtetni rekszünk a nyomort, szenvedést 
egyaránt-— Szerény városunk társa
dalma r-t vesz e közörömben; a város 
szegényeegélyt nyernek; a szegény és 
árva kislek intézeteikben szokásossá vált 
örömünn részeseivé lesznek. A 
árvaház’Vdemdus gondnoka és a 
szt. Viieről" czimzett jó 
ráesonyfí állítanak fel s a
1 . ch á cs k áal, örömre gyubisztó apróságok
kal az árián piczinyeket. — E karácsony
fák költseihez való járülásra bizalommal 
hívjuk fellv. közönségünk szives figyel
mét. A Bars" szerkesztősége 5 írttal, 
Styaszy Autalue önagysága, a jóté
konyság i ért védangyala, 10 írttal járult 
a nemes clra.

— Hyreigazitás. Lapunk előző szá
mában a ^közelebbi kaszinó-estély 
tévesen voe hó 29-ére jelezve ; mert az 
e hó 19-éis z e r d á n, lesz megtartva.

— Kqyülés. A lévai kaszinó f. h ó 
23-án, dél án 3 órakor tartja ez évi

„Stefánia- 
i „Paulai 

nővérek „ka- 
befolyó ado

mányok myában látják el meleg r u-

ruganyos nedv

lelki- 
e Ing
erre

készült „tolidék" pedig a kémény vas- 
rudjára kert a sódarokkal együtt, hogy 
jól átjárja íiüst ; mikor az áldozat fülei, 
körmei és ca kifőzve és piros paprikával 
telehintett ristály tiszta
közé — me.et az alapos tuorista hekto- 
graph-massziak nézne —- befoglalva van : 
mindeme ke,etlenségnek, vadságnak a to
rát is megüla gyilkosság elkövetésére ren
deletet adottgazda. Es tninthaesak 
ismeretének l támadó szavát akarná 
mitani, olyanzajos társaságot hí meg
a torra, oly »k bort csúsztat le a megölt 
áldozat elkölttt maradványaira, hogy az 
idegen szemléi borzadva fut el s azon me- 
legibe megir gy tárczaczikket a Figaro-ba 
vagy a neme' keresztes újságba arról a 
kannibalizmutól, melyet a magyar pogányok 
tesznek, a nékül, hogy őket abban valaki 
megakadályoz.atná. Sőt ha a jámbor utazó 
épen a hatósá; fejét keresi fel és a feu- 
nebb vázolt kegyetlenségekkel ott nyílik 
alkalma megiuierkedni, valóságos jeremiá- 
dokat irhát t magyarországi viszonyok 
felöl. Mert fádalommal kell beváltanunk, 
hogy nincs eliten az országban alispán, 
szolgabiró, a kinél egy télen kétszer-bá- 

véresromszor ne ismétlődnek ez 
processzus.

És az utazónak igaza van. 
mégis csak sok, a mit nálunk 
dolgában és disznótor tekintetében elkövet
nek kivált mostanában, mikor mindaz, a 
ki csak teheti, rászánja magát erre az 
egyedül Magyarországon gyakorolt műve
letre, melynek a deczemberi fagyokkal ér
kezik meg igazán a —• saisonja.

Mert az
disznóölés

Illés.

a

rendes közgyűlését, melynek tárgyai lesz
nek : az évi jelentés, tisztujitás, a jövő 
évi költségvetés megállapítása, a gymn. ta
nuló ifjúság részére már befizetett ezer fo
rintos alapítvány ügye s egyéb elintézni 
valók. . ,

-- Oraskőczy Dánielne. szül._ Molnár 
Anna verebélyi birtokosnő, f. hó 7-én éle
tének 78-ik évében elhunyt. — Nyugodjék 
békében !

— Hangverseny Léván. — Most hogy 
a közel keleten és nyugaton lecsiilapult a 
művészet keltette extasis, itt a központban 
kedveskedünk lyra-kedvelö közönségünknek 
egy kis művészi hírrel. Folyton erösbülőda
lárdánk mutatja be a zene-jelvényes művé
szetet egy, ha nem is mondhatjuk, hogy nálunk 
uj, de bizonyára érdekes formában. Január 
elsején megtartandó hangversenyéhez vidé
künk- és varosunknak úgyszólván teljes 
művészi táborkarát mozgósításba hozta e 
hivatásos derék zeneegylet. A vocálzenén 
kezdve a perfekt előadói tökélyig emelkedett 
dilettáns zenevilágnak minden cultivált 
hangszerét bemutatandja gazdag programmjá- 
ban? Mi különösen kedves tünemény gya
nánt üdvözöljük azt a tényt, hogy hölgy- 
közönségünk ez alkalommal is kimutatja a 
szép, a nemes iránt táplált érzékét, ameny- 
nyiben a vidéknek még nagyobb városaiban 
is oly ritkán hallható vegyes ének-kari mü
vek előadhatásában kész segédkezet nyújt 
a dalárda kipróbált hangit karának. Mint 
halljuk, az e czélból tartott dalpróbák 
mozgalmas képet nyújtanak, kedves percze- 
ket szerezve, úgy az üde hangú vendég- 

■ közreműködőknek, mint fáradhatlan garde- 
I dames-jaiknak, A hangversenyre szóló meg- 

hívók már a közel napokban szétküldetnek 
s az a három programra, mely igy 
nában közkézen forog, bizonyára 
tanúsítja, hogy városunk és vidéke 
vidék, zene-művészi életében mily 
helyet foglal al,

— A korcsolyázók társasága

|

i

mosta- 
eléggé 
a fel
előkelő

— A korcsolyázók társasága Léván, 
ma, f. hó 16-án, d u. 3 órakor a városháza 
tanácstermében közgyűlést tart, melyre a I 
korcsolyázók figyelmét felhívjuk.

— Kérvény a cselédtörvény ellen, 
A rossz cselédek, úgy látszik, nemcsak a j 
mi háziasszonyainknak, hanem országszerte 1 
sok bajt okoznak ; ritka már a jó cseléd 
vidéken is. Csongrád vármegye akar ezen 
Ügyben kérvényezni a képviselöhaznál, a 
cselédtörvény reformálását kérve, mert a 
baj főokát a vármegye ebben keresi. Azt 
mondja, a többi között, hogy az 1876-ban 
készült cselédtörvény határozottan meg
rontotta a cselédtartási viszonyokat. — A 
törvény szerint a gazda és cseléd egyen
rangú szerződő felek, sőt a cselédnek még 
külön kedvezmények is biztositvák a gaz
dával szemben. A cselédek pedig visszaél- | 
pék a törvénynyel, hanyagok és engedet- , 
lenek. Csongrád vármegye tehát úgy mó- j 
dositaná a törvényt, hogy növelné a gazda 
hatalmi körét a cseléddel szentben, a ese- 
lédfogadási rendszert pedig az egész or
szágban egyöntetűen szervezné.

— A vasárnapi munkaszünet. A kép- 
velőház tagjai között a budapesti munká
sok által beadott kérvény folytán élénk 
mozgalom indult meg a vasárnapi munka
szünet tárgyában. Ezen kérvény az ország
gyűlési pártok minden árnyalatában nagy 
rpkopszenvre talált s igy kilátás van rá, 
hogy a vasárnapi munkaszünet nemsokára 
törvénynyé válik nálunk.

' A gyári munkások biztonsága. A föld- 
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz
ter legújabban azt az elvi határozatot mondta 
ki, hogy minden gyáros köteles gyárában 
saját költségén mindent létesíteni és fenn- 

' tartani, ami tekintettel az iparüzlet és te
lep minőségére, a munkások életének és 
egészségének lehető biztosítására szolgál. 
Az erre vonatkozó intézkedések megtéte
lére azon gyáros is köteles, a kinek gyára 
az ipartörvény rendelkezései aló nem 
tartozik.

— A marhalevelek dija. A kereske
delemügyi miniszter egy felmerült eset al
kalmából elvi határozatként kimondotta, 
hogy a marhalevelek kiállítási dijai a köz
séget illetik ugyan, de az azoknak kiállí
tásával megbízott egyén díjazásáról a köz
ség tartozik gondoskodni.

— A vas értéke. Egy darab vas, mely 
nyers állapotban 40 krajezár értékű kilón
ként, feldolgozva, mint patkó egy forint, 
mint gazdasági szer két forint, mint diszmii 
húsz forint, mint tü harmincz forint, mint 
gomb háromszáz forint és mint zsebóra-mu
tató és rugónak értéke 18000 forintig is ter
jedhet.

— Eladó feleség. Egy vermonti föld
birtokos - mint egy amerikai lap Írja — 
hirlapilag tudatta a nagyérdemű közönség
gel, hogy feleségét eladja s hirdetésében 
igy irja le: „Magassága 5 láb, 5 hüvelyk; 
kora 32 év ; termete gyönyörű; haja barna 
és tündöklő ; szemei nagyok és szépszinüek ; 
kezei és lábai rendesek ; vérmérséklete 
rossz." — Hogy akadt-e vevő? arról hall
gat az illető újság.

— Az emberek az egész földön. A leg
újabb számítások szerint az egész földön 
minden perezben 67 ember hal meg, napon
ként tehát 96.480 s egy évben 35,215,200, 
azaz körülbelül annyi, a hány lakosa van 
ma Francziaországnak. A születések száma 
perczenként 2-vel múlja félül a halálozások 
számát.

I
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— A keztyük ellen. A londoni társa
ság hangadó divathölgyet közelebb elhatá
rozták, hogy színházban, hangversenyen és 
zárt társaságokban keztyü nélkül jelennek 
meg. Csak utczán és bálban viselnek kez- 
tyiit, mert nem tánczolhatnak mindig isme 
rösökkel és nem illik, hogy egy nő puszta 
kezét idegen férfi vállára tegye. A londoni 
nők példáját követhetnék másutt is.

— Drágább lesz a ezukor, ezzel fenye
get egy prágai gazdasági lap. Csehország- ' 
bán, ugyanis, mely pedig a legtöbb ezukort i 
gyártja az egész monarchiában, roppant 
mennyiségű répa elfagyott a földeken. A 
megfagyott répa a ezukorgyártásra majdnem 
hasznavehetetlen, mert alig van ezukor-tar- 
talma.

— Rövid hírek. Illaván az igaz 
ságügyminiszterium uj fogházi épületet emel
tet 18G magánzárkával, a költség 98,077 
írtra van számítva. — A surányi ezukor- 
gyári társaság leszállítja másfél millió frtnyi 
tőkéjét egy millióra, visszafizetés által. — 
Belgiumban a munkás-mozgalmak mindin
kább fenyegető jelleget öltenek. A sajtó 
már arról kezd beszélni, hogy be kell hívni 
a tartalékos katonaságot s ki kell hirdetni 
az ostromállapotot. — Bismarck herczeg — 

, hir szerint — heves idegbajban szenved s álla
pota aggasztó. — A belügyminiszter kör- 

| rendeletben figyelmeztette a hatóságokat, 
hogy az uj gyógyszer-árszabály január else
jén életbe lép. — Veszett farkasok garáz
dálkodnak Krassó-Szörényvártnegye Almás 
községében ; már több állatot és embert 
martak meg, — Zátonyra jutott a Dunán, 
nem messze Pozsonytól a Nyitra nevű von
tató hajónak 5000 métermázsa búzával meg
terhelt egyik uszályhajója. •— Kolozsvárt 
élénk mozgalom indult meg egy 1890-ben 
rendezendő országos kiállítás érdekében. — 
Angyelics Germán karloviczi pátriárka e hó 
12-én meghalt.

által. —

A sajtó

a i*n  rt h A <; o k.
— Rovatvezető Zuhany. —

Válási ok. Pap: De hát miért akar ön 
elválni férjétől ! Hiszen egy évvel ezelőtt magamondá 
a férje, hogy önért ver a szive. — Nő: Jaj, kérem, 
akkor még a szive vert, de most a botja.

F n r f a n g. M a r i s k a (kis öcscséhez). Hal
lod-e Pista, miért nem mosod meg a füledet ? Hiszen 
csupa piszok I — Pista; Jól van ez igy ! lega
lább a tanító ur nem meri meghúzni.

hatnak.

ügyvéd egy 
annak, hogy 
nagy sikerei

tanulmányo-
barátom. De
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Bizonyítékok meggyőzően

„Uram, szólt egy fiatal 
ősz jogtudóshoz, mi a titka 
az ön jogi praxisának oly 
vannak ?"

„Egy egész emberélet 
zása szükséges ahhoz, fiatal 
elmondom önnek, ha megtéríti költségeimet, 
melyekbe az idei fürdőévad nekem került.“

„Szívesen, uram."
„Nos hát, szükséges b i zo ny it é- 

k o k teszik azt
Pár nappal későbben a két ur ismét 

találkozott s ekkor az öreg ur figyelmez
tette fiatal barátját az Ígéretre. Ez azonban 
igy szólt: „Uram, hol vannak a „bizonyíté
kok" arra nézve, hogy én önnek ezt az 
ígéretet tettem?"

Igen is, bizonyítékok meggyőznek s 
ha orvosok egy gyógyszerről véleményt 
mondanak s Warner Safe Cure-jéuek gyó
gyító hatását bizonyítják, akkor minden 
józanul gondolkozó embernek teljességgel 
el kellene fogadnia az ilyen véleményt. — 
„Tisztelettel értesítem, írja Boettcher dr., 
hogy az ön Varner Safe Cure-jét. Hoffmeis- 
ter nyergesmesteren krónikus hólyagkatarr- 
hus ellen jó eredménynyel alkalmaztam." 
Warner Safe Cure-jébőí egy palaczk 2 frt 
s a legtöbb gyógyszertárban kapható. Bro- 
üröket ingyen és díjmentesen küld Warner 

1 II. H. és társa főraktára Pozsonyban. 11.609
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Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: K ó u y a József, városkapitány.

Búza: in.-mázsánként 6 frt 80 kr, 7 
— kr. Kétszeres 5 frt 20 kr, 5 frt 40 
Rozs 5 frt. 10 kr. 5 frt 30 kr. Árpa 6 
10 kr, 7 frt 20 kr. Zab 4 frt. 50 kr, 4 
70 kr. Kukoricza 3 frt. 80 kr, 4 frt —J 
7 irt 50 kr, 8 frt. — 
kr. 7 Irt 80 Köles 4 frt 80 kr.

i
i I

frt 
kr. 
frt 

frt.
kr. Bab 

kr. Lencse 7 frt — 
frt — kr.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
I.

Köszönetnyilvánítás

(Folytatás.)
Az idén az őszi gyűjtés alkalmával a 

„S t e f án i a-ár v a h áz javára, — mint 
azt a gyüjtöiv alapján velünk az árvaház 
felügyelősége közli — adakoztak : Belcsák 
Lászlóné burgonya bab és 1 frt, Regner 
József 30 kr, Berger Adolfné 15 kg. ba
bot, Ehrenfe'd Mórné egy vánkos toll és 1 
frt, Vosztruha Györgyné 1 puttón burgonya 
6 liter bab. Özv. Jozsefesek Károlyné 1 
frt, Ehrenfeld Jakabné 1 frt, Lovas Ist
vánná 1 puttón burgonya, Tonhaizer Mi

hály 1 frt, Csekey Flóriáné 2 frt, Ozv, 
Kolibal Józsefné 1 frt 50 kr, Weisz Jo
hanna 1 véka babot.

II.
Kei n er József ur a lévai „Stefánia- 

árvaliáz" javára 1 forint 50 krajezárt ado
mányozott.

Hálás köszönet a jó ügy nevében. 
Léván, 1888. deczember 14.

Szakmáxy Exxd.xe, 
pénztárnok.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZÉT.
Almanach 1889 évre II. kiadás. Még alig néhány 

hete hogy a M'kszáth Kálmán által szerkesztett 1889. 
évi Almanach megjelent s már is a 4000 példányban 
nyomatott első kiadás végleg elfogyott. — E nálunk 
csaknem hihetetlen eredmény legékesebben szól az 
Almanach előnyei mellett s leginkább bizonyítja e nap
tár életrevalóságát. — Teljes 18*9.  évi bélyeggel el
látott kalendáriumot is tartalmaz. — Annak idején 
bővebben ismertettük ezen legelőkelőbb magyar írók
tól 12 elbeszélést tartalmazó Almanachct, most még 
csak annyit jegyzőnk meg, hogy e második kiadás 
ára díszes aranyozott egész vászonkötésben szintén 
csak 1 frt s hogy becses tartalmánál ’s ízléses, czim 
kiállításánál fogva kiválóan alkalmas e kötet kará
csonyi ajándékul. — Kapható Nvitrai és Társa könyv
kereskedésében.

Nyilttér.
i.

Schwarze Seidenstoffe yor 80 kr.
per Meter (ca. 150 Qual.) Versendet roben- und 
stiickveise zollfrei das Fabrik Depót G- Henneberg 
(k. k. Hoflieferant). Zürich. Muster umgehend. 
Bricfe 10 kr. Porto. i

II.

Földbirtok és házeladás.
Léván egy nagy kiterjedésű, két 

ntezára szóló Lelteiken épült ház. s 
a lévai járásban egy 240 holdas bir
tok szabadkézből eladó, közelebbi 
felvilágosítást ad

Huberth. Vilmos,
ügyvéd Léván.

III.

I

Budapesti Hírlap
Szerkesztő: CsvLkásBÍ József.

A „Budapesti Hirlap“-nak a hazai müveit olva
sóközönség vetette meg alapját. A lap eleitől ingva 
megértette a magyar közönség szellemét; minden párt
érdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és tájunkért, ez 
egyetlen jelszóval : magyarság ! Viszont az ország leg
kiválóbb intelligenciája is azonosította magát a lappal 
fölkarolva azt oly módon, mely páratlan a magyar új
ságírás történetében, A hazai sajtóban máig a legfénye
sebb eredményt a „Budapesti Hírlap" érte el ; legnép 
szerübb, legelterjedtebb lapja az országnak. A külső 
dolgozó társak egész seregen kívül a szerkesztősegnek 
annyi belső tagja van, a mennyivel egy magyar lap 
sem dolgozik. Minden fontosabb bel- vagy külföldi 
esemény felöl rendes levelezőn kiviil saját külön tu
dósító értesít közvetlenül; a távirati szolgálat ...... .
oly tökéletesen van berendezve, hogy elmondhatjuk ; 
nem történik a világon semmi jelentékeny dolog a 
nélkül, lmgy a „Budapesti Hírlap" arról rögtön ne 
adjon hü es kimentő tudósítást. V „Budapesti Hírlap’* 
politikai CZikkeit Kaas Ivor báró, Rákosi Jenő, Griin- 
wald Béla. Balogh Pál Írjak más kiváló hazai publi
cistákkal híven a lap független, magyar pártérdekeket 
nem ismerő szelleméhez. Politikai hírei széleskörű ösz- 
szeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból 
származnak. Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói 
jegyzetek alapján szerkesztik. Magyarország politikai- 
és közélete felöl távirati értesülésekkel látnak el ren
des levelezők, minőkkel minden városban, sót nagyobb 
községben is bír a lap ; a „Budapesti Hírlap- távirati 
tudósításai manap már teljesen egy fokon állanak a 
világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatával. Eu
rópa összes metropolosaiban Londontól Kimstautinápo- 
lyig saját tudósítók vannak, a kik ngv az ott törté
nő eseményeket, mint az elektromos dróton oda futó 
liireket rögtön megtáviratozzák. A külföldi rendes tu
dósítókon kiviil minden fontosabb esemény felöl a 
szerkesztőség külön kiküldetésü tagjai adnak gyors és 
bő értesítést. A „Budapesti Hírlap" e ezélokra liavon- 
kint oly összeget fordít, mint a mennyi ezelőtt 10 év
vel még egy-egy hírlap egész költségvetése volt ; de 
sikerült is elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsab
ban értesülő orgánuma a sajtónak. A „Budapesti Hir- 
iap" tárcarovata a lapi.ak egyik erőssége s mindig 
gondot fordít rá, hogy megmaradjon előkelő színvona
lán. A napirovatokat kitűnő zsurnaliszták szerkesztik 
s a helyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra van 
bízva. Rendőrségi és t'jriényszéki rovatai külőn-kiilőn 
szerkesztői a főváros sötét eseményeit is mindig oly, 

I hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti Hírlap" helyet 
foglalhat minden család asztalán. A közgazdasági ro
vatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő 
megtalálja mindazt, a mi tájékozására szüksége*.  A 
regenycsarnokban csak kiváló írók legújabb miiveit 
közöljük. De ezúttal még egy kedves meglepetéssel is 
szolgálunk olvasóinknak. 18K9. jan. első napján

JÓKAI MÓR-tóI
kezdünk egy uj regényt, melyet koszorús Írónk kizá
rólag a „Budapesti Hírlap" számára irt. Jókai Mór 

regényének a cinie;

AKI A SZIVÉT A HOMLOKÁN HORDJA,
s mint a költő maga mondja, „egy modern ezeregyéji 
inese.u A regény egyike Jókai ama geniális, ragyogó 
alkotásainak, melyek már oly régóta az ö bűvös kö
rébe vonták az olvasó közönséget, s Jókait oly nép
szerűvé, bálványozottá tették, a minő soha még ma
gyar iró nem volt, A regény eleje Magyarországon, a 

| vége Mekkában játszik. Hőse egy nö. Jókai Mór uj 
i regényének közlését 1889. január l sején kezdjük meg.

Az előfizetés föltételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 
frt, negyedévre 3 frt 50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr. Az 
előfizetések vidékről legczél szerűkben postautal vány nyal 
eszközölhetok következő czim alatt; A -Budapesti 
Hírlap? kiadó-hivatalának, IV. kerület, kalap utcza 
6. szám.
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három

a jel-

Egy jó sorsolási lap

1
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6956/888 sz.

I t.
a

Besse Dezső, 
kir bírósági aljegyző*

hogy ezen árve- 
évi LX. 

et ígérőnek kész-

___________ efban.
A valódi in íriaczi-lli ,uy.nno|ppeket sokat

A" •’*’*........‘ • 1 iJleiil minden
<i»tt borítékba 
idiez mellékelt 
4 lenni, hogy 

indájában nyo- 
«*U

Karácsonyi bazár!
Vau szerencsénk a közelgő karácsonyi idény alkalmából cLúsan felszerelt raktárunkat a n. érd. közönség szives figyelmébe ajánl 

Kaphatók a magyar és német, remekírók pompás diszkötesben ; legújabban megjelent diszes albumkiadások, Ifjnsáj 
iratok, képeskönyvek és téirsasjéitélcolc nagy választékban.
íróasztali dísztárgyak íróasztali készülékek, albumok különféle alakban, finom bőr és peluche kötésben, szivarállv 

nyok, pénz-, szivar— és d.oliéirrytéirczaJx;_

Legújabb divatu disz - levélpapírok és levelező kártyák ízléses dobozokban
finom berámázható aquarelle képek.

W Újévi üdvözlő jegyek
legolcsóbb gyári árakon kaphatók:

Nyitrai és társa
könyv- zenemű-, papír-, író- és rajzszerkereskedésében Léván.

irdetmeny.
A lévai takarékpénztár részvénytársulat igazgatósága

teszi, hogy 1889. évi január hó 2-tól további intézkedésig

közzé

feltétlen tulajdonsága, hogy hiteles, pontos és megbízható legyen. Ezeknek a 
goknak az összes magyarországi sorsolási lapok közül csakis a „Magyar Mlr" 
meg, mely újévkor tizenkettedik folyamába lép és nélkülözhetetlen mindazok, 
értékpapírjuk, főleg sorsjegyük van. A „Magyar Mercur“ rendesen közvetlei 
húzás után, tehát havonkint 3—4-szer jelenik meg ; közli a magyar, osztrák 
sorsjegyek húzásait, úgyszintén a záloglevelek, kötvények elsőbbségek és sze 
solásait mindenkor a hátralékos vagyis a korábban kisorsolt, de még kifizetői 
nem mutatott darabok kimutatásával együtt. Tájékoztató és felvilágosító czil

NAH
havi lejáratú kereskedelmi jellegű váltókat 7%-kal leszámít; s

zálog kölcsönöket 2000 írton kezdve 7%-ra engedélyezi.

Kelt Léván, 1888. évi decz. 15-én.

Pénzkölcsön
közvetittetik önálló, elfogadható tár
sadalmi állásban lévő egyének ré
szére, u. m. iparosok, kereskedők, 
hivatalnokok, katonatisztek, magán
zók, birtokosoknak stb. úgyszintén 
hölgyeknek is módhoz képest 50 
frttól 1000 frtiy mint magán személy
hitel, könnyű havi, vagy háromhavi 
törlesztésre 6%-os kamat mellett, 

ingatlanok betáblázására 
1000 frttól bármily összegig tetszés
szerinti amortisatióra, esetleg amor- 

tisatió nélkül 4*/,  és 5°/0-ra.
Convertálások (átiratások), kölcsön
ügyletek, hitelműveletek előnyösen 
eszközöltetnek. Megbízások diserét 
és pontosan teljesittetnek. Bővebbet

Steüiei G-. -Zh.. Bud-apest 
gr. Károlyi utcza 12-

Levélbeli megkeresésekhez 3 darab válaszjegy 
csatolandó.

v
V

V

&

leményei a tőzsde, pénzügy, közlekedés és biztosítás kő éből megóvják olvas 
nemű károsodástól. Szerkesztői üzeneteiben nyíltsággal, minden érdek nélkül

jajdonsál 
“ fele
kiknek 
minden 
külföldi 

lyek sor- 
:gett be 

és köz- 
minden- 
kavatott

és alapos felvilágosítást ad a legkülönfélébb kérdésekről. Díjmentesen vállalja előfize
tői sorsjegyeinek revízióját. A „Magyar Mercur" fölényét az összes e nemű Ik közt 
leginkább bizonyítja az ő páratlan elterjedése mely szükségessé teszi azt, hó újévtől 
kezdve a lapot rotacziós gépen nyomassák, mely gép óránként ü—jOÓ pél
dányt készít el teljesen. Ez által lehetővé van téve az, hogy a „Magyar Med“ 2_ 3
nappal kerábban jelenjék meg, mint a többi sorsol., u lapok. Mindez óriási elölj daczára 
a „Magyar Mercur“ a legolcsóbb lap is, mert ámbár minden száma 16—18 ollra ter
jed, előfizetési ára egy egész évre postán elküldve mégis csak 2 frt. Xe mssza el 
senki sem, hogy a „Magyar Mercur“-ból mutatványszámo- kérjen, a mit egy Irelezöla- 
pori való megkeresésre készségesen küld mindenkinek a kiadóhivatal: Budapj hatvani 
utcza, 17. sz.

A LEGJOBB
Szivarkapap

a valá<li

LE H0U3L0N
francz.ia gyártmány

ZZ Cl ^37-le 3^ őc Hemy. Parisca-.

Órás hamisított gyártmány ellen!
E szivarkapapirt Dr. Pokl J. J. Dr. Lnd- 

u'kj E. Dr. Lipmann E. A bécsi egyetem ve 
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész
ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot 
gában nem foglal.

5186/1888. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végveh. az 1881, évi LX. t. 
ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
lévai kir jhiróság 1888 évi 2363 számú végzésével ÖZV. 
Kovács Istvánná szül. Német Erzsébet felperes részére 
Kovács Sándor S t. alperesek ellen 473 frt 25 kr s jár. 
erejéig elrendelt kielég, végrehajtás folytán nevezett 
alperesektől lefoglalt s 514 frtra becsült ingóságokra a 
lévai kir.jbiróság 5189/88. sz. kiküldő végzése folytán 
az árverés elrendeltetvén, annak a helyszínén, vagyis 
N.-Salióban leendő megtartására határidőül 1888. évi 
decz. hó 20. napjának d. u. 3 órája tűzetik ki, a 
mikor a biróilag lefoglalt szobai bútorok, lovak-, sze 
kerekből s egyéb különféle ingóságok az 1881. 60
t. ez. i07. és 108. §§-ai szerint a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés melleit, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Felhivatnak egyúttal mindazok, kik a lefoglalt 
tárgyakra oly elsőbbséggel birnak, mely az ezen ügy- 
beni végrehajtási iratokból ki nem tűnik, miszerint el
sőbbségi igényeiket az árverés megkezdése előtt, szó
val vagy írásban alulirt kiküldött él 1881, 60. tcz. az 
111 §-a értelmében a különbeni következmények terhe 
alatt bejelenteni el ne mulasszák.

Léván, 1888. dec. 8-

szer a gyomor minden sgségeiben.
1T.Ilii inti Illatat I.Uváfry hiány, 

gyom •rgyöngi'seg. rállatu lélek- 
h-ltii voií.k, savai fel liürtenés, 

kolika, gyoiiiorlim iityoniorégés, 
<larak«-p|s, túlságos 

ír.álkakepzöilrs. undor és
hányás. 1 . i jás ha a Jnortólered), 
gyoinorgör- s, <za gyo
mornak delekkel ollókkal való 
túlterhelést*,  giljsztápp-, máj- és 
aranyeres liántalmaretciDen. — 
E«y * tiveg *.e  ára pnálati nta- 
sifas^a' egyuti 40 | kettős pa- 
laez • 70 kr.

Központi szetkni Brády Károly 
gyógyszeres/ által Kisierben (Mor
vaország

Kapható minden ryógyszefrban. 
övás i a / :: ... ■__ ... * '

hamisítják és utánozzák. A v;.íódisáJleül minden 
• üvegnek piros, a lenti vedjegvgyel e| 

kell göngyölve lennie es a u. -i !í n üt 
hasznala i utasi á on me- kell jegy* 
az Kreinsicrben Gusek Henrik könyvny.
■látott.

Kitűnő hatású

Léván Boleraan Edl örökösei, 
Medveczky Sándor, A r a 
r ó t h Bittó Károly, N a g 
Bolyós Gyula, 1 p o 1 y s á 
István, I"
S e 1 m e c z b á n y a 
rencz, Szántó Meisels A 
szertárában.

y o s-M a- 
•Lekér 
li Berke

N a g y-S álló Zs< iá László, 
Szti say Fe- - 

ak gyógy-

Gry érmék. jéitékok
és egyéb

karácsonyi s újévi ajándékok
nagy választékban a legjutányosabb árak mellett kaphatók alulírottnál. 
Ajánlom egyúttal mindennemű üveg- s edényneműimet. Gazdagon felsze
relt cziporaktáromat a nagyérdemű közönség szives figyelmébe.

ZE.ié'vá.n.

Schubert Pál
kereskedése.

829 1888. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végreh. az 4881. évi LX. tcz, 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi hogy az 
ipolysági kir jhiróság 3184 p. 884. sz. végzése által 
Renuer Jakab fellépő javára Rosenberger Ignatz ellen 
800 frt töke, ennek 4884. máj. 20. napjától számítan
dó 6®/0 kamatai és eddig összesen 67 frt 85 kr. per
költség követelés erejéig elrendelt biztosítási végre
hajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 412 frt 50 krra 
becsült ruha-, bútor , ágy- és edénynemüekböl álló in

góságok, melyek Dr. Wesz elovszky Károly gyám és 
társai részére 614 frt s jár. erejéig felülfoglaltattak, s 
melyekre az 1881. LX, tcz. ?20 §-a értelmében az ár
verés kitüzetik mindazok részére, kiknek javára az ár-

vere'si hirdetmény kibocsájtása napjáig a foglalás már 
foganatosíttatott, nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 4837, 1888. sz. kiküldést
rendelő végzés folvtán a helyszínén vagyis Kálna-Bor- 
fosi leendő eszközlésére 1888. decz. 24 ikén d. e. 10 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
tcz. 107, §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak,

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Ipolyságon, 1888. decz. hó 12-ik napján,
Baig Mór,

kir, bírósági végrehajtó.

I

III.

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

közhírré teszi, hogy Szkladen Márton, mint végrehajta- 
tónak, Roller szül. Pasztjár Zsuzsanna mint végrehaj
tást szenvedő elleni 73 frt tőkekövetelés és jár. 
kiél, iránti végrehajtási ügyében az ipolysági kir. törv- 
szék területén levő Alsó-Prandorf község határában 
fekvő az alsó-prandorfi 91. sz. tjkvben Koller Pálné, 
sz. Pasztjár Zsuzsanna tulajdonául bejegyzett a 11 
sor 97. ssz, a 54. sz. házra udvarral, kerttel 198, frt 
b. -|" 80 ssz. a. kertre 10 frt. — c 4“ 182. ssz. a. 
kertre „poddedinu*  8 frt. — d |- 631. ssz. a. rétre 
3 frt, — e 954. ssz. a. szántóföldre 47 frt. — f. 
4- 1579. ssz. a, rétre 13 frt. — g« 4" 1666. ssz. a. 
szántóföldre 18 frt. — h. 4" 1889. ssz. a. szül lőre
100 frt — :. 1900, ssz. a. szól lőre 174 írtban ezen
nel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888. jan. 
21 ik napján d. 6, 10 Órakor Alsó-Prandorfon a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 20 frt 1 frt. 1 frt, i frt 5 
frt. 2 frt, 2 ft. 10 ft illetve 17 ftot készpénzben, vagy 
az 1881. 60. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi nov. 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságiigyministeri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. 60 tcz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

K»r. tőrvszék tlkv: hatósága Ipolyságon 1888, 
évi aug. 28.

Novotny István,
kir. töreényszéki biró.

Árverési hirdetméy.
881 évi LX. 

lirré teszi, hogy 
■átnii végzése ,ál- 
Szenessi István 

í 1887. évi nov. 
napjától számit. 6% kamatai estidig összesen 39 

él elrendelt kielé- 
igpr.-Keszin lefog- 

|eh<jn-, szalma-,
........................

Alulirt kiküldött végrehajtó as
ez, 102. §-a érteimében ezennel ki 
lévai tek. kir. jhiróság 10871888. 

tál a lévai takarékpénztár felp. részt 
és társai alp. ellen 19! frt töke, em i 
hó 25 
frt 43 kr. perköltség követelés ereje! elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilaj 
lalt és 476 frtra becsült kocsi-, ló-, 
stbböl álló ingóságok nyilvános árverésutján eladatnak.

Mely árverésnek az 5447/1888.^. kiküldését ren
delő végzése folytán a helyszínén, vágyj Gr-Keszin leendő 
eszközlésére 1888. év decz. hó 21*  naján d. e. 9; órája 
határidőül kitüzetik oly kijelentéssel 
résen, a fentebb jelzett ingóságok 7881 
t. ez 107, §-a értelmében a legtöb
pénz fizetés inelett szükség esetén bejáron alul is el
adatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881- 
évi LX, t ez, 108. §-ában megállapított feltételek sze
rint lesz kifizetendő.

Ez árveréshez a venni szándékozók a kitűzött 
időben a községi biró házánál elvártnak.

Egyúttal közzé tétetik, hogy mindazok, kik a 
lefoglalt tárgyakra tulajdon, vagy elsőbbségi igényt 
tartanak, igényüket az árverés megkezdése előtt any- 
nyival inkább bejelentsék — mert különben a végreli 
torv 96. §-a kapcsában egyedül a vételár fölöslegéie 
fognak utasittatni*

Kelt Léván 1888. decz. hó 12 napján.
Tonhaizsr József,

kir, bírósági végreha jtó.

NYOMATOTT NYITRAI és TÁRSÁ-nál Léván. 1888.


