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Az állategészségügy 
rendezése.

ii.
Az 1888. évi VII. törvén jrczikk 

az állategészségügy rendezésére az 
1874. évi XX. törvényczikket alapul 
elfogadván, ezen teszi meg a kor és 
viszonyok követelte intézkedéseit. Es 
ezt. csak örömmel fogadhatjuk, mert a 
régi törvény már sok tájékozást nyújt 
a hozott intézkedések keresztülvitelére, 
tehát nemcsak elméleti, hanem gyakor
lati szempontból is a legkönnyebben 
meghonosiUathatik.

Az állategészségügy vezetése a 
hivatok törvény szerint a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi miniszter 
köréhez tartozik (1. §.)

A törvény tiz fejezetben 160. §-ust 
foglal magában.

A hatóság a felügyeletet panasz 
bevárása nélkül is idönkint szemlék és 
vizsgálatok által gyakorolja. (3. §.)

Ragadós betegségben lévő vagy 
annak gyanújában álló állatoknak az 
országba behozatala vagy azon való 
átvitele tilos. (4. §.)

ügy hiszszük. hogy ezen intézke
désről nemcsak az országot, hanem a 
szomszéd államokat is — értesíteni, 
az innen eredhető bajok s kellemetlen
ségek elhárítása indokolja.

Hasznos háziállatoknak az országba 
való behozatala csak marhalevél mel
lett történhetik. A marhalevél a tulaj
donjog bizonyítéka mellett az egész
ségi állapot igazolására is szolgál azon 
megjegyzéssel, hogy a marha oly 
helyről jő, a hol és melynek haru.incz 
kilométernyi kerületében ezen állatra 
nézve veszélyes, ragadós betegség nem 
uralkodik s ugyan ily vidéken ment 
is át. A marhalevél — egészségi álla
potra nézve — csak tiz napi érvény
nyel bir.

A ló. szarvasmarha, juh. kecske 
és sertés -— régente csak a szarvas-

TÁRCZ A.

Amerikai párbaj.
Sokszor egy csekély szó, egy lábta

posás, egy gyenge lökés elég, miszerint egy 
feltűnni vágyó embernek alkuimat adjon 
arra, hogy kihívjon egy mi roszat sem 
gyanító egyént, Miután a „sértett" fél zaj 
kikerülése és a rendőrség beavatkozása 
nélkül óhajtja „becsületét" helyre hozni: 
amerikai párbajt ajánl, melynél a fehér 
golyó húzása szabadulást, a fekete golyó 
feltétlen halált jelez, melynek végrehajtása 
egy bizonyos határidőhöz van kötve. S ezt 
„amerikai párbaj“-nek keresztelte valami 
hitehagyott ember. Honnan eredt ez ? s 
hogyan plántálódott oly mélyen ó hazánk 
földébe ? Amerikában egyáltalában nem 
gyakorolják a párbajt, az amerikai párbajt, 
ezt a golyóhuzási gyerekjátékot, pedig ép
penséggel nem ismerik.

Az első amerikai párbaj után, 
melyet ittlétünk ideje alatt — mint az 
„Amerikai Nemzetőr" szerkesztősége irja — 
megbotránkozás mellett olvastunk a ma
gyar lapokból, azonnal titánná jártunk s 
minden körben tudakozódtunk, hol keletke
zett, mily forrásból eredt az amerikai pár
baj? Sehol sem tudtak kérdésünkre felele
tet adni. Az amerikai párbajt „Ameriká
ban" nem ismerik. Et ugyan csodálatosan 
hangzik, de tépy.

Az amerikai törvény még az egyenes 
párbajokat is, mely a ritkaságok közé tar*  

marha tartozott ezen rendelkezés alti 
— tulajdon átruházásnál vagy szállí
tásnál a belföldi forgalomban is, mar
halevéllel látandó el. Gazdaság üzésé- 
nél, legeltetésnél és usztatásnál a szál
lítás marhalevél nélkül történhetik. 
(8. §.) A marhalevelet azon község 
állítja ki. melyből a marha elhajtatik. 
A marhalevélen a község igazolni tar
tozik azt, hogy a község kerületében, 
valamint a szomszéd községekben sem 
uralkodik az illető állatfajra veszélyes, 
ragadós betegség. (9. §.) A marhaleve
lek bélyegesek, melyeknek alakja, ér
vényességi ideje és kezelése a minisz
térium által rendeletben határozta- 
tik meg.

Itt bizony felette kívánatosnak 
tűnik fel, hogy a marhalevelek bélyeg
nélküliek lennének, vagy ha már az 
állam ezen jövedelem nélkül nem lehet 
el, a minimumra redukáltatnának. mert 
a forgalomra nézve már azon költségek 
is, melyek a marhalevél kiállítása s 
kezelésére nézve megkívántainak, bé- 
nitólag hatnak a forgalomra, s érzé
kenyen érintik a különben is válságos 
időket élő mezőgazdászatunkat.

S ha a vad szállítására semmi 
egészségi levél sem kívántatik vagy 
az ipar produktumai e nélkül kerülnek 
a forgalomba, bizony ráférne mező- 
gazdászatunk produktumaira a minél 
olcsóbb s könnyebb forgalmi hozatal.

Az állatvásárokra szóló intézke
dések s rendelkezések, valamint a 
mészárosok, marhakereskedők, marha
hizlalókra, közvágóhidakra vonatkozók 
is mind olyanok, melyek a nagykö
zönség érdekeit, kellőleg felkarolván, 
hivatva vannak a közegészségügynek 
a legnagyobb szolgálatot tenni, s ha 
czélsz.erüen és szigorúan végrehajtat
nak, azt meg is fogják alapítani.

így a köz'ágóhidak rendeltetnek 
felállittatni minden oly községben, hol 
a húsfogyasztás jelentékeny, a hol is 
szarvasmarha csak a közvágóhídon 

tozik, egyszerű gyilkosságnak tekinti, sőt 
a segédeket is, mint a bűntény részeseit, 
gyilkossággal vádolja. Iit még a legelőke
lőbb gentleman körökben is boxolással old
ják meg a becsület kérdését. Az amerikai 
párbaj csak ökölviadalban nyer alakot ez 
országban.

E napokban is, egy tekintélyes pá- 
lyadij kitűzése mellett, két ökölvívó, név- 
szerint „Jeni" Smitl: és „Jack" Falion állt 
egymással szemközt a porondon. Tömérdek 
nép, köztük nagyszáma hölgy közönség, ki 
e fajta „mulatságnak" kedvelője, kíváncsian 
és telve várakozással nézte végige küzdel
met, mely 1 óra s 35 perez folyamáig tar
tott, mig végre a 73-ik összecsapásnál: 
Smitl: eszméletlen állapotban maradt a 
helyszínén.

Ily nemű mulatság itt, az elégtétel
adásra is használtatik. Ez, szó sincs róla, 
vad elégtétel, de vegyük tekintetbe azt, 
hogy solia sem végződik a legyőzött fél 
halálával; legfeljebb egy pár fog kihullása 
vagy egy szem kiütése szolgáltatja az er
kölcsi elégtételt a megsértett félnek, mely
ből kevés napok múlva, ha nyers osztrigát 
rak az ütött sebre, a harezban nyert kék 
foltok begyógyulnak s igy a családnak 
csak pillanatnyi aggodalma és nem örök 
gyásza van. A kenyérkeresőt nem viszi el 
az átkos fekete golyó; itt nem ismerik az 
annyi szép reményt, örömet és boldogságot 
szétdult végnapot, melynek elérkeztekor 
golyót kell röpíteni az egészségesen működő 
agyba, habár mily nagy áldozatba, ten-

vágható. Szarvasmarha vágásánál, to
vábbá juhok, kecskék és sertések le- 
szurásánál, a mennyiben ez mint ipar 
űzetik, az állat egészségi állapota a leölés 
előtt és után a hatósági állatorvos által 
alapítandó meg'. (14. §.)

Eddig ezen intézkedés csak né
mely helyeken és csak rendeletek 
folytán lévén életben annyira-mennyire, 
a fogyasztó közönség nem volt eléggé 
óva; most a törvény rendelkezése 
által biztosittatik az egészséges húsnak 
kiszolgáltatása.

S ezen intézkedés megkönnyítve 
lesz már az által is a gyakorlatban, 
hogy a hivatok törvény 23. §-a szerint, 
az állatok betegségének és elhullásá
nak feljelentés iránti kötelezettsége 
kimondatik s ennek elmulasztása bün
tetés alá vonatik.

A selymészet fejlődése.
Közli: Ersch inger János,

A selyemhernyó (Bombyx móri) év
ezredek óta ismeretes mint hasznos, sőt 
nélkülözhetlen hernyó. Amint a selyem
hernyó ismerete Ázsiába és Európába ju
tott, sőt az oczeánon át Amerikába is, 
sok mindenféle szokásokat vitt országból- 

I országba, népröl-népre.
A kutatások a selyemnek első hasz

nálatáról a legrégibb időkre, a chinai biro
dalom ős történetére vezetnek vissza. Egy 
ottani canonikai könyv szerint a selyem
hernyó 2640-ben Kr. e. fedeztetett fel s az 
első tenyésztő Si-ling-chi császárné Ho- 
ang-ti császár neje volt, ki a nyert sely- 
met sajátkezüleg gombolyitotta le és fes
tette meg, sőt különféle szöveteknek dol
gozta fel, a melyekből ruhákat készített. 
A selymészet üdvös felkarolásáért a selv- 
mér „istennőjének" nevezték el. Sokáig

■ maradt a selyemtenyésztés az előkelő chi- 
1 liai hölgyek foglalkozása és a császárok,

valamint a császárnék jelentékeny temp
lomi czeremoniákkal vevők' körül ezen fog- 
lalkozást, hogy a nép szeme előtt minél

■ fontosabbá tegyék.

gernyi küzdelembe kerül is, mert ha nem 
teszi, ha „gyáva" elkövetni ama tettet, 

j melybe egy szerencsétlen pillanatban bele- 
i hagyta ragadtatni magát: erkölcsi halott 

lesz, olyan ember, kire a társadalom min
den tagja, még a bélyegzett is, ujjal mu
tat és gunynyal halmoz el. Ha pedig a szö
kést használja életének megmentésére: ne
vét pellengérre teszik és ineghurczolják 
úgy, mint a legnagyobb gonosztevőt.

Ezen okokból, ha bármily barbár do
log is az ökölharcz, e mellett szavazunk. 
Ha a becsület-biróság már semmi szin alatt 
sem tud békés megoldást létesíteni az egy
mással szemben ellenséges állást foglalt 
férfiak közt, ha a „becsület ütötte sebre" 
inár nincs más gyógyír, mint nemes ember
vér: úgy menjenek ökölharezra, zúzzák be 
egymásnak fejét, üssék ki a szemét, hanem 
ne nézzenek a halálthozó csőbe, melyből 
egy mag kircpüléso lelket olt, mit az em
beri hatalom sohasem képes kárpótolni.

Az élet legrosszabb esetben is drága 
és e tétel legjobban áll Magyarországra 
nézve, mert fegyver viselésre képes, ép 
férfiak vajmi kevesen vannak. A becsület 
mindenesetre szép, nemes dolog s azt fenn
tartani erkölcsi kötelességünk, de egy tyúk
szem taposásért párbajba menni: egy a 
gyilkossággal; már pedig a gyilkosra a 
czivilizált világ minden államában törvény 
értelme szerint halál az Ítélet.

o

Ennek folytán évről-évre jobban el
terjedt a selemtenyésztés úgy, hogy 2200 
Kr. e. már nagyban folyt az eperfa és 
selyemhernyó tenyésztés Chinában. A du
naiak a legnagyobb félelemmel őrizték 
értékes iparukat és más nemzeteknek csak 
nyers és szövött selymet .adtak el, azt is 
igen csekély mértékben, de sohasem se
lyemhernyókat vagy petéket, sőt ki a 
selyemhernyó tenyészetnek titkát más 
nemzetnek elárulta, halálra Ítélték. Daczára 
annak, hogy ily szigorúan őrizték titkukat 
a dunaiak, mégis átvándorolt a selyemhernyó 
titka Japánba is.

Az argonauták, kik e titkot ki akar
tak kutatni, azon ürügy alatt, hogy az arany 
gyapjt akarják megkeresni, Koldusba jöt
tek Jason vezetése alatt. Jason, Media 
Aetas kolchiai király leánya segélyével, 
ki kedvese volt, elzsákmánvolta a selvem-* * 
hernyókat és Jathmusha vitte.

Látszólag a phönicziaiak voltak az el
sők, kiknek kereskedelmi összeköttetéseik 
által a nyers selyem és selyemszövet 
nyűgöt Ázsiába és Európába hozatott. 1600 
Kr. e. Egyptomban és Kis-Ázsiában már is
mertek a selyemhez hasonló szöveteket, 
sőt Mózes alapitósátorának építésénél előirt 
függönyök és szőnyegek selyemkelmék let
tek volna.

A kísérletek, melyeket a dunaiak
nál és japánjainknál tettek a selyem nye
résének tanulmányozása czéljából, mindig 
siker nélkül maradtak úgy annyira, hogy 
az emberek azt. hitték, hogy a selyem egy 
rejtélyes és csak amaz országokban te
nyésző fának terménye, melyen a selyem 
mint pehely nő.

Csak midőn a győzedelmes Sándor 
300 Kr. e. más ritka dolgok közt gubókat,
— az elsőket melyeket külföldön láttak — 
hazájába hozta, és ezeket tanítójának Ari- 
stotelesnek, természettudományi vizsgálás 
miatt átadta, sejtették, hogy a selyem nem 
növénytől ered, hanem hogy ez egy állat
— egy hernyó által jő létre.

China volt és maradt még századok 
után is egyedüli vctel forrása a selyem-

Gólyavárva.
Bámulnák az őszült fürtök ?
Ifjú lesz az öregből is ?
Újra zöldéi ifjan, szépen
A kihaló, száraz kőris ?
Jö tehát még a kiszáradt
Liliomnak kebelére
8 a bánatos férfikornak
Szép napsugár az egére ?

Lehet-e még gyümölcs a fán.
Melynek hervad*,  fonnyadt ága ? 
Feltámad még az érzelem, 
Melyet kebel fagya zára ?
Feltün-e még a verőfény
Az életnek alkonyában ?
8 bármi késő este légyen.
Fog zengni még a madárdal ?

De mért e sötét kérdések ? —
Habár élted fája árnyat
Tested, lelked enyhültére
Lombhíjában nem is adhat;
Habár — mi kezdetet vészen —
E sárgömbön minden elhal: ■
Fölhangzik mégis koronként,
S mindig kedves, a---------- bölcső dal.

Ruttkay Gyula.

Az álarezos bál.
• A nagy báli terem főijáró lépcsőjét 

vastag, puha szőnyeg borítja. A fordulónál 
egyenruhás szolgák szedik el a belépője
gyeket. Soha ennyi vendég! Lent a kocsik 
egészen összetorlódnak, pedig a kiszállónál 
mindenki igyekszik hamarosan elhagyni 
kocsiját, hogy a zuzmarás tél levegőjéről 
mielőbb a délszaki növényekkel földiszitett 
lépcsöliázba jusson. Csak a hosszú usz
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kelméknek: nem csuda tehát, ha ezek 
magasabb értékben állottak, mint az arany 
és drágakövek.

Tiberius római császár eltiltotta em
bereinek a selyemruhák viselését, mivel 
megsokalta ezen pazarlásokat. Sőt Attreliáu 
saját nejének Severinának megtagadta a 
selyemköpeny viselését, midőn monda: „az 
Isten mentsen meg attól, hogy szöveteket 
arany súlyban vegyek1*.  Pedig az akkori 
írástudók szerint ezen drága portéka még 
csak fél selyem volt.

533-ban Kr. u. a Bazilius-szerzet két 
barátja Justinián császárhoz jött Kon- 
stáutinápolyba és mesélték, amint zarándok 
utazásaik alkalmával Chinába 'öltek, láttak, 
hogy a selyem egy hernyónak termesz t- 
véuye, mely egy különös iának leveleivel 
táplálkozik. Ők megfigyelték a hernyó 
ápolását és a gubók feldolgozását, mit ma
gukévá is tettek. A császárnak nagy juta
lom Ígérete buzdította a barátokat, hogy 
ismét visszazarándokobak és Chinából 
eperfaiuagvakat és selyemhernyó petéket 
hoztak. Nagy nehézségekkel tudtak a 
kívántaknak birtokába jutni, és úgy ván
dorolt 552-ben bambusznad botokban az 
első eperfamag és sehmérpete Chinából 
Thibet, Perzsia és Kis-Azsian keresztül 
Konstantinápolyba. Az éghajlat és föld 
kedvezett a magnak és csakhamar szárát 
és levelet hajtott; a peték egy szemétdomb 
melege által kikeltettek, tényé ztesiik igen 
jól sikerült a ba 'átok gondos aj olasa mel
lett, és a hernyók nemsokára pompás fo
nallal habozták be magukat. Ez volt az 
első selyemtenyésztés Európában és az em
lített módon nyert selyemhernyókból ne
veltek Európában és Kis-Azs;aban az ős
szülök a számtalan nemzedékeknek selyem
hernyókat a legújabb időig, s most már 
meg van engedve petéket Chinából és Ja
pánból szétkiildeni. Több évszázadon ke
resztül azonban a selyemtenyésztés csak 
a Bizanti császár udvaránál volt lendület
ben. A gubók legem boly itása csak a csá
szári gyárban volt megengedve, az oda 
Tirus és Beirutból felesketett szövők által. 
A meggyőződés, hogy az idegen hernyónak 
Európában fényes fogannia van, csakhamar 
nagvobb elterjedséget vívott ki. Buzgalom
mal láttak hozzá az eperfa tenyésztéshez, 
jelesen déli Görögországban, mely vidék 
nevét akkor Morca — eperfasziget — a 
Morus eperfától nyerte. 730 bán az arabok, 
midőn Spanyolországba letelepedtek, itt is 
bevezették a selyemtenyésztést. De azért a 
selyem nem lett olcsóbb úgy, hogy Nagy

Károly császár a legnagyobb ünnepélyek 
alkalmával csak selyem övét tett dereka 
körül.

(Folyt, kör.)

Barsvármegye törvényhat rendkívüli 
közgyűlése.

Folyó évi május hó 1-én tartott rend
kívüli közgyűlésnek két érdekes tárgya 
volt, — ..z egyik a z.sitv.i-völgyi vasút
iigve, — a másik az 1885. évben felderi- 
tett sikkasztás megtérítésének módozatai 
tárgyában nyert miniszteri intézvéüy tár- 
^y

I. A vasutügyi bizottság elnöke és 
annak tagja, Keglevich István gróf a szab, 
osztrák-magyar államvasut társaság vezér
igazgatójával érintkezésbe léptok a zsitva- 
völgyi vasút kiépítése tárgyában — s azon , 
választ nyerték, hogy a vaspálya társaság 
a nevezett vonalat kiépíteni hajlandó, ha 
befektetései megfelelő segélyben részesül- | 
nek. — Ennek alapján javasolja, hogy az , 
építkezésre vállalkozó vasúttársaságnak a 
verebélyi és nr.-maróthi járások közmun
kája terhére a törvény hatóság bizottsága 
10 évi időtartamra évenként fizetendő 
segélyt szavazzon meg.

A közgyűlés az állandó választmány 
által is támogatott előterjesztést elfogadta 
és azon esetben, ha Ar.-Maróth és Verebély 
községeket vasútvonallal a társaság Becs— 
Budapesti fővonalával összekötendi, a vas- ! 
pályatársaság és vármegye között meg
kötendő szerződésnek jogerőre emelkedése 
napjától számítandó 10 évi időtartamra 
évenként 10,000 frt segélyt, a verebélyi és 
ar.-maróthi járás közmunka váltság alap
jából egvliangit határozatával megszavazott.

II. Ezt követte a belügyminiszternek 
10774. sz. intézvényének tárgyalása, a 
Szászy István volt főpénztárnok által el
követett sikkasztás megtérítésének módo
zatai tárgyában. A miniszteri intézvény a 
következő :
£6774. szám. Magyarkirályi belügyminisztérium.

III. b.

Barsvármegye közönségének.
A Lányos-Maródion.

Ezen vármegye alispánjának f. <í. január hó 1 
17 én 667. sz. a. tett ama felterjesztésére, melylyel a ’ 
néhai Szászy István vármegyei főpénztárnok által el
sikkasztott összegek megtérítésének kérdésében a limit 
évi deézember hő 15 én tartott bizottsági közgyűlés
ben 216. sz. a. hozott njahb határozat hozzám bernit- , 
tattatott a vármegye közönségét a nélkülözhető közle- i 
menyek visszaküldése mellett tudomás és miheztartás 
végett a következőkről értesítem. ‘

.Jóllehet ezen határozatban sem szereztetett kellő 
érvény azon fokozatos felelőségnek, mely a törvény • 
szerint köteles ellenőrzés és felügyelet következtében 
az illető tisztviselőkkel szemben alkalmazandó lett 
volna; s jóllehet továbbá az ezen határozatban fog
lalt megállapodások más tekintetben is eltérnek a vár- ! 
megye közönségéhez múlt évi február hó 17-én 358. 
sz. a. kibocsátott rendel etem ben foglalt azon megha
gyásoktól, melyek szerint ezen sajnos ügy rendezése 
eszközlindö volt : mindazáltal a vármegye közönsége 
abbeli óhajtása elé, hogy ezen immár évek óta húzódó 
kérdés, a fenforgó körülmények által megengedett mél- 

I tái.yosság alapján mielőbb végleges megoldást nyer- 
; jen, tekintettel az ennek támogatásául ugv ;.z idézett 
1 alispáni fel terjesztésbe n, valamint az e részben, meg

hallgatott toisj án jelentésében felhozottakra is, a tör
vény rendelkezéseinek merev alkalmazásával, további 
akadályt gördíteni, nem kívánván, ki vétel kép s jövőre 
ebből vonható következtetés nélkül belenyugszom a 
szóban lévő határozatnak azon intézkedésébe, mely 
szerint a kérdéses sikkasztás által okozott kár töke 
összege 43334 frt 51 krbau állapíttatott meg, s ennek 
részbeni fedezéséül;

a. ) Szászy István hagyatékából 7999 frt 22 kr.
b. ) Rufty Lajos és Andreanszky Emil volt al- 

pénztárn »kok ovadeka czimén 1600 frt.
c. ) R ’dnyánszky Titusz volt alispán téritménye- 

kép 6932 frt 56 kr.
d. ) Máriáwsy István volt főjegyző téritmenye- 

kép 516 frt 21 kr.
e. 'i Konkoly Gyula volt árvaszeki elnök térit- 

ményukép 877 frt 43 kr. jelöltetett ki s melylyel el
fogadtatott a h lom utóbb nevezettnek a megtérítés 
módozatára nézve tett ajánlata is; nem tesz k továbbá 
kifogást a határozat azon része ellen sem, melyszerint 
a hivataluktól felfüggesztett tisztviselők fizetése czi
mén visszamaradt 3103 frt 74 kr. *. ’s a kár összegé
ből levonaudónak mondatott ki, valamint azon meg
állapodás ellen sem, mely szerint csupán az egyénen
kénti árva pénztárból elsikkasztott s a feiitcmlitett 
43334 frt 51 krbau beufogl.ilt 2351 frt. 54 kr. után 
lett a kamat felszámítva. 

Figyelmeztetem azonban a vármegye közönsé
gét, hogy miután a 358/887. sz. a. kelt itt. ni rende
let szerint i fentemlitett 3103 frt. 74 kr. mint házi 
pénztári megtakarítás az t Isikkasztott összegek meg
térítésére igénybe nem vehető: az a kár összegből 
egyszerűen loiraudó.

A határozat azon réssé indokából pedig, nndy 
S/.erint a Rufiv Lajos volt alpénztárnok terhére meg
állapitott 3174 frt 48 krra nézve kimondatott, hogy 
habár ezen összeg rajta ez időszerint meg nem is ve
hető, de an iák lehetősége nincs kizárva, hogy az jövő
ben rajta megvehető lesz: tigyclmeztetendőnek talál
tam a vármegye közönségét arra, hogy nevezettnek 
vagyoni körülményeit folyton éber figyelemmel kell 
k'sérnie.

Azon megállapodására nézve, melyhez képest 
a pénztárban talált s Ocskay Jnditli nevére kiállított 
8 drb lévai takarékpénztári részvénynek 800 frtiiyi 
értékű, s ezen részvényeknek 149 friot tevő osztaléka 
is a kár részbeni fedezésére forditl.atónak találtatott, 
odautasitom a vármegye közönségé*,  hogy ezen rész
vények természete és tulajdon joga iránt behatóbb I 
vizsgálatot tartván, ennek eredménye alapján ezen ér
tékekre nézve, hozzon újabb határozatot.

Minthogy a határozatlan mivel sincs indokolva, 
az, hogy a Morvay György t. tiszti ügyészre kivetett * 
354 frt 46 krnyi és a Bellán Mihály volt főszámvevőre 
kivetett 5929 frt 33 krnyi összegeket miért vállalta 
a vármegye közönsége magára, s az sincs közelebbről 
megállapítva, miként kívánja azon ossz -geket fedezni ? 
ezek tekintetében is mielőbb tüzetes határozat hozandó, j

A határozat azon részéhez, mely szerint Znamenák : 
Sándor iigyé>z és Andreánszky Emil volt alpénztárnok j 
terhére mega’apitott 5574 frt 87 kr. és 4274 frt 32 kr. 
helyett a nevezettek által felajánlott s 10 illetve 20 év . 
alatt törlesztendő 3000 frt és 1000 frt Jfogadtatott, jóváha- | 
gyásommal nem járulhatok, mert egyáltalán nem találok el- i 
fogadható okot fennforogni arra, hogy a nevezettekkel • 
szemben a méltányosságnak nagyobb mérteke alkal- ; 
mrztassék, mint a minő a többi tisztviselők kártérítési . 
kötelezettségének megalapításánál alkalmazásba véte- j 
tett; miért is a határozat ezen részét oda módosítom, mi
szerint ez utóbb nevezett két tisztviselő is a terhűkre ‘ 
megállapitott téritm ”ny:, a többi elmarasztalt tisztvise- i 
lökhöz képest teljes összegben kötelesek megfizetni.

A Botló Lipót volt árvaszéki elnök terhére rótt | 
2510 frt 26 kr. ugyanily szempont alá esvén, az ezen 
összeg behajtására nézve teendő további lépések iránt 
is mielőbb határozat, hozandó.

Végül a határozat azon részét, melyben kimonda- 
tott, liogv a már jelenleg meglevő, valamint az idővel . 
befolyandó összegek „kártérítési alap“ czimén önállólag 1 
lesznek kezelendők, egyelőre tudomásul veszem ugyan, I 
felhívom azonban a vármegye közönségét, hogy a jelenleg 
meglévő öszszegekböl az egyénenkénti árvapénztár 2351 ( 
frt 54 krnyi kárát időközi összes kamataival együtt a i 
vá m gye közönsége azonnal fizettesse ki, illetve téríttesse 
vissza s az eredményt jelentse föl; mely alkalommal ar- • 
rói is tegyen jelentést, hogy az egyes elmarasztaltakat

terhelő Összegekből mennyi lett lefizetve s a netaláui 
hátralék mi kép lett biztosítva?

A„ kártérítési alap"-ról pedig az év lejártával 
terjesszen tol számadási kivonatot.

Budapesten 1888. évi áprii hó 9.én.
B. Orczy BJa s. k.

A miniszteri intézmény letárgyalása 
ntan az elnöklő főispán ur indítványára 
elismerései fejezte ki a közgyűlés azon 
férfiak iraut, kik a reájuk eső hányadnak 
önkéntes lefizetésére vállalkoztak, _  mert
ök, bar e sikkasztás tenyevel szemben 
egyéni jellemüknek szeplötlcnsége által 
tűntek ki, — a vármegyéi ért nagymérvű 
veszteség tudatában, magán érdekeiknek 
teljes elejtésével ezen veszteség kárpótlá
sára siettek és ez által a vármegye közbé
kéjének és az ország színe előtt tekintélyé
nek helyreállítását lehetővé tették. — 
Elismerő méltánylásnak adott a közgyűlés 
kifejezést Rudnyánszky Titusz, Máriássy 
István, Konkoly Gyula, Znamenák Sándor 
és Bodó Lipót, volt árvaszéki elnök iránt; 
ezen elismerésének jegyzőkönyvbe vételét 
és elhatározásáról értc-sitésÜKet határozta el. 

határozat kivonata a következő : 
A kártérítés ezéljaira fordítandó, már meg
levő és jövőben befolyandó összegek „Kár
térítési alapu czimén önállólag fog kezel
tetni mindaddig, mig a már végérvényesen 
43,334 frt 51 krban megállapitott sikkasz
tási összeg teljesen meg nem térül ; az 
alapról évenként készítendő zárszámadás és 
mérleg a következő év márczius havi év- 
negyedes közgyűlésnek bemutatandó és a 
belügyminiszternek felterjesztendő lesz.

Az egyénenkénti gyáinpénztárból el
sikkasztott 2351 frt 54 kr az elsikkaszlás 
napjától f. év jtlnius 30-ig terjedő idöro 
esedékes 5°/0 kamattal együtt a kártérítési 
alapból a gyámpénztárba bcutaltassék.

A politikai letétalap által a kártérí
tési alapnak adott 1255 frt 70 kr, amint 
a kártérítési alap ezen összegnek megfelelő 
fedezettel birand — a kölcsönt adott alap
nak megtérítendő lesz.

Rudnyánszky Titusz, Máriássy István 
és Konkoly Gyula önkéntes ajánlatai, mely 
szerint Rudnyánszky Titusz 15 évi részlet
ben 6932 frt 56 krt, Máriássy István 516 frt 
21 krt, Konkoly Gyula 877 frt 43 krt té- 
ritménykép fizetni kötelezöleg kijelentették, 
a miniszter által elfogadtatván, Rudnyánszky 
Tituszt felhívja a közgyűlés, hogy ezen ki
jelentéséről teikvi bekebelezésre alkalmas ok
iratot állítson ki, mely kötelezvény ajánlat
tevőnek ingatlanaira bekebeleztetvén, az 
ellene vezetett biztosítás hatályát veszti és 
törlési engedély által törölhető lesz.

Máriássy István a reá eső 516 frt 
21 kr tériiményt a közgyűlés izine előtt 
lefizette, ezen összegnek a kártérítési alapba 
beutalása mellett Máriássy István ezen kár
térítési alapot érdeklő további felelősség 
alól felmentetett.

Úgy Rudnyánszky Titusz, mint Kon
koly Gyula téritményének első részlete 
folyó év deczember 31-ig a kártérítési alapba 
a megyei pénztárba lefizetendő, — s Rud
nyánszky Titusz a téritmény többi részle
tét minden év deczember hó 31 ig fizeti.

lyos fekete dominók lusták egy kissé. A 
rövid ruhás rococo, a kis parasztleány, a 
kertészleányka, a hajporos apród, a rövid 
moll ruhás ballerina, csak úgy repülnek a 
garderob felé. Hát még az a fürge kis 
angyal, a ki a hátára galainbszárnyakat 
aggatott!

Mint valami nyüzsgő méhraj, hullám
zik a nép a tánezterein síkos parkettjén. 
Olyan ez az áradat, mint a háborgó ten
gernek az árainja. A teremnek hol az egyik, 
hol a másik sarkába húzódik az einbertö- ( 
meg, amint éppen a mozgó látványosság 
ragadja magával a kíváncsiságot. Itt egy 
csörgősipkás bolond ugrál keresztül drót
karikákon; amott egy indiserét oláhczigány- 
asszony rakosgatja le kártyáit a földre és 
jósol a jövő század regényéből; itt egy 
fütyülős zsidógyerek árul az uraknak ba
juszpedrőt, egy leányka rózsát, egy Sybilla 
csókot. Egy anjós szerelmes levelekre hir
det pályázatot, egy ballerina pedig politi
kai meggyőződéseket osztogat.

A terem balszárnyában komoly do
minók suttognak együtt. Különösen két 
magas alak kelt előkelő tartásánál fogva 
feltűnést. Mindkettő szála , karcsú. Egy- i 
mással karonfogva sétálnak a díszterem fo- j 
lyosóján. Járásuk elárulja, hogy az egyik 
dominó férfi alakot takar. Együtt jöttek ' 
föl. Valószínű, hogy férj és fe’eség. És csak- ' 
ugyan azok. Pajkosan csevegnek egymás
sal és megjegyzéseket tesznek a maszkokra.

— Nézd! — kiált fel a férj egy
szerre.

— Ki az?
Az unokaöcsém Jenő. Hogy kerül ez ide?
— Csinos fiú!
—* Jó lenne mcgtréfálni egy kicsit. 

Nelü gondolod?
Igen; volna id valami tervem, ha 

nem ledzesz féltékeny.
» Én? Már hogy gondot.*  ilyent?

— No akkor elcsábítom ezt az isme
retlen vidéki unokaöcsédet, aki tán nem 
is sejti, hogy megnősültél.

— Haliaba! Pompás lesz!
— Megvacsoráztatom, hazaviszem és te 

az utolsó pillanatban bejösz.
— Bravó, édes kis feleség. Csak aztán 

óvatosan!
Az egyik fekete dominó nemsokára 

elsuhant.
— Jenő ! szó’ali meg egy hang az ifjú 

háta mögött.
Neszmélyi Jenő fölrezzent. Egészen 

el volt merülve a bájos tarkaságok bámu
latában.

Képzelhetni meglepetését, mikor nevét 
hallotta említeni.

— Ki vagy szép maszk ?
— Hát nem ismersz?
— Nem is...
— No ez nem szép tőled, te bohó !
— De kedvesem . . .
— Mit de! En már rég epedek itt 

utánad, s te még csak tudomást sem vet
tél létezésemről.

— Tgitzán, . . nem tudom ... hogy ...
Jenő zavarát lehetetlen leirni.
— Nos, nincs szavad se?
— llát iga-áii szeretsz?
— Örüli! hogy kérdezheted ezt? Há

látlan iiu! En megszöktem hazugról, mert 
tudtam, hogy itt talál'ak, s te még kérdez
heted, hogy szei etlci<-c ?

— Bocsáss meg szép maszk! Igazán 
örült vagyok! Annyira megleptél.

— Tán kellemetlenül?
— Ölt ellenkezőleg.
— Tudóin, hogy csak pár napja tar

tózkodni e városban*  Mikor előszűr meg
láttalak, azonnal szerelemre gyűlt érted a 
■itivcttl.

«= Oh milyen gyönyörűen csengő 
hangod vanl

Jenő csakhamar belemelegedett a tár
salgásba s kezdett hevesen udvarolni a do
minónak, mert sejtette, hogy fiatal, hogy 
szép. A karcsú, hajlongó termet, az álarcz 
alul is elöcsillanó azúrkék szem, a parányi 
kacsók, s azok a menyországi könnyűség
gel lebegő lábacskák, melyek a dominó 
alól kibukkantak, mind azt mondták, hogy 
ez a nö nem közönséges teremtés.

Félórai csevegés és kóborlás után a 
menyecske az étterem felé vezette Jenőt.

— Menjünk vacsorázni! — mondá.
Jenő megdöbbent. Három árva pi- 

czula volt a zsebében.
— Bocsánat, mindjárt jövök — szólt 

Jenő s igyekezett szabadulni.
— Holló barátom, együtt vacsorázunk !
— De — de — igen, csak a tárczám . . . 

a téli kabátomban ....
A menyecske fölkaczagott.
— Te kis holló! Mindent én fizetek!
Jenő vezetni engedte magát az étte

rembe. Leültek egy félreeső helyen, s a 
liölgyecske parancsolgatni kezdett.

Jenő alig evett, csak bámult.
Mi ez ? . .
Egy ismeretlen nő, aki értem fizet! 

Talán be akar csapni, a számlát talán ne
kem kell megtéríteni! Erre a goudolatra 
megborzadt.

- Jenő itt a pezsgő! Ne abból! Az 
én poharamból igyál!

— Egészségedre! — Kiürítette a 
pezsgőt, melyből előbb Ö ivott.

Aztán bámult tovább. Egy páratlan 
kis kacsó, melyről csak az imént jött le a 
kcztyii, egész figyelmét magára vonta. 
Puha, rózsás, jói gondozott körmőcskékkel. 
Jenő kezdett belemelegedni.

— Hát ki vagy te tulujdonképen?
—• Azt nem mondom meg!
“- Mutasd meg hát arezodat, hogy 

tudjam mo" tündér Vagyáé Vagy asszony!?

— Úgy sem ismersz — nem lehet !
— Csak egy kicsit, . . . egy fél pil

lantásra!
A dominó egy pajkos mozdulattal 

föllebbentette álarczát. De igazán csak 
egy fél pillantásra. De ez is elég volt Je
nőnek.

Látta a legszebb arezot, a melyről va
laha álmodott életében. Szive hangosan 
kezdett dobogni. Hát még mikor a forró 
kis kacsó az asztal alatt kezeit élinlé.

— Itt a pénz, fizesd ki a számlát 
aztán megyünk.

— Maradj még édes ismeretlenem!
— Hát nem akarsz velem jör.ni ?
— Veled? . . . Hová?

Hozzám,
Jenő majd lefordult a székről.
— Akár a világ végéig.
— Nem olyan messzire, közel lakom.
Jenő fizetett a csodás ismeretlen szá

zasából, s aztán karonfogva távoztak. A 
bérkocsi elrobogott velük. Jenő agya mint 
parázs izzott,..mikor egyedül érezte magát, 
a szép asszonynyal, aki most már levetette 
álarczát.

Csakhamar megérkeztek egy palota 
alá. Fölhaladtak a lépcsőn s Jenő dobogó 
szivvei lépte át egy első emeleti lakás kü
szöbét. Egy rejtekajtón, nehéz kábító illat
tal tolt boudoirba .lépett, melyet felülről 
egy rózsaszínű lámpa világított meg.

— Mindjárt jövök barátom! foglaljon 
helyet!

Jenő ledőlt a ruganyos keveretre s 
igyekezett összeszedni magát. Hol van? 
Micsoda helyre csábították ? Valami bűvös 
szirén vagy tündér kezébe került!

Gondolkozását megzavarta a szirén 
belépése.

Most már csábitó pongyola takarta a 
nö testét. A hófehér uszályos tüll sokat 
mututott; de még többet sejtetett. Átlátszó



Konkoly Gyula ingatlanaira vezetett 
biztosítás telkvi feljegyzésének törlését meg
engedő nyilatkozat akkor lesz kiállítandó, 
mikor az általa elvállalt téritményt leróni 
fogja, ha azonban a nyilatkozat kiállítását 
előbb kérelmezné, a feljegyzés sorrendjében 
a törlés helyébe a megállapított és általa 
elfogadott téritményének telkvi bekebelezése 
— érdekelt kérelmező költségére eszköz- 
lendö.

Znamenák Sándor tiszti főügyész és 
Bodó Lipót volt árvaszéki elnöknek az ál
landó választmány előtt tett azon kötelező 
nyilatkozatát, mely szerint Znamenák Sán
dor a terhére rótt téritmény cziinén 11574 
frt 84 krt, Bodó Lipót pedig 2510 irt 26 
krt 20 év alatt egyenlít évi részletekben és 
kamat nélkül történendő törlesztését elvál
lalták, a közgyűlés elfogadta és mindkét ér
dekeltet kötelezte, hogy ezen kötelező nyi
latkozatukat tlkvi bekebelezés alapjául is 
szolgáló okiratban beterjesszek, a részlet■ 
iizetéseket pedig a folyó évtől számítandó 
minden év deczember Int 31-ig teljesítsek.

Andreánszky Emil mint a kártérítés 
felelősségében már marasztalt volt alpénz- 
tárnok, ki a reá kirótt 4274 Irt 32 kr. he
lyett 20 év alatt lefizetendő 101)0 Irtot aján
lott fel, de ezen ajánlat a miniszter által 
el nem fogadtatott, — felhivatik, hogy a 
kártérítési tervezet szerint reá eső 4274 frt
32 kr. teritménynek lefizetése iránt 15. nap 
alatt nyilatkozzék.

Ruffy Lajos volt alpónztá.■ttokon, a ter
hére kirótt 3174 frt 48 krban megállapított 
téritmény ez idő szerint megvehető nem lé
vén, a nevezett vagyoni körülményeinek 
figyelemmel kisérése az alispánnak es a me
gyei tiszti ügyésznek meghagyatott.

Ruffy János, mint fia Ruffy Lajos kész
fizető kezese, valamint Andreánszky Emil 
felhivatnak, a 800—800 írtból álló óvadék
nak 15 napi záros határidő alatt a várme
gye pénztárába történendő befizetésére ; el
lenkező esetben a jelzálogul lekötött ingat
lanokra bekebelezett ezen tiszti óvadékok 
peres utón fognak behajtatni.

A pénztarban letett és Ocskay Judith 
nevére kiállított 8 drb lévai t.ikptári rész
vény a megve tulajdonának vélelmezendő 
továbbra is, azért a mennyibenOcskay Judith 
igényét törvényes per utón 90 nap alatt nem 
érvényesítené, vagy ki nem jelentené, hogy 
ezen értékpapírokhoz tulajdoni igényt nem 
támaszt, felhivatik tiszti főügyész, hogy 
Ocskay Judith ellen felhívási keresetet in
dítson.

Hogy Morvay György tiszteletbeli 
tiszti ügyészre 354 frt 46 kr. és Bellán Mi
hály volt főszámvevőre kivetett 5929 frt
33 kr. erejéig a felelősséget a megye kö
zönsége múlt évi 216. sz. a. kelt közgyű
lési határozatával elvállalta, — megokolását 
azon körülményben leli, hogy Morvay György 
a fegyelmi bíróság által marasztalva nem 
lett, mint tiszteletbeli tisztviselő a várme
gye tisztikara kötelékében nem állott, a 
pénzt árvizsgálatban nem kötelességszerüleg 
vett részt, s mint oly tiszteletbeli közeg, 

csipkéken keresztiilvilágolt a hókebel, mely 
lázasan emelkedett és apadt.

— Asszonyom! . . . Engedjen meg, 
de én megőrülök, ha föl nem világosit !

— Hát mit akar?
— Nevét.
— Azt nem mondhatom.
— Hát miért hozott ide?
— Gn Syava> azt kérdi!
— Jenő leborult a szép asszony lá

baihoz.
— Igen, gyáva vagyok az ön szépsé

gével szemben, mely megőrjít. Sohasem 
szerettem, sohasem szerettek. Öli szeressen 
hát ön 1

Átölelte karcsú derekát, s a követ
kező perezben már elcsattant volna a csók, 
ha a szép asszony félre nem ugrik.

— Férjem 1 . . .
Csakugyan megjelent a férj az aj

tóban.
— Ali ■. . . Jenő öcsém!
— Nagybátyám!
-— Nyomorult,' hogy merted ide be

tenni a lábadat. Tolvaj! Megraboltad a 
meny országomat ! Es ön asszonyom!...

— Megálljon nagybátyám. Ön téved! 
Ezt a nőt ön rabolta el tőlem. Az enyém 
volt már, mikor ön még nem is ismerte. Én 
szeretni . . . szeretni fogom!

Harsogó kaczaj követte Jenő kitöré
sét. A férj nem tudott hová lenni a félénk 
fiú hősies magaviseletén és hirtelen liazn- 
dozásán.

— No nézd, hogy hazudik ez a ficzkól? 
Ekkor már a menyecske is kaczagott 

teljes erejéből s Jenő zavara csak most 
érte el tetőpontját.

Jenőt felvilágosították a farsangi kenéz
ről s ő maga kaczagott azután rajta leg
jobban,

5'.

a ki javadalmazás nélkül teljesítette szol- 
I gálatát — marasztalható nem volt.

Bellán Mihály pedig teljesen vagyon- 
I tálán sorsban hunyt el és igy a reá eső 

hányaddal a felelőséggel maraszialt tiszt- 
vise őket megróni méltányosnak nem talál
tatott, mert a sikkasztás vádja az alpénz- 
tárnokok után leginkább a voit iőszámvevőt 
te h.lisaz telítetlen, munkaképtelen aggas
tyán volt.

A vármegye áltál ekként elvállalt 
6283 írt 79 kr elsz.-’.mo'á-át illetőleg a 
közgyűlés akként rendelkezett, hogy ezen 
összegbe rendeli betudatni azon 3103 irt 
74 krnyi fedezetet mely a hivataluktól fel
függesztett tisztviselőknek visszamaradt fi
zetéséből származik; — a még fenn
maradt 3180 frt 5 kr pedig a kártérítési 
alapkamat jövedelméből fog fedeztetni, 
melyből nem csak a 3180 frt ;> kr, de az 
esetleg behajihatlan követelések is fedeze
tet nyernek, — és minden alap hiány nél
kül visszanyerendi azon összegeket, me
lyekben károsult. — r. t.

Barsvarmegye fogadalmi búcsúja.
Tegnap a bájos arezu hajnal igézöbb 

inosolylyal pitymallott ki és a ínindenséget 
éltető nap is huílámtalan azúr tengeréről 
ünneplő fénysugarait árasztá szét földgöm
bünkre, mert 1717-ban nemcsak a földön 
a gyarló emberek, hanem az égben is maga 
a mindenható Ur gyönyörű szivárvány be
tűkkel irá fel a boltozatra, hogy Szent-Ke
reszt feltalá'ásának napján Barsmegye kö
zönsége tömegesen zarándokol ide és ki
csinyben nagyszerűen szép kápolnájában 
szent trónjának zsámolyán ouzgo állítattál 
leborulva áldás és oltalomért esedezik", hogy 
mindenható kezével hárítson el megyénk 
területéről minden veszedelmet és mentse 
meg olyan iszonyú járványtól, mely lakos
ságát az idézett évben gyilkoló fegyveré
vel megötödölte.

Igen kedvező lévén az idő, tegnap 
ilgy az értelmiség, mint a pórn íp is sok
kal nagyobb számmal zarándokolt idő, mint 
a múlt évi fagyossal határos hűvös napon. 
Különösen emelte az ünnep fényét Mailath 
István urnák, megyénk szeret, tt főispánjá
nak, személyes jelenléte. Minden kebel 
örömmel lélekzett fel, hogy őt körünkben 
tisztelhetni szerencsénk volt.

A vér nélküli áldozatot Kittenberger 
István netnesényi esperes plébános ur fé
nyes segédlettel miltatá be az Urnák, a ká
polnában az egyházi beszédet a herestyé- 
nyi plébános ur, tótul pedig a kápolna 
előtti téren az ar -marótlii segédielkész ur 
tartotta. A magyar igen jól ta'álo és éppen az 
értelmiségnek szólván, meghatóan volt ecse
telve az ünnep czélja, a vallásosság, liata- 

I fiság és a király iránti tántorithatlan hűség, 
mint a magyar nemzet főjellemvonásai. Va
lóban érdemes volna ezt a hitbeszédet nem
csak magyarul, de még tótra is lefordítva 
kinyomatui és a nép közt kiosztani, mert 
ez egyszersmind nemzetpolitikai lii okta
tás is.

Befejezteivén az isteni tisztelet, mind
egyikünk szent kötelmének tartotta az ide 
zarándokló barátainkat tehetségéhez mért la
komával megtisztelni. Este felé Kiszucsan 
József air. postamester barátomnál reggeli 
3 óráig gyönyörködtünk az ifjúság vig tán- 
czában.

Hazafiéi tisztelettel
Szt.-Benedeken, 1888. máj. 4-én. 

Thuránszky Nándor 
körjegyző.

A betegségek kutforrásai. A közegész
ségügy érdekében figyelemreméltó rendele
tet intézett Trefort miniszter a hazai tan
felügyelőkhöz, egy házmegyei főhatóságok
hoz és a megyék közigazgatási bizottságai
hoz. A miniszter sajnálattal konstatálja, 
hogy az ország különböze helyein járvá
nyos betegségek miatt be kellett zárni az 
iskolákat s panaszkodva említi az ifjúság 
elcsenevészését és korai pusztulását. Ak
kora halandóság az ifjúság, sőt a felnőtt 
emberek közt a polgárisuk országokban 
nincs sehol, mint nálunk. A pusztító beteg
ségek fő okait — mondja a rendelet — az 
emberi lakások romlott levegőjében és az 
italul használt megferlőztetett vízben fedez
ték föl a külföldön. Hogy a népünk közt 
dúló nyavalyák forrását nekünk is az em
beri lakások romlott levegőjében és a nép 
által használt niégfertőztetctt ivóvízben le
het feltalálnunk,•meggyőződhetik arról az 
ép szagló szervvel biró minden egyén, ha 
egy oly iskolaterembe nyit be, melyben egy 
csomó gyermek csak pár óra bosszant együtt 
ül. Sőt csodálkozni fog, hogy az ott támadt 
kiálhatatlan rossz levegőben mindnyájan el 
nem kábulnak s le nem dobbannak. A mi
niszter utasítja az illető hatóságokat, hogy 
a felügyeletük és vezetésük alatt álló taní
tókat oktassák, vezéreljék, sőt kényszerít
sék, hogy a gondjaikra bízott tanuló gyer-

■ m.ekek iskolai levegőjét gyakori szellőzte
téssel állandóan tisztán tartsák, avagy tar
tassák. Állandó éberséggel ügyeljenek arra, 
hogy iskolai kutak környékére, sőt az egész 
udvarra szemetek, ürülékek le ne rakassa
nak s a kutakba sehonnan az ily alapból 
származó méreg be ne hatolhasson; tegyék 
kötelességükké, hogy a reájuk bízott ifjú
ságot tanítsák általában az egészségtanra, 
de különösen a szobai levegő tisztántartá
sára és az ivóvíznek megválasztására, min
den alkalommal figyelmeztessék őket a rossz 

. levegő és a megfertőztetett viz használatá- 
| hói t ámadó életveszélyes betegségekre. Pa- 
I roncsolják meg a tanítóknak^ sőt tegyék 
: kötelességévé a lelkészeknek is, hogy a 
I köznépet kiválói gonddal oktassák és vezé- 
| féljék a lakószol ák levegő j'nek, a kutak 
| és ml-arok környékének t is-tántartásár. .

I Különfélék.
— A körmöczbányai magyar egyjsUjt 

Bende Imre besz.erczebán v ai püspököt, e 
| kiva oan hazafias főpapot, tiszteletbeli t.ag- 
i javá választotta. A díszoklevelet Schröder 

Karoly elnök, dr. Versényi Gvörgy titkár, 
i C'lmbada József és dr. Anion Ede választ- 
i mányi tagok küldöttségileg személyesen 

nyújtottak át Bars-Szt.-Kereszten. A püs
pök örömmel fogadta a megtiszteltetést azon 
egyesület részéről, mely szerényen, zajtala
nul, de példás tapintattal és kitartással 
fáradozik a nagy czél elérésében és mely
ben a püspök rokon gondolkozása és érzésű 
segítő t ’.rsra talált, A püspök az egyesület 
ózdijainak előmozdításához 50 írttal járult.

— Kitüntetés. — K a z y János az 
újbányái kerület közkedveltségben része- 

j sült orsz. képviselője Őfelsége által a kama- 
, 1‘iist méltósággal — díjmentesen lön kitíin- 
| tetve. — .Szívesen üdvözöljük a derék fér- 
i fiiit e kitüntetés alkalmából, ki megyénk s 

kerülete érdekében mindenkor oly híven 
sorakozik vezérférfiaink nemes-törekvésű 
táborához.

- A lévai kaszinó — mint értesül
tünk — ma délután 2 órakor házvétel 
vagy esetleg házépítés tárgyában általános 
értekezletet tart.

— Gönczy-jubilöum. A közoktatási 
minisztériumnak érdemekben gazdag egyik 
államtitkára : G ö n c z y Pál ritka örö
met érezhet most. Félszázados jubileuma 

■alkalmából a közelismerésnek, tiszteletnek 
és szeretetnek annyi nyilatkozatával talál
kozik, mint csak keveseknek adatott, kik 
a közpályán működnek. Ünnepük őt, nevére 
alapítványokat gyűjtenek az ország számos 
vidékén. A legimpozánsabb jubiláris iinne- 

I pély ma ioly le Budapesten s erre sok száz 
vendég érkezett oda a vidékről is. Meg
jelenésüket megígérték az összes miniszte
rek. Kisebbkörü Gönczy-ünnepélyeket ren
deztek és rendezni készülnek sok vidéki 
városban is.

— Hruska József aranyos marótlii 
ügyvéd a múlt héten megörült. A szeren- 
esetlent e napokban szállították át a Lipót- 
mezei tébolydába.

— Jótékony tanító. Kálnay Nándor 
fővárosi igazgató-tanító, városunk derék 
szülötte, abból az alkalomból, hogy a hiva
tásában töltött 25-ik év fordulóját iinne- 

. pelte, mindazon egyesületeknél, melyeknél 
részint mint választmányi, részint mint 
igazgatósági tag működött, kisebb-nagyobb 
alapítványokat tett, illetőleg állományt 
nyújtott át, melyek összege 1030 írtra rúg. 
A jubiláns nem feledkezett meg szülővárosá
ról sem, amennyiben Léva város nép
ig k o 1 á j ár a 100 frtot adományozott. 
Nemes cselekedete annál is inkább méltó 
az elismerésre, "mert mint olyan ember, aki 
önerejéből küzdötte fel magát, egyedül 
szerény tanítói fizetéséből takarította meg 
a szép összeget. Kálnay tisztelői és barátai 
körében már megindult a mozgalom a 
jubileum ünneplés megtartására, melyhez 
mi is a legöszintébbon gratulálunk.

— Laanyjavito intézet. Fölöttébb szük
séges és régóta sürgetett intézmény létesí
tését határozta el a kormány. Ugyanis az 
aszódi fiujavitó intézet mintájáia egy leány- 
javitó intézetet építtet a főváros közelében 
oly helyen, hogy Budapestről akár vasúton, 
akár társaskocsin oda egy óra alatt elérni 
lehessen.

— Tanítói gyűlés. „Léva és vidéke 
r. kath. néptanítók egyletéu-nek választ
mánya o hó 2-án Munkay János espercs- 
plebános elnöklete alatt ülést tartott Lé
ván, mely alkalommal az elnök bemutatta 
Pelczer Lipót bessenyői plébános levelét, 
melyben a plébános igen mele'g szavakban 
mondott köszönetét az egyesületnek tisztelet
beli taggá történt megválasztatásáért és egy 
darab 10 frankos aranyat mellékelt levelé
hez, melyet az egyesületi könyvtár gyara
pítására, vagy valamely kitűzött pályakér
désre kér jutalomdijul fordittatni. A vá
lasztmány szives köszönettel veszi az aján
dékot s azt a jövő évre kitűzendő pályakér
dések egyikére tartja fel jutalmul. /V folyó 
évre kitűzött pályakérdésekre beérkezett 
dolgozatok megbirálás végett Jaross Fe- 
rencz bíráló bizottsági elnöknek adattak 

! ki. Az évi közgyűlést junius hó 6-ára tűzte 
I ki a választmány.

— A lóvásár, melyet a nyitra- és 
barsmegyei gazdasági egyesületek múlt hó 
22. és 23-án rendeztek xia'sekujvárott, szé
pen sikerült. Behozatott 500 drb. ló, mely
ből eladatott 85 darab. A legnagyobb be- 

: vásárlást ezúttal a katonai kincstár tette, 
j mely átlag250frttól 450 írtig fizette darabját.

A többi vásárlások magánosok által történtek. 
A forgalom 15 ezer forint volt. Némileg 
bénitólag hatott a vásárra azon körülmény, 
hogy ugyanezen alkalommal tartatott hason- 
nemü lóvásár Székesfehérvárott is.

— A joghallgatók ezentúl az állam
vizsgálatokon kissé nehezebben fognak át
esni. A közoktatásügyi miniszter ugy ta
lálta, hogy az államvizsgálatok mostani 
mértéke nagyon enyhe és ennek folytán 

felhívta a két egyetem és a jogakadémiák 
tanái testületéit, hogy a vizsgálatokat ezen
túl szigorúbbakká tegyék. A miniszter 
ugyanezen alkalommal anélkül, hogy hatá
rozott rendeletét adott volna ki, megpeu- 
ditette azt az eszmét is, hogy a joghallga
tók a szóbeli vizsgálat előtt írásbelit is te
gyenek. Az Írásbeli vizsgálatok intézménye 
Németországban már be van hozva.

— Egy kis csillagászat. Május a po
éták és a szerelmesek hónapja. Egijegye
— az ikrek. Csillagainak járása azonban 
nem mutat semmi különöset. Elsején a nap 
hossza 14 óra 27 perez volt, t. i. reggel 4 
óra 44 perozkor kelt és este 7 óra 11 
perczkor nyugodott. Május végén már 15 
óra 40 perez hosszú lesz, mikor is reggel 
4 óra 9 perczkor kel s este 7 óra 48 p< réz
kor nyugszik le. A nap. 20 án lép az ikrek 
jegyébe.

— Ügetö-verseny Érsekujvarott. A 
lótenyésztés fokozása czéljából a nvitra- és 
barsmegyei gazdasági egyesületek által múlt 
hó 23-án tartott gyűlésen határozatba ment, 
hogy jövőre egy ügető-verseny tartassák. 
E ezélból egy bizottság küldetett ki báró 
Révay Simon elnöklete alatt. Egyúttal el
határozta a gyűlés egy lováregvlet alakí
tását is.

— Rövidhírek. — Uj dunagöz- 
hajózási társaság van alakulóban, mint 
több oldalról hifiik. E hírek szerint a köz
lekedésügyi minisztérium Klapka tábornok
nak engedélyt adott a Dunát és mellékfo
lyóit bejáró hajózási vállalat létesítésére.— 
Komáromban augusztus hóban várostrom - 
gyakorlat lesz, melyre — liir szerint — a 
király és trónörökös is meg fognak jelenni.
— Esztergomban kétemeletes állandó lak
tanya építését tervezik.’* Az épitési és fel
szerelési költségek 450,000 írtban vannak 
megállapítva. — A nagy-surányi répaczukor- 
gyai tulajdonát képező fény ü-kosztolányi 
Viktória kőszénbánya 25,000 frtnyi kikiál
tási ár mellett e hó 25-én Aianyos-Maró- 
thon megtartandó árverésen el fog adatni.
— Az Aetna főkráteréből sűrű füstoszlop 
tódul ki tompa moraj kíséretében, mely 
ugy látszik, a kitörés kezdetét jelenti. — 
Priickler László, az ismert fővárosi pezsgő
gyáros, öngyilkossági szándékból főbe lőtte 
magát. Állapota veszélyes.

A I*  tt Ó HÁGÓ K.
— Rovatvezető Zuhany. —

Tövisek.
Csak ne volnál olyan epés,
Akaratos meg szeszélyes,
Csak ne fujnád ugy magadat, 
Mert biz’ ez vajmi veszélyes.

Csak ne volnál olyan hetyke,
Ne forgatnád ugy a fejed4 ;
Mert az ilyen inákfvjektöl
Felnek, hogy hát üres lehet.

Csak ne volnál oly unalmas,
Azt mondanám: szclhmes vagy,
Müveit, megnyerőén kedves,
A kin báró is kapva-kap.

Csak ne volnál olyan furcsa :
Egyszer fagyos, máskor forró ;
Csak megfordulna kezeden
Néha főzökanál s olló !

Csak ne járna el a nyelved,
Mint a kelepelő malom : 
Megjósolnám a fejkötőt, 
Mely kikötne .szöghajadon.

Gerö Gyula.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
Meghívás.

A lévai m. kir. honvéd- és polgári 
lövészegylet f. hó 13-án (vasárnap), dél
előtt 10 órakor, Léván a városház tanács
termében évi rendes közgyűlését tartja, 
melyre az egylet t. tagjait tisztelettel 
meghívja

Léván, 1888. május 6-án
a lövészegylet választmánya.

Nyíl ttér. *)
i._______________

Rohseidene Bastkleider fi. 10.50 
non Pnho 1111,1 bessere Q'm'- versendet zollfrei pci IlUUC das Fabrik Depót G. Henneberg k.k. 
Hotli.-fer.-uit), Zürich. Muster i.mgeheud. Briefe 10 
kr. Porto.

~Ti.
Van szerencsém a tisztelt közönség

gel tudatni, hogy ügyvédi irodámat a C a- 
s" i n ó-u t c z a T a u G-f éle házba (259. 
házszám alatt) helyeztem át.

Dr. Feleki Lajos, 
köz- és váltó-ügyvéd.

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

Búza: in.-mázsánként 6 frt 20 kr, 6 frt 
70 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 30 kr.
Rozs 5 frt. — kr. 5 frt 20 kr. Árpa 5 frt
50 kr, 6 frt 20 kr. Zab 5 frfj 30 kr. 5 frt.
50 kr.' Kukoricza 6 frt. — kr, 6 frt 50 kr. Bab
9 írt 80 kr. 10 frt. — kr. Lencse 8 frt 70 
9 frt—kr. Köles4 frt. 50 kr. 5 frt — kr.

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelőssé
get a Szerk.



A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE.
Főst?, járat.

reggeli 5,50 percig tartó időszakot jelenti.

Léváról Indul Lévára É»k.

Gr.-8zöllü»rs 2.- Or.-Szőllősről 12.15
('•ank-. Varsáayra 2._ Csánk-, Varsánkról 12.12
Ó-Barsra 2.- Ó-Barsról 12.25
Vámosiad árnyra 2 — Vámosiad snyról 12 45
Garamajfalura oe _ Gr.-Újfaluról 12.00
Selmacsbaayara 5«~ Selaieczb.i nyáról 12.45
Csattára 8 4Ü Csattárói 1.30

3.40 9.05
Kfskereskény rs i..w Klskereskényről

•urna*  A vastagabb betűvel jelzett szám, az esti 4 órától

Léva-Csata Esztergom-Nána Esztergom-Nána Csata-Léva

Ü^T*  Kocsi postai küldemények csak egyszer to 
vábbittataiak Csattan át 3 óra 40 pe.cz kor.

OOOOOOOOOOO

19. szám. H I R D

ÍMT" A vastagabb bet acél jelzett szám, az 
esti ti árától reggel 5.59 peresig tartó 
időszakút jelenti.

Állomii.w
Vegyesvonat

1. III.

Lováról . . . ind. 4.— 4.-
Alsó-Vár.-td • T» 7.26 4.25
Xagy-S.illó . . • r 7.57 4.04
Zeliz • w 8.27 5.23
Csata .... . érk. 9.— 5.56

a • • • • . ind. 9.24 6.28
fény .... * n 9.41 6.51
KtiinenJ . . . • n 9.55 707
Kőhíd-Gyarmat . • » 10.12 7.28
Esztergoui-Náiia . . crk. 10.32 7.50

Budapestre . . érk.
| 1.30

®.‘45
Becsbe .... • 0.14 5.53

E T É s

Állóinál
Vegyesvonat

11. in.

Budapestről , . . ind. L-
Pécsből........................ • 1O- p.—

Esztergom-Nána érk. 9.19 4.17

n n ind. 9.50 4.45
Köhid-Gyaniiiit Sl 10.11 5.12
Kéménd .... fi 10.29 5.32
Biáiy....................... fi 10.43 0.0 J
Csa ta....................... érk. 10.57 6.09
Csata .... ind. 11.15 6.45

Zeliz....................... fi 11.49 7.50
Nagv-Salló . . . 12.24 7.57
Alsó-Várad . . . n 12.48 8.22
Léva....................... érk. 1.12 8.46

E K.

Csata-lpolyság

Állomás Vegyvsvoaat

II. III.

Csata........................ ind. 11.03 7.Í8
Zalaba .... r 11.21 6.32
Ipoly-Pásztó. . . 11.43 6.06
Bél ....................... !f 11.56 7.18
Szakálloi . . . r 12.14 7.39
Visk........................ 12.33 8.-
Ipolyság érk. 1.— 8.30

IpolyságCsata

Ipolyság , . . . ind. 7.20 4.10
Visk........................ . 7.4S 4.40
Szakái los . . . 8.1 1 5.06
Bél . . . . 8.26 5.22
Ipoly-Pásztó . . . n 8.44 5.42
Zalaba . . . . 9.02 6.10
Csata . . . . érk. 9.18 6.18

Május 6.
1754., 1888. íz. Itt.

Árverési hirdetményi Kivonat.
Az Ipolysági kir. törvszék mint tkvi hatóság 

hogy Lilienthal Adolf mint korábbi és 
Sinko- 
illctve 
végre- 

terii- 
éh utalni

1959. «3B. s

közhírré teszi,
Sinkovics János mint későbbi végrehajtatóunk 
vics Márton végrehajtást szenvedő elírni 50 írt, 
60 frt tőkekövetelés s jár. kielégítése iránti 
hajtási ügyében az Ipolysági kir. törvszék 
Írtén levő, Elesfalu határában f.kvő, az 
21. sz. tjkvbe Sinkovics János, kk. Sinkovics Mária, 
kk. Sinkovics Anna, kk. Gnnar Mihály és Katalin, 
Sinkovics Mária, Hrncsjár János, kk. Sinkovics Já
nos, közös tulajdonául felvett I. 2— 12. ssz. a. l/t urb. 
teik: és megváltott iitvány birtoknak s tartozékának, 
végrehajtást szenvedő Sinkovics Mártont illetett, most 
kk. Sinkovics János nevén álló 5, 16-od (öt tizenhatod) 
részére 580 frt ól7. hrsz. a. egész szellőre prés
tárral 98 frt. }- 572. hrsz. a. egész szöllő, rét és szán
tóra 18 frt, továbbá az élesfalni 67. sz. tjkvben Mi- 
heiovics Anna, Hrncsjár Jánosné, Sinkovics János, kk. 
Sinkovics Mária és Anna, kk. Gúnár Katalin és Mi
hály, Sinkovics Mária és előbb Sinkovics Márton, 
most kk. Sinkovics János közős tulajdonául b’-jegyzett 
1. 34. hr. 25. sz. házra, udvar és kerttel !60 írtban 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és bogv a f«n- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi május hó 18. 
napján d. e. 10 Órakor Elvsfalnban a községi bíró 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított, kikiáltási áron alól is eladatni fognak,

Árverezni szándékozók tartoznak azingatlai ok becs- 
árának 10° t át vagyis 59 frt lOfrt 2 frt illetve 16 irtot kész
pénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában 
j Izett árfolyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1. 3333. sz. a. keit igazságügyin! nisteri rendelet 8. 
£-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. 60. t. ez. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges •lhelyezé- 
sérül kiállított szabályszerű elism.-rvényt átszolgáltatni.

A kir. trvszék. mint tlkvi hatóság. 
Ipolyságon, 1888. évi inárcz. hó 11. napján.

Novotny István
kir. trvszéki bíró.

Hirdetmény.
Ar ar:-mai óthi kir törvszék mint birtok- 

biróság közhírré teszi, hogy a szabadalma
zott osztrák-magyar á'lamvasutlársaság ál
tal néh. özv. \ á:ndy Jánosné, szül. Donion- 
k< s Kandin ismeretlen örökösei és érdek
társaik ellen a lévai 20. sz. tjkvben A 
-| 5. sor 1097, hrsz. cs a lévai 991. »•:.
tjkvben A | 2 sor- 1(195. hrsz. alatt foglalt 
ingatlanokból a csata-lévai helyiérdekű va
sút czéljaira igénybe vett terület kárta'a- 
látási eljárás meginditása iránt 1959./888, 
polg. szánt alatt kérvényt adván be, a tár
gyalás határidejéül 1888. évi május ho 29 
ík napját tűzte az ismeretlen örökösök 
részére ügygondnokul Csekey Flóris ügy vé
dett nevezte ki s felhívja a nevezett isme
retlen örökösöket, hogy a jelzett tárgyalás
hoz annál bizonyosobban jelenjenek meg, 
ellen esetben elmaradásuk, a kártalanítás 
fölött hozandó érdemleges határozat hoza
talát gátolni nem fogja.

Ar.-maróthi, kir. trvszék, mint birtok- 
biróság 1888. évi apr. 16-án tartott üléséből.

Simonyi Szabó Gusztáv
jegyző. h. elnök.

K rovatban minden szó egyszeri 
beik tatáén 3 krba kerül : bélyeg 
díjban x lakás megjelölése mel
lett — H/.eiendő minden egyszeri 

beiktatásért 37 kr.
KIS H/IRDETÉSEK.

: Hirdetésekre bővebb felvilágosi-h ■ 
<:'bt Nyitrai és Társa kiadóczégl 
<*d,  ki levélbeli tudukozódá sra I w 

' postahelye*:  beküldése melletti ■ 
azonnal válaszol. | ÍS

I

Épen most jelent meg és minden könyvkereskedésben 
az

Útmutató
Útmutató
Útmutató
Útmutató

i Útmutató
Kiadóhivatal :
B.-Pesten,

VII. Poima- 
niczty-utca 17.

ZENE-ESTÉLY

CD c s k a

csomagoló papír, nagy tömeg,

mázsa számra,
továbbá áruládák (Ver- 

sel.hlg) nagy választékban és 
igen jutányos áron kapha
tók Nyitrai ésTársa könyv
kereskedésében Léván.

zene-estélyt rendezek.

A c» ét kir. szab.
d. e t e

I

Y)

Á-náJ LÉVÁN. 1688..

kapható a magyar közlekedési vállalatokhivatalos menetrendkönyvo
III. (május) fttxote

a magyar, osztrák, közös és kii'fJIdi közlekedési vál
lalaton legújabb menetrendjeivel, hazai és külföldi ut- 
iráuyokk'il, közép Európa térképével s számos hasz
nos tudnivalókkal.

Ezen egyedüli magyar menetrendkönyv nemcsak 
Magyarorszag és Ausztria összes vasutjainak, a Du 
aagőzhajózási társaságnak s a tengeri hajoknak me
netrendjeit. az indulási és érkezési időnek állomásról 
állomásra való legpontosabb megjelöltével tartalmazza, 
hanem a külföldi vasutakkal és hajókkal való köz 

. vetlen csatlakozásokról is legmegbízhatóbb értesítést 
. nyújt.

Van szerencsi m a t. ez. közönséget értesíteni, hogy a

(

l-sö magy. eredeti

selmeczi pipa- es pipaszar-nára
Takács Vendel G
Legjobban ajánlja ujst -rkez, tű kizá

rólag szabad, .'ni.

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

mentve küldetnek. io-io.

Kolibal-kertben
hó 9-én szerdán, 11-én szombaton és azontúl 

minden 
csütörtökön és szombaton

LAKATOS SÁNDOR,
zenekar-vezető.

Nyitrai és Társa 
könyvnyomdájában. Lé
ván igen jutányos áron 
megrendelhetők: külön
féle alakú és nagyságú 
levélpapírok és borítékok 
czégnyomattal. Falraga
szok és körlevelek; eske- 
tési meghívók és látoga
tójegye k. M indenféle ügy
védi-. községi-, jegyzői- és 
körorvosi nyomtatványok 
raktáron tartatnak, eset
leg megrendelhetők.

I

kitűnő hatással van c s ú z o s s z a g- I 
■g a t á s ellen. "

Brizay sósliorszesze

Brizay sóstaesze

Brizay sósbarszesze

-illapit é» megszűntei minden fog- 
fi j á - t. küiönösuu állandó haszná
lat mellett

e iiknein azonnal megszünteti a f • j- 
f.á í ást.

i s z e m g j e n g »• s é get teljeben 
megszüli*,  éti *»■>•  erősíti a s/emidegeket.

kitűnő halasa »au ueuul»»uk r« zsu
gorok ellen, különösen ajánlati*  a 
másságé gyógy módiid.

a leghatásosabb fog- és száj tisztító 
szer.

kígyón ajanlutue fejmosásra, baji legek 
■ rősitésére és h fejkorpa eltávolítására.

II a 111 I m i t iím 0 li t ó 1 óv akadjunk H*
A U.-íz..--féle «ó,bor.-e»« pal.ezii i« lehiiiuetett vedjesysjel vau- 

II., eibilva é» a Cí. sfeliraílal öntve, az óloiukup.kokkal «e)ult.
Árn n kisebb piiiaezkuuk 40, n nsgj nnk kr.

Kiph.ió: Budapesten Br.Ua.v Kálmánnál, inuz.enni körut 
k:1j.ít ház és Lóvált Medv.ez.ky Sándor, Kinin Ödön, Bole 
mán Ede, Kern testvéreknél. N.-Sallón Zsorna László.

Az Első magyar iparbank váltóüzlete alulírott ezéget 1883. évi 
évi XXXI. t. ez. értelmében az általa sorsjegyekre kibocsátott reSZ- 
letivek eladásával megbízta.

Tekintettel a közelgő húzásokra ez illő szerint 
Jiatók a következő sorsjegy ek: 
874. BeCS városi; 6 frtos havi részletekben 

1870. magyar nyeremény
S”,, osztrák TÖldhitelintézet; 5 fitos havi részletekben 
1858. évi osztrák hitel 
Osztrák vörös kereszt;
Olasz 2 drb I frt 20 kros havi részletekben |

Magyar „ r.rb9'
4°„ tiszavölgyi I f““*
4°o magyar jelzáloghitelbank | májút 13.
Bazilika 3 drb. 1 frt 25 kros havi részletekbe*

A vevő a részletiv átvételével azonnal megszerzi a

leginkább ajánl-

húzás 
1881. 

május I. 
rémietekben

>.

200.000
100.000
50,000

150.000
25.000
15.000
15.000 

100,000
50.000
60.000

frt.

n

n 
' i részletivben 

megjelölt sorsjegyre a játékjogot s a megállapított vételári részletek 
pontos befizetésének esetén a sorsjegyre netalán eső nyeremény egye
düli tulajdonát képezi.

Bővebb felvilágosítások alulírott czégnél tudhatok meg, ahol 
megrendelési jegy ellenében az első részlet lefizetése történik. 

Léván, 1888. april 20.

a

KTyitrai és Társa
könyvkercskedö*ezég»


