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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

X Vidéken és Léván házhoz küldve:

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

Előfizetési pénzek postaulalványnval küldhetők.

Ecyea számok 1« krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS.

HIRDETÉSEK.

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 ki*,  
kétszeriért t> kr, többszöriért 5 kr fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 kr.

A nyllttérben:
minden négyhasábos garinond sor dija 15 k.*.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij- 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP: EGYZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utvza 33. sz.) küldendők. 
••• Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: h e t n k é n t egyszer,
~í — > vasárna reggel. -»•—?-

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

A vásárok.
III.

Azon észrevételek, melyeket lapunk 
előző számaiban felhoztunk az orszá
gos vásárok tarthatása tárgyában, semmi 
esetre sem vonatkozhatnak a hetivá
sárokra nézve ; ezek egészen más szem
pont alá esnek, s nagy részben eltér
nek az országos vásárok természetétől.

Mig ugyanis az országos vásárok 
a nagy közönség keretébe tartoznak; 
a hetivásárok a helyiviszonyok kö
rében és szükségleteiben mozognak ; 
azok az általános és minden szükség- , 
letnek közvetítői; ezek a közvetlen 
szükségnek fedezői; azok az áruk 
különféle nemeire kiterjesztve, határt 
nem ismernek : ezek leginkább az élelmi 
czikkek, szerek s ezekkel szoros össze
függésben álló mindennapi igények 
s kellékek közvetítését határolják : 
ezekre néz ve már határozott törvényes 
intézkedések foglaltatnak az 1884. t. e. 
50. §. azon intézkedésében, nielv az 
iparkészitményeknek darusítását a heti
vásárokon csak a helybenlakó iparo
soknak engedi, világos bizonyítékául 
annak, hogy a hetivásárok semmikép 
sem eshetnek az országos vásárok 
szempontja vagy rendszeresítése alá.

Sem kedvünk, sem akaratunk a 
hivatott törvény ezen rendelkezésének 
hasznos vagy káros voltáról e helyütt 
elmélkedni, annál kevésbé, mert a tör
vény ezen rendelk ezése a legújabban 
ismét miniszteriális rendelettel magya
ráztatván, annak végrehajtásában uj 
állapotok merülnek fel, melyekről csak 
a gyakorlati tapasztalás időjártával 
tehet helyes észrevételeket.

Azonban a hetivásárok is szintén, 
mint az országos vásárok a kiváltsá
gokból, privilégiumokból veszik szár
mazásukat, s legnagyobb részben pri
vilégiumot képeznek, noliabár közisme- 
retü s a tapasztalás által igazolt tény 
hogy privilégiumok, bárminemüek le 

gyeitek is, közgazdasági viszonyainkra 
a legkártékonyabban hatnak, s ezek
nek üdvös fejlődésében a legnagyobb 
akadályul szolgálnak.

A hetivásárok ezen kiváltságos 
természete összes törvényes rendelke
zéseinkkel, melyeket az uj kor kívá
nalmainak alapjára fektettünk, homlok 
egyenest, ellenkezik. Mert hiszen e 
kiváltságok tulajdonosai, az egykori 
földesurak éppen semmi hatósági ha
táskörrel sem rendelkeznek többé; 
éppen semmi praestatiokat sem telje- 
sitenek ez oldalról, tehát semmiféle
kép sem indokolható privilegialis tu
lajdonságuk. Ennek törvény általi meg
szüntetése tehát a közforgalom és ér
dek szempontjából a legkívánatosabb.

De nincs is szükség arra, akár a 
közrend, akár a forgalom szempontjá
ból. hogy a hetivásárok a kiváltsá
gok és különösen fentartott jogok 
keretébe vonassanak. A hetivásárok a 
helyi körülményekre vonatkoznak ; tör
vényeink a kereset szabadságát biz
tosítják; a termelő és fogyasztó kö
zötti viszony soha sem szünetelhet; a 
gazda, az iparos, a kereskedő sat. mun
kával foglalkoznak, minden különös spe- 
cziális engedély nélkül — különösen 
lakhelyeiken, mindenkor inegszakasz- 
tás nélkül keresetükkel foglalkoznak : 
ugyan mi módon, mily utón, mily 
alapon — hacsak nem a hatalmat 
veszszük alapul — vonhatók jogosan s 
igazságon azon speczialis engedélyre, 
hogy a hét valamelyik napján, mikor 
úgynevezett hetivásár van, keresetüket 
ne űzhessék lakhelyeik határában, s 
annak piaczán? . .

S ha ezeknek nincs speczialis 
engedélyre szükségük: ugyan hogy 
volna szükség arra, hogy a hetivásár
tartás privilégiumhoz, speczialis joghoz 
legyen kötve ?!

S mert törvényeink az autonomicus 
önkormányzatot decretalják, a hetivá
sártartást — rendeztetvén az eddig

fennálló privilégium a törvény által 
— a községek autonomicus jog és 
hatáskörébe tartozandónak véljük ; úgy 
is hol nincs forgalom, ott nincs is 
' ásár, hol pedig oly forgalom létezik, 
mely a hetivásárt igényli: kár a spe- 

. zialis jog kiváltságos köteléke által 
hátráltatni, lévén a forgalom a köz
jóiét előmozdításának egyik leghatal- ■ 
masabb tényezője.

A szőlő fája.
— II a n u s z Ii tv ó a. —

(Folytatás.)

Hegyalján Szirmay szerint már nenize- : 
tünk bejövetelekor, a IX. században tér- ■ 
mesztettek bort. Bővebb tudomást nyu;t i * u I 
azonban a történelem múzsája az iránt, hogy 
szölömüveseket IV. Béla királyunk édesge
tett oda a tatárfutás után (1240—1270.) 

! Olaszországból, kik Olasz-Liczkán és Ola- 
i sziban tömegesen telepedtek meg. Jól esik 
j a gondolat, hogy a sóvár-simonkai hegy- 
lánczban, melyet bizonyos veszteség nélkül 
a világnak egy hegycsoportjáért sem cserél
hetnénk el, előbb fölismerte a magyar a 
szőlövessző művelésének előnyeit, mint a 
nemes opál bányászatáét, mely Vörös-vá- 
gáson csakis a XV. évszázad eleje óta van 
emlegetve, midőn 300 munkás vájkálta a 
hegyet a világ legszebb opáljaiért. Úgy lát
szik, hogy több bizalmat helyezett a ma
gyarnak egészséges észjárása a kitartó mun
kába, mint az olyan véletlen oohotőségek- 
kel szemben, melyekkel egy rangú drága 
kőnek bányászata jár.

Buda és Üröm közt az Aranyhegy a 
maga nevét a lejtőin termő arany szinü 
szölöfiirtöktől kapta és az ott található 
római sírköveken már sokszor szolgál a 
szőlővenyige diszitésíil. Budafok, mely I’ro- 
montor nevét nem rég magyarosította, 
1739-ről szóló pecsétén szőlőtőkét visel 
szőlőfürttel egyetemben. Hazánk éjszak- 
nyugoti része is korán művelhetett szőlőt, 
mert már 1104-ben Prunis János, gazdag

szőlőbirtokos, oly szilárd templomot építte
tett Szakolczán, hogy ma is használható 
anyaegyházul. Zsigmond király (1387—1437.) 
Vay Ábrahámnak olyan nemesi czimert 
adományozott, melyen egy szarvas szölö- 
fiirtöt visz a szájában.

Miképen tréfálta meg Mátyás király 
(1458—1490.) az ország főurait Gömörben, 
midőn fejedelmi ebéd után kezébe ragadta 
a szölőkapa nyelét, ismeretes dolog. Hor- 
nyik János a kecskeméti öreg szőlős ker
tek építését IV. Béla és Nagy Lajos kirá
lyaink uralkodása időközére (1250—1350.) 
helyezi és ugyancsak ő szerinte a török 
hódoltság korában a budai kormányzó pasa 
és udvari tisztei részére évenkint hordó
számra nagy mennyiségben kellett vinni 
Kecskemétről a szőlőt. Legkevésbé sem 
föltételezhető pedig, mintha e több ezer 
holdnyi terület a borágnak ilyen paradi
csomává a török uralom idétt vált volna, 
miután köztudomású dolog, hogy a török 
uralma alatt minden országban elbanyatlott 
a földművelés.

Jó talaj, kedvező éghajlat és százado
kon át folytatott kitartó munka most már 
hazánkat Francziaország után első szőlő
termő országgá tették, úgy hogy évi must 
termésünket 150 millió írtra becsülhetni. 
Csak az a kérdés, mikép bírunk megküz
deni a phylloxerával ? mely nálunk is erő
sen pusztít már. Azon országokban ellen
ben, mint a Balkán félsziget és Előázsia, a 
honnan a szőlőtenyésztés kiindult, évszáza
dok óta hanyatlik az. Görögországban a 
szőlőtőt minden karó nélkül hagyják össze
vissza kúszni, mert termelésének legfőbb 
czélja körülbelül csak rozina vagy mazsola 
nyerésben nyilatkozik, l’era, Konstantiná
poly külvárosa, a török hódítás előtt kiter
jedt szölőskerteket mutatott föl, de annál 
gyorsabban pusztultak azok, kivált mikor 
II. Bajazet szultán ezt a területet az ál
tala épített mecsetnek adományozta. Görög
országban a szabadságharcz alatt az apró
szőlő termesztése csaknem egészen tönkre 
ment s utána a szőlőbetegség miatt csak 
lassan fejlődött; de már 1858-ban a ko-

TÁRCZA.
Két óra az illavai fegyházban.

— Cserei József. —

Végre jó félórai társalgás után elindul
tunk kőrútunkra, s hosszú folyosókon, is
mét tömérdek sok ajtón, mindenütt fegy- 
örök közt haladva, kikerültünk egy tágas 
udvarra a templom háta mögé. Itt egy nagy 
kutnál fegyveres örök ellenőrzése mellett 
fegyenczek dolgoznak vagy inkább lézeng
nek és éveken keresztül megszokott aláza
tossággal emelik meg sipkájokat s az élők 
közül jövő feaete alakokat bárgyú szemek
kel megbámulják. De ezek már boldogok, 
kevés idejök van hátra, és akkor 10—20 
esztendő után üt a szabadulás órája ! Már 
a külső munkákat végezhetik, élvezik a 
tiszta levegőt, látják a napot, a szép kék 
eget, a felemelő vidéket, a mező virágait 
ha ugyan ez mégis hatással van fásult, 
zsibbadt kedélyükre. Egy ilyen külsőtől 
kérdezte valamelyik látogató ; mint nekem 
ő maga elbeszélte :

Hát maga miért van itt, öcsém ?
Az apámat gyilkoltam meg, felelte hi

degen és tovább ment.
A convenientia azonban úgy hozza 

magával, hogy minél kevesebbet beszéljünk 
a fegyenczekkel, minél kevesebbet kérdez
zünk a vezetőtől; a mit tudnunk illik, azt 
a tapintatos igazgató úgy is tudtunkra 
adja.

Először a fiirdöházba és a mosókony
hába mentünk. A beszállított fegyenczek- 

nek első teendője megfürődni, azután rá
adják a rabruhát, ez nyáron vászonból, 
télre pedig szürkés daróczból áll s kivétel 
nélkül mind egyenlő és mind az ő kezeik 
müve. A fürdő olyan tiszta, hogy ha egy 
utógondolat nem bántana, szívesen neki 
vetkőznénk. Vajha lelkűkről is lemosná a 
vérfoltoaat. Rendesen egyszer fürödnek 
havor.kint. E mellett van közvetlenül a 
mosókonyha, egy óriási földszinti terem 
kádakkal és öblös mosóteknökkel, inkább 
valami gyárhoz hasonlít. Ezen alkalommal 
egy árva lélek sem dolgozott benne, csak 
egy őr jött utánunk csörögve a kulcsok
kal. Kérdésemre, hogy miért nem mosnak, 
azt a feleletet nyertem, hogy büntetésből 
nem kapnak egy ideig tisztát a fegyen
czek, s akkor elbeszélte a multheti szökési 
kísérletet.

A mosókonyhából egy torony alakú 
lépcső-házban vagy négy emeletet végig 
pihegve jutottunk el a padlásra, m jly azon
ban szintén világos és deszkákkal van szo
bává kibélelve a ruha szárítására. Ezt a 
deszkaburkolatot reszelte el, bontotta fel 
a múltkor egy szökevény fegyencz úgy, 
hogy még a figyelmes vizsgáló is alig veszi 
észre, vájjon természetes hasadás-e ez vagy 
ki van fűrészelve. Itt lappangott a tetőzet 
és a burkolat között a gonosztevő négy 
nap és három éjjel. A világ mind a négy 
tája felé sürgönyöznek, keresték, a mint a 
hiányt észrevették a létszámban. Mind hasz
talan. A szász a lovát keresi, pedig rajta 
ül. Ott lappangott a fejők felett, már a 
cserép tetőzetet is kiszedte és nagymennyi

ségű ruhaszárító kötélnek lévén birtokában, 
épen a reákövetkező éjjel akart leeresz
kedni és a kerten, kerítésen keresztül elil
lanni. De rejtekhelye kitudódott és most 
sötét magánzárkában üli le büntetését, 
nemcsak ő, hanem bűntársai is, kiknél ké
sőbb látogatást teszünk ; vele együtt tizen
hatan akartak megszökni.

A mosókonyliából az udvaron keresz
tül áthaladva keskeny folyosóra érkeztünk, 
melynek szaga mindjárt elárulta, hogy kór
házban vagyunk. Igen, a hitmanismus azt 
követeli, hogy kiméijük azok egészségét, 
kik nem voltak könyörülettel mások élete, 
vagyona iránt.

Szobáról-szobára jártunk itt; maguk 
az ápolók is fegyenczek, ezekből minden 
kikerül, és általában jobban viselik magu
kat, mint a fegyőrök, elannyira, hogy mig 
a 613 fegyencz mintegy 70, addig a 90 
fegyőr 94 kihágást követett el ezideig. A 
tapintatos és szellemével a gonosztevők 
felett uralkodó igazgató mindenkit néven 
szólított : Mit csinálsz Jóska? Azt gondol
tam, Gyuri, hogy te már kiszabadultál in
nen. — Még nem szabadéjtott föl az or
vos ur, kérem átossággé. — Mindjárt lát
tam, hogy ez dunántúli termés, bizonyosan 
még azokból a régi jó időkből, valahonnan 
a Bakonyból vagy épen Somogymegyéböl. 
— Hát te Ferko hogy vagy ? — Csak úgy 
gengén nassás igazgató ur ; kérem alázat
tal, megkövetem a nassás igazgató urat, 
tessék megmondani...............De már erre
indultam kifelé kezemmel intve és fejem
mel bólintva feléjük, mert lehetetlen, hogy 

a könyürület meg ne szádja az embert, ha 
ezekre a szánandó arezokra tekint. Az 
egyik teremben nagyon lekötötte figyelme
met egy szőke fiatal ember, alig lehetett 
húsz éves és szelid vonásait a gyengélke
dés még ajánlóbbakká tette. Ágya mellett 
állott, a hogy beléptünk és Írott füzetet 
tartott kezében.

Mi ez ? kérdeztem öt, mialatt vezetőm 
másutt volt elfoglalva.

Földrajz és történelem.
Ezt ön irta?
Igen.
Kivettem a kezéből. Nagyon szép Írás, 

a történelem tanulása pedig igen kedves 
foglalkozás, csak olvassa, édes fiam.

Visszaadtam neki szemébe nézve ; arcza 
örömteljes kifejezést nyert, ki tudja, hány 
év tűnik le a semmiségbe, mig egy ily 
vigasztaló szó jut a számára. A boldogta
lant úgy megsajnáltam. Mi lehetett bűne, 
hogy ide került ? Talán egy pillanatnyi 
felhevülés, talán mások csábították el, a 
miért most zárt falak közt hervad el ifjú
sága. Ha előbb foglalkozik a földrajzzal és 
történelemmel, talán nem jut ennyire. A 
valódi műveltséggel oszlanak a bűnök.

Az elmebetegek osztályába nem men
tünk be, sokan vannak. Nem is csoda, ki 
követhetne el ilyen bűnöket teljesen kifej
lődött koponyával? Okvetlenül az agy és 
szív rendszerében kell az anomáliának lé
tezni, ez indítja téves útra az értelein és 
akarat körét. Sokban igaza van Sokrates 
elvének Platónál, hogy a helyes ismeret 
helyes cselekvésre vezérel. Hozzájárul ecea



rinthi apró szőlő kivitele 62 millió fontot 
tett, 1865-ben 111 millió fontot, 1876-ban 
pedig 198 milliót. Körülbelül ugyanez mond
ható el Oroszországra nézve, mely csak déli 
kormányzóságaiban termeszt szőlőt t. i. 
Bessarabia, Cherson, Krim, Jckaterinons- 
law és Astraehanban ; noha elég korán 
szerzett vesszőket Görögországból, de azok 
művelésé mégis erősen hanyatlott a tatárok 
uralma alatt (1240—1480.) Emelkedőben 
1804 óta van, mit llussia I’allas természet
tudósnak köszönhet, ki az ő szolgálatában 
42 évet töltött.

Amerikának 9 féle belföldi szőlő faja 
van; fontosabbak köztök a V. proliiéra, 
blanda, labruscoides Rafin., riparia Michx. 
labrusea és vulpina, melyek csak hosszas 
nemesítés folytán váltak olyanokká, hogy 
az óvilág vesszőivel versenyre kelhessenek. 
De ma már az Olno folyó, melynek men
tén azok dúsan gyümölcsöznek, éjszakame
rikai Rajnának méltán nevezhető. így a . 
labrusea 1852-ben ott már t/2 millió gallon 
mustot adott. A museardine (V. rotundi- 
iolia), a kalawba vagy izabella, a hogy a 
A . labruseát nevezik, szintén hatalmasan 
halad előre. Mexiconak is vannak vadsző- : 
lői. Peruban szintén fontosságot nyert a 
szölőtenyésztés, különösen Ica, Aregnipa és 1 
Mocgnegna tartományokban, ugyanez áll ; 
Chile és Argentínáról. Az óvilág szőlő fa- [ 
jairól pedig azt mondja Miiller, hogy elfa- I 
jutnak Amerikában. Az egész föld must 
termését 700 millió hektoliterre számítják 
2250 millió frt értékben. Ez értékek azon
ban ingadozók, mert tapasztalás szerint 20 
év leforgása alatt átlag 11 rossz termőt 
vehetni föl.

Ilyen elterjedés mellett, a helyi viszo
nyok befolyása és a vele való bánásmód
nak különbözősége folytán a szőlőtő min- 
tégy 1500 változatra oszlott, melyek közül 
Európában körülbelül 900, Magyarországon 
300 all művelés alatt. Elvadult szőlő hazánk 
hegyein s a Duna szigetein is tenyészik, 
de alig élvezhető gyümölcsöt hoz. A ren
destől elütő levészetü a petrezselyem szőlő 
(X itis laciniosa), valamint a V. cordifolia. 
Ismeretes nálunk a katawba vagy izabella 
szőlő, melyet némelyek poloska szagunak 
tartanak és nem mindenki élvezi örömest, 
de ez az éjszakamerikai V. labrusea szár
mazéka. Mind e változatokat az ember 
ipara hozta létre.

(Folyt, köv.)

az
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I
A barsvármegye közigazgatási bizt- 
ságának folyó hó 8-án tartott ülte.

Az alispán jelentése.

A vármegyei törvény hatóság által >z- 
i vetített közigazgatási ágak állapotáról 158. 

évi január hóról, az alispáni jelen tésbóti- 
j tűnik, hogy közmunka váltság cziméiue- 
I folyt 1888. év előtti hátralékokra 132-Urt 

68 kr., közmunka birság czimén beiyt 
1888. évet megelőző évekre 34 frt 80 r., 
katona beszallásolási pótadóra 1888. ev 
előtti evekre 583 frt 38 kr., betegápási 
pótadóba 509 frt 12 kr. — A közegéség 

i ügyről jelenti az alispán, hogy Gar.-lezi 
! Tolmács és Brogyán községben jaját*  
i hó folyamán beteg volt 40, meggyógyít 

12, meghalt 7, gyógykezelés alatt nnudt 
I gyermek. — Brogvánban a vörhenyár- 
vanya roncsoló toroklobbal van összekiye,
- - s azért az iskola 14 napra bezár.ott. 
A kanyaró is pusztít megyénkben és pdig 
-N és K.-Endréd, Derezslény, Málas, Lip- 
roncza, Újbánya, Gyekenes községeken,
— ezen községekben megbetegedett ősze- 
sen 214, meggyógyult 167, meghalt 29, 
gyógy kezeltetik 18.

I*  elemlittetik a jelentésben, hogy 5in- 
ger .József körmöczbányai vegveskereshdő 
hamisított fekete borsot árusított el.— 
A hamisított bors elárusitása rendőrimisá- 
gilag betiltatott.

A kir. tanfeiligyeiő jelentése.

Több Ízben merült fel azon pausz, 
hogy az ebedeczi iskolánál alkalmazotlta- 
nitó Koltai Jakab a gyermekeket alig ta
nítja valamire. — E panasz alapossága 
iskola megvizsgálása alkalmával mindékor 
tapasztaltam, s bar figyelmeztettem 
nitót hanyagsága következményeire 
eredmény most is csak 
gyermekek most 
lantit.

az

figyelmeztettem a 
következményeire , 

k a régi maradt, 
is alig tanulnak

ta- 
az 
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A kis-apáthii r. katli. ellenii iskola fel- 
a padok hiányosak, az ab- 
mcgkezdése óta ki varnak 

szerelve nincs, ; 
lakok a tanév megkezdése 
torve, egy szóval az egész iskola oly 111a- 
potban van, hogy abban alig lehet tanitmi.

Az ar.-marótlii róni, katli. fiúiskola lan
téi me mellett messziről kirívó betűkkel 
van jelezve egy az iskolás gyermekek ré
szére szánt „eareer", mely hogy ijesztőbb 
legyen, világosságot csak is egy az ajtón 
kivágott kis ablakon át nyer s az íjtó 
maga egy vasruddal s lakattal záratik be. 
- ■ Az iskolaszékét felhívtam, hogy ezen, a 
mai kor nevelési rendszerével ellenkező 
büntetési helynek megszüntetése iránt in
tézkedjék.

A kis-lehotai magyarul nem tudó tanító 
mellé segéd tanitó mind ez ideig nem al
kalmaztatott, miről a nagyméltóságú vallás
os közoktatásügyi i»íi<iszteriumlioz jelentést, 
tettem.

Egyúttal van szerencsém jelenteni, hogy 
januárban 15 iskolát látogattam meg.

A kir. tanfelügyelő az iskola látogatás 
ellenőrzését illetőleg intézkedést kért, melv-

nek folytán batároztatott, hogy a polgár
mesterek és szolgabirák utasitattnak, a vá
rosok és községek elöljáróinak meghagyják, 
miszerint minden év szeptember hó elsejé
től számítva minden 14 napban pontosan 
küldjék jelentésüket az iskola látogatá
sáról a kir. tanfelügyelőhöz, akár van 
tanítás akár nincs, mely utóbbi esetben 
egyszerűen bejelentik, hogy az iskoláztatás 
még nem kezdődött meg. —Hasonlóan be
jelentendő, ha a tanítók, illetve az iskola
széki elnök a mulasztási kimutatásokat be
adni elmulasztaná. Azon községi elöljárók, 
(és pedig községi biró s jegyző együttesen) 
kik az egész iskolai év tartanián kétheten
ként beadandó ezen jelentésüket beküldeni 
elmulasztanák, első Ízben 1 frt, s másod
ízben 2 frtnyi, harmadizben, valamint min
den további mulasztás esetén 5 frtnyi bir
saggal fognak büntettetni, mely összeg a 
közigazgatási bizottsághoz, birtokon kívül 
való felebbeztetési jog mellett, a tanfelü
gyelő felhívására a főszolgabíró által liaj- 
tatik be, s az iskolai pénztár javára az is
kolaszéki elnöknek adatik át nyugta mellett.

A városok polgármesterei ugyanez ér
telemben azon hozzáadással utasittatnak, 
miszerint az iskolai mulasztások ellenőrzé
sével valamely erélyes és tevékeny tanács
nokot bizzanak meg, ki ez irányit tevékeny- 
segeben a fennebbi módon jár el, reá vo
natkozván a jelentések be nem küldése ese
tében kiszabott pénzbírság. A mulasztási 
kimutatásokat illetőleg a tanítók a mulasz
tásinapló alapján minden igazolatlanul mu
lasztó gyermeket ki Írnak, s a (már a inuk 
évekről ismert minta szerint) kimutatásban 
minden gyermek neve után kiírják, hogy a 
gyermek hanyadizben mulasztott igazolat
lanul ; — a községi elöljárók, s városok
ban az e teendővel megbízott tanácsnokok 
vagy a rendőrkapitány, az 1868. 38. t. ez. 
4. §. értelmében hajtják végre a megfelelő 
büntetést. A behajtott összegek nyugta 
mellett adatnak át az iskolai pénztárnak, 
s a két hetenként beadandó jelentések 
mindenkor e nyugtával együtt küldetnek 
be a tanfelügyelőséghez, az esetben pedig, 
ha a nyugta beküldése késedelemmel járna, 
az e nélkül beküldött jelentésekben kite
endő azon nap, melyre a nyugta utólagosan 
be fog küldetni.

A büntetéspénzek behajtásánál szem- 
előtt tartandó, hogy az utólagos mentség a 
mulasztók részéről csak is orvosi bizo
nyítvány alapján vehető figyelembe, miért 
is a község lakéi előre figyelmeztetendök, 
hogy gyermekeik megbetegedése esetén 
azonnal tegyenek jelentést az illető tanító
nál. — A pénzbírság alól csakis azon sem 
ingó sem ingatlan vagyonnal nem biró mu
lasztó gyermek szülei mentetnek fel, kik 
számára a község a lelkész áltál is alairt 
szegenysúgi bizonyítványt állít ki, ez eset
ben azonban az illető szülőkkel a reájok 
rótt pénzbírság valamely közmunka telje
sítéssel rovandó le, vagy a kik gyermekü
ket egy fél geogr. mértföldnél nagyobb 
távolságról iskoláztatják.

A kir. adófeliigyelő jelentése.

Január hóban egyenes adó czimén b>*  
I folyt 21895 frt 22' ,, kr., hadmentességi díj 
I czimén 1175 frt 84 kr. *

A jasztraliai körjegyzőséghez tar;azé 
10 községre nézve az általános adófelszá»»- 
last a vezető szaintiszt foganatosítja, fűi 
községek háztartásának rendezetlen volta, 
a községi adónak önkényen alapuló kive
tése es azoknak beszedése körüli visszaélé
sek valamint a hamis adatokra fektetett 
község, számadásokkal a községi alapok 
korul elkövetett, a szegény népet tönkre 
tevő súlyos visszaélések konstatáltalak. _
Ezek következtében a körjegyző állásától 
felfüggesztett.

A közigazgatási bizottság ezenkívül a 
kovaesi-i rom. katli. elemi iskolánál lefog- 
alt tiltott térképet, valamint a felfalni rom 

kath. iskolánál lefoglalt tiltott tankönyvet 
oly megkereséssel küldte át a kir. törvény
székhez, hogy a tiltott taneszközök hasz
na o. ellen a bünfenyitő vizsgálatot meg
indítsa. „ . °

kz osztrák-magyar-német szövetségi 
szerződés szövege.

Tekintve azt, hogy () Felségeik Auszt
ria Csaszara, Magyarország Királya és a 
Nemet Császár, Poroszország Királya eluta- 

i sithatatlan fejedelmi kötelességüknek kell, 
j kegy tartsák, miszerint országaik biztonság 

garol s népeik nyugalmáról minden körül- 
; menyek között gondoskodjanak ;

Tekintve azt, hogy ezen kötelességet 
mindkét uralkodó, valamint az elébb fjnn- 
állott szövetségi viszonyban, úgy most is 

[ birodalmaik szoros összetartása által köny- 
nyebben es hathatósabban fogja teljesíthetni;

lekintve végül azt, hogy Ausztria- 
Magyarország és Németország benső csat
lakozása senkit sem fenyegethet, de igen 
is alkalmas arra, hogy a berlini szerződés 
alkotta európai békét íuegszilárditsa^

(I l ^elsegeik Ausztria Csuszára. Alagyar- 
ország Királya és Németország Császára, 

; e^yinasnak ünnepélyesen fogadván, hogy 
tisztán védelmi egyezségüknek támadó jel- 

i leget soha és semmi irányban nem akarnak 
kölcsönözni, elhatározták, lmgy béke- és 
kölcsönös védelmi szövetséget kötnek, mely 
végből kinevezték teljhatalmú megbízottja
ikat és pedig: J

O 1*  elsége Ausztria Csuszára, Magyar
ország Királya.

Csik-szent-kiralyi és kraszua-horkai gróf 
Andrássy Gyulát, valóságos belső titkos 
tanácsosát, a császári ház és a küliigyek 
miniszterét, altábornagyját stb. stb.

<) Felsége a Német Császár.
yil*  Beüss Henrik herczcget, rendkí

vüli és meghatalmazott nagykövetét stb. stb., 
kik Bécsben a mai napon összeülvén 

és jóknak s helyeseknek talált megbízó 
leveleiket kicserélvén, megegyeztek, a mint 
következik :

szerencsétleneknél a nevelés liiánva vagy 
éppen a rossz nevelés, rossz jiélda, romlott 
társaság és egyéb körülmények, mig végre 
•zen falak közé élő sirba temeti a társa
dalom.

(Folyt, köv.)

Csendes ház.
Távol tőlünk, messze, messze,
Árnyas erdős, kis ligetbe’ 
Van egy kis ház nádfedeles, 
A milyet bns, fáradt lelkem, 
Oly régóta vágyva keres.

Lakik abban egy kis lányka,
Tavasz szerény ibolyája.
Szolid, csendes, mint az angya 
Nincs meg annak szive lelke 
Megrontva gőg, s hiúsággal.

Egyszeriicske, a termeszét
Rája őszinte szint vetett,
Minden szava, gondolatja, 
Olyan mintha a termeszét 
Azokban ránk mosolyogna.

Ha az a ház enyém volna, 
Lelkem, jaj! de megnyugodna. 
Ha olyan kis lányt bírhatnék, 
Elhagyva a nagy világot, 
Istenein, de boldog lennék!

V. István.

Az állatok országából.
— Allegorikus karczolatok. —

-A- csigra,.

A természetnek egyik legsajátságosabb 
alkotása a csiga. Alakja, természete, szo
kása, a hány példány, annyiféle.

Az egyik szereti a napos időt, a má
sik az árnyékot. Egyik nagy erejével di
csekszik, a másik őszintén bevallja, hogy 
magával jótelietetlen. Valamennyinek közös 
tulajdonsága különben az, hogy fölötte fé
lénk, még egy gyenge fűszáltól is meg
riadnak, s bevonulnak az odúba. Biz ez 
Ment valami dicséretes tulajdonság.

Az allatország óriás nagy seregében 
leglassubb a csiga. Minden lépése előirá
nyozva, kiszámítva van. Csöndes, hangja 
nincs, ntja nesztelen. Tudomást életükről 
csak azok vesznek, kik vagy inyenezsé”*-  
ből, vagy kényszerűségből rájuk vannak 
utalva. (En is csak úgy véletlenségből 
akadtam rájuk, de aligha meg nem bánom, 
hogy tanulmányoztam őket. (Kitűnő türe
lemnek és angol hidegvérnek kell annak 
lennie, ki az ő lassúságukat bevárni képes.

Egy sajátságos tapasztalatom van ró
luk, s ez az hogy leglustábbak a barsme- 
gyeiek. Láttam egy pár példányt, nem spi
rituszban, hanem élve, más vármegyéből, 
de azok jóval gyorsabbak, mint a mieink. 
En ugyan nem tudom, hogy mi ennek az 
oka, nem is kutatom, ott vaunak a termé
szettudósok, majd felhívom figyelmüket e 
sajátságos tünneményre.

A lassúság nem épen kedvező tulaj
dona mellett van nekik egy rendkívüli tu
lajdonságuk is, t. i. módnéikül erősek. A 
barsmegyeiek azonban ebben is kivételek. 
O ezek valóban excentricus csigák, s hogy 
miért? ezt megmagyarázni ismét a termé
szettudósok lesznek hivatva. Némely csi
gafaj oly erős, hogy hátán viszi a házát.

Van-e olyan ember, pedig az ember 
állítólag teremtés koronája, a ki a házát 
elbírja a hátán ? 1

Sok erős embert láttam. Láttam olyat, 
ki megbirt egy akó bort, elbírt egy hordó 
sört, megbirkózott egy rendkívüli nagy 
sonkával, de olyat, ki felemelte és vitte a 
házát, még nem láttam.

De beszéljünk hazánk csigabigáiról ál
talában. Hazánk területén élő csigabigág- 
nak több osztálya van. Ezeket az osztá
lyokat elkeresztelték a laikusok, nem úgy 
hívják őket, mint azt a hivatottak meg
határozták.

Az egyik osztály tollal, papírral s tin- | 
tával él. Előirányzatokkal, összeadás, kivo - i 

nás és kormányzással; illetve administrati- 
óval, foglalkozik. Fontos, illetve kilogra- 
mos kimért lépésekben, a mennyit halad 
ma előre, ugyanannyit halad holnap hátrafelé.

Ez az osztály igen sok ügyes-bájos 
dologgal foglalkozik, s e sok bajos ügy
ben is megtartja őseitől öröklött elveit ren
dületlenül, melyek között excellál ez : „las
san járj, tovább érsz." Ezek foglalkoznak 
speciális ügyekkel is, de jaj azon ügynek, 
mit rájuk bíznak. Az pedig, ki ügyét rá
juk bizta, fizessen meg, ha jót akar a sír
ásóknak, megtanulván azt, hogy ügye, ásó 
kapa nélkül is úgy ei van temetve a csigák 
lomtárában, hogy csak a feltámadáskor lát 
újra napvilágot, ha ugyan lesz feltámadás.

A csigák ezen osztályának igen sok 
válfaja van. Valamint a nagyság szerinti 
fokozat is igen különböző. Itt varrnak : T. 
ez. csigák, ezek a legkisebbek. Azután 
Tek. majd fő és al, valamint tiszteletbeli, 
segéd és főcsigák. Vannak még Nagys. és 
Mélt. csigák is, ezek már rémitö nagyok, 
valóságos tengeri csigák szárazföldön, azon
ban a házukat ezek sem bírják el, hanem 
nem ritkán egész vármegyékkel megbir
kóznak.

Ezeknek a csigáknak szenvedélyeik is 
vannak. Hja 1 a szenvedély utat tör ma
gának a csigák közt is. Ilyen szenvedély 
a vadászat, valamint nagyon szeretik a 
„tök“-öt, meg a „makk“-ot, nem ellensé
geik a „zöld“-nek sem.

Közös nevük : nemzetes uraimék a „vár
megyén".

Van a csigáknak egy másik osztálya, 
ez is papit*  és más Írószerekkel él, mint 
amaz, hanem ezek a „király nevében" 
pusztítják a papirost. Ezek pontosak a 
pedantériáig, a szőrszálat 4—8—16 felé is 
elhasitják, aztán azt egyenként készítik 
pipaszárnak, s igy keresik az igazságot, s 

mire megtalálják, annak már régen kitörőt t 
a nyaka.

Ezeknek is van szenvedélyük, szere
tik a szőlőlevét, az árnyékot, s a pipa
szár sütésben elfáradt tagjaikat a hegyol
dalban megpihentetik. Munkával csak ad
dig foglalkoznak, mig meleg nincs, aztán — 
ki a zöldbe !

En ezeket a csigákat nagyon tiszte
lem, csudalom is, hogy a közvélemény 
olyan közönséges nevet adott nekik mint: 
„birák urainték."

’uásik osztálya meg honi csigá
inknak, azon kiváló tulajdonsággal bir, 

minden állatok közt a legerősebb 
emésztő szervekkel rendelkezik. Ez az 
osztály kőszenet eszik, gőzt, meg forró 
vizet iszik rá. Borzasztó, de igaz ! Brrr!

Első tekintetre í gy látszik, hogy ezek 
gyorsabbak mint amazok, hiszen gőzerővel 
táplálkoznak, de ez csak látszat. Hiába, a 
csiga természet, bármivel táplálkozzék is, 
nem tagadja meg önmagát. . .

Ez az osztály szállítással foglalkozik. 
Sokan igénybe vennék, de azt mondja rá
juk a ki utazni akar: „köszönöm, nem 
kérek belőle, mert nagyon sietek." Aztán 
pedig elindul per — gyalog.

Ezeknek a lassú csigáknak a neve: 
„vicinális vasutak."

Ugyan, kérem, nem tenne hasznos szol
gálatot ezeknél a csigáknál a tüzes. . . . ! ?

Szecsöcll.

Gondolatok.
Irta: Six Xjeozi.

A bolondságot követi a szégyen, a 
haragot lelki felindulás.

* _ **
A harmat cseppjei, melyek a virágról 

a földnek kebelébe esnek — édesek, de ennél 
édesebbek a szánákozó’.iak könycseppjei.

* **
Eszünknek legnemesebb ténykedése, 

hogy teremtőjének munkáit megtanulja.



I. c z i k k.
Ha a magas szerződő felek várakozása 

és őszinte oliajtasa ellenére a két birodalom 
valamelyike Oroszország részéről megtá- 
madtatnék, a magas szerződő felek kötele
sek egymást birodalmaik összes hadi ere
jével támogatni s ehhez képest a békét 
csak közösen és niegegyezöleg kötni meg.

II. c z i k k.
Ha a magas szerződő felek egyikét 

valamely más hatalom támadná meg, a má
sik magas szerződő fél ezennel kötelezi 
magát, hogy a tárnádéit magas szövetségese 
ellenében nemcsak segíteni nem fogja, ha
nem legalább is jóakaróan semleges állást 
foglal szerződő társával szemben.

11a azonban ily esetben a támadó hata
lom Oroszország részéről, akár tettleges 
közreműködés alakjában, akár oly katonai 
rendszabályok által támogattatnék, melyek 
a megtámadott félt fenyegetik, a teljes 
haderővel való kölcsönös segélyadásnak a 
jelen szerződés I-ső czikkében megállapí
tott kötelezettsége ezen esetben is azon
nal hatályba lép és a két magas szerződő 
fél hadviselése ekkor, is közössé válik a 
közös békekötésig.

III. c z i k k.
Ezen szerződés, békés jellegéhez ké

pest és hogy minden félremagyarázás kizá- 
rassék, mindkét magas szerződő lél részé
ről titokban tartandó és valamely harmadik : 
hatalommal csakis a két fél beleegyezésé- I 
vei és különös megállapodás korlátái kő- ] 
zött közölhető.

Az alaxandrotvoi találkozás alkalmával | 
II. Sándor császár által nyilvánított érzüle
teknél fogva, mindkét magas szerződő fél 
azon reményt táplálja, hojry Oroszország 
hadi készületei fájok nézve valósággal : 
fenyegetők nem lesznek s ennélfogva okot 
a közlésre jelenleg nem látnak. Ha azon
ban e reményük, várakozásuk ellenére, té
vesnek bizonyulna, a két magas szerződő 
fél loyalitásbeli kötelességének fogná is
merni, Sándor császárral legalább is bizal
mas módon tudatni, hogy az egyikük ellen 
ejtett tárna iást kény teleitek volnának mind
kettejük ellen intézettnek tekinteni.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak 
ezen szerződést sajátkezüleg aláírták és 
pecsétjeikkel ellátták.

Kelt Bécsben, 1879. évi okt. hó 7-én. 
(P. H.) Andrássy s. k.
(P. H.) VII. R e u s s Henrik s. k.

Különfélék.
— A honvéd- és polgári lövészegylet 

tánczestélye Léván, f. hó 11-én az. „Orosz
lán11 vendéglő valóban csinosan díszített , 
termeiben a ritka jó kedélyességnek és 
Ízléssel párosult elegancziának hódolva, - 
szépen sikerült. Az estély a farsangnak 
nemcsak legelegánsabb, hanem legsikerül
tebb estélye is volt, melyen a város és 
vidék intelligeneziájának nagy része jelen 
volt. A sikerért mindenesetre a rendező- I 
séget illeti az elismerés, mely páratlan és I 
fáradhatlan igyekezettel vezette keresztül i 
az estélyt. — Az első négyest 30 pár I 
tánczolta. — A vig s kedélyes hangulatban I 
szórakozók és mulatók koszorújában ott I 
voltak : Becseyné, Boleman .Józseféé, Bot- ! 
ronkainé, Czirok Jánosné, Fabrricziusné, 
Farkas Orbánná, Hackensehmidtné, Halb- 
virthné, Kabináné, Karácsony iné, Kern Al- 
bertné, Leidenfrost Aurélné, özv. Levatich 
Mártonná, Mailáth Istvánná, dr. Pólyáné, 
Ptitznerné, Pollákné, Rónayné, Szabó Lajosné, 
Swarez Ferenczné, Szedlácsekné, Squorné és 
Vosztruháné; továbbá : Boleman Karola, 
Fabriczius Ilona, Kabina Kamilla, Kará
csonyi Aranka, Kolibal Anna, Leidenfrost i 
Aranka, Miczi és Paula, Levatich Irma, | 
Leyrer Stefánia, Mailáth Biri és Mariska, | 
Pólya Olga, Pollák Mariska, Rónay Alma 
és Ilonka, Sembery Erzsi, Squor Gizella, 
Szabó Ilonka, Szecsányi Juszta, Szilassy 
Mariska, Vosztrulia Irén, stb.

— Kuliszeky Ernő, Barsvármegye buzgó 
kir. tanfelügyelője tegnap érkezett váro
sunkba, hogy a helybeli iskolákat megláto
gassa. Üdvözöljük őt körünkben !

— Vasúti közlekedésünk a hó okozta 
akadályok miatt egész héten szünetelt. Ma 
egy hete ment ugyan Csatára vonat, de 
azóta sem lefelé, sem felfelé nem közle
kedtek a vonatok. Az akadályok még min
dig nincsenek elhárítva s igy nem bizonyos, 
hogy mikor fog újra megnyílni a közieke- ; 
dés. Postánk is rendetlenül érkezett egész 1 
héten. A hírlapokat többnyire más- vagy I 
harmadnapra kaptuk meg.

— Tűzoltó-egylet Aranyos-Maróthon. 
Örömmel vettük aranyos-maróthi levelezőnk 
ama tudósítását, hogy ott a tűzoltó-egylet 
tényleg megalakult és e hó 4-én tartotta 
meg közgyűlését, mely alkalommal a tiszti
kart is megválasztó. A gyűlésen Kosz
tolányi Aurél elnökölt. Parancsnokká 
Bittó Károly választatott; megvá
lasztattak továbbá a tisztikarba : Rakovszky 
István, Mazsáry János, ifj. Kriszti József; 
orvossá dr. Franko, pénztárossá Kinézel 
Károly, szertárnokká ifj. C'sepela Karoly. 
Választmányi tagok lettek : Kosztolányi 
Aurél, Znamenák Sándor, dr. Belicza Pál, 
Truszka Károly és Steiner Adolf.

I — A körmöczbányai magyar egyesülő 
— mint levelezőnk írja — f. hó 1-én 
helybeli polgári menedékház javára igei 
sikerült calicot-bált rendezett. Disztinguál

; közönség töltötte meg az itteni községi is 
koláö díszes nagytermét és fesztelen jó 
kedvvel mulatott egész kivilágos kivirrad 
tig, miután a tánezrend utolsó betűjéig 1 

j volt tánczolva. A .hölgyek csinos piros é 
I sötétkék szinti sa’os calicot-toilettben ]e 
1 lelitek meg, kiknek névsorát a következők 

ben adjuk; Aschner Iima, Bada Emília 
I Baánne, Buday Irén, Burda Janka, Cha 

bada Adél, Horn .Margit, Hellvigh Gizella 
Kovács Ilka, Kivinni Irma, Langfelder Vil 
ma, Privorszky Stefánia, Ruzsicska nővérek 

i Selírőder Ida, Skrbekné, Schempek Albin 
I A számadásokban : a) Kiadások : összesei 
i 134 frt 49 kr. L) Bevételek: jegyekbö 
! 121 frt 50 kr., egyebekből 12 frt 99 kr. 

összesen 154 frt 49 kr., s igy a kíadásol 
és bevételek egymást teljesen fedezik. Fe 
lülfizettek : Mélt. Bende Imre ur 10 frt 
Bittó Gyula 1 frt, Dr. Langfelder Adolf í 
frt, Joerges Ágost 1 frt, Polinszky Ágost 
irt, összesen 15 irt, mely összeg rendelte 
tése czéljara jutott, Jogadják a nemeslelki 
adakozók a legszívesebb köszönetét.

— Tánczestélyek. A rövid farsangja 
czára Lévan egymást követik a mulatság ok 
A közönség Kedvere kimulatliatja mayát ; 
sok tánczestclj en. Ma a czizmadia-ipartár 
sulat rendezi bálját az „Oroszlán11 vendégli 
nagytermében, melyre a beléptidij: sze 
“‘ébjegy 80 kr., családjegy 1 frt 50 kr 
Az estély kezdete esti (> óra. - A tiszti 
jö.edelem a lévai „hajadon leányok11 zászló 
játiak alapjára lesz fordítva. — Kedden, f 
hó 14-én, a lévai földbirtokos polgárság < 
ref. toronyóra felhúzásának felsegélyezésén 
tart tánczu.ula tságot az „Oroszlán"-ban 
melyre a beléptidij szeméiyenkint 50 kr 

Hymeil - Baross István hont 
megyei szolgabiró eljegyezte Gaál Mariski 
kisasszonyt, Gaál Ferencz viski földbirtokot 
kedves leányát.

— Zeneestély. Az ar.-maróthi m. kir 
allami elemi és felső leányiskola tantestü 
lete folyó évi febr. 13-án Ar.-Maróthon i 
Kaszinó termeiben tánczmulatsággal egybe
kötött jótékonvczélu „Zene-estelyt“ rendez 
Kezdete esti 7',, órakor. Helyárak : Ülőhely 
I—III. sorban 2 frt, IV—V. sorban 1 frt 
50 kr., a többi sorban 1 frt. Állóhely 6(; 
kr. A tiszta jövedelem az ar.-maróthi állami 
felső leányiskolában a Zongora-alap javára 
fog fordittatni. Az estély műsora: 1. „Faust- 
keringő11. Átírta Liszt Ferencz. Zongorán 
előadják Simonyi Elemérné úrnő és Szeidl 
Mariska k. a. 2 „Anna keserve11. Irta Jó
kai Mór. Szavalja Máriássy Sarolta k. a. 3. 
Ária a „Troubadoui“-ból. írta Verdi. Énekli 
Fejes Elekné úrnő. 4. „Magyar ábránd". 
Irta Benkovich 8. Zongorán “ előadja Bel- 
csak László ur. 5. „A humoros világnézet
ről". Irta és felolvassa Dente Károly ur. 6. 
„Sóhaj", duett. Irta Mendelssohn. Éneklik 
Binder Flóra és Máriássy Sarolta k. a. 7. 
„Éji látogatás", melodráma. A költeményt 
irta Gyulai P. Szavalja Szabady Elvira k. 
a. 8. „Magyar népdalok". Énekli Fejes 
Elekné úrnő. 9. „Rachel siralma". Irta 
Alany .János. Szavalja Dr. Botka Győző ur.
10. „Mazurka . Ira Leidenfrost A. Zongo
rán előadja Belcsák László ur.

— Vasutugy. Az ipolyság-b.-gyarmati 
vasút ügye — mint értesülünk — ott akadt 
meg, hogy a Hont vármegye által megálla
pított 21,000 Irinyi hozzájárulási összegről 
szóló vármegyei végzés hibásan volt forniu- 
lázva s mint ilyen a belügyminisztérium 
által nem hagyatott jóvá.

-- Püspökség Budapesten. Budapes
ten minden van, csak r. katli. püspökség 
nincsen, a mi méltán megilletné a fővárost. 
Most azt írjak a lapok, hogy a legmagasabb 
s legilletékesebb körökben foglalkoznak 
ezen ügygyei s igy hihető, hogy rövid idő 
alatt a főváros is püspöki székhely lesz.

— A magyar hírlapirodalom Í888 bán. 
Id. Szinnyei József összeállította a „Vasár
napi Újságban" a magyar hírlapirodalomról 
gondosan gyűjtött adatait. Megjelent 1888. 
újévkor összesen 561 hírlap és folyóirat, 
huszonkettővel több, mint 1887. elején volt. 
Politikai napilap 21, pol. heti lap 41, ve
gyes tartalmú képes lap 3, egyházi és is
kolai 38, szépirodalmi és vegyes tartalmú 
13, liumorisztikus 11, szaklap 110, vidéki 
nem politikai 130, hirdetési 5, folyóirat 
153, vegyes melléklap 36.

— Kétszázezer forint jótékony czélra. 
Majthényi Ottó báró, kinek haláláról la
pun1; is megemlékezett, kétszázezer forintot 
meghaladó vagyonát teljes egészében köz
művelődési, tudományos és jótékony ezé- 
lokra hagyta végrendeletében. E végren
delet nem lepte meg azokat, kik a bárót 
ismerték, a ki — előhaladott kora daczára 
— utolsó éveiben a budapesti tud. egye
tem bölcsészeti szakának egyik legszorgal
masabb látogatója volt. A végrendelet 
végrehajtásával a báró négy barátját bizta 
meg, kik az összeget fel fogják osztani 
saját belátásuk szerint. A báró rokonai, 
mint hírlik, meg akarják támadni a vég
rendeletet.

— Egy kis csillagászat. Február hó
napja nem nyújt nevezetesebb csillagászati 
tüneményeket. Részleges napfogyatkozás 
volt ugyan tegnap, de ez nálunk nem volt 
látható, csak a déli sarkvidéken. A nap 
hossza l én 9 óra 30 perez volt, vagyis 

reggeli 7 óra 28 perczkor kelt s d. 4 óra 
59 perczkor nyugodott. A hó végéig a 
nap 1 órát és 20 perczet nő, vagyis 29-én 
reggeli 6 óra 44 perczkor ke) s d. u. 5 
óra 42 perczkor nyugszik. Veszedelmes na
pokat jósol Falb Rudolf, a hires csillagász, 
mára és 27-ikére. Az első nap az újítóid
dal, a második a holdtöltével esik egybe.

A szülők figyelmébe. Verebélycn f. hó 
5-én egy anya főzés közben a sutra tette 
föl másfél éves fiát, liosrv ne lábatlankod- 
jók neki. Hogyan, hogyan nem, egyszer 
csak lezuhant s forró vízzel teli nagy fa
zékba esvén, annyira leforrázta magát, 
bog; y másodnapra meghalt. Verebélycn ez 
nem első eset; de nagyon is óhajtandó, 
hogy utolsó legyen!

— A petróleum javítása. A silányabb 
petróleum a mellett, hogy rosszul ég, bü
dös is. Mindkét bajon úgy segíthetünk, 
hogy a petróleumot használat előtt meg
szűrjük. A szűrés legegyszerűbben úgy tör
ténik. hogy egy tiszta üvegbe tölcsért du
gunk, ebbe vászondarabot teszünk s a pet
róleumot beleöntjük. A petróleumban levő 
piszkot a vászondarab nem bocsátja át. Ha 
a lámpa olajtartójába vastag gyapjufonalat 
teszünk, ez is sok piszkot szí ki a petró
leumból.

— Rövid hírek. — Kisfaludy-ünne 
pélyek. Kisfaludy Károly születésének szá
zadik évfordulóját nemcsak a fővárosban, 
hanem az ország több városában is meg
ünnepelték. — Nagyváradon nöipariskola 
létesítésén fáradoznak, melyben a legfon
tosabb női iparágakat s nehány elméleti 
tárgyat tanítanának. — Zágrábból az a 
hir, hogy Zajezdában (Varasdm.) kitört az 
éhtifusz. — A bolgár fejedelem ellen me
rényletet terveztek. A vasút vonalon fel
szedték a síneket, de a vonatvezetö észre
vette a bajt s megállítván a vonatot, sike
rült a fejedelem életét megmenteni. — 
A német birodalmi gyűlés a képviselői 
mandátumot 3 évről szintén 5 évre akarja 
meghosszabitani. — Pozsony közelében nagy
mennyiségű dinamitot és egy szál gyujtó- 
kanóczot találtak elásva. — A német trón
örökös torkában a hét elején újabb daga
nat támadt, mely miatt légcső metszést haj
tották rajta végre.

APRÓSÁGOK.

— Rovatvezető Zuhany. —

Megsértett hiúság. Férj: Ah, mily 
szép ez a tengerMondhatom, hogy nincs szebb és 
elragadóbb a végtelen tengernél ! — Nő: Ugyan, 
Károly, hogya lehetsz ily udvariatlan?

Irigylésre méltó. E in ni a: Mi a vőlegé
nyed? — A u n a : Végrehajtó. — E in m a : Oh, te irigy- 
lésrcinéltó, most benneteket ingyen fognak Jiczitálni.

M a 1 i c z i a. — Ejnye, de kicsipted magadat 
Móricz! Talán akadt valami állásod? — Beléptem 
egy bank-üzletbe. — Fjjel ?

Sok farkas.
Farkas imitt, meg amott jár a szőlők — s a mezőben ! .

Bár maga nem; de igen, látszik a lábanyoma. — 
Kérded : miért „kullog sok fark a s a k e rtek

[a 1 a t tu ? . . Mert
Sok, sok a pinczebarát s igy s o k a n „emlegetik-.

Luna.

LEVELEZÉS.

Verebély, 1888. febr. 9.

Tek. Szerkesztő Ur !
Ezennel van szerencsém a verebélyi 

községi elöljáróság február hó 6-án végbe
ment választásáról tisztelettel értesíteni.

Jelzett napon délutáni 2 órakor jelent 
inog a zsúfolásig megtelt gyüléstereinben 
járásunk szeretve tisztelt főszolgabírója, Zon- 
gor János ur s elfoglalván elnöki székét, 
rövid, de magvas beszédben ismertető az 
egybegyűltekkel a mai összejövetel fontos
ságát, felhivá, hogy a kijelölt három egyén 
közül válasszanak maguknak bírót. A je
löltek : \ an dér Becke Imre, Selnvarcz Já
nos és Gálik Adolf urak. — Ezek közül 
közfelkiáltással Van dér Becke Imre Vere
bély nagybirtokosa lett városi bí
róvá megválasztva.

Schvarcz János, ki a városnak 28 éven 
át mint kilósok jó szolgálatot tett, mintegy 
érdemei jutalmául a pénztárnoki tisztség
gel lett megbízva.

Törvénybiró vá Tóth (bóger) János 
választatván, a város csak gratulálhat ön
magának.

Adjon az Ur a megválasztottaknak 
kívánatos bölcseséget, erőt és kitartást, 
hogy városunk javát óhajtva, azt óhajtott 
mértékben fel is emeljék !

A tek. Szerkesztő urnák stb.

Verebélyi.
II.

Ujbáya, 1838 . febr. 8.

Tekintetes Szerkesztő Ur !
Vau szerencsém tudomására hozni, hogy 

az újbányái casino egylet f. évi február 
2-án tartotta meg évi rendes közgyűlését, 
melyen nemcsak az egylet bel, hanem au- 

nak kültagjai is szép számban voltak kép
viselve.

Valóban méltó elismerést is érdemel 
azon hazafias buzgóság, a melyet Újbánya 
szk. város értelmisége a kasino egylet fel
virágzása és a magyar nyelv terjesztése 
körül kifejt.

Ezúttal a f. évre tisztviselőkul a kö
vetkező tag urak választattak meg : Elnök : 
Királyfalvi Kraft Károly, — alclnök: Gaj- 
dossik Rafael, — jegyző, Bauer Gyula, 
— pénztárnok Koperniczky József, — 
ügyész: Dr. Balbach Béla, — választmányi 
tagok : Baumann Samu, Chriastely Lajos, 
Ölük János, I’etykó Elek, Vagner János, 
A olánszky Ferencz, számvizsgáló bizottsági 
tagok : Strbik József, Villfiing Gyula és 
Czibulka Kálmán. Leltári bizottsági tagok: 
Kolczonay Kálmán, Palkovics Nándor és 
Gyermek János urak.

Hazafiul' üdvözletem nyilvánítása mel
lett stb.

Bauer Gyula
egyleti jegyző.

KÖZGAZDASÁG.

Az orvosok és a sósborszesz. Daczára 
annak a határozott ellenszenvnek, melylyel 
az orvosok mindenféle liáziszer ellen visel
tetnek, mégis alig van ház a fővárosban, 
melyben a sósborszesz egyenesen orvosi 
rendeletre ne volna otthon, mint olyan 
háziszer, mely csaknem nélkülözhetetlen. 
Hirtelen rosszullétnél, fej- vagy fogfájás
nál, náthánál, szemgyengeségnél, szaggatás
nál, csuzos bántalmaknál, taliát mind oly 
bajoknál, melyek a családokban gyakoriak : 
kitűnő hatással van. Rendkívüli szolgálatot 
tesz a Brázay-féle sósborszesz különösen 
faluhelyen, vagy ott a hol nem lehet gyor
san orvost kapni és pedig kitűnő szolgála
tot azért, mert a legkülönfélébb bajoknál 
azonnal lehet alkalmazni a hozzá tartozó 
használati utasítás szerint, melyben ponto
san le van írva, hogy mely baj ellen mi
ként kell alkalmazni. E kitűnő háziszer 
minden nagyobb füszerkereskedésben és 
gyógyszerésznél kapható a használati utasí
tással együtt. Óvakodjunk azonban az után
zatoktól és csak valódi Brázay-féle sósbor- 
szeszt fogadjunk el.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET

A „Magyar Sálon- február fiiíete, <lns tartaloai*  
mai és rémek illustrátiókkal már megjelent és kap
ható N y i t.r a i és T á r s a kőny vkereskede'sében 
Is é v á n, Ára 60 kr.

Jókai legújabb regényeinek Révai testvérek kiadá
sában most folyó „A három márványfej*  czimü müvé
ből most kaptuk .a 13 — 16-ig terjedő füzeteket. Vég
telenül nagy előny a magyar olvasó közönségre nézve, 
a midőn .a magyar regény irodalom ez utokrhetetleniil 
kimagasló művelőjének alkotásai könnyű szerrel, a 
legcsekélyebb áldozatokkal és a mellett páratlanul 
díszes kiállításban megszerezheti. Ep Jókai legújabb 
regényei, melyek közzé „A három márványfej- is tar
tozik, melyek úgy a tárgy érdekfeszitö voltáuál, mint 
eredetiségük, ragyogó stíljüknél fogja méltán sorakoz
nak a hetvenes évek alkotásaihoz, érdemlik meg azt, 
hogy minden magyar ház könyvszekrényén, minden 
magyar sálon asztalán azt a díszhelyet foglalják el, 
mely ugv írójuk egyéniségénél, mint irodalmi becsük
nél fogva azokat kétségtelenül megilleti. Jókai leg
újabb regényeinek füzetei 20 krjával kaphatók és 
Révai testvérek kiadóhivatala (Budtp sten, IV. Váczi- 
uicza 11.) szívesen elfogad egy negyed, fél, vagy 
egész évre szóló előfizetéseket is.

„Egyetemes Könyvtár.- Ez a czime azon közér
dekű irodalmi vállalatnak, melynek első hat díszesen 
kiállított kötetecskéjét kaptuk Gross Gusztáv győri 
könyvkereskedőtől, mint az Egyetemes Könyvtár kia
dójától. D:c3éretreméltó eszmét valósit meg a kiadó, 
ki olcsó 10 krajezáros füzetekben érettebb itjuságunk 
és a müveit nagy közönség kezébe hasznos, oktató 
és mulattató olvasmányt juttat. Ezen intentiójának
— mint az előttünk fekvő füzetek is fényesen igazol
ják — a nagy közönség fogja szakítani gyümölcsét, 
a hézagpótló és életrevaló vállalat olvasásával. Az 
Egyetemes Könyvtár szerkesztője: Dr. Ferenczy Jó
zsef az országos közoktatási tanács jegyzője, igazán 
műgonddal válogatta össze az első czyklus fuzetecs- 
kéit. A beküldött kötetekből ítéletet formálhatunk a 
vállalat becséről, mert ugv látjuk, hogy keretébe öleli
— a kibocsátott elörajzban foglalt Ígéretéhez híven
— a világirodalom elhunyt és élő jeleseinek munkáit, 
közöl szépirodalmi s népszerűén irt tudományos, köl
tői és prózai müveket, gyakorlati jelentőségű érteke
zéseket, magasabb színvonalú irodalmi dolgozatokat. 
A vállalat élő irói is irodalmunk díszei, számot tevő 
faktorai. Az első sorozat füzetei : Trefort Ágoston, 
Tolnay Lajos, dr. Ferenczy József. Sebesztha Károly, 
dr. Koltal, Virgil és Kölcsey (Parainesis) tollából ke
rültek. Kívánjuk, hogy hova előbb kiszorítaná a ma 
gyár olvasó kezéből K ‘klam vagy Maycr garasoskiad- 
ványait! Változhatatlan becsével és olcsóságával 
egyaránt reászolgál a művelt közönség pártfogására ! 
Az Egyetemes Könyvtár mindegyik külön külön 10 
kraczárért kapható minden hazai könyvkereskedésben. 
A kiadó (Gross Gusztáv Győrött) mutatványpéídányoK- 
kal is szívesen szolgál.

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: Kónya József, városképitány.

Búza: ni.-mázsánként 6 frt 20 kr, 6 frt 
50 kr. Kétszeres 5 frt 50 kr, 5 frt 70 kr. 
Rozs 5 frt. 20 kr. 5 frt 40 kr. Árpa 5 frt, 
70 kr, G frt — kr. Zab 5 frt. 40 kr. 5 frt, 
70 kr. Kukoricza 5 frt. 60 kr, 6 frt — kr, Bab 
8 írt, — kr. 8 frt. 50 kr, Lencse 7 frt 50 
kr, 7 frt 80 kr. Kőles 4 frt. — 4 frt 50 kr.
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III.

Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Korczendorfer Károly, mint Kor
czendorfer György örökösei megbízottja végrehajtató- 
nak Konc Jó séf és neje Tóth Ágnes végrehajtást 
szenvedők elleiii200 írt — kr, tőkekövetelés és járu-

Seidene Grenadine 95 kr.
li tatén; schwarz und farkig, versendet Kőben- stiick 
weise zollfrei das Fabrik Depót G. Henneberg (k 
k. Hoflieferant), Zürich. Mnstcr uingehend. Brief<; 
10 kr. I’orto.

I

i
lékai iránti végrel tajtási ügyében a lévai kir. járásbíró
ság területén lévő Léva mezőváros határában fekvő a lé
vai 2337 sz. tjkvben A -f- I.sorsz*  1607 helyrajzi 3.503 [j 
öl kiterjedésű fekvöségnek kiskorú Koncz Józsefet il
lető rész illetményért 208 frt kikiáltási árban;
továbbá a lévai 2116 Ívben A | I. sorsz, 1872/b. 
helyrajzi számú fele részben kiskorú Koncz József, 
másik fele részben pedig a társtulajdonos Zilay szül. 
Tóth Zsófia tulajdonát képező szöllö fekvőség egész 
kiterjedésére 136 frt kikiáltási árban, — továbbá kis
korú Koncz Józsefnek a lévai 2116. ívben A |- I. 
sorsz. 155 hélyr. 117. ősszeirási számú lakház és bel- 
telkébeui osztatlan fele rész illetményére 372 frt ki
kiáltási árban ugyanannak ugyanazon ívben A --J- -• 
sorsz. 1180. helyrajzi szánni fekvőségbeni osztatlan 
fele rósz illetményére 186 frt kikiáltási arbau ;
a égre ugyanannak a lévai 1527. ívben A | I, sorsz. 
1246 helyrajzi szánni 2*266  [Z kiterjedésű r t fek
vőségbeni 3;\ rész illetményére az árverést 330 írt
ban ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte s hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1388. évi február hó 27 ik napjának d. e. 10 órakor 
Léva mezővárosában a kir járásbíróság tlkvi iroda 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis a 2337 ívben A f- I. 
alattira 20 frt 80 kr. a 2116. ívben A |- 1. alattira 
szöllö fekvöségre 12 frt 60 kr. az A |- I alatti lak
házra 37 frt 20 kr. az Aj- 2 a rét fekvöségre 18 
frt 60 kr, és a lévai 1527 ívben A -|- I alatti fek- 
vőségre 33 frt o. é. készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november hó 1-én 3333 sz. 
a. kelt igazságiigyministeri rendelet 8 §-ában, kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni avagy a 1881. LX. t. ez. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előlegei eliielye- 
z sérül kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Kelt Léván, 1887. évi nov. hó 15. napján. 
A lévai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.

Gyenes József
kir. jbiró.

Én Csillag Anna,
185. cím. hoss u óriási L*  
reley hajammal, melyet z 
általam föltalált kenő s 4 
havi használata után nye
lem, mely megakadályoza 
a hajkihullást, elősegíti a 
hajnövést és erősíti a bí
bort, uraknál elősegít ey 
teijes erős szakálnövéí. 
rövid ideig való használt 
után a hajnak, valamint a 
szakáinak természetes szít 
és sűrűséget kölcsönöz s 
megóvja korai őszűléstöl 1 
1 gmagasabb korig. Egy k- 
csög ára 50 kr., 1 frt, 2 fii. 
Postával küldés napinkéi 
a pénz előleg*  s . J>eküld«:e 
vagy postantánvétel mellet 

az egesz világba.
CSILLAG éffTÁKKA,

Budapest, 
Király-utcza 2G.

i

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

t. ez. 102, §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy I 
a lévai tekintetes kir. járásbíróság 1887. évi 5303. ' 
számú végzésével Járdánházy Zsigmond felperes része- 
re Nagy Antal szódói lakos alperes ellen 800 frt. ! 
tőke követelés s járulékai erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és , 
450 frtra becsült szobai bútorok, lovak, ól, szekér, ko
csi, buzaszalma, széna, disznókból álló ingóságok nyíl-
váiios árverés utján eladatnak. .

Mely árverésnek 5303. sz. beküldését rendelő 
végzés folytán a helyszínén vagyis Szódón leendő , 
eszközlésére 1888. év február hó 23. napjának délelőtti 
10 Órája határidőül kitüzetik, oly kijelentéssel, hogy 
ezen árverés a fentebb jelzett ingóságok az 1881. évi 
LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek j 
készpénz fizetés mellett szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX. t. ez. 108. §-ában megalapított föltételek szerint ! 
lesz kifizetendő.

Ez árveréshez a ^enni szándékozók a kitűzött , 
időben a községi biró házánál elváratnak.

Egyúttal közzé tétetik, hogy mindazok, kik a 
lefoglalt tárgyakra tulajdon, vagy elsőbbségi igényt 
tartanak, igényüket az árverés megkezdése előtt auy- 
nyival inkább bejelentsék — mert különben a végreh. 
törv. 96. §-a kapcsában egyedül a vételár fölöslegére 
fognak utasitattatni.

Kelt Léván 1888. év február hó 8. napján.

Litassy Nándor
kir. bírósági végrehajtó.

rI A LEGJOBB
I Szivarkapapir

a valódi

Ót’ds hamisított yyái’tnuíny ellen!
E szivarkapapirt /’<,/,/ 

if/V/ I)r. Lipmaim E. A becsi egyetem ve
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész- 
segie nézve semmiféle ártalmas anyagot, ma
gában nem foglal.

FAC-smnjt DE i.»i<TiqüCTT« 17, rne Bérauger, a PARIS

L e v á d .

A cs. és kir. sa b.| I so magy. eredeti

TvTin.ek. PESTRE!*?

R/Tinek BECSBE 1 <P

1 mikor nálam minden elöpénz nélkül

( gW 50 krajezáros reszletfizeétsre
< H0WE-, ANGER-, SINGER-, WEHLER-WILSON

GÉPEKET
1 5 évi jótállás mellett kaphtanak.

Családi ezélokra 5 évi jótállás mellett Singer-gé- 
peket ajánlok 36 írtért. Használt gépek becseréltetnek, 
vagy igazittatnak jutányos áron. Geptük, részek és CSÓ- 
nak raktáromon mindig találhatók.

187

' | 
l’eljesen jó karban levő s eszkö

zökkel felszerelt méhes 22 ingó és 6
I 

szalmakasban levő méhcsaláddal, üres 
méhkasokkal együtt a legjutányo- j 
sabb áron eladó.

Bővebb értesítést készséggel ad a 

tulajdonos

Makay Sándor.

I
I

selmeczí Dipa- es pípaszar-gyára
Takács Vendel G.

Zólyomban, Selmecz mellett.

Legjobban ajánlja ujszerkezetü kizá
rólag szabadalm.

„egészségi patent-pipáit" 
minden ily „patent pipán**  az orszá
gos czimer aranyban és a „szabada
lom1* szó van bevésve. Képes minta
lapok és árjegyzékek kívánatra bér

mentve küldetnek.

Haszonbérbe acLétsi Hirdetmény,
Néhai öreg Szabó János örökösei, és Berinkey Béla tulajdonát képező 

azon szódói ingatlanok, — melyeket jelenleg Eggenliofer János ur haszon
bérel, — 1888-ík vi Sz.-Mihály napjától hat évre haszonbérbe adandók. — 
A bérleni szándékozók, alulirttal Komáromban értekezhetnek és szerződhetnek.

Komárom, 1888 évi Január 10-én.
BERINKEY ANTAL

ügyvéd.

A lévai takarékpénztár részvénytársulat 
mérleg számlája.

TARTOZIK. 1SS7. deexemtex Ixó 31-éxi. 1-!■ i ■ t-t-r .

F. k. 
lap Vagyon: frt. ' kr.

1
frt. kr. F. k. 

lap Teher: frt. kr. frt. kr.

185 Pénztári készlet........................................ 19762 62 181 ■ Alaptőke 500 drb. részvény után . 31500
18G Váltó-tárcza.............................................. 321451 182 i Tartaléktőke.............................................. 20000
187 Jelzálog kölcsönökben............................. 502653 88 170 1 Betételek könyvecskékre....................... 831751 07
188 Zálog előlegekben................................... 21067 05 194 | Intézeti elfogadványok............................. 20000

19 Értékpapírokban......................................... 992 50 213 Fel nem vett osztalék 1883. évről . . 14 __
208 Előleg és perköltségekben .... 240 40 148 1 „ „ „ , 1884. „ . . 28 —
192 | Intézeti ház.............................................. 75000 — 165 n n r> n 1885. „ . , 28 _
193 | Helybeli nüegylet......................................... 6000 — 196 n » n f> 1886. „ . . 392 462

Egyenlege a folyó és jövő üzletéveket Intézeti ház alap . . : . . . . 14343 19
illető kamatjövedelmeknek : 143 Nyugdíj alap............................................... 7067 59

55 Váltó kölcsönök után lejárt de be nem 164 Vreszteségi tartaléktőke alap .... 3163 31
fizetett kamatok................................... 1461 49 214 Részvénytöke kiegészítési alap . . . 1500

57 Ingatlan kölcsönök után lejárt de be 121 Ki nem fizetett jótékonyczélu. ada-
nem fizetett kamatok....................... .. 7729 40 59 62

53 Zálog kölcsönök után lejárt de be nem , 142 Zálog eladási fölösleg.............................. 153 47
fizetett kamatok................................... 413 43 209 1887. évi nyeremény.............................. 19442 91 i

9604 32
52. 54. Kölcsönök után 1888. évre előre be-

56. fizetett kamatok................................... 8930 51 673 81 \
134 Intézeti elfogadványok után előre ki-

fizetett kamatok................................... 174 10 \
51 Hátralékos lakbérekben....................... 51 25 \ 1

140 Bútor és felszerelésekben....................... 1376 55 \
949443 16 i n 949443 16 !

1 1 i i

Léva, 1887. deczember hő 31-én,

Tazicsó IPéter s. k.
könyvvirő.

Heinxicii. Fexíncz s. k. 
pénztárnok.

Cselzey Flóx s. 
az igazgatóság elnöke.

k. Fxtercad.er _A_lajos s. k. 
főkönyvvezető.

I Ezen az 1875. évi XXXV1T. t. ez. 199. S. értelmében elkészített mérlegszámla alulírottak által a fő- és 
tetvén, beható vizsgálat után azokkal tökéletesen megegyezőnek találtatott.

mellékkönyvekkel niitideu részeiben összeegyez-7 arany és ezüst érmet 
nyert

legjcfoKÉZI HARMONIKA
Ariston. Eufonium. Melyfon, és 

ezek hangjegyei. 
Cziterák 8 frt 50 töl 80 

forintig.

Különösen ajánlja legújabb patent 
hangverseny cziteráit, mindennemű 
hangszereit, liegedü, fuvola, klari
nét, szájharmonikáit, occarináit, 
nélö albumait stb.

TRIMMEI. N. JÁNOS 
harmonika gyár es hangszer-raktár. 

bécb.
Képes árjegyzékek harmonika és hangsze 

rekről ingyen és bérmenive. — Színezett ár
jegyzékek ismételadóknak 1 írt előlegei be
küldés mellett.

4

13
♦

♦ 
♦
♦

ze-

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦

♦

♦

*

XZ olló Sándor s. k. 
felügyelő bizottsági tag.

Szak m á. r 37*  E a. d x • a. k.
felügyelő bizottsági elnök.

Cz ir o k János s. k.
felügyelő bizottsági tag.

A mérleg eredeti példánya a közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentésekkel együtt, a pénzintézet helyiségében naponkéut 
d. e. 9>-12 óráig megtekinthető.

mecs-ectvAs-
A lévai takarékpénztár részvény társulat XXII-ik évi rendes közgyűlését folyó 1888. évi márczius lió 18-án délelőtt 

9 órakor saját épülete tanácstermében fogja megtartani, melyre a t. ez. részvényesek ezennel meghivalnak.
T -Á. FI Gt- "ST -A- I :

1. Közgyűlési elnök és jegyző választása, s a jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentésével ; a mérleg megállapítása; a nyere

mény felosztása és a felmentvények iránti határozat.
3. Az igazgatóságnak és a felügyelő bizottságnak az alapszabályok 18. és 29. §§-ai értelmében s a 13. §. 2. pontjában 

körülirt szavazással leendő megválasztása.
4. Az igazgatóság elnöke évi fizetésének ; az alelnök helyettesítési dijának ; a felügyelő bizottság tiszteletdijának és a napi

biztosi napidíjnak megállapítása.
5. Az alapszabályok 16. §. értelmében netán beadandó indítványok tárgyalása.
Kelt Léván, 1888. évi február hó 9-én.

Az igazgatóság.
Kivonat az alapszabályok 13. § ából. A közgyűlésén csak oly részvényes gyakorolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt 60 nappal * részvény

könyvben re'szve'nyesként be vo't vezetve s ki ily tulajdonjogu részvényét a közgyűlés megnyitása .lőtt legalább is egy órával az intézet pénztáránál letéteraenyezte*

NYOMATOTT NYITRVI íh TÁRSÁ-nál Léván. 188S.


