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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

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

Előfizetési pénzek postautalványnyal küldhetők.

Ervr» szamok 1* *5  krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban BARS. HIRDETÉSEK

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr. 
kétszeriért '» kr, többszöriért 5 l;r fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 kr.

A nyilttcrben:
minden négyhasábus garniuad sor dija 15 k.*.

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-irwdák, elő
fizetőink. vagy a gyakori hirdetők tetemes •íj- 

kedvezményben részesülnek.

hüZMÜVELÖDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a s lerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. sz. küldendők. 
••‘Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer,
*■ vasárnap reggel, + ■*
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l,A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba: 
(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Városunk és vidéke 
n. éb közönségéhez.

A „jó szív a ..jó szívhez“ appel- 
lál. A ..lévai nöegvlet" ez évben is 
megkeresett bennünket, hogy' mutas
suk be öt annál a nagylelkű közön
ségnél. kinek kiapadhatlan jótékony
sága képezte eddig is azt az oezeánt, 
melyből meritgette azon anyagi és er
kölcsi erőit, mikből árváit neveltette.

Nekünk ezúttal is jól esik kije
lenteni. hogy' mig egyrészről úgy vá
rosunk. mint vidékünk közönségében, 
de különösen a nemesért annyira fo
gékony női keblekben nem halt még 
ki az az örökké égő jótékony Vesta- 
tüz, mely a hajléktalan árváknak men- 
lielyet, a ruhátlan nyomorékoknak is- 
tápot, az éhező kisdedeknek minden 
testi szükségletet készséggel nyújt. — 
addig másrészről nevezett egyesület a 
morál parancsszavának helyes értelme
zésében s árvái leendő életpályájuk 
tekintetbe vételével már korlátolt vi
szonyai közepette is mindent megtesz 
arra nézve, hogy' gyámoltjai majdan a 
társadalom hasznos tagjaivá váljanak, 
beléjök oltva, hogy' az ügyefogyottsá- 
gukból való kiemeltetésben ők mindent, 
de mindent annak a társadalomnak 
köszönhetnek, mely menhelyöket, a 
lévai „Stefánia-árvaház'-at megterem
tette.

Bizonyára alig van az emberi lé
lek nyilatkozatai közt egy-egy neme
sebb vonás, mint az az önzetlen lelke
sedés. melylyel szűkölködő embertár
sainkat tehetségünkhöz képest istápolni 
igyekszünk.

S ilyen segélyre szorult néposz
tálya megvan minden államnak, min
den városnak, sőt a téli időszak ren
desen meg is kétszerezi azok számát. 
De a társadalom eme segélyre szorult 
ügvefogvottjai — különösen ha még a 
gyermekkor tehetetlen időszakában van

nak — nem hiába rettegik is úgy a 
fagyos telet. Ha szárnyak adattak volna ] 
ezen sorssanyargatta szerencsétlenek
nek, bizonyára ők is jobb hazába köl
töznének az irántuk annyira mostoha, 
zimankós idő elől.

Kinek nem esik meg a szive, mi
kor egy ily magával jól tehetetlen, 
elhagyott gyermek kerül útjába?

Melyik szív zárkózhatik el a kö- 
nyörületesség esdő szózata elől, mikor 
egy hiányos rongyokkal ruházkodó 
árvának néma panaszszava rí le a nyo
mortól ideje előtt elhervasztott gver- 
mekarczról ?!

Jelenében is sötét kép ez. hát ha 
még jövőjét vizsgáljuk.

Hála a gondviselést képviselő lévai 
jótékony nőegyletnek, hogy a városunk 
és megyénk ily elhagyott apró prole
tariátusát árvaházába egy begyűjtötte, 
hogy eme apátián és anyátlan szeren
csétlenekkel nem engedi az éhező is
kolásgyermekek számát szaporodni, de 
sőt inkább erejéből telhetőleg gondos 
neveltetésben részesíti őket.

Az anyagi tehetségeit megerőltető, 
jelenben már 14 árvát gondozó eme 

i humánus egyesület most az őszi béta- , 
karifás után, a szegénység felé félelme
sen közelgő tél küszöbén bizalommal 
fordul városunk nemeslelkü, példabe- 
szédszerü adakozó polgáraihoz, kérve 

i őket, hogy az éltető természet által 
nekik nyújtott feles terményekből va
lamicskét az árvák számára is juttatni, 
az árvák Istene előtt tetszős cseleke
detnek tekintsék.

Midőn nevezett egyesület eme szo
kásos téli gyűjtését megindítja, mi is 
kérve kérjük városunk minden rendű 
és rangú lakosát, hogy tehetsége sze
rint igyekezzék az emberszerető esz
méktől áthatott egyesületet nyomorirtó 
munkájában czélja felé juttatni.

Sőt mi magunk részéről még a 
vidékhez is fordulunk, kérve a nép 

vezetőit: papokat, tanítókat, 
jegyzőket, bírókat, hogy közsé
gükben is ily terménygyüjtést alkalom
adtán eszközölni kegyeskedjenek.

A jutalmát önmagában találó cse
lekedeten kívül a nép érzelmeinek fej
lesztése is ajánlja ezt a jótettet.

Az esetleges vidéki gyűjtés az 
egyesület buzgó alelnökéhez, Szak
in á r v Endrénéúrnőhöz juttatható.

Mindezeket s helyben a gvüjtőiv 
kérelmét a gyűjtővel együtt a szives 
adakozók figyelmébe ajánlva, azzal 
zárjuk sorainkat :

Vajha az árvák és szegé- 
nyek gy á m o 1 i t á s á r a egész 
B ars vár megye közönsége koz
ák arat ttal sorakoznék!

A babonáról.
— Irta: Farkas Ákos. —

Mit t e li e t a z iskola? Valamint 
a legtöbb emberi téves fogalmak helyes 
irányba való terelése csak az iskolától 
várható, úgy a babona ezernyi téveszmé
jének kiirtását szintén csak az iskola esz
közölheti leginkább. Ennek sikeres elérhe
tése azonban csak akkor történhetik meir, 
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ha az általános iskoláztatás törvénye szi
gorúan keresztül vitetik, t. i. ha a pontos 
iskolalátogatás úgy a tanügyi férfiak, mint 
a< illetékes hatóságok által szorgalmasan 
ellenőriztetik.

Midőn sok gyermek iskolába lép, 
gyenge elméje tele van a babonák külön
féle nemével, melyeket a tanítónak figyel
men kívül hagyni nem szabad. Az iskola 
körében a gyermek babonáinak nyilvánítá
sára alkalom ugyan nincs, ép azért a taní
tónak minden alkalmat, mely tanításai köz
ben nyilvánul, föl kell használnia. Kerülni 
kell azonban a nyers kifakadásokat vasrv* 0*7

hosszú és untató értekezéseket, mert ezek 
czélhoz nem vezetnek. Kizárólag alkalmas 
elbeszélésekre, vagy az egyes leczkék ke
zelése alkalmával felmerülő ezközökre tá- 

! maszkodjék. A vallástanitásánál, ha azt a 
! tanitó maga kezeli, legtöbb tere nyílik 

neki meggyőzni növendékeit a babonák 
képtelen voltáról. „Azon legyen a tanitó

1 is különösen, hogy azon határvonalat, mely 
a hit és vakhit, — a vallásos csodák és a

I babona között létezik, mulhatlanul megis- 
I mertesse, mert a vallás tisztasága, a hit 

fensége lenne megszentségtelenitve, ha a
< növendékek az isteni mindenhatóságon ki- 

viil, más természetfeletti erőben, az isteni 
bölcse.ségen kivid a miudenség más tör
vényadójában s az isteni mindenttudósá- 
gon kívül a jövő titkainak, a szivek ér
zésének, a lelkek gondolatainak más isme
rőjében hinnének.“

A vallástanon kivül a természettudo
mányok ismertetése nyújt legtöbb tért a 
babona irtására. A természetrajz tanításá
nál, midőn a növények gyógyító vagy mér
ges hatásait közli a tanitó, jó alkalom kí
nálkozik a kuruzslók leálczázására. Ha az 
állatok, növények és ásványok nemeiről be
szélünk, mindig lehet az azokkal űzött 
visszaélésekre utalnunk. A természettan 
tanításánál a mocsárlég, szivárvány, forgó
szél, harmat, jégeső, üstökös, csillaghullás, 
holdváltozások, nap és holdfogyatkozások 
stb. ismertetésénél, az ezekhez fűzött babo
nákat mind fel lehet hozni. Az olvasóköny
vekben található olvasmányokat, költemé
nyeket e tekintetben föl kell czélszerüen 
használni.

Mit tehet az irodalom? A 
babona kiirtását elő lehet mozdítani helye
sen szerkesztett néplapokkal, könyvekkel, 
népkönyvtárak fölállításával is. De ezeket 
a nép magától kezébe nem veszi, hacsak 
elöljáróitól, különösen lelkészek és taní
tóktól erre nem buzdittatik. A községek 
lelkészei és tanítói oda hassanak, hogy a 
népkönyvtárakat és olvasóköröket ne csak 
fölállítsák, hanem azokat a néppel mégis ked- 
veltessék, arra ügyelvén, hogy a könyvtá
rak és olvasókörök számára helyes irányú 
müvek szereztessenek be.

A babonáról irt s annak kiirtását 
ezélzó néhány mű a következő : „Az ör-

T Á B C Z A.
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Tisztelt hölgyeim !

Változnak az idők, változnak benn 3 , 
az emberek, férfiak úgy, mint a nők. Vál
tozik a kor ízlése, ezzel együtt módosul- 
nak szokáiáink, házi beosztásunk, ruháza
tunk, beszédmodorunk. Hogy megcsodál
nánk pl. azt az embert, aki egy XVI. század
beli apró, de élesszavu csöngetyűkkel min
tegy felsujtásozott ruhában jelennék meg kö
rünkben, vagv liogv elkerülnénk, teszem 
azt a múlt századbeli franezia marquiset, I 
ki mosdatlau kifejezéseivel botránkoztatná I 
finom érzékünket. Még igényeink is alá 
vetvék annak a hatalmas társadalmi ára- I 
datnak, mely majd azt írja elő, hogy a | 
nyár forróságát okvetlenül ebben vagy ab- | 
bán a fürdőben kell kiizzadni, majd pedig, I 
hogy délutáni sétánkat a kiöltöztetett dada 1 
karján szunnyadó czukor-bébével tegyük 
meg. 8 a mely cselekedetünkkel az idén 
azt, tüntetjük fel, hogy — hála a divatla
pok ezerszemii szerkesztői — és rajzolói
nak — a kor színvonaláról csak egy ka
lapemeléssel sem maradtunk le, jövőre 
ugyanazzal már szinte nagyanyáink meg
boldogult krinolin-korabeli tudatlanságában 
Binlenénk. Csak néhány éve is a párizsi 
hölgyvilág elengedhetlen kiegészítője volt 
még a selyem szőrű angóra-macska s 
manapság e lustaságában kedves eziezoma 
is a kutya-, kanári- és papagály-kultusz ócs
kaságai közé került.

A változó korizlésre vezethető vissza 
az is, hogy manapság már ugyan hiába kö
vetelnék, — azaz pardon könyörögnénk a 
családi szentély papnőitől: hölgyeinktől, 
hogy kendertermésünket az ő souverain ha
talmuk alatt levő fáradhatlan mesemondó 
eleven gyárral fonogassák, szövögessék fel 
unalmas hosszú téli esték alatt, avagy hogy I 
a kedves kezek által egykor gondosan össze
gyűjtögetett zsir-, faggyú-és csont-hulladékok
ból mázsányi táblákká főzzék ki a szap- I 
pánt. Mindez túlhaladott álláspont. >S már 
csak fekinlitésével is beleestünk a hibába, 
hogy jó magunk is elmaradtunk a kortól.

Hölgyvilágunk mai foglalkozása a mű
vészethez szegült s a ezéhes ipart kiküszö
bölte a hiinzötálda és varróasztal mellől.

A sok szükséges háztartási kelléket többé 
nem a ház műhelye, a konyha adja, — gé
pek készítik azokat. Gyárból kerül az élés
kamra polczára a gyertya, a szappan ; a 
gerenda kedves terhét a sódart és az igazi 
szegedi paprikától piruló szalonnatáblácská
kat, mint szintén zsirdöböneink harmatos 
tartalmát is szinte gyári terméknek tarthat
juk. Fehérneműinket gépek és vegyszerek 
szaggatják a mosásban. Az alföldi családok 
sok gonddal száritgatott tarhonya készlete ' 
is csak imitt-amott található már gondo
san szortírozott zsákocskákban. A tészta
gyárak kotyvalékai ezt is feleslegessé tet
ték. No meg azután — hölgyeim örvendje
nek, mert az erősebb nemről is igy szól ám 
az ének — a férfiak kiegészítő része, a do- 
hánydöbön sem szabad, házi nevelés illatos 
metélékeitől duzzadozik már, finanezminisz- 

terek csáváiból került, hektikus színű, koz
mopolita illatú, hozzánk száz kézen keresz
tül jutott dohány mellett lehet már csak a 
délutáni feketekávét elszürcsölni. Az sem i 
Ízlik már úgy, mint azelőtt — hej boldog | 
idők! — mikora Frank-kávénak még csak i 
gyökerét sem ismerték. Hanem hát ez el- ; 
len már nincs appelláta. — Kevesebbet ! 
dohányzunk, több kávét spórolunk — bele . 
keil nyugodni a dolgok rendjébe. S itt a i 
gyönge nemtől a „természet urai" példát | 
vehetnek.

álért ha a művelődés kivette a nők 
kezéből a főzőkanalat és vasallót, azok a 
rózsás körmű, dolgos ujjacskák kárpótolták 
magukat más foglalkozással. A zsákvarró 
görbe tű helyébe hajszálvékony angol tíics- ’ 
kik egész ármádiája lépett. A kenderezér- i 
nát színes selyemszálak pótolták. A házi I 
vászonból készült jó erős ingek helyett ba- 
tist és sűrű zsebkendők kerültek a mun- ! 
kás kézbe. S ha már a veteményes kert ' 
szabályos ágyai közt nem hallathatja daná
ját a serdülő hajadon, lelke legalább a 
zongora fekete országutas sárguló mezején 
ábrándozik.

A modern irányú nevelés a nőket el- 
szólitja a kertből, kivette a konyhából s 
lehet mondani pusztán szobafoglalkozásra I 
Ítélte. A terrainunmak megfelelöleg a mun- ' 
ka anyaga is elváltozott. A mai nőnevelés 
annak csak fűszerét tartotta meg s leánya- , 
inkkal szemben beelégszik azzal, ha kifej
lesztette náluk ez irányban a munkássági . 
hajlamot, elforgáesolt apró-cseprő foglalkoz- ! 
tatással. Nem állítható, hogy ez irány éppen

elhibázott volna, de kívánatos, melyszerint 
kiegészíttessék a gyakorlati élet követelmé
nyeivel. A foglalkozás ne csak előkészítse 
a leányt a munkára, mely reá mint csa
ládanyára várakozik, de már fejlődésében 
is kiható legyen eme- természetes ösztön.

*

Ezek az aphorismák jutottak eszünk
be, midőn a napokban egy, a nők munka
körét közelebbről érdeklő, mutatványokkal 
kisért előadást volt alkalmunk végig hall
gathatni. A nőnevelést mindig szivén hor
dott, mogboldogult kultuszminiszterünk egy 
vikéki rajztanárt mintegy megbízott azzal, 
hogy ily czélból történt utaztában a mai 
nőnevelés kiegészítő részét képező női ké- 
zimunkázásnál előforduló előrajzolás egy 
gyakorlati módját első sorban a hazai le
ányiskolákban, másodsorban a női közön
ség körében ismertesse meg. Mint szintén, 
hogy nehány az Ízlés nemesbítésére szol
gáló, különösen a nők természetevei egye
ző foglalkozás iránt — milyenek fafesté
szet, üvegkarez, majolikafestés és beégetés 
— az érdeklődést keltse fel.

11a már elfogadjuk azt, hogy a nőne
velésnek olyannak kell lenni, mint a mi
lyen alapon ma áll, bizonyára igy gondol
kozott nemzeti intelligencziák legelső őre, 
hát legalább gondoskodjunk arról, miszerint 
a lélek oly táplálékot is nyerjen, mely a 
termeszét által belé ojtott sajátlagos, a foly
tonos tevékenység és munkásságban nyilat
kozó erőket oly módon fejti ki, melynek 
eredményeként lehessen valami kis alapja 
a saját kedves személyünknek bálványozá-



dög orsója.u Mikszáth Kálmántól. „A lutri . 
koldusa." Mayer Miksától. „Babonák köny
ve." Varga Jánostól, megjelent lSii-ben. ; 
„A babonáró'." Kármán Józseftől. „A ba
bona." Dr. Tímár Teophiltöl. Német mü
vek ..Theorie des Aberglaubens" Pfeide- I 
rertöl (Berlin 1872.) „Ént wickelung des 
Aberglaubens mid dér Schwarmerei." Hey- 
denreichtől (Lipcse 1798.) „Bucii von Aber- 
glattben." Fischertöl (Lipcse 1791—94.) 

Melegen ajánlható Sirisaka Andor 
pécsi tanítónak 1886-ban megjelent „A ha- [ 
honáról" czimii müve, a melv aránylag rö
vid, népies irályával érdekes és tanulságos 
olvasmányul szolgálhat a népnek s mely 
leginkább megközelíti a czélt. Méltó he
lyet foglalhat az ifjúsági és népkönyvtá
rakban.

(Vége.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

A folyó hó 7-én a főispán elnöklete 
alatt megtartott közigazgatási bizottsági ; 
ülésben az alispán által beterjesztett jelen- ! 
tés szerint folyó év október hóban a me
gyei pénztárba befolyt közmunka váltság 
czimén 10522 frt 54 kr. a hátralék 181*00  
frt 23 kr. katona beszállásolási pótadóban 
2123 frt 26 kr. a hátralék 3721 frt 96 kr. 
betegápolási pótadóba b -fo'yt 2890 frt 
kr. a hátralék 6143 frt 9(1 kr.

Október hó folyamán 12 tüzeset je
lentetett be, — melyek közül kiemeli a 
Felsőapáthi községben október 16-án ke
letkezett tűzvészt, mely alkalommal 4 ház, 
4 pajta, takarmány és kicsépeletlen állapot
ban levő gabona 3900 frt becsértékben 
hamvadt el.

A philloxera zár alatt nem levő szü
lök bejárása ez évben is megtörtént, és az 
eredmény a minisztériumhoz bejelentetett ; 
— sajnos, hogy a lévai járástól a verebélyi 
felé terjed a phylloxera, és ott Fakó-Veze- 
kény, Nagy-Fajkürt, és Nagy-Lóth községek
ben már jelentkezett.

Kuliszeky Ernő kir. tanfelügyelő eltá
vozása folytán a közig, bizottság a fe
gyelmi választmánynál üresedésbe jutott 
póttagságra Dancs Bertalan kir. tanfelü
gyelő választatott meg.

A kir. adófel ügyelő bejelenti, hogy 
folyó év október hóban a inegye területen 
levő 3 adóhivatalnál befolyt: egyenes adó 
czimén 88579 frt 7’ 2 kr. liadmentességi 
adóban 5142 frt 46' ...

A kir. főmérnök jelentése szerint a 
törvényhatósági utak állapota általán kielé
gítő. A fedanyag átvétel a lévai járás és 
az ar.maróthi járás egy részének kivételé
vel. — be van végezve.

A szklenó> 20. szánni utón levő pa- 
takhidon a Közlekedés már 6 hét óta szü
netel, — a vállalkozó az uj hidat, noha a 
határidő mar szeptember lo-én lejárt, máig 
sem készítette el.

Léván október hó 2-ik felében köz- 
_____________________ * 1 
sára. Mert ha abból a mit Péter vagv Pál 
magáról tart, elvesszük az ő családi nevét, 
czimerct, rokonságát, hazát, cselédek, négv , 
lovát, öltözetét, melyek csak még sem mond
hatok talán az ő alkotó részeinek, kérdés : 
mi marad neki ? Az ember azzá a mi, nem
csak születik, hanem lesz is. Ezt a „lesz-“t, 
a létezés alapját a nevelés adja, a nőneve
lésben pedig — amennyiben egy nemzet álla- I 
miságának szilárd alapja az egyes családok I 
rendezett viszonyaiban gyökerezik, — a ’ 
munkásságra való nevelés. Mert a fa csak ' 
úgy gyarapszik, ha veszteg áll, az ember ' 
pedig, ha dolgozik.

A női foglalkozásokban domináló fi- I 
nontabb kézimunkázás elé minden időben a 
legtöbb akadályt az gördítette, hogy akidolgo- ! 
zás alapjául szolgáló rajzot (előnyomás) nehe- i 
zen sikerült az anyagra, — vászon, selyem, 
posztó, bársony — átvinni. Különösen fél- I 
tűnő e hátrány ott, hol valamely lenyomati ' 
mintában meg nem levő, meghatározott raj- I 
zot óhajtottak a nők a kidolgozás alapjául ‘ 
választani. Még csak vászonra valahogy rá- I 
kopirozták azt, ha másként nem sikerült, I 
úgy a házhoz bejáratos fiatal emberrel ro
vatták le a körükben idözhetés boldog 
élvezetét az által, hogy elővétették vele 
az iskolából hozott rajzolás ügyességét. S 
igy karácsony felé a női leleményesség 
kincstárából előkerült mindenféle meglepe
tésül szolgálandó czikk, — asztalterítő, 
zsebkendő, papucsváz. kirámáztatik s napo
kig foly az előkészület a tulajdonképeni 
munkához.

Rövid nehány sorban talán sikerül el
mondani, hogy miként vihető át bármely a 
női ké/.imunkázásnál használható elöminta 
bármely szövetnemre. Érzem, hogy olyan 
dologba kotnyeleskedtem, mitől oly távol 
állok, mint a hagyományos hajdú a harang

egészségügyi rendőri eljárás hajtatott végre, 
amennyiben azon be nem igazolt állítás 
alapján, miszerint 2 ottani ebnél 8 heti 
időközre a veszettség tünetei mutatkoztak 
volna, s ezen ebek egyike egy 5 éves, 
másika egy 12 éves fiút harapott meg, kik 
közül az 5 éves a történt harapás után 6 
hétre — állítólag víziszony tünetei közt — 
csakugyan meg is halt, — a gyanúba vett 
és csavarogni szokott kutyák azonnal ki 
lettek iitva, a többiek pedig 20 napon át 
zárva tartatni rendeltettek. - E közben 
azon mulasztás követtetett el, hogy a ve
szetteknek vélt ebek a helyett, hogy meg
figyelés végett zárva tartattak volna, azon 
nal agyonverettek, és ezen felül boncolás 
sem a veszettnek tartott ebeken, sem az 
— állítólag víziszonyban — kimúlt fiú hul
láján végrehajtva nem lett, s igy a valódi 
tényállás sem igenlő, sem tagadó irányban 
beigazolva nem l<>tt.

Újbányán a polgári leányiskola tani 
tónőjéül Kaldrovics Jolán okleveles tanító
nőnek megválasztását a közigazgatási bi 
zottság tudomásul vette. —- r. t.

Budapest. 1888. nov. 8.
Hazánk polgárainak létérdekeit érintő 

anyagi és vérbeli áldozatainak fokozását, 
még nagyobb mérvbeni megterheltetését 
ezélzó törvényjavaslatok kerültek e hét ke
retén belül a ház asztalára.

Termékeny aera ütött ki a törvénv- 
javashitokra. A legindividuálisabb érdektől, 
az önkormányzati testig minden rendű és 
rangú tényezőt érint. Hadköteles ifjú, ka
tona, tőzsér, bankár, földesül-, város, község, 
törvényhatóság, bíró, hivatalnok; valóban 
nem tudom én egy füst alatt elősorolni, 
hogy ki és mi van érdekelve, azt lehetne 
röviden, minden habozás nélkül kimondani: 
az egész nemzettest.

A képviselőház nov. 3-án rövid ülést 
tartott, melyen a miniszterelnök benyújtotta 
a konverzióra vonatkozó törvényjavaslatot. 
Fejérvári báró honvédelmi ministel- pedig a 
véderőről és honvédségről szólót A nov. 
5-iki ük'- jegyzőkönyvileg örökíti meg báró 
Kemény (iábor emlékét. Fábinyi igazság
ügyminiszter pedig a bírák és bírósági hi
vatalnokok felelősségéről nyújtott be tör
vényjavaslatot.

A múlt számban röviden már érintett 
vasúti szerencsétlenség, mely a czári pár
nak a Kaukázusból való hazatérése alkalmá
val történt Borkinál, sokkal nagyobb mérvű, 
mint a minőnek az első hírek azt feltüntet
ték. 20-nál többen meghaltak, de még ennél 
is többen könnyebb, súlyosabb sérüléseket 
szenvedtek. A szerencsétlenség oka még a 
nihilizmus világában rejlik. Korhadt talpfák, 
esős talaj, sinrepedés, egy alig 2 éves vas
útnál. ki hinné el? Azt is emlegetik, hogy 
a czár kiadta a parancsot, hogy a vonat a 
szokottnál nagyobb sebességgel haladjon, és 
ezen fokozott gyorsítása a mozdonynak idézte 
volna elő a szerencsétlenséget. Megtörtént, 
ezen változtatni nem lehet, de volna reme- 
diillll ilyenek ellenében, a mely e két szóban 
foglalható egybe: „alkotmányos szabadság".

A bolgár szobrányét megnyitó trón

öntéstől vagy a néinetszáju szakács a szegedi 
paprikáshal izétől.

A mi munkánknak eme részletei van 
nak: 1-sziir az előrajz lapjának sokszoritásra 
alkalmas előállítása, mit a mi miveletünkné1 
minden mintához külön egy körülbelül 1 mm 
vastag staniol-lap fog képezni, ellentétben a 
használatos, fafoglalatokba ékelt rézlemezek
kel ; 2-szor a szövetnem előkészítése ; 3-szor 
a stygmografikus (pontozott sorú) nyomjel
zés előállítása.

Az előlapot igy készítjük. .Magunk elé 
fektetünk egy vastagabb, sima felületű posz
tólapot, erre tesszük a minta nagyságában 
kivágandó staniol-lemezt, mit egy puha posz
tódarabbal előbb jól végig simítottunk, min
dennemű ránezolódás ellen. A staniol-lemezre 
helyeztetik a mintalap, melyet akár magunk 
rajzolunk, akár a Bazárból veszünk ki, akár 
pedig már kész himzetet használunk ily 
czélra. A mintát az ólom- és ezüstkeverékü 
stanioilapra puha viaszszal vagy kenyérbél
lel ragasztjuk rá. Most a felül levő minta
lapnak konturáját a szükséges árnyalatok
kal együtt egy fogantyus aczéltü segélyével 
úgy szuvkáljuk meg, hogy a rajta keresztül 
nyomuió tű a staniollapon át a posztóba ha
toljon. Az ólomlemezen igy aláfelé néző 
csatornák támadnak, mire különös szüksé
günk van a további munkában. Jól meg
jegyzendő, hogy ha vászon-munka szá
mára készítjük az előlapot, az átszurdaló 
tűnek vékonynak kell lenni, ha pedig 
selyem, posztó vagy bársony munká- 
záshoz szükséges az, úgy vastagabb tü 
használandó. Különben ha mindkét czélt egy 
fáradsággal óhajtjuk elérni, akkor egymás
fölé két staniollapot teszünk, melyek föl
sője szélesebb, alsója keskenyebb csator
nákkal fog kezünk alól kikerülni. Az is 
figyelembe veendő, miszerint a staniol alsó 

beszédre elhangzott a válaszfelirat, melyben 
a bolgárok bizalmat szavaznak fejedelmük
nek. békét zengenek, és a tavasszal a for
galomnak átadott vasutjukrol, valamint fe
gyelmezett hadseregükről a megelégedés 
hangján beszélnek. De a szerb tővaros is 
nagyon meg lehet elégedve fejedelmével, 
élő bizonyítéka ennek azon zajos tüntetés, 
mely egy impozáns táklyasmenetben nyert 
kifejezést Milán tiszteletére. Utóbbi erre — : 
akár egy magyar képviselőjelölt — hangu
latteljes beszédet rögtönzött ennek viszon
zásául, nem ugyan választóihoz, hanem hű, | 
szeretett belgrádiéihoz, míg elvalt neje, 
Natália, exkirályné elmegy Krimiába, hol ; 
egy kastély zord falai közé vonul vissza, ' 
melyet a nagy kegyelmű orosz czárné bocsa- I 
tott rendelkezésére „La fémmé in politi<ple.“ :

A német konzulátus megsértett czi- 
literét Havreban hivatalos közegek jelenlé- ! 
tében visszahelyezték. Londoni nagykövetté ; 
gróf Deyin Ferencz, vatikáni követté pedig ' 
gróf l’aar helyébe Revertera gróf nevezte
tett ki. Sackwille a washingtoni londoni 
nagykövet pedig visszahivatott, Amerikát 
végleg elhagyta. Mindez azért történt meg 
vele, mert egy Angliából Amerikába ván
dorolt urnák Cleveland mostani elnök tá- , 
mogatását ajánlotta az elnökválasztásnál, | 
mely november hó első keddjén, tehát f. hó ’ 
6-án tartatott meg és Harcison megválasz- I 
tusával nyert nem várt megoldást.

Szemlémből nem hagyhatom ki azon i 
messzeágazó forradalmi szövetkezetnek fel- . 
említését, melynek nyomára jöttek Lengyel- | 
országban, az oroszokéban. (lurkó tábornok 
Lengyelország kormányzója küldte meg erről ; 
a jelentést Pétervárra. A szövetkezet tagjai 
közé tartozik 23 gazdasági akadémia nö
vendéke, egy vizsgálóbíró, több kormány
hivatalnok, kik mindannyian a hűvösre ke
rültek. E szövetkezet kiáltvánva sajnálko
zik a fölött, hogy a kuiaiszi és borkii me
rényletek nem sikerültek, egyúttal kijelenti, 
hogy a merényletek sorozata még nincs i 
bezárva, lesz még ismétlése ezeknek, ha a I 
czár nem tesz eleget a nép jogos kiváltai- : 
mainak. Alkotmányosság derengő hajnala, 
mikor pirkadsz keleten, honod és az egész | 
európai kontinens nagy örömére?

Fővárosi levelező.

Különfélék.
— A lévai kaszinó-estélyek ez évi . 

cziklusának folyó hó 8-án megtartott első í 
estélye is oly gazdag tartalommal tárult 
fel előttünk, hogy valóban be kell valla- I 
nunk, miszerint ily kisebb provincziális vá- | 
ros ritkán mutat tel kebelében ily magas | 
műveltségre s nemesen érző közönségre j 
valló produktumokat. Ez alkalommal meg- ■ 
győződtünk arról, hogy mesteri kézzel mily I 
gazdag eredményt lehet biztosítani a lég- I 
elvontabb ismeretek köréből, hogy hivatott ; 
egyének gyöngéd kalauzolása mellett teljes 
világításban tárulnak élénk az óklasszikai 
világ legrejtettebb kincsei is. — A prog- 
r a m e 1 s ő s z á m á t ugyanis a görög dra
maturgia egyik remekének S o p h o k 1 e s i 
„Antigone“-jának bemutatása képezte; s ezt ’ 
U serei József kegyesrendi tanár bánni- , 

felületén támadó esatornáeskák fiiggélyesség i 
okáért a tüzdelésnek két szétfeszített ujj 
között akként kell történni, hogy a munka ( 
kényelmesen kéztől essék. E ezélból az időn- i 
ként forgatott staniollemezen a kéz mun- j 
kájában a melltől kifelé halad. Ha a tűz- l 
delés — ezt a kis lányok már a Fröbel j 
rendszerű óvodákban is tanulják — meg | 
vau, a staniolról leveszszüka mintát s a vi- | 
ászt vagy kenyérbelet éles késsel levakar
juk róla.

A szövetnemek közül csak a vászon ’ 
igényel eltérő kezelést, no meg a sitfon, bár 
erre a szakadékon)- valamire alig érdemes 
kivarrást vagy hímzést alkalmazni. Tehát 
ezeket a himzendő minta nagyságához ké- j 
pest, a kellő helyen, tiszta vízbe mártott ! 
szivacsosai megnedvesitjük, miután közön- ; 
séges vörös itatós-papirra tettük volna. Ha , 
túlságosan vizes lenne a vászon, fölülről is ( 
leitatjuk a nedvességet. Most a kellő helyre 
ráfektetjük a kitiizdelt staniollemezt, mely
nek aláfelé jutó csatornácskáit előbb egy 
sima fával érdességétől egyenletesen meg- j

1 fosztottunk. Majd előkészítjük a kis dobo- | 
zokban árult, poralaku vegy-festéket. ; 
Vászonra történő előrajzolásnál kéket, vagy ; 
kármint használunk, ha posztóra, bársonyra, ' 
vagy selyemre megy a munka, mely utóbbit , 
destillá't vízzel itatjuk meg, a fellel-por jön

, alkalmazásba. A festék port összegöngyölt, I 
de sima végű gyapjú hengerkékkel mártjuk I

■ ki a dobozból s egy darab érdes üveg la- ’ 
pon szétdörzsöljük esetleges rögeit. Most i 
az alólra került vászonra balkezünk ujjai- | 
val jól letartott staniollapnak pontsorain I

1 végig huzdaljuk a festékes gyolcshengerké- 
, ke*,  s ezek a csatornácskákon át a félned- 
1 vés vászonra rátapadnak, beivódnak s meg- 
I száradva le nem törülhető, de igenis kimos

ható, nyomot hagynak ott. Iker betüalakok-

latos közvetlenséggel, a jellemek frappáns 
kidoniboritásával s a szenvedélyek leghübb 
színezésével eszközölvén, előadása méltó 
figyelmet ébresztett; valóban meg is érde
melte a jó ízlésű közönség feszült figyel
mét e művészi hanghordozással tartott elő
adás, mely egy kutató elme széles tanulmá
nyának koszorúra méltó irodalmi terméket 
képezhetné. — A programúi második 
számát B o b o k Mariska kisasszony meg
lepő zongora játéka képezte, ki Wagner 
R. Tanniiatiserének gróf Zichy Géza által 
irt fantáziáját a közönség teljes elismerése 
mellett bámulatos preczizióval adta elő; 
kifejtett technikai ügyességre vall a fél- 
k é z r e Írott s játszott, darabnak sikerült 
előadása. —- A harmadik s za m b an 
.1 a r o s s Ferencz lapunk belmunkatarsa 
szerepelt, ki G a b á n yi „Desperat-ur“-at 
oly sikerültén mutatta be, hogy hasonló 
monologot tőle bármely kaszmó-estélyen — 
csupa desperáczioból — igen szívesen el
hallgatunk. — Végül a programmot 4-ik 
számában a dalegvlet által egy „N é p d a 1- 
e g y v e I e g“-nek sikerült előadása fejezte 
be; a kedves dalcsoport oly emelkedett 
hangulatot keltett a hallgatóságnál, hogy 
azt a legélénkebb tapsviharral jutalmazta 
meg. — - Ez estély általános sikerének elis
merése utján örömmel hozzuk a nagy kö
zönség tudomására, hogy a legközelebbi 
estély n öve m b e r 29-én lesz megtartva.

— Wiedermann Karoly kir. tanácsos, 
tankerületünk főigazgatója a múlt hét fo
lyamán körünkben időzött; ez alkalommal 
is örömmel adott kifejezést főgimnáziumunk 
tapintatos vezetése — s a növendékek kellő 
előmenetele felett.

— Hynieil. II ti bért h Aladár besz- 
teiezebanyai kincstári erdész e hó 5-én 
vezette oltárhoz Zelizen Pólyák Bona- 
ventura uradalmi tiszttartónak kedves leá
nyát M a r i s k a t. — Boldog megelége
dést kívánunk az uj frigyhez!

Fíntha Dénes pécsi rajztanár-, ki 
a kivarrás és hímzéshez való, könnven ke
zelhető olcsó és g y o r sn y o m jelzési 
m ó d o z a t <> t országosan ismertette, f. 
hó •> en Léván az állami tanitóképezde 
ifjúsága előtt bemutatta ezen stiginograti ti 
nyomjelzés végtelen előnyeit, melyről mai 
lapunk táreza-rovatában bővebb ismerte
tést nyújtunk hölgy-közönségünk részére. 
Lgyanez alkalommal bemutatta az üvegre 
való rajzolásnak bámulatos ügyes s gyer
mekek által és igen könnven" felfogható 
módozatát, mely szerint 1—2 perez alatt 
gyönyörű rajzot, monogrammot maradandó- 
lag, üvegre lehet etetni. — E hó folyamán 
a felvidék nagyobb városaiban tesz köru
tat s címek befejeztével deczember lm 1_ 2.
ismét felkeresi varosunkat, hogy az érdek
lődő közönségnek, a tanulni vágvó ifjúság
nak művészetét bemutassa. — Őszintén es 
egész határozottan állíthatjuk, hog\ az ál
tala rövid két óra alatt nyerendő ismeret 
gazdag jutalmul szolgál ‘ az oktatásban 
résztvevő közönségnek. — Bővebb tájéko
zásul n v o niJ e 1 z es t s ü v e g r a ) z i 
munkálatának egy-egy példánya N v i t r ai 
es 1 a r sa kereskedésében megtekinthetők.

— Választás. Nemecsek Gvula, volt 
hars vármegyei bizottsági tag helyére az e 

nal a himzes megkönnyítése okáért az egei
ket kék, a másikát vörös porral festhetjük meg.

Posztóra vagy bársonyra dolgozva a 
nedvesítés elmarad. Különben minden .ugv 
!11<‘gy mint a vászonnál való eljárásnál, csak 

vastagabb tüzdelésü staniollapot és 
fehér porfestéket használunk. \ tlágos színű 
selyem és bársony szövetnél a fehér fes
tékbe, kevés vegykármint vagy kék festé
ket teszünk a stygmografikus nyomjelzés 
szembetünősége kedvéért. Ügyelni kell arra, 
nehogy a fehér festék a nyomjelzésen kiviül 
egyebütt is a selyem vagy bársony szövetre 
kerüljön, azért a staniollapot igen óvatosan 
kell az ily szőrme-szerű alapról levenni, s 
ha a por esetleg mégis ráhullott volna a 
kelmére, késfokkal azonnal eltávolítjuk azt. 
Eme fehér porfesték ugyanis nem ivódik 
be a kelmébe, hanem annak sziliét kifakitja 
bordó-vöröset sárgára, kéket zöldre, zöldet 
halvány sárgára stb. Nehány perez múlva a 
port óvatosan lerázzuk a kelméről, biztosabb 
beevödés okáért azonban jó, ha nehány per
czig forró vízgőz felett, a víz felületétől 2 araszt 
magasságban húzogatjuk végig a szövetet.

íme a női kézimunkázás Kolumbus-to- 
jasa! így készül bármely minta nyomjelzése 
bármely szövetn-men, esetleg falemezen. 
Ezen eljárással, ha szélesebb körben elter
jed az, hölgy-közönségünk a divat és iziés 
kultuszát — mint miknek ők hivatott te- 
remtöi és előmozdítói — nagyban megköny- 
nyebbitendik. — O —

Öszszel.
Két tizedev re^en l. ineriilt az enyészet, ölébe, 

Hojry e liget fáin láttam a hervatag őszt. 
Még akkor leltein tavaszán vidám koszorut font, 

Nem kerdém, mért hull öszszel a sárga levél. 
Most már ertem a dalt, szomorú sóhajjá a tájon 

f Zörgő lombot, a'art bús temetésre kisér*  
Űzd el az őszi borút, múzsám, és fonj poharamra 

Zsenge virágkoszorúr, önts bek vágvteli dalt 
Léva, uov. 0 éa c,e^1 J6„ef 



hó 5 én megejtett választás alkalmával, a 1 
szavazók élénK érdeklődése mellett, 9 sza- * 
vazattöbbséggel 11 é v i z y János k. r. fő
gimnáziumi tanár választatott meg.

— Egy erdekes pórt tárgyalt Angli
ában a viek lowi esküdtszék, melyből — 
tekintve főként az idegen, külföldi társula
tok által űzött életbiztosítási üzelmeket — 
mi is okulhatunk. — A vizsgálatból ugyanis 
kiderült, hogy a társulatok az ügynököknek 
adott nagy jutalékokkal maguk serkentik 
a csalásra, hamisításra. Beteg embereket, 
értéktelen életet biztosítanak. Ily eset for
gott legközelebb a v i e k 1 o w i esküdtszék 
előtt ; ugvanis : D um 1 o p egy tekintélyes 
és dúsgazdag beltorti városi képviselő Spe- 
ers < > r r-ral, az. ..E qn i t a b I eu amerikai 
biz.tositó intézet képviselőjével szövetkezve. | 
a barin..dik személyek halálesetere való j 
biztosítást egész Üzletszerűen űzte. Azonban i 
egy Wilson nevű beteges ember eseténei 
rajta vesztettek. 2000 font sterlingre biz
tosították életét, ki már az első díjtétel 
In fizetése után meg is halt ; ekkor hamis 
orvosi bizonyítvány ok alapján akartak tel- 
csipni a biztosítási összeget. A kifizetés 
azonban megragadtat váll, Dumlop perrel 
fenvegette a társaságot, mire kölcsönös 
e* rvezsegge! óhajtottak megoldani a kér
dést; azonban a nyilvánosság ele jutván az 
iigv : a korona ügveszség hivatalos okmány- 
hainisitás miatt vádat indított s ez .alapon 
az okmányhamisitókat hat. illetve kilenez- 
liavi kenvszerinunkára Ítélte. — igyázzunk 
tehát, megbizhatlan tolakodó ügynököktől 
óvakod junk I

— Varmegyénk ipariskolái. Barsvár- 
megve 4 ipariskolájában 393 tanuló volt a 
múlt tanévben : a tanerők száma 1;>. Ipar
dijakban és pénzbüntetésekben 1008 frtot 
sikerült behajtani. Ezen iskolákat nagyobb
részt a községek tartották fenn, a mennyi
ben 2474 forintot fordítottak azok ellátá
sára. A megye 110, az állam 400 írttal 
segélvezte azokat s igy fentartasuk 2984 
irtnyi összegre rúgott.

— Az orosz czári család — mint a 
napi lapokból bővebben értesülünk — egv 
oly vasúti szerencsétlen .égből szabadult 
meg, melyben Környezetéből 20 an meghal
tak es még többen súlyosan megsebesüllek. 
— Ez alkalomból értesít bennünket a „Pes- 
ter Correspondens1*,  hogy : azonnal, a mint 
a czar szerencsés megmenekülésének kire 
ide érkezett, Őfelségének, császárunk- es 
királyunknak egy szívélyes szereneseki 
váuó sürgönve ment a czárhoz, ki arra 
azonnal a benső köszönet szavaival vála
szolt. Gróf Kálnoky az orosz képviselőt itt 
szóval. Giers urat Pétervárott Írásban biz
tosította az őszinte örömről a fölött, hogy 
a gondviselés az irántunk barátságos ural
kodóval szemben oly kegyes volt. Ferencz 
József császár és király találkozása a czár- 
ral Berlin b en m i n d e n b i z o n nyal 
meg fog történni, ha az ominózus borki-i 
vasúti szerencsétlenség folvtán kés ö b b 
is, mint eredetileg tervezve volt.

— Időjárásunk hirtelen télire fordult. 
A szeszélyes ősz ugyancsak kezdi muto
gatni a foga fehérét. A múlt héten a fé
nyes. csaknem meleg napok sutba vettették 
a téli-kabátokat. E hó G-ika óta azonban 
zord, észak-nyugati sz'l s fagyos hideg 
vaczogtatja a járókelők fogait. Ha ez igy 
tart, nehány nap iimh a egészen tűrhető 
„csuszkák1- kef tkeznek az apróbb iskola 
népnek korai örömére. A legnagyobb jóté
temény termés . lesen a jól fütött szoba.

— Ért Ő Ültetések. A főldmivclési mi
niszter körre.n|.-lelet bocsátott ki az összes 
törvény ható-;, gok hoz. melyben elrendeli, 
hogy a futó homokos területek, melyek 
sem szántóföldeknek, sem réteknek, sem 
szőlőnek nem alkalmasak, erdőségek gya
nánt, ültettessenek be. Az országos főerdé
szeti hivatal most felhívja a megyekőt e 
miniszteri re ndeletnek iog.-inatositására.

— Túl.a Józssfné, szül. Styaszny Má
ria, Léva város tanácsnokának neje f. l.ó 8« 
án életének 58. éveben hosszas szenvedés 
után elhunyt. —- Nagy számit derék család 
gyászolja a korán elvesztett jó anyát. — 
Nyugodjék békében!

— Egy kis csillagászat. November 
hónap igen szegény csillagászati tünemé
nyekben. A nap 1-én reggel G óra 4G 
perezkor kelt s délután 4 óra 41 perczkor 
nyugodott. E hó 30-án pedig reggel 7 óra 
2-8 perczkor ke! és délután 4 óra 10 percz
kor nyugszik, telt; t a nap hossza 1 óra 13 
perczezel rövidül. - A bolygók járása nem 
mutat semmi különöset.

— Rövid hírek Párisb?.n az oszt
rák-magyar nagykövetség részéről tett lé
pések köve ke? éh. a a magyar alattvalókat 
nem írják be többé osztrákoknak, hanem 
külön rovatba. — Sándor, a szerbiai kis 
trónörökös, hadnagy lett s e hó 7-én fel is 
esküdött. — Gurko orosz tábornok egy 
banketten toasztot mondott s a többi kö
zött úgy nyilatkozott, hogy mihelyt a czár 
parancsolja, huszonnégy éra alatt átlép
hetik úgy a német, mint az osztrák-ma
gyar határt s jól ismerik az utat Bécsbe óg 
Berlinbe. — Várak megszüntetése. A király
áltál kiadott rendelet értelmében Josepb- 
stadt, Theresienstadt és Oluiütz várak el
vesztették várjellegüket s nyílt városokká 
lettek. — Nagy Kanizsán él egy Nagy 
Ferencz nevű ember, aki mint huszár Má
ria Terézia temetésén jelen volt s most a 
132-ik évet tapossa.

APRÓSÁGOK.
— Rovatvezető Zuhany.

K a p u zá r á s. János. zarja be utánam a ka l 
pút jól, mond az ur a szolgának. midőn rste hazulról j 
táv../ott — cs senkinek se nyissa ki. c>ak nekem : I 
tudja ? Ip.n is, tudom, telelt a szolga. — János, j 
szól a ur. midőn ke*ő  estve hazajött es a kaput n}it\a 
talált i, hát nem mondtam meg. hogy a kaput senkinek 
se nyissa ki. csak nek in? — Igenis uram, en senki
nek sem nyitottam ki. s mikor tizenegy érakor aludni 
mentem, íinyitottam az ur számira, hogy ne kelljen 
sokáig kiinn a hidegben várakoznia.

K ii I ő n b s e g. II ö Így: Mit gondol ön, hány 
szót lehet egy óra alatt mondani? Ur: Az attól iiigg, .
hogy valaki vizsgát tesz-e, vagy pedig ktikli-prediká- |
c/.iót tart a férjenek. I

__  t

A mit János tud. Ur: János, hová kocsizik • 
a feleségein? K«» c s i s: A tanácsos urékhoz. U r: . 
Nem hallottad, vájjon elvisz engem is magával?

LEVELEZÉS.
I.

Léva, 1888. nov 8. 
Telt. Szerkesztő ur!

A „Bars-- előző számában közölve volt, 
hogv „Léva es vidéke rom. kath. néptani 
tok egy lcté“-nek liárom tagú küldöttségé 
Bars Szent-Keresztrerándult fel, hogy B e n de 
Imre beszterczebányai püspök Öméltóságá
nál tisztelegjen és hódolattal adja át a disz- 
okmányt, melylyel öt az egylet tiszteletbeli 
tagjává választotta.

Engedje meg tek. Szerkesztő ur, hogy 
kiküldetésünkről, mely mélyen bevésődött 
szivembe s inelvre mindig kedvesen és öröm
mel fogok visszaemlékezni, — röviden refe
ráljak.

E hó 4-én, délután két órakor Lj- 
Barsról szeles és esős időben indultunk fel
vidéki Htunkra. Részint a rossz itt. részint 
a sötétség miatt Zsarnóczánál tovább nem 
juthattunk: hol meghál va, másnap délelőtt 10 
óra tájban értünk a püspök r.r állandó tar
tózkodási hely ere, Szent-Keresztre, mely nek 
szerény, de csinos házai közül impozánsul 
emelkedik ki a két tornyu, díszes és nagy 
rezidenezia.

Szives előzékenységgel fogadtak s két 
vendégszobát nyitottak számunkra, l’iz óra 
után gyülekeztek: a papság, helybeli és vi
déki küldöttségek, hogy Öméltóságát név
napja alkalmából üdvözöljek.

A tisztelgők sorában a mi küldöttsé
günk volt az első. Mtlnkay János t. ka
nonok, elnökünk, rövid, de megható beszéd
ben ecseteié küldetésünk ezélját, kérve ő 
méltóságát, hogv vegye szívesen a szerény 
kitüntetést, melyben egyletünk részesítő és 
átnvujtá a diszokmányt, mely pirosbarna 
bársonvba van kötve, ezimlapján a követ
kező arany nyomású felirattal : „Bende Imre 
Öméltóságának, a hazafias népnevelés t’arad- 
liatlan s buzgó bajnokának !“ — Mire Ömél
tósága hosszabb beszéddel felelt; örömét 
fejező ki az egylet szives megemlékezéséért, 
vallásosságra és a hazafias népnevelés ügyé
nek további lankadatlan terjesztésére buz
dítván azt. Meghagyó egyúttal, hogy küldő
inknek is adjuk át őszinte elismerését és kö
szönetét. Az egylet ózdijainak előmozdítá
sára pedig 50 frtot kegyeskedett adomá
nyozni.

Elfog adás után még félórát töltöttünk 
körében, mely idő alatt a népnevelés ügye 
képezte a társalgás tárgyát.

A tisztelgések hosszú sorát 1 óra után 
fejedelmi ebéd követte a püspökilak gyö
nyörű éttermében. A kedélyes ebédet, me
lyen 72 vettünk reszt, számos toaszt'1 fű
szerezte.

Az első felköszöntőt Munkay János 
t. kationok ur mondotta Öméltóságára, meleg 
szavakkal adván kifejezést azon örömének, 
hogy őr, mint egyletünk tiszteletbeli tagját, 
ki magasztos egyházfejedelmi buzgó tény
kedése mellett a felvidék hazafias népneve
lésének előmozdítása által rövid két év alatt 
olv sok és elévülhetlon érdemet szerzett, — 
névnapján üdvözölni szerencsés lehet.

l’tána a bars-berzenezoi esperes-plebá- 
nos, az újbányái t. kanonok. Máé sav Ká
roly fő- és dr. Kiss Mihály segédszolga- 
biréi emeltek poharat szintén Öméltóságára. 
Dr. Amott Ede. orsz. képviselő pedig Kör 
möczbánva városának üdvkivánatait tolmá
csolni. __

<> méltósága minden egyes toasztra 
feleivén, lelke mélyéből mondott köszönetét 
tisztelőinek, kik e napon ily szép számban 
keresték fel, ezzel is jelét adván eddig is 
tapasztalt szeretet ük- és ragaszkodásuknak, 
melylyel iránta viseltetnek.

Este felé Lutillára mentünk át, hol 
Székely György püspöki főerdész ur 
vendégszerető házánál töltöttük az éjét. 
Másnap Selmeczre s innen Stefultóra táti- 
dúltunk ki főt. Sandrik J. plébános ur 
látogatására, ki valódi magyar vendégsze
retettel fogadott. Itt kipihenvén utunk fá
radalmait, szerdán reggel a plébános úrral 
Szélaknára mentünk gyalog, honnan este G 
óra tájban kedves emlékekkel gazdagodtan 
tértünk haza.

Tudósításomat azon őszinte óhajjal zá
rom be, hogy a Mindenható sok oly nép
szerű s hivatása magaslatán állói egyházfővel 
áldja meg kedves magyar hazánkat, mint 
Bende Imre Öméltósága, kinek a távolból 
is még egyszer hálás szívvel mondom : a d 

! in u 11 o s a n n o s !
Jaross Ferencz.

II.
Bars Szt. Benedek, 1888. okt. 31. 
Tekintetes Szerkesztő ur !

Szent-Beneuek régóta nem látott falai 
közt olyan messze vidéki társaságot, mint 
múlt lm 28-án, a midőn Thuránszky Nándor 
kováesii körjegyző Mária Terézia leánya 
s. a. újhelyi ipartanitónőnek K asz.tner 
János ugyanottani posta és távirda tiszttel 
tartott esküvőjéhez összejöttek a rokonok 
és jo barátok megyénkén kiviil. Pozsony, 
Nyitra, Trencsén, Árva. Szepes, Zemplén, 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Pest. Esztergom és 
Sopron-meg vökből.

Násznagyok voltak : Kürtliy Antal nagy 
szelezsényi birtokos és Máday Vilmos pósta- 
és tavirda-állomásfőnök Csaezán; nászasz- 
szonyok Máday \ ihnos.ié és Hornyánszky 
István tiszttartó kedves neje Szolnok Ken
gyelen : koszoruieányok Kiszucsan Anasz
tázia a helybeli in. kir postamester leánya 
és Thuránszky Berta állami posta- és távir- 
da-kezelö Szolnokon ; vételek Thuránszky 
Tádé- Sopronban és Thuránszky Géza, . Ar.- 
Maróthon.

A díszes felvonulás után megkezdődött 
az egyházi szertartás, melyet főt. «nidrej- 
kovies János helybeli plébános ur végzett, a 
szertartási ünnepélyt emelte a plébános ur 
szép egyházi beszéde.

A menet visszatérve az örömszülékhez, 
dús lakoma várta az ünneplő közönséget, 
melynek befejezte után tánezra perdült az 
ifjúság s járta világos-virradtig.

I'artos boldogságot kiválniuk az ifjú 
párnak! W—r.

minden rétegé 
vagyon- és élet 

az. érdekeltsé"

KÖZGAZDASÁG.

Biztosítási ü
A magyar birodalom 

ben el van már terjedve a 
biztosítás s igv olv nagv 
hogy szívesen v< szilek tudomást széles kői
ben úgy a biztosítások, mint egyes társula- 

> tok eseteiről.
1 'igyre vonatkozólag nem érüikte-
I len közleményt ad a „Magyar Merkúr1- 
| legközelebbi száma is, melyből kellő tájé*  
' kozás végett adjuk a következőket :

Általános feltűnést keltett Európa- 
i szerte az, hogy a Gresham londoni élet- 
| biztositól társaság, mely hosszabb ideig mű

ködött Svajczban és ott állítólag tekinté
lyes üzletet hozott össze, most szép csend
ben közvetlenül az uj biztosítási törvény 
életbelépése előtt, visszavonult onnét. — 
Ha egy elemi biztositól társaság határozza 
el magát ily visszavonulásra, azt könnven 
hajthatja végre. Dijtárezáját egyszerűen 
átruházza egy másik biztosító társaságra és 
a kötelezettségek egy csapass,:! fel vannak 
oldva. Másként áll ez azonban életbiztositól 
társaságoknál, itt a tárezaátruházások ne
hézségekkel vaunak összekötve. Ha a tar- 
czat nem ruházzák át, akkor a pénzbehaj
tások, az. illető országban sok nehézséggel 
vannak összekötve és ezért minden élet
biztosító társaság jól megfontolja azt, mie
lőtt egy területet, melyen már üzleteket 
kötött, felhagy. Legjobban láthatjuk ezt 
Ausztriában.

A nemet és franczia életbiztosito tár
sasagok egész sok zata fáradozik hiába 
azon, hogy osztrák üzleteiből nyereséget 
húzzon, de nem jönnek ki a veszteségből.

I Néhány példa Magyarországon is van erre. 
I de sokkal kevesebb, mint Ausztriában és 
| bár ezek a társaságok jól tudjak azt, hogy 

reájuk nézve egyhamar nem változnak a 
viszonyok, mégis ragaszkodnak a már egy
szer elfoglalt területhez, mert jól tudják 
azt, hogy mily nehéz és rossz hatású a 
visszavonulás. Ha már most a Gresham még
is visszavonult Svájczból, ez valószínű
leg nem annyira jó szándékból, mint kénv- 
szeriiségböl iörtént.

Másik két angol biztositó társaság 
Ilié I nion és Tbc Nor.hern, melyek szin
tén működnek Svájezban, nem ijedtek 
meg az uj biztositiísi törvénytől, mely igen 
szigorú ellenőrzési vizsgálatokat fesz a fia 
toságok kötelességévé, hanem megmarad
tak Svájczbati.

Egy valóban kifogástalan intézet, 
i mint a minőnek a közönség bizalmát oly 

nagy mértekben igénybevevő biztositó tár
saságnak lennie kellene, nem ijedhet meg 
a szigorú ellenőrzéstől és felülvizsgálattól. 
A sfájezi uj biztosítási törvény nem köve
tel semmi olyast sem, a mit egy valóban 
szolid és jól kezelt életbiztosítói társaság 
nem teljesíthet. E törvény például az ame
rikai biztositó társaságoknak csak arra az 
esetre engedélyezte az üzemet, ha a ton- 
t iné-biztosit ást feladjak.

Mindenesetre aggodalmas jelenség az, 
ha egy társaság nincs abban a helyzetben, 
vagy nem akarja magát ily vizsgálatoknak 
és felügyeletnek alávetni. Az emlitctt két 
angol biztositól társaságon kiviil jelenleg 
még 7 német, 11 franczia és 3 amerikai 
életbiztosító intézet működik Svajezban 
és kaptak az uj törvény alapján en
gedélyt.

Figyelemreméltó még az is. hogy a 
külföldi intézeteknél Svajczbati 1887. év 
végével 213 millió frank biztosított töke 
volt érvényben, mig a 7 belföldi intézet- 

I nél csak 152 millió frankra rúgott ez az

összeg. Oly országot, melyben a külföldi 
társaságokat annyira kedvelik és mely ál
talában, nnnt a felhozott számok is bizo
ny itják, felette termékeny talaj az életbiz
tosításra nézve, különös kényszerek nélkül 
nem hagyják el. De a Gresham kivonulása 
Svájczból érthető akkor, ha tudjuk azt, 
hogy a Greshamnak benső okokból megtil
tották azt, hogy a porosz tartományokban 
letelepedjék.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán*  vendéglőben nov. 4. nov. 11-ig.

Grill K. utazó Bpest. Krupic«r táruk gazda
tiszt Ondrohó. Majláth Ferenc/, gazdatiszt <»z<b>g. O>z 
terlam Ármin kir. adótel ügyelő N \ .ir.nl. Ke<lly Sán
dor kir. ügyész Bpest. Valászti Jenő gondnok Bpest. 
Palkovics Ferencz kereskedő Beszterce-Bánya. Aml-rozv 
Gyula biztos Losoncz. Siesl Oszkár igazgató Határ. 
Fercnezy Lajos akadémiai erdész Selmeczbánya. Hen
riéit Gy. utazót Esztergom. Kovács Gy. Esztergom. 
Kántor Ernő vadászhadnagy Esztergom. Kovács Ferenc 
utbiztos Nagy Kálna. 4

Titokzatos jelenseg. „Nincs olyan szel
lem,mely a természet titkaiba helmtolni képes 
volna", igy szól a nsgy Hallév bölcs mon
dása; de mint minden sokat mondó szenten
ciának, ennek is két oldala van, mert sze
rencsés, habár véletlen felfedezések révén 
a természet titkait egyre jobban és jobban 
ellesik. A természetben leggyakrabban elő
forduló titokzatos jelenségek köze minde
nekelőtt ama betegségek tartoznak, melyek
nek az emberi nem vau kitéve, s ezek kö
zött első helyen áll a titokzatos „cukorbe
tegség1-. Ama betegség szimptomák közt, me
lyek csaknem kizárólag a diabetikusnál mu
tatkoznak. a leggyötröhbek a nagv éhség s 
az olthatlan szomjúság. S jóllehet egy ilyen 
beteg roppant mennyiségű ételt és italt fo
gyaszt. mégis egyre jobban lesovánvodik 
úgy. lmgy a diaaetikus a szó szoros értel
mében éhen hal. Ez azt nizonvitja, hogy 
ezt az állapotot nem az étel elégtelen meny- 
nyisége. vagy kémiai alkotása idézi elő, liá
néin az emésztő szervek képtelensége az el- 

I fogyasztott ételt feldolgozni. A diabetikus 
nem abból produkál cukrot, amit elfogyaszt 
hanem abból, amit meg nem emészt. A máj 
ezt a rosszul megemésztett ('telt csak cu
korrá feldolgozva viszi át a vérbe, a ve
sék pedig, mivel az a test fenntartására al
kalmatlan. mint cukrot kiválasztják. Annak 
a gyógyszernek tehát, mely ezt a betegsé
get meg akarja gyógyítani, az emésztő szer
vekre, a májra es a vesére egyszerre keli 
hatnia, amint ezt \\ arner Safe Diabetes Cu- 
re je teszi, mely megfelelő diiitával össze
kötve s elegendő mennyiségben bevévegyó- 
gyito hatásúnak bizonyult. Czihak .1. dr. fö- 

i törzsorvos e gyógyszerről a következőket 
I írja: Atui Warner Safe Diabetes (’ure-jét 
i illeti, én ezt a szert csak két hét óta al

kalmazom eg\ betegnél, aki a cukorbeteg- 
ségbeu szenved, s már is mutatkozik a ja 
villás úgy, hogy a viz lepárolgótsa után sok
kal kevesebb cukor maradt vissza.11 \\ ár
uét- Safe Diabete.- <’ure-je a legtöbb gyógy
szertárban kapható. Egy palacknak ára két 
forint. A brosürt ingyen es portómentesen 
kübli Warner II. 11. és társa Pozsonyban.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: K <> u y a József. vár*wkApitány.

Búza: in.-mázsánként i frt — kr, 7 frt
20 kr. Kétszeres 5 irt 20 kr, 5 frt 40 kr.
Rozs ;5 frt.— kr. 5 frt 20 kr. Arpa .5 frt
50 kr, G frt 80 kr. Zab 4 irt. .50 kr, 5 irt.
— kr. Kukorieza 3 frt. kr, 4 irt — kr. Bab 
7 irt — kr, 7 frt. 40. kr. Lencse 0 frt 80 
kr. — 7 irt Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
Köszönet nyilvánítás.

1
\z idén az őszi gyűjtés alkalmával a 

„S t e fii n i a-a r v a h az javára, — mint 
azt a gyüjtöiv alapjan velünk az arvahaz 
felügyelősége közli — adakoztak : l’etenyi 
Sándorné 1 frt 50 kr., Tóth Zsigmondné 
burgonvat, babot es zsírt , Gertler Antalnc 
babot, káposztát és zsírt, Kaveggia 5 kilo 
rizst, Feith H. 1 irt 50 ki-., Sebőn Henrik 
1 frt 50 krt.

(Folyt, köv.)
II

Kiain Ödön kereskedő ur a lévai ta
karék és hitelintézettől kapott 2 irtnyi 
napidiját a „Stefánia-árvaház11 négy árvá
jának kegyeskedett adományozni.

Fogadja az árvák hálás köszönetét ! 
Léva, 1888. nov. hó 9-én.

Szakmáry Endre, 
pénztárunk.

Nyilttér. -t
Ganzseidene bedruckte Foulards von 0 4 ()A his Íl. J.’Jő per Méter verseudet roben-

i LúV und stiickweíse z.olltrei das Fabrik Dp- , 
pót G. Henneberg (k. k. lloHief.).Zürich. M.istenim 
gehend. Biicie 10 kr. Porto.



A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MEWETHENDJE 1888. okt. 1-től.
Léva Csata Esztergam-Nána

Vt'jjyesvonat

I. III.
ÁllomáN

.4 vastagabb betűvel jelzett szám az 
esti 6 órától reggel 5.59 peresig tartó

Léváról ind. 11.20
Alsó Várad . 11.43

Nagy-Salló . 12.10
Zeliz . . . 12.37

Csa/a . . . órk. 1.06

„ • • • ind. 1.27

Bény . . . 71 1.50

Kéménd . . n 2.06
Köhid-Gyarmat 2.28

Esztergom-Nána érk. 2.50
Budapestre . . érk. 6—

Becsbe . . w | 1.05
1 o.-.J

Esztergom-Nána Csata-Léva Csata-lpolyság vonatok érkezése.

Álloman
Vepyesvenat

lí. III.

November 11.

Budapestről { I

Bériből . . ! / ?•

4.25
4.48
5.15
5.42 Esztergom-Nána ind.

6.11 Köhid-Gyarmat

6 34 Kéménd . .

6.50 Bény . . . 77

7.04 Csata . . . érk.

7.20 Csata . ind.

7.40 Zeliz . . •

9,30 Nagy-Salló 77

Alsó- Várad
I.fívna.so

1O. 
1«.1« 
1».- 
4.*«

5.—
5.27
5.47
6.08

5.24
6.34
7.09
7.46
8.11

s.— 
li.w
8.25
12 II

12.20
12.40
12.58
1.12

1.26
1.40
2.11
2.48
3.05

Álloanám
Vegyesvonat

11. 111.

Csata . . . ind. 6.40 1.35
Zalaba . . 6.50 1.54
Ipoly -Pásztó . 77 7.23 1.16
Bél .... 7.37 1.29
Szakállos . 77 7.59 | 2.49
Vi»k . . . 77 8.20 3.08
Ipolyság . . érk. | 8.5C 3.35

Ipolyság-Cs ata.

Ipolyság . . ind. 11.15 4.25
Visk 11.43 4.53
Szakáilos . . 12.07 5.17
Bél ... . 12.22 5.32
Ipoly-Pásztó . 12.39 5.48
Zalaba . . . ” i 12.58 6.07

Lévara : Léváról:

Uécsből ind. 10.- 8.25 Léváról ind. 11.20 4'35
Pozsonyból „ 12-37 10.— Csatára vrk. 1.05 611

N.-Tapolcsánj■ról „ 7.12 Ipolyságra . 77 3.35

Palántáról „ 1 54 12-24 Esztergomba 2.50 7.40

N.-Szombatból „ 12.40 Váczra . . 77 5.01 8.48

É.-Uj várról 317 11-30 Budapestre . 77 6.— 930

liudapeströl 77 9.— E -Újvárba . J4.4-
16 89 12.24

Váczról 77 9.59 Galantára . 5 *.28 1.59

Esztergomból 77 5.- 12.20 N.-Szombatba 3-17

Ipolyságról 77 11.15 N..T:tpolcsányl a 77 9.—

Csatáról n 6.34 1.40 Pozsonyba . 77 6.13 3.33
Lévára érk. 8.35 o.27 Becsbe 7.05 6.20

H I R D E T E S E K. 46. szám.

■■ O- • •

-A.lcilc a. vidékről a fővárosba utaznak
azoknak ott alkalmuk nyílik i A báthi-uti

ELLINGER EDE

I
csás és kir. udvari fényképes műtermében

(Budapest, regi posta-uteza 11. sz. saját ház, a vái-zi-utezai „Korona“-kávéház szomszédságában) 

magukat a modern fényképészet művészeti alkotásához méltó kivi
telben lefényképeztetni — olcsón, leszállított ár mellett.

Beküldött egyszeri fényképekről bármily nagyságú 
olajgépek: k:észittetnek: 

mesteri kivitelben és nem kontár módra.

Nászuton keresztülutazók
különös figyelméba ajánltatik a műterem, mely egyike a főváros legfényesebben 

berendezett — külön öltöző fülkékkel biró — műtermeknek.

Kolibal-féle nagy borpincze
szabadkézből eladó.

I
Értekezhetni :

Kolibal József
özvegyével, az „Oroszlán'*  vendéglőben Léván.

za

Védjegy.
A LEGJOBB 

Szivarkapapir 
a valódi

LE HOUBLON
franczia gyártmány

Hawley de ZZeziry. ^ácris’ba.zx.

Óvás hamisított gyártmány ellen!
E szivarkapapirt l)r. PM J. J. Dr. Lúd- 

lCi9 L. Dr. Lipuiann L. A bécsi egyetem ve 
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész
ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot ma
gában nem foglal. 36—3.

Jláriaczelli gyomorcsöppek.
KitUnö hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Fölülmn 1 li: ita t lan ét vágy hiá ny, 
gyom irgyítngospg, rósz illatú lélek- 
zet. leltuvonás, savanyu lelböffenés, 
kól ka, gyojn írliuriit, gyomorégés, 
liomok- dara képződés, túlságos 
nválkakópzödes, sárgaság, undor és 
hányás, főfájás (ha a gyomortol ered), 
gvomorgőivs, székszőrulás, a gyo
mornak emlőkkel és italokkal való 
túlterhelése, giliszták, lep-, máj- és 
aranyeres bintalmak esetelDen. — 
Eiry üvegese ára használati uta
sítással egyuti 40 kr., kettős na*  
lacz.k 70 kr.

Központi szétküldés Brády Károly 
gyógywza>resz által Kremsterber. 'Mor
vaország). —

»ac-8imilb de l’ztxqukttjc 17, ro» Bérauger, a PARIS

Kapható minden oyógyszertárban. 
^Óvás! A valódi ináriaczelli gymnorcsöppeketsokat 

hamisítják és utánozzák. A val idisá jeleni minden 
üvegnek piros, a fenti védjrgygyel ellátott borítékba 
k«all göngyölve lennie e.« a miiiden üveghez mellékelt 
használati iitasifá-oii meg kell jegyezve lenni, hogy 
az Kreuisicrben Gusek Henrik könyvnyomdájában nvo- 
■Butult. ** tLi u

Léván Boleman Ede örökösei, 
Medveezky Sándor, Aranyé s-M u- 
r ó t li Bittó Károly, Na g y-L e k é r 
Bolyós Gyula, I p o 1 y s á g li Berko 
István, Nag y-S álló Zsorna László 
S e 1 m e c z b á n y a Sztankay Fe- 
rencz, Szántó Meisels A. urak gyógy
szertárában.

4642 1888. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírói kiküldött az 1881 évi LX. tcz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a ko
máromi kir törvszéknek 1888. évi 5541. számú vég
zésével Haudinger Ignácz, az „Esztergom-megyei pár
kányi takarékpénztár**  igazgatója felperes részére 
Brányik Zsigmond, Nagy János szódói lakosok alpere
sek ellen 444 frt s jár. erejéig elrendelt kielég, vég
rehajtás folytán nevezett alperesektől lefoglalt s 524 
frtra becsült ingóságokra a lévai kir, járásbíróságnak 
4642. 88*  sz. kiküldő végzés folytán azi.ak a helyszí
nén vagyis ázódón a község házánál leendő megtartá
sára határidőül 1888 évi nov. 20-ának d*  e. 9 órája 
tűzetik ki a mikor a biróilag lefoglalt gazdasági esz- ; 
közökből, gabonából álló s egyéb különféle ingóságok 
az 1881 60. tcz. 107. és 108. §§ ai szerint a legtöbbet 
ígérőnek készpénz fizetés mellett szükség eseten becs- j 
áron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak egyúttal mindazok, kik a lefog’alt 
tárgyakra oly elsőbbséggel bírnak, mely az ezen ügy- 
beni végrehajtási iratokból ki nem tűnik, miszerint el- . 
sőbbségi igényeiket az árverés megkezdése előtt szó
val vagy Írásban alulirt kiküldöttnél az 1881. 60. t, 
ez. 111. §-a értelmében a különbeni következmények 
terhe alatt bejelenteni el ne mulasszák.

Léván 1888. nov. 4-én.
Besse Dezső,

kir bírósági végrehajtó. I

4542/1888. sz. j

Árverési hirdetmény.
Alulírott, kiküldött az 18K1 évi LX, t. ez. 102 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi hogy az ar-ma- 
róthi kir. törvszéknek 1888. évi 5426. sz, végzésével 
Szabó Lajos, mint a takarék- és hitelintézet igazga*  
tója felperes részére Pólya István alsó-váradi lakos, 
alperes ellen 230 frt s jár. erejéig elrendelt kielégítés 
végrehajtás folytán nevezett alperestől lefoglalt s 311 
frtra becsült ingóságokra a lévai kir, jhiróság 4542. 
88. sz. kiküldő végzése folytán az .árverés elrendeltet
vén, annak a helyszínén, vagyis Alsó-Váradon leendő 
megtartására 18«8 évi nov. 16-ának d. u. 2 órája tű
zetik ki, a mikor a biróilag lefoglalt lovakból és gaz
dasági eszközökből álló s egyéb különféle ingóságok 
az 1881. 60. tcz. 107. és 108. §§-ai szerint ajegtöb- 
bet ígérőnek készpénz fizetés mellett szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatuak egyúttal mindazok, kik a lefoglalt 
tárgyakra oly elsőbbséggel bírnak, mely az ezen ügv- 
beni végrehajtás iratokból ki nem tűnik, miszerint 
elsőbbségi igényeiket az árverés megkezdése előtt, szó
val vagy írásban alul’rt kiküldöttnél az 1X81 60 tcz. 
Ili §-a értelmében a különbeni következmények ter

he alatt bejelenteni el ne mulasszák.

Léván, 1888. nov. 4-én.

Besse Dezső.
kir. bírósági aljegyző*

3645/1888. tlkvi szám. i

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírói kiküldött az 1881, évi LX. t. ez. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a ko
máromi kir törvszéknek 1888. év; 5543 sz végzésével 
Haudinger Ignácz az „Esztergom-megyei párkányi ta
karékpénztár**  igazgatója felperes elleni Nagy Antal, 
Nagy János szódó; és Patay Károly kis-peszeki lako
sok alperesek ellen 800 frt s jár erejéig elrendelt ki
elég. végrehajtás folytán nevezett alperesektől lefog
lalt s 537 frtra becsült ingóságokra a lévai kir jbiró- 
ságnak 3645/88. sz. kiküldő végzése folytán az árve
rés elrendeltetvén, annak a helyszínén vagyis Szódón 
a község házánál leendő megtartására határidőül 1888 
évi nov. hő 19. napjának d. e. 9 órája tűzetik kJ, a 
mikor a biróilag lefoglalt járgány cséplő gépből, lovak
ból gabonából álló s egyéb különféle ingóságok az 
1881. 60. t. ez. 107. és 108 §§-ai szerint a legtöbbet 
ígérőnek készpénz fizetés melleit, szükség esetén becs
áron alui is el fognak adatni.

Felhivatnak egyúttal mindazok, kik a lefoglalt 
tárgyakra oly elsőbbséggel birnak, mely az ezen iigv- 
beni végrehajtási iratokból ki nem tűnik, miszerint el
sőbbségi igényeiket az árverés megkezdése előtt szó

val vagy Írásban alulirt kiküldött tél az 1881, 60. tcz. 
Ili §-a értelmében a különbeni következmények terhe 
alatt bejelenteni el ne mulasszák.

Léván, 1888. nov. 4-

Besse Dezső.
kir bírósági aljegyző*

2808. 1888. sz.
III.

r

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir, jhiróság mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy a lévai takarékpénztár végrehajtató- 
nak alsó Pólya István végrehajtást szenvedő elleni 
683 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében alsó Pólya Istvánnak az alsó-váradi 44. sz. 
tjk vbev A I 1—7 ssz, alatt felvett fekvőségre és a 
37. összeirási számú lakházára az árverést 2626 írt

ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogv a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi 
decz hó 10-ik napján d. e. 10 órakor Alsó-Várad köz
ségben a biró házánábniegtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 222 frt 60 krt készpénzben 
vagy az 1881 LX. t. ez, 42, §-ába:i jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz. 
a, kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál olőleges elhelyezéséről kiállított 

szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Léva, 1888. aug, 16.

A lévai kir. jhiróság, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József
kir. jbiró.

4646 1888. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírói kiküldött az 1881. évi LX. tcz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi hojv a ko- | 
ináromi kir törvszéknek 1888 évi 5542 sz. végzésével 
Haudinger Ignácz az „Esztergom-megyei párkányi ta
karékpénztár**  igazgatója felperes részére Nagy János 
Brányik Zsigmond szódéi lakosok alp. ellen 700 frt s 
jár- erejéig elrend kiél, végreh. folytán nevezett alpe
resektől lef. s 485 frtra •ecsült ingóságokra a lévai 
kir jbiróságnak 4646. 88. sz, kiküldő végzés folytán 
az árverés elrendeltetvén, annak a helyszínén vagyis 
Ssódón a község házánál leendő megtartására határ
időül 7888 évi nov. 19-ének d. e. 9 Órája tűzetik ki, 
a mikor a biróilag lefoglalt gabonából, tehénből álló, 
s egyéb különféle ingóságok az 1881 60*  tcz. 107. és 
1C8. §§-aí szei int a legtöbbet ígérőnek készpénz fize: 
tés mellett szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak egyúttal mindazok, kik a lefoglalt 

tárgyakra oly elsőbbséggel birnak, mely az ezen ügy- 
beni végrehajt ási iratokból ki nem t iinik, miszerint 
elsőbbségi igényeiket az árverés megkezdése előtt, szó
val vagy írásban alulirt kiküldöttnél az 1881, 60. tcz 
111. §a érteim, a különbeni következmények terhe 
alatt bejelenteni el ne mulasszák.

Léván. 1888. nov. hó 4-kén.
Besse Dezső,

kir, bírósági aljegyző.

3643 1888. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírói kiküldött az 1881. évi LX. t. ez. 

102, §.a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a ko*  
máromi kir, tÖrvszék 1888. évi 5865. sz. végzésével 
Haudinger Ignácz, az „Esztergom-megyei párkányi ta
karékpénztár* 4 igazgatója, felperes résiére Brányik 
Zsigmond, Farkas Károly, Brányik Károly, szódói la
kosuk alperesek ellen, 840 fit s járulékaik erejéig el
rendelt kielégít, végrehajtás folytán nevezett alperesek
től lef. s 1562 ftra becs, ingatlanokra a lévai kir jbiró
ságnak 3G43 8g. sz.k kiüld, végz. folytánaz árverés elren
deltetvén, annak a helyszínén, vagyis Szódón, a köz
ség házánál leendő megtartása határidőül 1888. évi 
nov. hó 19 napjának d e*  9 órája tűzetik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt hajó malomból, lovakból, gaboná
ból álló, s egyéb különféle ingóságok az 1881. 60 t. ez. 
107. és 108. §§-ai szerint a legtöbbet ígérőnek kész
pénz fizetés mellett, 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 
elsőbbségi igényeiket az árverés megkezdése előtt szó
val vagy írásban alulirt kiküldöttnél az 1881. 60. t. ez*  • 
111*  §-a értelmében a különbeni következmények terliu 
alatt bejelenteni el ne mulasszák.

Kelt Léván, 1888. nov. hó 4-ik napján,

Besse Dezső.
kir, bírósági aljegyző. I

274/1888. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 188/. évi LX. 

t. ez, 102. §-a érteimében ezennel közhírré teszi, hogy 
a verebélvi kir. jhiróság 1756. 1888. száma végzésé 
által Lányi Ferencz és neje Besse Berta javára Stei 
ner Mór alsó-péli lakos ellen 200 frt 43 kr. töke, en
nek 1888. év jun. hó 13 napjától számítandó 6% ka
matai és eddig összesen 65 irt 04 kr. perköltség kö
vetelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag lefoglalt és 480 írtra becsült 80 méter
mázsa tiszta búzából ál ló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek a verebélvi kir. jbirósági 2022 
sz. kiküldést rendelő végzése folytán a helyszinén. 
vagyis Alsó-Félen Steiner Mór lakásán leendő eszköz- 
ésére 1888. év nov hó 20-ik nagján d. e. 10 órája 
határidőül kitiisetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. tcz. 
107, érl el iné ben a legtöbbet ígérőnek becsáron
al:il is elaltatni fognak.

Az elárveiezendö ingóságok vételára az 1881. 
évi LX, tcz, 108. §-ában megállapított feltételek sze
rint lesz kifizetendő. Végül felhivatuak mindazok, kik 
az elárverezendő iugóságok vételárából a végrehajtató 
követelését, megelőző kielégittetéshcz tartanak jogot, 
a mennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett 
volna, és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tű
nik elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig 
alólirott megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvéuyes hatá.'idő a hirdetménynek a bíró
ság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik.

Verebély, 1888. okt. 20-án.

Kaszanyiczky Dániel,
kir, bírósági végrehajtó.

NYOMATOTT NYITRAI ét TÁRSÁ-uíl Léván. 1888.


