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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre.......................5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
Hárrm hóra . . . . Ifrt25kr. 

Elülietéai p. nz, k pu-muMlvúnynyal küldhetők.

Ep-ves számok 1-8 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban BARS.

l R D E T E S E r.

Négyhasábos petit-sor egyszeri kösi&JCvrt 7 kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 Lr fizctcadű.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 l.r.

A nyilttérben:
minden négyliasábos garinosd sor dija 15 kr.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI És TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a s .'erkesztőséghez: (Zöldkei t-uteza 33. sz. i küldendők. I 
•••Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer,
—■=—f vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

A vármegye abdikál.
i.

Bars vármegye közönsége folyó 
1888. évi szeptember 27-én Ar.-Maró- 
thon tartott évnegyedes, népes gyűlé
sében a közigazgatási bizottság elő
terjesztése és az állandó választmány 
ajánlása folytán, a vármegye erdőke
zelésének — mely törvényes joga — 
a kir. erdőhivatalokra történendő át
ruházását dekretálta, elhatározta s igy 
a vármegye mind a három illetékes 
fóruma egyeértőleg szolgáltatta ki 
azt a bizonyitványt, hogy immár oly 
betegségben szenved, melyből alig van 
kilábolás s melynek következménye 
a csendes agónia.

Hát biz ez szomorú és lesújtó 
kivált azokra, kik minden boldogságot 
a megyei intézménynek fenntarthatá- 
sától várnak.

Igaz, a betegség, mely a vár
megye életfáján rágódik, nem mai ke
letű, az a parlamentáris rendszernek 
behozatalával egykorú.

A vármegye határozó és végre- 
hajtó testület volt mindenha 1848-ig A 
parlamentáris rendszer életbeléptetésé
vel legelső, eminens jogát, a törvény
hozásban való egyenes s közvetlen 
befolyását, midőn megszűnt követet 
választani, elvesztette; s a fennma
radt e nemű többi jogaival, hogy t. i. 
statuárius szabályokat alkothatott, ■ 
hogy a parlamentáris rendszerrel s I 
annak követelményeivel egyöntetüleg 
haladhatott volna a jó egyetértés fenn
tartása és kollizió kikerülése végett, 
mindig a vármegyének kellett áldo
zatot hozni a parlamentáris rendszer 
részére és pedig mindig úgy, hogy I 
ez növekedett, amaz hanyatlott.

Mig 1848-ban, midőn e részben 
törvény alkottatott, s midőn Széchenyi 
és Kossuth között éles differencziák 
merültek fel, sikerült Deáknak ezeket 
provisorie eloszlatni, azon a törvénybe 

is felvett szövegezéssel, hogy a vár
megye „mindazon hatóságot fogja ideig
lenesen gyakorolni, inéig törvény s al- 
kotmáng szerint a megyei közygüléseket 
minden tekintetben illeti.^

De ez, miként a törvény is mondja, 
csak ideiglenes elintézés volt, s az 
ellentétet, mely a vármegye, municzipium 
és a parlamentáris rendszer között 
beállt, mint aztán a tapasztalás és 
gyakorlat megmutatta, nem szűnt meg.

A legélesebb, legnagyobb elmék 
s államférfiak többszörösen kijelentet
ték ugyan, hogy a municzipális és 
parlamentáris rendszerek egymással 
kiegveztethetők és egymással egészen 
jól megférnek; azonban, mint napjaink 
története is mutatja, a kérdés megol
dást eddig nem nyert.

Azaz, igen megoldatott akként, hogy 
a vármegyének minden joga átvéte
tik, átruháztatik a parlamentáris rend
szerre.

Valljon ezen megoldás megfelel-e 
a nemzet aspiráczioinak, megfelel-e a 
nemzeti s hazai jobblét előmozdításá
nak ? még eddig eldöntetlen kérdés.

Az bizonyos, hogy a vármegyék 
élete mindegyre hanyatlik s hogy 
azon reorganizáczió, mely a provizórium 
után elővéteteit. a stabilitást eddig nem 
adta meg.

A vármegyék provizóriuma 1870-ig 
tartott; ez évben a XLII. törvényezikk 
vette átalakulás-, reformálásba első Íz
ben a vármegyét, kijelölte az egész
nek, mint az egyeseknek a hatáskörét 
s végleges szervezetéül felállította a 
két. kvalifikácziót, t. i. az uj talál
mány a virilismus és a régi választás 
alapján az állandó választmány intéz
ményét azon hivatással, hogy a vár
megye közgyűléseinek tárgysorozatát 
elkészítvén, a provizóriumnak véget 
vessen, s a vármegyét állandósítsa 
s azt nem határozó, tanácskozó, ha
nem adminisztraczionális közeggé tegye.

Azonban az „állandó választ- 

ni.iny“ „lucus a non lucendo“ lett;, 
mert a gyűlési tárgyakat kijelöli ugyan 
dv úgy, hogy abszorbeálja magát a 
vármegyét a nélkül, hogy ennek állan
dóságára bármit is konferált volna. 
Az állandó választmány munkái után 
a vármegye közgyűlése a török tá- 
tumba esik, mondván: vagy elvégezte 
a választmány, akkor nincs teendője 
a közgyűlésnek ; vagy nem végezte el, 

■ s akkor a közgyűlés nincs jogosítva 
határozni. — Állandósága pedig abban 
állt ugfv a törvénynek, mint a várine- 
gyének, hogy nehány rövid év múlva 
uj törvénynek kelle jönni a vármegye 
reformálására.

A babonáról.
— Irta: Farkas Ákos. —

Nagy Henrik királynak a csillagászok 
gyakran megjósolták halálát, de csak utolsó 
betegségében mondtak igazat. Ne menjünk 
mélyen a múltba. Napóleon sohasem kez
dett fontos dologba addig, mig Lenormand 
kártyát nem vetett neki. Lenormand any- 
nyira vitte a kártyavetés mesterségét, hogy 
e század elején nem volt fejedelem s ritka 
hadvezér Európában, a kinek kártyából ne 
jövendölt volna.

Voltaire, az istentagadó, minden tudo
mánya daczára hitt némely babonában; ha 
ti .enhárman ültek az asztalnál, odahagyta 
a társaságot. Péntektől, mint szerencsétlen 
naptól, — álmában paptól, — felkeléskor 
öregasszonytól szerfelett irtózott.

A babonáról napjainkban. 
A babona, habár évszázadok óta küzd el
lene a felvilágosodás, jó részben napjain
kig is fenmaradt s habár nincsenek is oly 
barbár pusztításai, mint a múltban, de a 
társadalmi művelődésre nézve, még most 
is érezzük kártékony hatásait, melyek úgy 
a népnevelés, mint a közegészségügy vi
szonyaira nagy befolyást gyakorolnak.

A mai napig fenmaradt babonák szám
talan nemei közül, a boszorkányság, a jár

ványos betegségek, az uralkodó szárazság 
a garaboncziás diákok, lidérczek, hazajáró 
és kisértő lelkek, a jósnők, különösen a 
szerencsétlen számok és napok,- állatok, 
növények, ásványok, büvereklyék, bübájos- 
ság, varázsital, szellemidézés, csillagos ég 
és tüneményei körüliek szerepelnek legin
kább a nép alsó osztályaiban.

A boszorkányság. A baboná
nak ezen neme, mely közép Európában a 
15. században veszi kezdetét, valószínűleg 
az e tájban bevándorolt ezigányoktól ered, 
kik, mint büvészetet űzök, szokatlan meg
jelenésükkel s ravasz ámításaikkal elhitet
ték magukról a büvészetbeni jártasságu
kat. A boszorkányságot különösen az által 
fejlesztették, hogy varázsszereiknél kábító 
mérgeket, nevezetesen a maszlagos redö- 
szirmot alkalmazták, melynek ismert ha
tása az élvezőket elkábitotta s álmaikban 
a lebegés érzetét idézte elő. Az ily bo
szorkányitalt gyakorta élvezőknek idegei 
annyira megromlottak, hogy az ébrenlét s 
az álom közti benyomásokat megkülönböz
tetni nem bírták. Ebből magyarázható meg 
a boszorkánypereknél gyakran előforduló 
önvallomás is, moly a boszorkányságbani 
hitet mindenesetre hatványozta.

A boszorkányság minden más babona 
között legtöbb kárt okozott; megközelítő 
statisztikai adatok szerint, a múlt század 
végéig csak Európában, több mint 12 mil
lió ember esett áldozatul e barbár tév 
hitnek.

Hazánkban a legrégibb törvények 
vegyes törvényszékü büntetnek tekintet
ték a boszorkányságot, melyben két Ízben 
a püspökök, harinadizben pedig a világi 
törvényszékek Ítéltek. Kálmán királynak 
ismert törvénye — de strigiis verő, quae 
non sunt, nulla quaestio fiat, 1. r. 57 fej.); 
továbbá III. Károly és Mária Teréziának 
üdvös intézkedései következtében a boszor
kányság kihaló félben van manapság, de, 
aki a nép alsó osztályát ismeri, tudni fogja, 
hogy még mindig akadnak számosán, akik 
ez undorító tévhitnek gyógyithatlanul

TÁR CZ A.

A végzetes öltönyök.
— Kedves férjem !
— Parancsolsz ?
— Unatkozom.
— Lehetetlen ! Hiszen mindened 

megvan, amit akarsz. Bármit kívánsz, azon
nal megkapod. Nincs Tátra-Füreden nő, ki 
veled- versenyezhetne !

— Éppen azért kell távoznom. Beszél
tem már az orvossal is; azt tanácsolta, 
hogy menjek Oszteiidébe.

— Olt gyógyítják az unalmat ?
— Ej, ne boszants ! El kell mennem. 

Ha nem teljesited kivánatomat, biztosan 
meghalok.

— No, azt ne tedd, inkább menj. 
Fogd a hétszázhetvenhét skatulyádat és 
utazzál.

— Ah, édes kis férjecském, mégis 
aranyos egy ember vagy.

— Köszönöm az elismerést.
— De lásd, ilyen rongyos ruhákban 

csak nem mehetek.
— Rongyosak ?
— Nem hiszed ? Azt gondolod, hogy 

én, a dúsgazdag vállalkozó neje, szégyen
szemre mehetek a világfürdőbe ? Kérlek, 
legalább tizenkét uj toalettre van szük
ségem.

— Tönkre akarsz tenni ?
— Urain! riad fel a szép nő. Ajkai 

vonaglottak, könyek gyülekeztek sze
mébe.

Zólyomi ur meg volt verve.
— .Jól van, jól, mormogó, megrendel

heted azt a ruharaktárt, csak ne sirj.
— Imádlak !

* * * *
A megrendelések természetesen Bécs- 

ben történtek, mert hát Zólyominé a.;t 
hitte, hogy sokkal előkelőbb dolog, ha az 
oszrák fővárosban dolgoztat.

Néhány nap múlva megérkeztek az 
öltönyök.

Egyik szebb volt a másiknál.
Csinos, fiatal ember érkezett a szál- 

litmánynyal egyidejűleg.
Bemutatta magát, mint a bécsi divat- 

ezég képviselőjét.
— Asszonyom, szólt, főnököm meg

hagyásából jöttem.
— Mit kíván ?
Fel kell kérnem nagysádat, hogy a 

világért ne viselje itt ezeket a ruhákat.
— Miért nem?
— Mert nem Tál ra-Füredre, hanem 

egyenesen Osztendébe készültek !
— Ah, elragadó !
— Czégünk igen sokat veszítene, lia 

Tátra Füreden viselnének oly toaletteket, 
melyek Osztendére készültek.

— Nem fogom őket viselni.
— Számitok nagysád Ígéretére. Biztosít

hatom, hogy nemcsak a mi, de saját érde
kében is cselekszik, ha betartja szavát.

Ajánlom magamat!

Zólyominé úszott a gyönyörben.
Kéjelgelt abban a gondolatban, hogy 

mily nagy feltűnést kelt majd Osztendében. 
Ott lesznek igazán n így diadalai, mert 
hiszen Füreden nem nagy dolog győze
delmeskedni !

Elbúcsúzott ismerőseitől. Felöltötte 
utolsó Füredre szánt öltözetét, s végig 
járt a sétatéren.

Másnap el akart utazni.
Egyszerre rémülten megállt. Mit 

látott?!
Éppen vele szemközt halad egy hölgy, 

ki teljesen fesztelenül viselt egy olyan öl
tönyt, mint a milyent ö kapott Becsből.

— Hallatlan!
Az ismeretlen nő óriási szenzácziót 

keltett és mindenki az ő öltönyét............
bámulta, Zólyominé ruhájáról senkisein 
beszélt.

A szép asszony a szállóba sietett.
Letépte magáról ruháját és felöltötte 

azt, melynek mását az idegen nőn látta. 
Meg akarta mutatni a füredi vendégeknek, 
hogy van neki is olyan toalettje, mint 
bárkinek !

ígéretéről teljesen megfeledkezett.
Ilogy a szobaleány mennyit szenve

dett az öltöztetés alatt, azt nehéz volna 
; elmondani, deltát elég abból annyi, hogy 
í egy óra múlva Zólyominé ismét a séta

téren volt.
Az idegen nő még mindig a sétányon 

volt látható.
A vállalkozó neje egyenesen neki 

tartott.

Mikor közelébe ért, büszke tekintet
tel mérte végig, és felemelt fővel haladt 
el mellette.

Az ismeretlen láthatólag meghökkent, 
s azután gyorsan elsietett.

— Győztem ! — ujjongott magában 
Zólyominé és diadalmasan mosolyogva 
vetélytársnője elmenekülésén, hazatért.

Otthon azzal a hírrel lepte meg fér
jét, hogy elhalasztotta az utazást.

— Miért ? — ámult a férj.
— Csak!

* *
A szép asszony másnap ismét az osz- 

tendei ruhák egyikét öltötte föl.
Teljesen le akarta verni vetélytársát.
Sugárzó arczezal lépett ki a sétára 

és már előre elképzelte, hogy mennyire 
fogj: ik bámulni, csodálkozására azonban a 
hölgyek nagyon is hidegen fogadták és 
mindenki lehető eg elvonult tőle.

— Irigyelnek, gondolá magában, és 
büszkén sétált tovább.

Egyszerre élénk mozgalom támadt a 
sétálók között. Zólyominé észrevette, hogy 
mindenki azt az ismeretlen nőt üdvözli, 
aki ellen ö harcira kelt. Szinte meghűlt 
benne a vér. Az idegen nő ugyanolyan 
ruhát viselt, mint amilyent ö.

— Asszonyom ! — 1 il.egte valak
mögötte.

Zólyominé meglepetve fordult meg és 
férjét látta maga előtt. •

— Nyújtsa karját és kövessen, szólt 
a vállalkozó izgatottan és magával ráü
tött.i n<‘jét.



rabjai. Vannak, akik Liszik, hogy egy - né
mely vén asszonyok, emberek, állatok- vagy 
élettelen tárgyakra természetfeletti erőkkel 
képesek hatni, s ha nekik tetszik, bármely 
babonás állat alakját felölthetík, nemkülön
ben őket az ördögökkeli szövetkezésre is 
képeseknek hiszik. Hány műveletlen köz
ségben hiszik ma is azt, aminek gyermek
koromban magam is fültanuja valók, hogy 
vannak a községben vén uszonyok, akik 
minden évben egyszor kétszer megjelennek 
a szőlőhegyek feletti erdő aljába, az ör
dögökkel értekezni s ez alkalommal bedör
zsölik magukat bizonyos kenöcscsel, isznak 
bájitalt s azzal nyargalnak minden néven 
nevezendő boszorkányeszközön; az ily at
létái gyakorlatok után lakmároznak, tán- 
czolnak, a főördögöt megégetik s ennek 
hamva hatásos szerül szolgál különböző 
károk okozhatására. — Az ily számtalan 
agyrémek anyáról leányra szállanak s igy 
még mindig találkozik olyan műveletlen 
elem, melyből a boszorkányság tévhite csak 
nagysokára lesz kiirtható.

Hány közönséges ember hiszi ma is, 
hogy az emberi és állati betegségeknek 
legnagyobb részben, a soha nem látott bo
szorkányok az okozói s mennyi brutális, 
undok eszközt használnak ellenszerül, ami
ket egyes világcsalók s népámitók jo pén
zért ajánlanak.

(Folyt, köv.)

Közigazgatási bizottság ülése.
A megyei közigazgatási bizottság fo

lyó hó 10-én a főispán ur elnöklete alatt 
tartott ülésében az alispán beterjesztette 
jelentését, mely szerint f. évi szeptember 
hóban közmunka váltság czimén befolyt 
13707 frt 21 kr. — a hátralék 31222 frt 
87 kr. közmunka birság ezimén befolyt 36 
frt. — a hátralék 1495 frt 46 kr. -— Ka
tona beszállásolási pótadó czimén befolyt 
2006 frt 41 kr. a hátralék 5845 frt 22 
kr, betegápolási pótadóba befolyt 263r> frt 
52 kr. maradt hátralék 9033 frt 93 */ 2 kr.

A községi utaknak folyó évre megál
lapított építése czéljából, a mennyiben azok 
fenntartása körül vajmi kevés, vagy éppen 
semmi sem történt, — a vármegye alis
pánja a járási főszolgabírókhoz és városi 
polgármesterekhez szigorú rendeletet me
nesztett, me'yben a munkálatok haladékta
lan folyamatba vétele meghagyatott.

Bejelentetett 9 tüzeset 13135 frt 
50 kr. kárral.

Sonnensehein János f. é. szeptember 
hó 3-án éjjel, Drapcsák Ferencz esejköi 
lakos kárára egy 58 frt értékű lovat lopott, 
és azt egy ismeretlen egyénnek Nyitrán 
eladta; — tettes a esendőrség által letar
tóztatott.

Ménló fedeztetési állomások 1889. év
ben leendő szervezése tárgyában f. é. szep

tember 10 én a hármas bizottság megálla
podása szerint Belleg, Bessenyö, Garam- 
I.ök, Nagy-Salló, Gr.-Mikola, Ujbars, Gelet- 
nek és Thaszár községekben a beterjesztett 
nyilatkozatok elfogadása mellett — fedez
tetési állomások szerzését hozta javaslatba.

A királyi főmérnök jelenti, hogy a 
megyei utak állapota átalan kielégítő. — 
A megyei műtárgyak helyreállítása vala
mennyi járásban befejeztetett. — Kivéve a 
szent-kereszti járást, hol azok a vállalkozó 
halogatása miatt még nagyon hátra vannak ; 
— igy különösen a szklenói nagyhid mun
kái csak szeptember 24 én kezdettek meg.

A kir. adófelügyelő jelenti, hogy a 
megye területén levő 3 adóhivatalnál f. é. 
szeptember hóban befolyt egyenes adó 
ezimén 140559 frt 51 >/2 kr, hadmentességi 
adó czimén 4446 irt 8V/2 kr. — A múlt 
évről fennmaradt egyenes adó hátralék és 
f. é. III. négy, esedékes előírásból t. é.szeptem
ber hó végével 400121 írt ;>41/2 kr. — 
Hadmentességi díj czimén a múlt évről at- 
hozatott hátralékból 48218 frt 44 kr. 
áll fenn.

A megyei főorvos jelentése szerint 
szeptember hónapban a közegészség; álla
pot kedvező volt. Az oszlányi járás összes 
lakossága szeptember hóban a szemcsés 
köthártyalob tekintetéből községenként újó
lag megvizsgáltatott, ezen vizsgálat ered
ménye szerint a trachomában szenvedők 
száma tetemesen apadt.

Iskola megvizsgáltatott 3. — Kifogá
solva lett zsúfolás miatt az ar.-maróiht ál
lami leányiskolában a III. és 1\. osztályú 
tanterem. — r. t.

Budapest, 1888. okt. II.
Az országgyűlés f. hó i 7-én nyílik 

meg. Miként az eddigi félhivatalos kotu- 
mnnikék jelzik egész sora a megoldandó 
kérdéseknek van már előkészítve. Az igaz
ságügyminiszter a legközelebbi ülésszakban 
törvénynyé szándékozik alkotni a még csu
pán előleges tárgyalás stádiumában a kép
viselőház igazságügyi bizottságnál lévő 
öröklési jogról szóló törvény ja vaslatot.

A miniszterelnök pedig már az első 
ülésben négy fontos előterjesztést szándé
kozik a háznak bemutatni. Az első az 
1889-iki budget, a második az italmérési 
jogról, a harmadik a regálé megváltásáról, 
a negyedik pedig a pénzügyi igazgatás 
rendezéséről szól. Ezeken kívül bemutatja 
már az első ülésen a miniszterelnök az 
előző évről szóló zárszámadásokat, és az 
ezekre vonatkozó jelentését az állami 
számvevőszéknek. A jövő szerdán egybe
gyűlő országgyűlés tehát elég feldolgozandó 
anyagra talál.

A parlamenti szezon, tehát csak ezu
tán kezdődik, a színháziban pedig már jól 
benne vagyunk. Eddigelé még kevés a fel
jegyezni való. A régi repertoár kiválóbb
jai kei ültek ezideig szinre. Jelentékenyebb 
újdonságok még nem adattak elő. A nép
színházban „Szedte vette nagysám11 és „Az 
uzsai gyöngy11 ez idény premierjei köze
pes sikert arattak. Előbbi egy franczia bo- 
hózatos operetté, utóbbi magyar népszínmű. 

A nemzeti színházban is több jeles régi 
színdarab előadása után végre egy eredeti 
újdonság került szinre, szép és egyhangú 
kritikailag konstatált sikert aratva. Az aka
démia által is a l’éczely dijjal koszoruzot.t 
pályamű „Tlmrán Anna“ e hó 5-én lett 
bemutatva a nemzeti színházban. Mint már 
emlitém, szép sikert aratott. Thurán Anna 
történeti dráma 4 felvonásban, Mátyás ide
jében Bártfán foly le története.

A német színházban meiningeniek mu
lattatják a közönséget Shakespeare és 
Schiller klassikusokkal.

F. hó 6-án az aradi vértanuk kivégzé
sének évfordulóján Budapesten akasztottak. 
Szimicset a trieszti rablógyilkost akasztot
ták fel.

Súlyos volt bűne, iszonyúan lakolt 
érte. Csak 17 perez múlva konstatálhattak 
a törvényszéki orvosok a beállt halált. A 
legtöbb európai állam perhorreskálja a bi
tófát. Nálunk is a guillotine vö t tervezve, 
de a főrendek agitáltak a hagyományos, 
szokásos kivégzési mód mellett, e szerint 
nálunk az akasztás a legrutabb forma, a 
törvényes kivégzési mód. 1880. óta 23-szor 
vették igénybe e szégvenletes fejfát.

Miként már említettem II. Vilmos 
német császár a múlt héten Becs vendége 
volt. Rövid ott idözése alatt meggyőződhe
tett a szövetséges fejedelmi és a szövetsé
ges monarchia odaadó szel eteiéről. V al )- 
ságos örömnapok voltak ezek, fényes 
tantijeiéül a középeurópai békeszövetség 
szilárdságának. Európa legkeletibb és 
legnyugatibb államaiban mély konsternatiót 
idéztek azok elő. A Becsben .elhangzott 
négy toast (2 a fejedelmekre s2 a hadseregre) 
viszhangot keltett egész Európában. Ter
mészetes, hogy' az orosz és franczia lapok 
különféleképen kommentálták ezeket, le
rontani iparkodván azok jelentő égét.

Fejedelmek ha utaznak, rendszerint 
megered a rendjelzápor. Milán szerb király 
egy duodecz állomás főnökét, vagy egy 
elegánsabb hoteliért is ki szokta tüntetni 
Takova rendjével. Vilmos császár azonban 
csak magasabb személyeket tüntetett ki 
Bécsben. A mi generálisunk a fekete sas
renddel lett dekorálva, mig a monarchia 
másik felének miniszterelnöke ezúttal niel- 
lőztetett, a mi sok kommentárra adott 
anyagot.

E lenzéki lapjaink szerint ez a mel
lőzés Taaffenak csak dicsőségére válik, és 
ebből érdemeket kovácsolnak számára, még 
Tisza azért kapta, mert a szászok sulfe- 
rajnos politikáját jó" szemmel nézi. Vilmos 
császár az eredeti dispozitióktól eltérőleg 
nem a Brenneren és Insbruckon, hanem 
Becsen át tér haza.

Franczia-olasz újabb viszály keletke
zett a tuniszi iskolák miatt, de Crispi bé
kés útra vitte a konfliktus megoldását. A 
franczia idegen-törvény, azaz inkább rende
let, Európában feltűnést idézett elő. A kor
mány azzal indokolja lépését, hogy ezzel 
csupán a moh, a csőcselék bejuthatását 
akarja megnehezíteni, és csupán a jövő év
ben megtartandó világkiállításból folyó 
előleges rendőri óvó-intézkedés.

Strossinayer e héten ismét szerepelt. 
Egy Rajna melletti német újság a pápához 
menesztett védő iratát közölte. Szerencsé

jére, koliolmáynnak és egy Becsből Eszékre 
került újságíró feltűnési viszketegének bi
zonyult, a különben oly modoiban tartott 
közlemény, mely a bosnyák püspök fér- 
czelményének is volt vehető, mert ö ily szel
lemben nagyon is tud írni. Bizonyítja ezt 
a hallovai feddés is. Megjárták a mi kievi 
zarándoklóink is. Ezek a bányakerületi 
evangélikusok superintendcncziájáu Szon- 
tagli I’ál állal provokálva, lettek és ellenük 
a vizsgálat elrendeltetett, a mit me" is ér- 
deme'nek.

„Finis Hungáriáé11 felírással egy fran
czia lap badarságokat közöl. Szerin.e Bis
marck megfosztja Magyarországot állam
jogi alkotmányos független önállóságától, 
parlamentjét és közjogi berendezését eltörli 
és Ausztria tartományává degredája. Ezen 
őrültséggel határos agy, mely ezeket kie
szelte, úgy látszik nem tudja, hogy Magyar
országnak ezredéves a'kotmánya van, mely 
igaz többször megingatva lett, de a ki 
ezen ezer éves gyökereket végleg elnyesni 
merészkednek, bizton agyonsuj látnék egy 
hatalmas, erős, szilárd tölgy által. „Finis.11

Fővárosi levelező.

Néhány szó a gyermeknevelésről és 
még valami.

Megelégedéssel olvastam e lap hasáb
jain (Bars 36. 3Z. 38. sz.) a gyermekneve
lésről jizóló czikkeket ; sok arany igazságot 
feltüntetett Arany Lajos arra nézve, mikép 
neveljék gyermekeiket a szülök, hogy be
csületes, derek és dicséretre méltó polgár 
vagy polgárnő növekedjék belőlük; hogy 
mindenek felett a vallást s ennek alapján 
a felebaráti szeretetet s az édes haza iránt 
odaadásig lángoló honfiúi érzést oltsák 
gyermekeik szivébe.

Kisérjék figyelemmel gyermekeiket, 
nem csak akkor, midőn iskolába járnak, 
hanem mikor a tanintézetből kikerültek ; 
mikor gyermeki éveikből kinőttek s belép
tek a nagy világ iskolájába; világosítsák 
föl, s mutassák meg ott nekik a jót, a szé
pet, a jó cselekményt az ő keltemében s 
ha vo na — a hibát, a rosszat az ő utála
tosságában.

Régi meggyőződésem, hogy a nevelés 
határoz a gyermek jövője, boldog vagy 
boldogtalan sorsa iránt, öt a világosság an
gyalává vagy a sötétség ördögévé teheti; 
attól függ minden, hogy milyen irány — 
s szellemben nevelik, ha kereszténynek 
nevelik, keresztény lesz belőle, ha atlieus- 
nak nevelik, Istentagadó lesz, ha tolvajnak 
nevelik, tolvaj, defraudator lesz belőle 
s igy in infinitum.

A gyermeknevelés szerencsés sikeré
nek fő előmozdító és tényezői a tanítók ; 
ők azok, akik a szülőket támogatják s 
helyettesítik ; ők folytatják a nevelés nagy 
munkáját, s azon szellemet, melytől lelke- 
sitvék es ihletvék, átöntik az ö tanitvánva- 
ikba. Nemo da’, qttod non habét, régi latin 
közmondás. >8 azért felettébb szükségei, 
hogy akik a tanítói pályára adják magu
kat, ne csak értsék mesterségüket, hanem 
minden tekintetben példás, ügy buzgó s 
vallásos emberek legyenek. Ilynemű tani-

— Mi történt ? kérdó ez rosszat 
sejtve.

— Oh, te szerencsétlen, hogyan jutha
tott eszedbe oly öltönyt viselni, amilyent 
Adelma herczegnő visel. A herczeg szárny
segéde tudakozódot' nálam, hogy nem is
merem-e azt a hölgyet, aki gúnyt üz ő 
fenségéből. A herczegnő roppant izgatott. 
Most már tudják, hogy feleségem vagy. 
Vége az ordómnak, a remélt szállításnak, 
mindennek.

Zólyominé majd sírva fakadt.
— Mit tegyek hát ?
— Ltazzál el azonnal.
— Jól van, megteszem. Sőt még job

bat. Elmegyek a mai hangversenyre, még 
pedig a legegyszerűbb ruhámban. Hadd 
lássa a herczegnő, hogy nem folytatom a 
versenyzést és megadom magain.

— Nagyon jó lesz, nagyon jó lesz 
. . . Oh az én ordomat nem hagyhatom1

* ^ **
A szép asszony a megtestesült egy

szerűség volt és nagy szerényen foglalt 
helyet, várva a herczegnőt.

Végre feltárult az ajtó.
A közönség üdvözölte ő fenségét.
Zólyominé fölegyenesedett, hogy a 

herczegnő láthassa a ruhája egyszerűségét, 
de rémülten vette észre, hogy ismét ba
kot lőtt.

A herczegnő is ugyanoly egyszerű 
ruhát öltött, mint a milyent ő viselt.

* **
A Zólyomi pár még az nap elhagyta 

Tátra-Füredet.
±.

Arczképem alá.
Egy kt‘p • • • Szetfoszlik, miként a többi 
S rongvgyá, porrá leazen, avagy mivé ?
Fakó lapjává az eltűnt múltnak. 
Melyről azt se tudják, hogy hát: kié?

Aranykeretbe foglalod? Jól van. 
Bársony albumodba zárod ? Még szebb.
Tudom úgyis, hogy e néma képpel 
Rövid emlékem már elenyészett.

Gyermekkorunkból a legszebb való, 
Ifjúságunk vágya és reménye,
Ha szívbe nem zártuk, ködbe vész el, 
Mint életünk egyik költeménye.

Régi dal.
Regi dalban megszólal a lelkem, 
Dalban élő igazi szerelmem !
Ám e dalra visszhang soh’ se támad, 
Legtolebb a szivem mélyén kavargó bubánat.

Puszta szóban elmállott szerteszét, 
Ráfogták, hogy üres mesebeszéd, 
Pedig a szó, épp úgy mint a dallam: 
Szivem gyökén fakadt rózsatermö hajnal.

Dalba öntőin tehát bús lelkűmet,
Dalba rejtem igaz szerelmemet; 
Régi dalba, mely mindig uj marad,
Mig szivemben ét zés, szememben köny fakad !

Gerő Gyula.

Két ifjú szerelme.
— Irta : Bállá Kálinánné. — 

(Folytatás.)

Szegény Lajos! Nem ismerte a nő 
szivet, s nem tudta, hogy az, ha egyszer 
megsebezték, elvérezhet a fájdalomtól. Egy | 

megcsalt leányt csakis egy megtört virág
gal lehet összehasonlítani: az is, ez is el
hervad, ha megsebezték.

Irén azok közé tartozott, akik csak 
egyszer szeretnek, s ha akkor csalódnak, 
bánatuk a sírba viszi őket. Irént tört szive 
a halálba kergette. A szerelem boldoggá s 
hosszú életűvé tehette volna. O nem volt 
azok közül való, akik úgy veszik az életet, 
a mint jön, hanem egy különös jelenség 
volt, nem csak szépségénél és szelleménél, 
de egész valójánál fogva. Az az úgyneve
zett légiesség egy pillanatra meglátszott rajta 
s meglátszott rajta az is, hogy az élet viha
rait nem fogja kibírni, hanoin az eiső csa
pás után oda fog költözni, a hol jobb azok
nak, a kik a szívvel nem szeretnek játékot 
űzni, hanem egyedül a szerelemben találják 
fél boldogságukat.

Lajos megérkezése úgy látszik jótéko
nyan hatott a betegre. A kór engedett, s a 
jobbulást lehetett reményleni. De pár nap 
múlva ismét rosszabbra fordul a betegség 
s a sorvadás — a nagy csapások e kísérője 
— oly mértékben lépett fel, hogy a leány, 
kit Lajos ritkán hagyott eí, rövid időn itt 
hagyta a világot, a hol oly keveseknek van 
megadva a boldogság, a hol mindenki a 
boldogságot óhajtja elnyerni, s nagyon ritka 
azok száma, a kik még csak megelégedés
ről is beszélhetnek.

Jenő, midőn hallotta,hogy Irén beteg, 
egy nap sem mulasztotta el hogylétéröl kérde
zősködni, s midőn arról értesült, hogy 
baja gyógyithatlan, megkérte Kárpátinét, 
engedje meg, hogy naponként meglátogas
sa a leánykát.

Mily borzasztó napok voltak azok Je
nőre, midőn megtudta, hogy Irént, kit any-

nyira imádott, el fogja veszteni. Nem merte 
előtte elmondani, mily fájdalmat áll ki, mi
dőn rohamosan látja hervadni azt, kit szí
vesen váltott volna meg életévei is, csak 
hogy ne*  lássa a sírba hanyatlam.

Órákig elbeszélgettek együtt. Irén min
dig a jövőről ábrándozott. Elmondta, hogy 
fognak majd együtt mulatni, tánezolr.i, mint 
azelőtt.

lJe ekkor ennek a rossz Lajosnak is 
többször kell átjönni hozzánk 1 — szokta
mondani. 8 lia Jenőn mégis megesett, hogy 
erőt vett rajta a fájdalom s egy köny a 
lányka kezére eset’,az csodálkozva kérdezte: 
mi baja? miért sir? — s ha erre azt felelte 
hogy nehezére esik iy ifjú szép leányt ily 
soká betegen látni, még Irén vigasztalta :

— Ne búsuljon ! . . Hisz nem soká 
leszek én beteg, akkor annál jobban fog
nak ismerőseim örvendeni, ha ismét, egész
ségesnek láthatnak.

.Szegény fitt! Egészen kimerült a küz
delemben s már sokszoc maga is közel 
volt ahhoz, hogy agyba kerüljön. Éjeit 
ámát altul töltötte s most még kevesebb bá
torsága volt, mint azelőtt, hogy Irénnek tu
domására adja, mennyire szereti. Pedig sze
génynek ez is vigasz lett volna.

Irén már utolsó napjait élte. Irtózatos 
volt szegény Jenő szenvedése. Sokszor már 
közel volt az öngyilkossághoz. Egy Ízben 
már csaknem végre is hajtotta szándékát, 
de az utolsó pillanatban mégis talált re
ményt. Hisz oly nehéz az élettől megválni, 
mert a megsemmisülés gondolata vissza
riasztja a legkétségbeesettebb embert is 
szándékától.

Szörnyű lehet fiatalon meghalni! Az 
életet nem ismerve, — az emberedet szó*  



tők lesznek a nemzeti existencziának ha
talmas támaszai, a népnevelés és művelő
dés lelkes tényezői.

Igen sok függ attól : a nemzet és nép
nevelés munkásai mikép vannak dotálva? 
Mennél jobb a fizetés, mennél inkább biz
tosítva van az életpálya, annál válogatottabb 
talentumok jelentkeznek is; ellenben men
nél nyomorus.igos.ibb az állás, annál keve
sebben pályáznak, s ha mégis rászánják 
magukat, annál nagyobb áldozat kívánta
tik részükről.

1868. évben meghozatott egy uj or
szágos közoktatási törvény, melynek két
ségkívül megvannak fényoldalai, de meg
vannak fogyatkozásai is. Ez utóbbiak so
rába tartozik kü'önösen, hogy különbséget 
tesz közös állam’, községi és hitfeleke
zeti iskolák közölt. Maghagyta a hitvallá
sos iskolát, de ezt nem pártolja; pedig a 
hitvallásos skola megérdemelné praeferen- 
ten az áll a ni párt fogását; mert a 
vallásos neve.és hivatva van nemcsak be
csületes, jellemes polgárokat nevelni, hanem 
az ifjúságot Istenhez, az örök böíeseség 
forrásához vezetni ; az embert Isten s fele
barát szeretetére lelkesítetii, a hit, remény, 
szeretet isteni erényeit fejleszteni ; vallá
sos szempontból az erény szépségét, a bűn 
rútságát feltüntetni, Isten képének s hason
latosságának dicsőségét a jó lelkiismeret 
tisztaságát biztosítani. — Bizonyára sokkal 
előbbre volnánk ama végzetes különbözte- 
tés nélkül.

Annyi bizonyos, a vallásos népneve
lésben oly erő rejlik, mely egyedül képes 
a haza s közvetve a nép anyagi és erkölcsi 
és szellemi javát elősegíteni, s azért a hit
vallásos iskola kiváló figyelmünket igényli. 
Barsinegyénki e:i is a népiskolák legtöbbje 
hitt állásos isko.a 3 csak gyér számmal ta
lálkozik felekezet nélküli, úgynevezett kö
zös iskola, s ennek a megye s az ország 
örülhet, a mennyiben a bitva'lásos iskola 
ex professo tökéletesebben felelhet meg 
magas feladatának s azon növendékek, úgy 
mint leendő honpolgárok fogják kötelmei
ket lelkiismeretesen teljesíteni, akik vallá
sos alapon gyűjtenek ismereteket.

Ellenben pedig mit ér, ha a növen
dék mindenben ki van képezve, de hiány
zik az alap, melyet csak a vallás, az Isten 
félelme, az örök jutalom vagy büntetésről 
meggyőződés nyújthat, mint ezt különösen 
Franczia s Olaszországban, a hol a hitval
lásos iskolákat megszüntette az állam, ta
pasztaljuk, ahol a sikkasztások, gyilkossá
gok s egyéb ezégéres bűnök napirenden 
vannak. Vajha mielőbb megérnek az időt, 
hogy általánosan elismerve legyen, hogy 
az ország és nemzet jó iskolát akar; 
ez pedig csak úgy lehetséges, ha a tanítók
nak butaian, gondnélküli existentiája bizto- 
sittatik ; s miután hitvallásos iskoláink szin
tén megfelelnek a kor igényeinek, a nem
zet kívánalmainak, ne tekintessenek mosto
hákul, — hanem mindnyájunkat vezessen a 
valódi felebaráti szeretet, s kultúra iránti 
érdeklődés.

Munkay János
t. kanonok, garamujfalusi plébános.

Hirdetményes levelező lapok forga
lomba hozatala. A közmunka- és közleke- 

retve mindentől megválni, még gondoláinak 
is borzasztó.

llogy fájt szive, lia látta, hogy Lajos 
mennyivel boldogabb, mint ő. Ez legalább 
bevallotta szerelmét, szeretve volt s bár sú
lyosan nehezedett rá az öntudat, hogy 
Irént el fogja veszíteni, legalább a jelen
ben élvezte boldogságát. Mert a leányka 
utolsó perezig benne találta ‘fel mindenét, 
de őneki nem maradt egyéb vigasza, mint 
— könyei.

Midőn I rén kiszenvedett, Jenő Lajos
hoz fordulva s kezet szorítva vele, igy 
szólt :

— En szerettem őt !
Könyei megeredtek, kirohant s félév 

múlva eltemették.
Lajos pedig egy év múlva szép özve

gyet vezetett haza, — búfelejtésül.

Gondolatok.
Irta: Sir ZLeoja..

Ali irczos bálhoz hasonlít az élet ! Ne- 
hányan meg lesznek ismerve, de még töb
ben félreismerve.

*

A vágy közelebb hozza a távollevőt, 
de sokszor eltávolítja a legközelebbit.

* **
Hol mindannyian parancsolnak és 

egy sem engedelmeskedik, — hol senki 
sem tizet és mindegyik kölcsönöz, — hol 
egysem dolgozik, mindegyik élvez, az . . . 
az álmodott coinmunismus. 

désügyi miniszter hirdetményes levelezőla
pokat léptet életbe. Az a ki hirdetményes 
levelezőlapokat kíván forgalomba hozatni, 
ez iránt a közmunka- es közlekedésügyi 
m. kir. miniszterhez tartozik folyamodni. 
A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. 
miiiio-ter fenntartja magának a jogot, hogy 
a kért hirdetményes levelező lapok kiállí
tását engedélyezze vagy a kérelem teljesí
téséi megtagadja. Ha a miniszter valamely 
folyamodó által kérelmezett hirdetményes 
levelező lapok kiállítását és forgalomba 
hozatalát engedélyezné, folyamodó erről 
külön e czélra szánt s folyó számmal ellá
tott hivatalos kiadványnyal fog éitesittetni. 
Ilyen hivatalos kiadvány mindazon folyamo
dónak, kinek megrendelése figyelembe vé
tetik — két példányban fog kiadatni, — s 
azok vétele után a folyamodó mindenek
előtt a posta-utján elárusítandó hirdetmé
nyes levelezőlapok rendes jövedéki árát, 
vagyis d.irabonkint két-két krajezárt tar
tozik az értesítésben megjelölt posta és 
távirda-igazgatósá i pénztárnál lefizetni, en
nek megtörténte után pedig a jelzett hiva
talos kiadvány mindkét példányát a buda
pesti fővárosi m. kir. pénzügyi igazgatósága 
nál a bélyegátalány előírása és lerovás- 
ezéljából bemutatni tartozik. A béiyegille- 
ték a in. kir. pénzügyminisztérium ideigle
nes vezetésével megbízott ni. kir. minisz
terelnök által minden egyezer darab — 
legfeljebb nyolez azonos szövegű hirdet
ményt tartalmazó levelezőlap után tiz-tiz 
forintban állapíttatott meg. Ha vállalkozó 
úgy a megrendelt hirdetményes levelezőla
pok jövedéki árának, valamint az azokért 
kiszabott bélyegilletéknek befizetését telje
sítette, az ezekről szóló szabályszerű nyug
tákat a közmunka és közlekedésügyi m. 
kir. miniszternél bemutatni tartozik, minek 
megtörténte után a levelező lapok a m. k. 
államnyomdánál megrendeltetni, s azután 
forgalomba hozatni fognak. Egy’ és ugyan
azonos hirdetményes levelező lapból 50,000 
példánynál kevesebb nem allitatik ki, s a 
kevesebb megrendelést tartalmazó kérvé
nyek el fognak utasittatni. A hirdetményes 
levelező lapok darabonkint egy-egy kraj- 
czárért fognak a posta és távii da-hivatalok 
és a frankojegyárusitók utján elárusittatni. 
A hirdetmények a levelező lap Írásbeli 
közleményekre szánt oldalának csakis egy’ 
harmadrészét tölthetik be, a többi helynek 
Írásbeli közleményekre kell ienmaradni.

Különfélék.
— Szüretünk, — mely máskor lega

lább két hétig tart — e héten, daczára az 
esős időjárásnak, — véget ért. A bor mi
nőségre jobb, vagy legalább is olyan, mint 
a tavalyi, de mennyiségre nagyon távol 
áll attól.

— Művészeti előadás. Tóth Béla 
előnyösen ismert színigazgató, ki jól szer
vezett társulatával városunkban is megfor
dult, ma este az „Oroszlán“ vendéglő nagy
termében felolvasás- és recsitáczióval egybe
kötött C o q u e 1 i n-féle monológ elő
adást tart, melynek csinosan cgybeállitott 
műsora bizonyára élvezetet nyújt az érdek
lődő közönségnek. — Helyárak: I. r. zárt
szék 60 kr ; II. r. 50 kr. Bemenet 40 kr. 
Deák,- Katona- és gyermekjegy 25 kr. 
Karzat 20 kr. — Kezdete 7 és % órakor. 
Melegen ajánljuk őt müveltlelkű közönsé
günk szives figyelmébe !

— Magyar feliratú czégtáblák. Tien- 
csénvármegye október 23-án kitűzött köz
gyűlésén a tárgysorozat rendjébe fölvette a 
következő érdekes pontot : „A vágbeszter- 
czei főszolgabírónak előterjesztése magyar 
feliratú iparos és kereskedői czégtáblák 
használatának kötelezővé tétele iránt.“ — 
E kötelezővé tétel nem ártana nálunk sem. 
Sok még vármegyénkben is a német és 
felemás czégtábla.

— Veszettségben meghalt fiú. Lévan 
J a k a b János, tüzqltó-egyleti szolgának 
10 éves János nevű fiát néhány hót 
előtt megmarta egy kutya, mely’ később 
veszettnek bizonyult. A szerencsétlen gyer
meken, kit későn vettek ápolás alá, a ve
szettség a legnagyobb mértékben kitört s 
öt napi kínos szenvedés után e hó 8-án 
meghalt. A dühödt ebet a rendőrség el
pusztította.

— A német császár útja. A német 
császár Bécsből távozva, e hó 11 én délu
tán ért Kómába. Bevonulása mesés pompa 
és rendkívüli lelkesedés közö t ment végbe. 
A pályán Ivarban várta öt Uiuberto oíi^z 
király, ki felugorván a vaggon lépcsőjére, 
megölelte s négyszer megcsókolta, mialatt 
szemeiben könyek csillogtak. A nép lelke
sedése határtalan és leirhatlan volt.

— Régi százas bankjegyek. Az oszt
rák-magyar bank 1881. évi okt. hó 20-iká- 
ról kelt hirdetménye által bevont 100 frtos 
banjegyeket, melyek 1863. évi kelettel bo
csáttattak ki, csak e hó utolsó napjáig 
váltja be a bank budapesti és bécsi fő
pénztára. A bank fiókpénztárai már most 
sem váltják be e régi bankjegyeket, legfel
jebb Írásban benyújtott kérvény és a bank 
igazgató tanácsának különös engedélye 
alapján. E hó 31-ike után az említett 1 (10 
frtos bankjegyek teljesen értéktelenekké 
válnak. A kinek birtokában e régi bankók
ból ne talán még volna, helyesen teszi, ha 
siet a beváltással.

— A tartalékos tisztek tényleges 
szolgálata. Katonai körökben azt hírlik, 

hogy a hadügyminiszter a tart, tisztek akti- 
' válása utján akarja a különféle csapatoknál 
I megüresedő tiszti állásokat betölteni. Ez 
j intézkedés alapján a tartalékos tisztek bár

mely fegyvernemhez tartozzanak, sokkal 
könnyebben léphetnek tényleges szolgá
latba, mint eddig. Az ezredparancsnokok 
és a kiegészítési kerületek parancsnokai 
mar a rendeletet megkapták, hogy intézze
nek a tartalékos tisztekhez felhívást. Az 
aktiválás feltételekhez van kötve. Az ille
tőknek elméleti pótvizsgálatot kell tenniük, 
a vizsgálati anyag a hadapródiskola tan
anyagának felel meg. Továbbá hat havi 
próbagyakorlatnak kell magukat alávetniük, 
e 6. hó azonban csak bizonyos körülmények 
között számittatik kincstári felszerelésre és 
ellátásra. A tart, tiszt csak akkor juthat a 
tényleges tisztek rangsorozatába, hl mái 
megkapta a tiszti rangot, mint a tartalé
kos tisst a hadnagyit. Nős tartalékos tisz
tek csak az előirt házassági biztosíték ki
mutatása inellett léphetnek tényleges szol
gálatba.

— Kolibal József, Léván az „Oroszlán,, 
vendéglő bérlője f. hó 14-én reggel hétóra
kor szivszélhüdés következtében elhunyt. — 
A korán elhunyt család-apát jó neje s nagy
számú családja siratják, — Béke hanvai 
felett!

— Milyen legyen a nö? Egy agglegény 
igv szedte ossza a férjhezmenendő nő kel
lékeit : Legyen a nő alázatos, állhatatos be
csületes, barátságos, békés, béketürö, be
szédes, benső, bölcs, bizalmas, csinos, csön
des, derék, deli, erkölcsös, egészséges, en
gedelmes, engedékeny, éleslátó, eszes, eré- 
u) es, figyelmes, fegyelmezett, gondos, gyön
géd, gyermekded, gazdag, gazdálkodó, hi
bátlan, hálás, házias, hü, ifjú, illedelmes, 
igizságos, ingerlő, jámbor, jótársalgó, józan, 
jóakaró, jólnevelt, kellemes, kecses, ki
tartó, készséges, könyörülő, körültekintő, 
kiitelességhü, képzett, lelkesülő, lelkiis
meretes, megelégedett, müveit, mérték
letes, mesterkéletlen, módos, megelőző, 
megbízható, nemes elkii, nyájas, nyiltszivü, 
okos, olvasott, óvatos, őszinte, pontos, 
peldányszerü, rendszerető, résztvevő, sze
rény, szolgálatkész, szorgalmas, szellemes, 
szende, szívélyes, szép, szeretetreméltó, 
szűz, szelíd, szemé ines, takarékos, tanuk, 
takaros, türelmes, tisztalelkü, tiszta, tevé
keny, titoktartó, ügyes, vallásos, vidám, 
vonzó és nem változékony. Ha — ugy- 
in md — ilyen nőt találok, bizony-bizony 
megnősültök ....

— A rákbetegség gyógyítása. Egy 
kézdivásárhelyi lakos nem rég az erdőben 
valami növényt talált, a melylyel kísérlete
ket tett a rákbetegség gyógyítására s mint 
a lapok írják, igen jó sikerrel. Az illető 
küldött a növényből egy hírneves bécsi or
vosnak is, a ki azzal több betegnél kísér
letet tett és pedig oly fényes sikerrel, Hogy 
a napokban az orvos maga járt Kézdivá- 
sárhelyen, hogy az orvosság készítésének 
titkát megvásárolja.

— Rövidhírek. — A képvi
selőházban a kormány — hir szerint — 
még ez évben nemcsak a költségvetést és 
regálemegváltásáról szóló törvényjavaslatot 
terjeszti elő, hanem a mezei rendőrségről, 
bűnvádi eljárásról, a bíróságok fegyelmi el
járásáról, a közmiinkaváltságról szólókat is. 
— Árvízzel fenyegeti a Száva Zúg-áh vá
rosát, melynek környékén már két közsé
get elöntött a viz. — Nyítrán nagy feltű
nést keltett, hogy Dezső Adolf, a püspök 
könyvtárnoka a napokban felakasztotta ma
gát; tettét hihetőleg hirtelen tébolyroham
ban követte el. — Havazás volt az utóbbi 
napokban nemcsak az Alp vidéken, hanem 
Brüszelben és Párisban is. — Az idegenek 
Összeírásánál Párisban huszonnégy nemzet
nek van rovata, de a magyar nincs köztük; 
a magyarokat egyszerűen osztrák alattvalók
nak tekintik, szokott franczia alapossággá)

a rn ö h Á u o k.
— Rovatvezető Zuhany. —

A nőtlenség barátja. X. ur a nőtlenség 
hii barátja. Barátjainak egyike megkísérti, hogy őt 
házasságra bírja. — Ugyan légy okos Lásd, minél 
öregebb leszesz, annál inkább egyedül állónak érzed 
magad. S ha valamikor rossz sorsod lesz, lesz-e valaki 
a ki gondodat viselje ’? — Oh igen, a hitelezőim !

J u b i 1 e u m. Két könnyiivérii leány be
szélget egymással. — Tudod, mi újság, Tinka? — 
Nos ? — Jubileumot tartok. — Ugyan miért ? — 
Tegnap h agyőit el az ötvenedik szeretőm

Idegenek névsora
L • ván az „Oroszlán4* vendéglőben okt. G. okt. 14.

Tuiiko Pál, kereskedő, llodrusbánya. — F-ls- 
ncr Iván, kereskedő, Nyitra. — Szöllösy József, hiva
talnok, Bcszterczebánya. — Tóth Béla, színész, Bjsz- 
terczebánya. — Thuránszky N. főhadnagy, Léva.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, váriakintány.

Búza: m.-mázsánként 7 frt — kr, 7 frt 
20 kr. Kétszeres 5 frt 30 kr, 5 frt 50 kr. 
Rozs 5 frt.— kr. 5 frt 20 kr. Arpa 6 frt 
— kr, 7 frt 30 kr Zab 4 frt. 80 kr, 5 frt. 
60 kr. Kukorieza 3 frt. 80 kr, 4 frt — kr. Bab 
7 frt — kr, 7 frt. 30. kr. Lencse 6 frt 80 
7 frt — kr. Köles 4 frt. <50 kr. ö frt — kr.

Nyilttér.
i.

Weisse Seidenstoffe von 65 kr. fl.
per Meter (ca. 1’20 Q:tal.) versendet rolien- uiijj 
stiickweise zollfrei das Fabrik Depót G. Henneberfi 
(k. k. Hoflieferant.) Zürich. Muster umgeheud. Briefe 
1 0 kr. Porto.

II.
2074. 1888. sz.

III.

Árverési hirdetményi kivonat
A lévai kir. járásbiróság mint telek

könyvi hátóság közhírré teszi, hogy a m. 
kir. állam kincstár végrehajtatónak Gellen 
János végrehajtást szenvedő elleni 183 frt 
87 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében Gellen Jánosnak a 
gr. szöllösi 54 sz. tjkvben A. I 1—2 ssz. 
a. felvett fekvőségének és a 162 összeirási 
szánni lakházának azon osztatlan fele része, 
mely a fenti követeléssel terhelve van 450 
frt o. ért. továbbá Gellen Mártonnak a 
gr. szöllösi 125. Ívből az 518. sz. tjkvben 
átvezetett A I. 1—7 ssz. a. fekvőségének 
és a 124 összeirási számú lakházának a 
végrehajtási zálog joggal terhelt osztatlan 
*/5 részre az árverést 327 Írtban ezennel 
megállapitott kikiálltási árban elrendelte', 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1888. évi Október hó 30 an d. e. 10 órakor 
Gr. Szöllös községben a biró házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapitott 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis a gr.- 
szöllősi 54. Ívben az A I 1—2 sorsz. alatti 
fekvöség V2 részére 45 frt és a gr.-szőllősi 
518. Ívben az A 1—7 sorszám alatti fekvö
ség */ 5 részére 32 frt 70 krt készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
novemberhó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyministeri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881: LX. t, ez, 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elisiuervéryt átszolgáltatani.

Kelt Léván. 1883, évi május hó 22-én.
A lévai kir. jbíróság mint tlkvi. hatóság.

Gyenes József
kir.. jbiró

III.
Bútor árverés.

Léván a szappanos-utczai Kutánekféle 
házban 3 szobabeti bútor, továbbá konyha 
és kamarai eszközök edények f. hó 17-en 
szerdán délutáni 2 órakor önkéntes árve
rés utján a legtöbbet Ígérőiéinek készpénz 
fizetés mellett eladatni fognak.

IV.

Budapesti Hirlap. tftftSíte 
olvasóközönség vetette meg alapját. A lap eleitől fogva 
megértette a magyar közönség szellemét; minden pár
térdek inellőzésé”el küzdött nemzetüuk- es fajunkért, ez 
egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az ország leg
kiválóbb intelligenciája is azonosította magát a lappal, 
fölkarolva azt oly módon, mely paratiau a magyar 
újságírás történetében. A hazai sajtóban máig a leg- 
fenvesebb eredményt a „Budapesti Hiilap*  érte el: 
legnépszerűbb, legelterjedettebb lapja az országuak A 
külső dolgozótársak egész seregén kiviil a szerkesztő
ségnek annyi belső tagja van, a menny.vei egy ma
gyar lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezető 
gondoz, a helyi tudósítókon kiviil, a kik a nap törté
netét írják. Minden fontosabb bel- vagy külföldi ese
mény felöl rendes levelezőn kívül sajat kÜlun tudoiito 
értesít közvetlenül; a távirati szolgalat immár oly 
tökéletesen vau berendezve, hogy elmondhatjuK: nem 
történik a világon semmi jelentékeny dolog a nélkül, 
hü‘ry a „Budapesti Hírlap arról rögtön ne adjon hü es 
kimerítő tudósítást. A ,,Budapesti Hírlap* 4 politikái 
Cikkeit Kaas Ivor báró, Kákosy Jenő, Baiogh Fal írjak 
más kivaló hazai publicistákkal híven a lap független 
magyar, pártérdekét nem ismerő szelleméhez. Politikai 
hírei széleskörű összeköttetések alapjai! a leginegbiz- 
íaróbb forrásokból származnak, az országgyűlési 
tudósításokat a gyorsíró jegyzetek alapján szerkesztik. 
Magyarország politikai es közélete felöl távirati értesü
lésekkel látnak el rendes levelezők, minőkkel minden 
városban, sőt nagyobb községben is bir a lap: a 
„Budapesti Hirlap:*  távirati tudósításai manap már 
teljesen egy fokon állanak a világsajtó legjobban 
Szervezett uirszolgalatával. Európa összes metropolisai
ban LondoatólKoiistaniinapolyig saját tudositÓK van
nak, a kik úgy az ott történő eseményeket, mint az 
elektromos droton oda futó hírek jt rögtön megtávira
tozzák. A külföldi rendes tudósítókon kívül minden 
fontosabb esemény felől a szerkesztőség külön 
kiküldetés ü tagjai adnak gyors és bő ériesitést 
A „Budapesti Hirlap*  e célokra havonkint oly össze
get fordít, niiut a mennyi ezelőtt 1U éviéi meg egy- 
egy hirlap egész költségvetése volt: de sikerült is 
elütnie, hogy m 1 a legjobban, leggyorsabban értesülő 
orgánuma a sajtónak. A „Budapesti Hírlap**  Tárca
rovata Telekjr Sándor g ót. 1' ó t h Béla, Rákosi 
Viktor (Sipulusz; és több kiváló irók k ízre működésű 
mellett, a lapnak egyik erőssége s mindig gondot for
dit rá, hogy megmaradjon előkelő színvonalán. A napirova
tokat kitűnő zsuruaiiszták szerkesztik s a helyi eriesüies 
ismert legügyesebb tudósítókra van bizva. Rendőrségi es 
törvényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főva
ros sötét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják, 
hogy a „Budapesti Hirlap*  helyet foglalhat minden 
család asztalán. A közgazdasági rovatban a m a- 
gyar gazda, birtokos, iparos, keres
kedő megtalálja mindazt, a mi tájékozására 
szükséges. A regénycsarnokban csak kiváló írók 
legújabb müveit közöljük. Az előfizetős föl
tételei; Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyed
évre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések 
vidékről legceL:'••rübbc.i postautalványnyal eszközöl- 
lietök következő cim ahtc: A „Budapesti Hirlap * ki
adó hivataléinak IV- kerület, kalap-utca 16. szám.



.4 vastagabb betűvel jelzett szám az 
sti 6 órától reggel :>.;>!) perczig tartó 
időszakot jelenti.

A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE 1888. okt. l-től,

i

Léva Csata Esztergam-Nána
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Alsó -Várad
Nagy-Salló 
Zeliz . .
Csa/a . .

Bény . . . 
Kéménd 
Kőhid-Gyarmat 
Esztergom-Nána érk

Budapes're

Becsbe

Esztergom-Nána 
Kőhid-Gyarmat 
Kéménd

Bény . . .
Csata . . .
Csata . . .
Zeliz . . .
Nagy-Salló
Alsó-Várad

3.27

Csata . ind. 6.40 1.35
Zalaba 6.59 1.7 4
1 poly -Pásztó 7.23 -2.16
Bel . . . 7.37 2.29
S/akállos . 7.59 2.49
Visk . . 8.20 3.0-
Ipolyság . érk. 8.5C 3.3.;

Ipolyság-Csata.

Ipolyság . ind. 1 1.15 4.2.
Visk . . n í 1.43 4.53
Szakállos . ff , 12.07 5.17
Bél . . . 12.22 5 3_
Ipoly-Pasztó ff 12.39 5.48
Zalaba . 12.58 6.07
Csati ff i 1.15 6.24

E s 1
I 8*8. sz.

-ÍL. •vcnatols éikezése

Lévára : Léváról:

Becsből . ind. 10. 8.25 Lé várói ind. 1 1 20 4-25
l’ozso.ívből • * 12-37 10.— Csatára érk. l.oi; 611
X. T.tpoks uyról „ 7.12 Ipolyságra ff 3.35
Jalantárol 1 54 12-42 Esztergomba 2.7,0 7.40

X.-Szolul,.1 12 40 \'á(zra . . ff 5.01 8.48
E.-Újvárról • ff 317 1 1-3O Budapestre . 6.— 9.30
Budaj estről • ff 9.— rí -Újvárba . n <4.12 

<6 89 12.24
V áczról 9.59 • >a Iantára 5 28 1.59
Esztergomot >1 . 5. 12.20 X.-Szombatim n 3 17
Ipolyságról * ” ; 11.1’. X.. I'apolcsányba 9.
Csatáról ’ ” 1 6.3 4 1.40 Pozsonyba . 6.13 3.33
Lévara . érk. 1 8.35 3.27 JJéesbe . . 7.05 6.20

K. 42. waui.
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ékszer-, óra- és látszerám raktára
L e v a ii.

\ an szerencsém a t. ez. közönség szives tml< 
ékszerüzletemben egy

1 á í s í fe r á r u
osztályt rendeztem be.

’sakis legjobb minőségben, mérsékelt árakon tartok különféle 
és orresiptetőt aram. ezüst. alánv. ;;t , ! és .laiokb.-in,
és légsulymérőket, különféle

olvasó- és nagyító üvegeket.
Mindenféle ezen szakmához tartozó javítások átvételnek esgondosan javíttatnak. 
Raktáron nem lévő ezikkeket kiváltaira a legrövidebb idő alatt jutányosán

szemüveget 
továbbá liő- 

nagvságban és kiállításban, lát- és t/ívcsöveket,

A megrendelek.
Orvosi rendelésre kívánt szemüvegek pontosan és gvorsan készíttetnek.A Léva, 1888. október havában.

1029/1888. tlkvi sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A körmöezbáuyai kir. jbiróság, mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a beszterczebányai püspöki 
uradalom végrehajtatónak Hepner András és Ignácz 
végrehajtást szenvedők elleni 16 frt 85’/2 kr tőkeköve
telés és járulekai iránti végrehajtási ügyében a kör 
móezi kir. jléróság területén levő Ujlehota községben 
fekvő s a fent megnevezettek közül : Hepner András
nak az ujlehotai 12. sz. tjkvben A I 1—32 és 1 
sorsz. a. foglalt ingatlanokbani 4 !-,"ö<l közös tulajdoni 
jutalékára az 507 frtban az ugyanottani 127. sz. tjkv
ben A -|- 1 ssz. a. foglalt ingatlanbani ’,s-ad közös 
tulajdoni jutalékára 45 frtban, az ugyanottani 143. 
sz. tjkvb.-m A -f- 1 ssz. a. ingatlanbani 1 7<-ad közös 
tulajdoni jutalékába 30 írtban és a fent megnevezett 
valamint Hepner Ignácznak az ugyanottani 128, sz. 
tjkvben A -| 1 és 2 sszok a. ingatlanokbani */ ft-od
közös tulajdoni jutalékaikra 53 frtban ezennel megálla
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte s hogy a 
fAiuebb megjelölt ingatlanok oz 1888. évi nov. 5-én 

d. e. 10 Órakor Ujlehota községben nrgtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10° o.át vagyis 43 frt illetve 7 fit 70 krt 
4 frt 50 kr. 5 frt 30 kr illetve 3 irtot készpénzben 
vagy az 1881. LX, t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazság ügy miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
ovagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság, mint tlkvi Ji&tóság.
Körniöczőh, 1888. jul, 27. '

Kozakievics,
kir. aljbiró.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX 

t. ez. 1 >2. §-a értelmiben ezennel közhirr : teszi, hogy 
a lévai tekintetes kir. járásbíróság 
számú végzésével Molnár Jónás V. 
részére Fekecs Sándor X. Kálnai lakos alp r s 
198 
•lelt 
lilt 
eke, 
eladatna k.

.Mely árverésnek 3917 sz. 1»-kii 1 ■ r.*n  l. ’ő 
végzés folytán a hely .szilien vagvis N igy-Kálnán le
endő es'.k ízlésűre 1888 odí’jer hó 27 mpjának dél 
előtti 9 órája liatáii l >.il kitü/.ctik, <»\v híj -lentéss 4. 
hogy ezen árverés a fentebb jelzett ingóságok az 1*81  
évi LX. t. ez. 107 §-a értelmében a legtöbbet ígérő
nek készpénz iizetés mellett szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez.. 108 §-ábaa me'.alapított föltételek sze
rint lesz kifizetendő.

Ez árveréshez a venni

1888. évi 3947 
'. Ladányi f .4 peres 

ellen 
írt 53 kr tőke követelés és járulékai erej ág elrcii- 
kielégitési végrehajtás alkalmával biróiiag lefog- 
és 685 írtra becsült szobai bútorok, k »csí, lovak, 
hordóból álló ingóságok nyilvános árverés utján

S

szándékozók a kitűzött 
időben a községi biró házánál elváiatnak.

Egyúttal közzé tétetik, hogy mindazok, kik a 
lefoglalt tárgyakra tulajdon, vagy elsőbbségi igényt 
tartanak igényüket az árverés megkezdés • előtt annyi
val inkább bejelentsék — mert különben a végreli. 
törv. 96. §-a kapcsában egyedül a vételár fölöslegére 
fognak utasittatni.

Kelt Léván, 1888. év október hó 6-án

Litasy Nándor
kir. bírósági vérehajtó.

I

1031 1888. tlkvi. sz.

Árverési hirdetmény.
korín .cz.bányai kit*,  járásbíróság mint telek

könyvi hatoság közhírré teszi hogy a beszterezeliány ti 
püspöki uradalom végrehajtatónak Krausz András 
végrehajtást szenvedő elleni 54 frt 53 kr. töke kíiv. te- 
lés járulékai iránti végi-. hajtási ügzében a kötmöezi 
kir. járásbíróság területén lévő l'jlebota községben 
tekvo s a fent megnevezett végrehajtást szenvedőnek 
az. ujlehotai 153. sz. tjk. ben A -|- I ssz.. a. fogl t t 
ingatlanbani 1 8-ad közös tulajdoni jutalékára a 17 
f.tb.ni továbbá az ugyanottani 154 sz. tjkvben A ] I 
ssz. a. ingat!,anha::i szinte ' „-ad közös tulajdoni juta
lékán a 19 frt a kiskorúKr.iusz József, Erzsébet, J.íuos, 
ét Tetéznek mint ítélt. Krausz András örököseinek az 
Iigvanottaiii 87 sz.. tjkvben A 1. 1 20 és | I C,
sszk. a. foglalt ingatlanokbani ' 1B-od közös tulaj lőni 
jtl al.:kaikra a 53 frt 20 kr. iletve <> frt G0 krban. 
ezennel megállapító t kikiáltási árban az árve’ést eiren- 
delte s hogy a fentebb me;.jel ilt ingatlanok az. 1888 
évi Nov. hó 6 án d. e. 10 órakor Ujlehota község .én 
megtartandó nyilvános árverésen megálapitott kikiál
tási áron is eladatni fognak .

Árverezni szándékozók tartoztunk az ingatlanok 

becsárának 10"0-át vagvis 1 frt 70 kr. 1 frt 90 kr 
5 Irt 32 kr. illetve 66 krt. készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. ez. ,2 §-ában j dzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi November hó 1-én 3333 sz. a. kelt ig'tz- 
sá' ügy iiiiuiszt ri rendelet. *8  §-ál».ui kij -lóit óv.idck- 
kvpes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni ava^y 
az 1881. LX. j. az. 170. § a ér. Imébun a bánatpénz
nek a bir<»s,i^iiái előleges elhelyezéséiül kiálitott sza- 
szerü ulismervcnyt átsz<dgá>ta*ni.

Kir. járásbíróság mint, tlkvi 
Körczön. 1888. évi Jul. hó

hatáság.
27-én,

Kozakievics
kir. alj bíró.

frSzölövesszö eladás. 303,1888.

Árverési hirdetmény.

Keglevich István gróf kis-tapoksányi szőlőjében a követkcző fajú és
mennyiségű szőlővessző eladó :

Sima vesszők. d
Merlot 200,(MM) drb.................
Kis Burgundi 50,000 drb . . .
Riesling 25,000 drb...............
Olasz riesling 10,000 drb. . . .
Dirfandli 25,000 drb...............
Vegyes csemege 12,000 drb .

írt
Gyökeres vesszők két évesek : 

Ár 10(10 
darabonként

Riesling 25,000 ...........................8
filosz riesling 5000 drb . . 10 
Zirfandli 5000 drb.................... 8
Vegyes csemege 5000 drb . 10

trt

n
I

T 
r 
r> 
T) 
n

A sima vesszők f. év deczember 
április l-től kezdődőleg szállíthatok el.

Mindennemű felvilágosítással szolgál a

n
hó l-töl, a gyökeres vesszők pedig 1889.

Alulírott kiküldött végrehijtó az 1881. évi LX. 
t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közh'rré teszi, hogy 
a verebélyi kir. járásbíróság 1041'1887. számú végzése 
által Haudinger Ignácz párkányi takarékpénztár igaz
gatója javára Richter Mór csekei lakos ellen 1000 írt 
töke, ennek 1887. év márcziiis hó 17. napjától számí
tandó 6°/0 kamatai és eddig Összesen 69 írt 5*»  ki- 
perköltség követel -s erejéig e'r.-mb-lr. kielégítési vég
rehajtás alkalmával biróiiag lefoglalt és 7tl írt 50 kr 
becsült 3 hámos ló. 2 
gáiiynyal, 4 öl tűzifa, 
dasági félsz-relés, két 
sé^íí bútorból álló 
ján eladatnak.

Mely árverésnek verebélyi kir jbirósági 2020.

tehén, 2 üsző, cséplőgép jár- 
2 szekér, 1 kocsi, különféle gaz
szobának különféle jobb minő
ingóságok nyilvános árverés ut-

kis-tapolcsányi uradalom hivatala.

NYOMATOTT NIYl’KAI ós TÁKáÁ-uál Léván. 1888.

Árverési hirdetményi kivonat.
A hívni kir. jbirós.ig, mint tlkvi h t:.i í, 

l<*zt.  It. v Kalimi végrehajtat,m.-ik Bencsat
József -egrehajtíist szenvedő elleni 20.) frt lökek.ivete- 
les es járulekai ir.íuti végrehajtás) ügyében 
Joszefnek a gr.-.szöllősi 113. s:. tjkvbtm A I 
5^7 s,,rsz.. alatt felvett fekvöségére és 
lakhazára az árverést 1193 frt — krban 
megállapított kikiáltási ■ ’ 
a feiinebb megjelölt ingatlanok az 188,-. 
hó 2-ik napján délelőtti 10 órakor G 
Ségbeti a biró házánál megtartandó „vilv.i ós árveré.

aróság köz-

B -ncsat 
1—3 és 

a 109 b 
ezennel 

árban elrendelte, és hogy 
-----  — ......5 évi november 
------------- Jr.-Szöllős köz- 

...------------------------------------ -- ......... os árverésen
a megállapított kikiáltási áron a,ól is cI;ul;,t:ii

A-verezni szándékozik tartoznak az. ingattok 

b.-csat anak 10«„-át, vagyis 119 frt 30 krt készpénzbe, 
vagy az. 1881. LX. t. ez.. 42. §-ábau jelzett ártolv.m.’- 
nt.-tl számit.,,t és az.lssi. cvi november hó Lén 3333. 
SZ. a. kelt igazságiigyininiszteri remidet 8. §-ában 
kijelölt övad-kképes értékpapírban a kiküldőé, kezéhez 
let uni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a érteim. ben 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelvezéséröl 
sialla ,tt szabályszerű elismervényt átszolg .Itatni

Kelt Léván, 1888. jun. hó 9 én. 
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság

Gyenes,
kir. járísbiró.

888 tlkvi sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kör.nöezbáttyai kir. jbiróság, mint tlkvi ha

tóság közhírre teszi, hogy a beszterezdtányai püspöki 
uradalom végrehajtatónak Binder József, mint Blnder 
Jakab örököse végrehajtást sz.enve 1 i elleni 2 frt 85 
kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a körmi). z.i kir. jbiróság területén levő Ujlehota 
köz.s gl.eit ■ kvö s Ilind.tr Jakabnak az ttjlehotai 14. 
szánni tjkvben A I. 1—32 es — 1-9 sszk. a. foglalt 
ingatl.moKlt.ini '/,-ed közös tulajdo n jut dókára" az 

577. frt az ugyanott.u.i 119. sz, tjkvben A -4- 1 ssz. 
a. ing itlanbaiii '/„-ad köz is tulajdoni jutalékára 83 
frt az ugyanottani 122. sz. tjkvben A 4- 
gatlanbani szinte 
frt az ugyanő!tani 143. sz. tjkvben A -f- 1

_,()S k iz.ös tulajdoni jutalékára 1

ssz. a. itt-
’.s közös tulajdoni jutalékára 11 

ssz. a. in
gatlanban! közös tulajdoni jutalékára 14 frt és az 
iigyauottani 156 sz. tjkvben A + 1 és 5. sorszk. a. 
ingatlan.mii,-un •/, kiizös tulajdoni jutalékaira 17 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte s hogy a fenimbb megjelölt ingatlanok az 
1888. nov. lu 5. napján d. e. 10 órakor Ujlehota köz
községben megtartandó nyilvános árverés n a megálla
pított kikiáltási áron al.il is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 57.70 kr 8 ft 3 ! kr 1 ír 1 frl9 
kr 1 ti- 40 kr illetve 1 ft 70 kr készpénz ben vagv az 18b I. 
LX. t. z, 42. §-.-iban jt lz. árfolyam, számított és az 
1881. évi hov. hí 1 én 3833. sz. a. kelt igazságügy
miniszter’ rendelet 8. § áléin kijelölt óvadékképes ér. 
tékpapirban a kiküldött kézéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t. iiz. 170. § a értelmében a bánatpénznek 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelvezéséröl 
kiállított sz tb.-ilysz.erü elismervényt átszolgáltatni.

Kir jbiróság, mint tlkvi hatóság. 
Köríti icz in, 1888. évi jnl. 27-ém

Kozakievics,
kir, aljbiró.

sz.ín l :koz<»k ezennel o'v m -"jegyzéssel hivatnak m *g  : 
hogy az. érintett ingóságok ezen árverésen az 1881.évi 

LX. t. ez. 107 § a értelmiben a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is eladatni fognak.

Az. elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 

évi LX. t*  ez. 108. § ában m >gállapított feltételek sze

rint lesz kiiiz.eten 1 ö. Végül felhivatnak mindazok, kik 

a végrehajtó
megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, a 

részükre foglalás korábban eszközöltetett 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 

bejelentéseiket az árverés megkezdéséig

az elárverezel! lő ingóságok vételárából 

követelését 

mennyiben 

volna és a 
elsőbbségi
alőlirt kiküldöttnek agy Írásban beadni, avagy pedig 

szóval bejelentem tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíró

ság tábláján kifüggesztését követő naptól szá.nittatik.
Kelt Verebélyen, 1888. év szept. hó 23 napján. 

Kaszanyiczky Dániel, 
kir. bírósági végrehajtó.

88. sz. kiküldését rend dő végzése folytán a helyszí
nén
eszközlésére 1888. évi október hó 19 ik napjának dél
előtti 9 órája határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni

vagyis Csekén Kichtcr Mór lakásán leendő

Ilind.tr

