
38. szám, LÉVA, 1888. szeptember 16.HL évfolyam
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

z évre.......................5 írt — kr.
t hóra.......................2 írt 50 kr.
rom hóra .... 1 frt 25 kr.
(fizetési pénzek pu->tautal vány nyúl küldhetők.

ven számok la krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. hird etések.

Négyhasábos petit-sor egyszeri közlcjctri 7 kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 l.r tíz öten dó.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért^ 30 Lr.

A iiyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kz.

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-irsdák. elő
fizetőink. vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

éziratok a sterkeszföseghez: iZiildk. •rt-utcza 33. sz. küldendők. 
••• Kéziratok vissza nem átlátnák. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer,
vasárnap reggel. 4—

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Iparos kongresszus.
Nemcsak a gazdák, az íístenne- 

k érzik a napjainkban mindinkább 
llaikra súlyosan neliezeedő, szédelgő 
érkedés terheit, mely ek munkájukat 
ni könnyelműséggel felemésztik, s 
int parasytak ezen élősködnek: ka
in az iparosok is kezdik észievenni. 
gy ők is a közvetítőknek, üzérke- 
knek rabszolgái és nem fogyasztók- 
k ellátói, mert ezen szerepüket azok 
használják s illetve kizsákmányolják 
nélkül, hogy őket, mint producense- 
t. a kivívott munkában s gyümölcsé
ül a kellő rész meg illetőleg érintené; 
iután ők csak a munka terheit kap- 
k osztályrészül, a hasznot közvetítők 
iparják el.

Kiválókig látszik ez kitűnni azon 
izgalomból, mely a folyó évi szep- 
.iber 8-án Szegeden egvbegvtilt ipa

rt kongresszust — méh ben városunk 
Ikesb iparosai is részeltették kikiil- 
•ttjeik által magukat. — hozta létre, 
mely az iparos munkának a közve- 
ők kizárásával a fogyasztók egve- 
s s közvetlen érintkezése által kíván 
rt nyitni, annak gyümölcseit ily utón 
vényesiteni; a mennyiben a vállal- 
•zási szövetkezetek felállításának 
ükségét mondotta ki: s ily szövetke- 
t felállítására végrehajtó bizottságot 
küldött ki.

Tehát az iparosok éppen úgy, 
int az őstermelők a közvetítők kizá
rtával igyekeznek, s kiváltják a fo- 
asztókat munkájuk s termékeikkel 

látni.
E törekvés legfényesebb bizonyit- 

mya annak, hogy a szolid kereske
dem mindinkább háttérbe szorul és 
túlságos nyerészkedési vágy a lei
étien üzérkedésben már határtalanná 
ilr. azért igyekeznek s erre kénvte- 
nek védelmet keresni a producen- 
k a szövetkezetekben, miután a tör- j 
íny intézkedései s rendeletéi ezen 

rohamos s veszélyes ár ellen őket meg
védeni nem képesek.

Hogy a szegedi iparos kongresz- ; 
suson más kérdések is, nevezetesen az I 
1884. évi XVII. ipar törvény czikk né
mely rendelkezéseinek módosítása is 
szellőztetett : azt csak azon súlyos ál
lapotoknak — melyekben napjaink- 1 
bán az iparosok — éppen a fennebb 
előadott okoknál fogva is — szenved
nek. tulajdonítjuk itteni mintha e hiva
tok törvényezikk minden tekintetben 
oly tökéletes volna, hogy az iparosok 
kifogásainak éppen nem volna, nem le
hetne lielvök, hanem még sokkal ke
vesebb ideig áll életben, hogysem 
annak rendelkezéseit a tapasztalatok 
nyomán s alapján már helyesen elbí
rálni lehetne; tehát a mostani mostoha 
állapotokat a törvény rendelkezéseinek 
annál kevésbbé kívánjuk tulajdonítani 
s azokért okozni, minél inkább világos 
az. hogy az iparos czikkeknek nem 
azért nincs kelendőségük, mintha azok 
nem eléggé jók és használhatók vol
nának, tehát nem rosszaságukat kifo
gásolja a fogyasztó, hanem hogy nincs 
neki elegendő módja azok beszerzésére. 
— nincs az ipar termékeinek, szintúgy 
a gazdasági czikkeknek kelendőségük, 
mert nincs elegendő forgalom. Ezt 
bírják és limitálják a nagy tőke, mely 
a tőzsdén dominál és ápolja a lelket
len üzérkedők seregét és ez ellen vé
delmet csak a vállalkozási szövetkezet
ben vélünk találhatni.

>S ezért a szegedi iparos kongresz- 
szusnak, bár máskint a kongresszusok 
iránt nem igen tudunk lelkesedni, mert 
eddig vajmi kevés gyakorlati ered
ményt tudnak felmutatni a nagy zaj 
és lármán kívül — a vállalkozási szö
vetkezetek megalakulása s létesítéséhez 
szívből szerencsét kívánunk.

Néhány szó a gyermek nevelésről.
Nem azt akarjuk azonban e nevelés

ről szóló czikkben megmutatni, hogy zsenge 

korú gyermekeinket értelemdnsan valami 
tudományos kiképzésre bírhatjuk ; hanem 
azt, hogy a nevelés kezdetének mindjárt a 
bölcsőből kikelés után vau a helye. Ugyanis : 
ezer láthatatlan veszedelem mélységei felett 
játszik sokszor a kis gyermek s ha szünet
len szemeinkkel nem kisérjük, nem oktat
juk : csak egy pillanat keli ahoz, hogy a 
készen álló nyílt sírba tegyük azokat vagy 
pedig elibénk áll fekete fátylával, szeniort 
gerjesztő arczával az örökös fajdalom !

Nézzétek el jó szülők csak kicsiny 
kedvestek sok hibás tetteit; ne tanítsatok, 
ne képezzétek őket azokban, melyek szi
vük s lelkűket formálják ; ne neveljétek 
az engedelmesség, igazság s egyenesség út
jára; meglássátok, még gyönge korukban 
fogamzik meg bennük a rossz; s ah! — 
ha az ott megerősödik : nehéz azt onnan 
kiirtani ! ! . . .

Sok szájából elhangzott már ez az 
igazság, hogy a kis gyermekek olyanok 
kezeink között, mint a fazekas kezében a 
lágy anyag; oly edényt alakit abból, mi
lyen neki tetszik.

A kis gyermekek olyanok az é’etben, 
mint az apró csemete fák a kertész kezé
ben. 11a gyönge korukban nem hajlítja, 
nyesegeti, nem tisztogatja s nemesíti: vagy 
rossz növést nyernek, vagy összevissza 
ágasbogasodván, később nem teremnek egye
bet hitvány s fanyar gyümölcsöknél. — A 
kis gyermekek hasonlók az életben a neve
letlen földhöz, melyet ha nem mivelünk s 
nem vetünk bele tiszta magot, nem irtjuk 
belőle az induló rossz növényeket: tövis
sel, bogácskóróval tizet.

Így, ha kicsiny, még gyenge korában 
nem ügyelünk gyermekeink szivének szántó
földjére ; ha nem hintünk abba okos neve
lés által tiszta magot, meglehet: konkoly 
és vadócz, bűn gyökerei vernek abban ta- | 
nyát, miket később legjobb nevelésünkkel 
is, alig lehet belőlük kiszaggatni. Mertakis 
gyermekben is nemcsak megvan már eredeti
leg, hanem nő: csirája aroszra való hajlamnak ; 
s ha nem vigyázunk rájuk — erőre kap | 

bennök legelsöbben is a szófogadatlanság, 
engedetlenség, azután az akaratosság s ma
kacsság, s végre a nagyobb bűnök, melye
kért számot kér egykor mindenkitől, aki hi
bás volt, az Isten!

Ugyanazért a bölcső után mindjárt 
ezekre ügyeljenek a szülök ; szoktassák s 
neveljék szófogadóvá, engedelmessé gyer
mekeiket ; mert az oly termőfa náluk, me
lyen később aranyalmák teremnek. Szok
tassák úgy, hogy az akaratosság és makacs
ság legkisebb csirája, csak egy perczig se 
szállásoljon meg bennök; mert ha csak 
egyszer nézitek el ti szülök rossz léptei
ket ; azonnal hajlandók uj büuöket kisér
teni, próbálni meg, melyek által nemcsak 
kárt, de vészt is idézhettek magatokra és 
rájuk. — Hány gyermek vesztette már éle
tét szófogadatlansága, hány lett csonkává s 
bénává akaratos makacssága miatt, kiknek 
elnézték a szülék első merényeiket ! Ugyan
azért a fenntebbiekre legyen első gondotok 
szülők, nevelésiek kezdetével. Különösen 
pedig a 2—3 évesekre ügyeljetek leginkább.

Ezek után a jó és rossz tények közti 
különbség megismertetésére, igazmondásra, 
igazság átlátására s előre meggondolásra 
szoktassátok s tanítsátok őket; mert az 
ilyek nemcsak elméjüket élesítik, hanem 
erkölcseiket, szivüket is formálják, melye 
két már ebben a korban hajlítani kell. — 
Végre a kíváncsiságtól, kényeztetéstől óv
ják a szülök gyermekeiket. Nem szabad 
teljesíteni minden akaratjukat ; mert ha 
ezekben erőt vesznek a szüléken : megso- 
kasul nyugtalanságuk, s idővel keserű gyü
mölcsök is nőhetnek ezekből.

Nem szabad hát azt mondanunk, 
hogy még gyenge az én gyermekem, ráé
rek még öt nevelni ; mert ha nem gyönge 
a csintalanságban, paj kosságban, sőt bűnös 
tényekben : akkor nem mondhatjuk helye
sen, hogy gyönge még a nevelésre !

Nevelni kell a gyermeket kiesinysé 
giikhöz mérten okosan, ez a szülőknek 
első kötelessége, melyet később részben az 
iskola vesz át tőlük.

A iryermekeknek iskolába járni kell.ö«

T Á R C Z A.
Mikor a bot is elsül.

(Egy vén vadász életéből.)
— Láttál-e már finanezot gyalogolni?
— Hogyne láttam volna, hisz a fi- 

.ncz sohase lovagol !
— De láttad-e már, mikor a finánez 

nyelvét ölti ?
— Még azt nem vigyáztam meg.
— No hát akkor vigyázz ide. Elmondom 

öreg Zolti bácsi kalandját.
— A alanti vadászkaland a Gácsér 

icsi tarisznyájából ?
— Nem a ! esküszöm a te bakjaidra, 

írv igaz történet.
Zolti bácsi még abból a korból való 

nber, a mikor még csak a hátul rugó 
uskát ösmerték, de nem a hátultöltőt.

Hát biz az ö ősz fejének sok uj dol- 
t kellett megérnie, a mitől aztán meg 
fájdult a feje. De legeslegjobban meg- 
dult a vadászati törvénytől, meg a fegyver-

t

után,

Abba még csak bele tudott nyugodni, 
ogy a hídon vámot fizessen, hogy a föld

keresztül gázolja a „gőzkocsH, s hogy 
dohányzacskójába bele üsse az orrát a 

náncz.
Hanem hogy ne legyen neki szabad 

ö erdejében akkor lőni nyulat, mikor 
ar, meg hogy a puskájától is éppen úgy 
ót fizessen, mint a saját feje 
már sehogy sem fért a fejébe.

Nem is hederitett semmit az 
rvényre, hanem vállára vetette 

„ostoba “ 
a puská-

ját és — négy darab tapsi fülessel tért 
haza úri rezidencziájába.

De bezzeg megjárta, a finanezok nya
kára mentek és elkontiskálták a puskáját
— csak nagy birság árán tudta vissza
kapni.

Két hétig hevert a puska érintetlenül 
a sarokban — egyszer aztán nyomtalanul 
eltűnt.

Zolti bácsi pedig minden áldott és 
áldatlan nap kiment az erdőbe — botjával 
és visszatért mindennap három négy 
nyúllak

A finánezok neki rohantak megint s 
keresték a puskát — de hiába, nem volt 
az sehol a házban.

— Hát mivel lőtte a nyulakat ? — 
kérdezték Zolti bácsitól.

— Ezzel ni ! szólott ő s felemelte 
furkos botját.

Erre az argumentumra a szaglász urak I 
elkotródtak, hanem a mint másnap megint 
kiment Zolti bácsi vadászni a — botjával, 
utánna lestek vagy tizen. |

Észrevette Zolti bácsi, hogy lesik, 
de nem törődött vele, sőt hogy még jobban 
bosszantsa a finanezokat, elvitte vadász
kűrijét is, meg valamennyi vizsláját s úgy 
parádérozott el a silbakptk előtt.

A tiz finánez pedig nehány száz lé
pésnyire kifeszitett orrlyukakkal követte 
a botos vadászt.

Mikor aztán az erdő sűrűje elfödte 
őket, Zolti bácsi — aló! vesd el magad!
— neki vágtatva a sűrűnek, csak úgy ro
pogtak lábai alatt a száraz gályák. 1

A fináncz-had elvesztette szemei elöl | 
a puskáthin vadászt, de ez volt o'y udvari- j 
as, hogy jelt adott magáról, merre jár?

Egy puskalövés döreje siketitette meg i 
a finánezok füleit s ezek lélekszakadva fu
tottak fel a hegynek arra felé, a honnan a 
lövést hallották.

Hanem persze Zolti bácsi nem várta 
be őket s az ö lábai jobban hozzá voltak 
szokva a hegy mászáshoz mint a finánezoké, 
nagy előnyben vala felettük.

A finanezok rnüértö orra hosszúra I 
nyúlt, midőn a lövésen kívül mitse foghattak I 
hanem egyszerre csak megszólal magasan a | 
fejük felett a vadászkürt hangja, a mint a 
kutyákat hívogatja.

— Megvan ! kiáltották a finánezok s 
za ladtak fel a hegy tetejére.

Mire felértek, még ott találták — az ’ 
égő fojtást.

Ezt egész hivatalos komolysággal le- 
köpdösvén, eorpus delicti gyanánt letartóz
tatták, kontiskálták és zsebre vágták.

Aztán pedig párosával megindultak 
öt felé, hogy igy könnyebben elfoghassák 
Zolti bácsit.

De Zolti bácsi úgy látszik, megsaj
nálta őket, hogy egymás társaságát nélkü
lözniük kelljen, egy puskalövéssel leinvi
tálta őket a hegy aljára.

Mint a havasok tetejéről a hógörgeteg, 
úgy gurult le a tiz darab finánez a hegy 
aljára.

Hogy milyen gyorsan mentek, arról 
bizonyságot tehetett még másnap is egy 
pár szakértői orr j hanem mire leértek, a 

vadászkürt hangja már a másik hegy tete 
jén szólalt meg.

— Kétségbe esetten nézett össze a 
tiz finánez.

Szemeikben a harag tüze égett és 
orruk vére folyt!

Némán rohantak fel a hegyre és ká
romkodva rohantak le megint a hegyről, a 
mint a kürtszó ismét a völgyből tört elő.

— Bosszú szörnyű bosszú ! lihegte 
rémesen a tiz darab finánez és rohantak 
hegyre fel és rohantak völgybe le, — 
nyelvüket öltve.

— Én nem vagyok Herkules ! — szó
lalt meg végre az egyik — nem bírom ki 
a hajszát.

De e pillanatban közvetlen közelből 
hangzott fel a kürtszó, — menni kellett és 
megint hiába.

— Én nem vagyok tagja semmiféle 
tornaegyletnek, — szólt a másik!

— Hiszen medáliát nem kapunk azért 
a sok gyaloglásért ! panaszkodott a har
madik.

De az ingerlő kürtszó folyton hívo
gatta őket hegyre fel — völgybe le.

Végre Zolii bácsi is megunta a vadá
szatot s hazafelé tartott.

Hanem egy utolsó juxot még megen
gedett magának.

Az erdőszólen meglapult egy ' bokor
ban, mintha vadra lesne. Hátán volt va
dászkürtje, körülötte állottak kutyái s ke
zében tartotta lövésre készen — a furkos 
botját.

Amint a finanezok észrevették a bq-



Nem is gondoljuk, hogy sokaknál mily 
változatosságot szül e korszak. Megesik, 
hogy ki szülei karjain a rossz nevelés ál
tal korlátozhattam volt, itt a szelidség s 
e*ngedetlenség  határába vonul s megfordítva 
— ki szülei oldala mellett kedves magavi- 
seletü volt, — cmitt ellenkező részre esik.

Azért tagadhatatlan, hogy az okosan 
nevelő szülőknek azután sem szabad le
venni nevelési gondjaikat gyermekeikről; 
annyival inkább, mert már itt különféle 
nevelésű gyermekek körébe jutnak és a 
rossz barát még jó gyermekeinket is el
rontja, mint a kiknek sziveik még viasz
ként hajlíthatok.

(Folyt, köv,)

Budapest 1888. szept 13.
Nem is oly rég, egy kitűnő tollú 

tárezairónk Porzó, a kifogyhatatlan humorú 
Dr. Agai Adolf azon alkalomból, hogy bécsi 
komáink Budapest emelkedésén feljajdulva, 
Bécs elmaradottságát fajialva, akként nyi
latkozott, vajha eljutottunk volna mar odáig, 
hogy mi is panaszkodhatnánk oly elmara
dottságról, milyenről a testvérfővárosiak.

A hazafias érzelmek daczára, meg
kell hajolnunk e kritika előtt, mert a ki 
ismeri Bécset, kétségkívül el kell ismernie, 
hogy ezt megilleti az elsőség, annak kosmo- 
politismusa és világvárosiassága mar meg
van, sőt meg volt, már akkor is, mikor a 
mi Budapestünk még embryonális állapot
ban volt. Messze vezetne az okokat itt 
mind elősorolni, melyek Bécset a „lleiclis 
und Residenzhauptstadt“-ot a jelenlegi staf- 
fagera emelték, de az már az igaznál is 
igazabb, hogy fényes kőrútjai és sok látvá
nyossága daczára, o'y gyönyörű, oly impo
záns, nagyszerű „Quai“-val, dunarakparttal, 
nemcsak Bécs, de más országfö varosok 
sem dicsekedhetnek. A alóságos panorama, 
riviera gyöngye a magyar favarosnak. Hi
szen a legegyszerűbb esteli kivilágításában 
is a lehető leggyönyörűbb benyomást gya
korolja a szemlélőre, a legfenségesebb ér
zelmeket keltve. Ez a valóságos földi éden, 
paradicsom a csüggedőbe életkedvet, lelket 
önt. Szinte fel nem fogható azon rögzött 
megátalkodottság, mely befurakodik azok 
megmételyezett keblébe, a kik éppen itt 
nyúlnak ahhoz, mihez nincsen joguk. Mert 
a legtöbb öngyilkosság a láncz- és többi 
hidakról történik, holott azon perspektíva, 
mely itt kínálkozik, kell, hogy az élethez 
való kedvet ragaszkodást szitsa.

A szives olvasó elnézését kérem, 
hogy a főváros iránti talán nem korbá
csolandó chauvinismusom folytán, hossza
sabban foglalkoztam a Duna korzóval, a 
mely e hó 8-án színhelyéül szolgált a „Jó 
sziv“ által rendezett ünnepélynek, mely 
utóbbi, ha az idő kedvez, kielégíthette 
volna, a legvérmesebb reményüeket is. A 
bizottság, élén a fáradhatlan Ivánka Imré
vel, megtett minden tőle telhetőt. Nem ki
méit pénzt, időt, fáradságot, és bár zord 
idő járt, a mi pedig érzékenyen befolyásolta 

az ünnepély sikerültet, fiaskót még sem 
vallott.

Kettős ünnep is esett e hét keretébe, 
a vidék is kitett magáért. így többek kö
zött Veszprémben és Egerben püspökszen- 
telési ünnepélyek folytak le. Aradon orszá
gos torna ünnepély, Csanádpalotán az első 
magyar színigazgató emlékére, a Kelemen 
ünnepély, Győrött a katli. legényegylet fenn
állásának 25 éves jubileuma, Pécsett a ke
rületi kiállítás ünnepélyes berekesztése és 
végül a Petőti-társaság legelső felolvasó ülése 
a szünetek után, mindannyian kiváló esemé
nyei e hétnek.

Valamint két legutóbbi szemlémben, 
úgy a jelenlegiben is kénytelen vagyok egy 
levélről említést tenni, de a mostani, te
kintve szerzőjének magasztos egyéniségét, 
valóságos politikai enuncziáczió.

Egy itteni élénken szerkesztett néplap 
szerkesztője ugyanis kérdést intézett a Tú
ráiban élő agg hazánkfiához, a száműzött 
remetéhez, Kossuthoz, a kormányzóhoz, ki
kérve véleményét azon paktumra vonatko
zólag, mely a belvárosi képviselőválasztást 
illetőleg a 48-as és függetlenségi párt, és a 
a közjogi alapon álló mérsékelt ellenzék 
közt létrejött. Kossuth a szerkesztőhöz, 
Bogdányi Mórhoz intézett levelében azt vá
laszolja, hogy tekintve a 48-as és függet
lenségi pártnak a sikerre való kilátás hiá
nyát, inkább szavazzon a mérsékelt ellenzéki 
jelöltre, mintsem nem szavazva, a kormány
párt malmára hajtva a vizet, annak zász
lóját a győzelemre segítse.

A választást különben is, mar a nyi
latkozatok, dementik raja előzte meg él te
kintettel mindezekre, kiváncsiak lehetünk a 
f. hó 24-iki harezra.

A nemezis, Damokles sújtó kardja vég
tére lesújtott, a hazaáruló, szláv püspök, az 
oroszbarát Strossmayer fejére. Uralkodónk 
ugyanis a belovári hadgyakorlatok in-piciá- 
lása alkalmával a nála küldöttségileg tisz
telgő klérust barátságosan fogauva, nem mu
lasztotta el az alkalmat, hogy a ki. wi tá
virat küldőjét, a panslavisliius és panrusziz- 
mus apostolát, a (éktelenkedő Strossmayert 
királyi megvetésének földig lealázó Ítéleté
vel sújtsa. „Ön magánkívül volt! On be
teg volt ! Józan észszel a monarchia és 
saját egyháza ellen ilyet nem lehet, csele
kedni !“ íme e szavak hangzottak el a leg
magasabb helyről, a legilletékesebb ajkról. 
Ennél szigorúbb ítélet már alig képzelhető.

Minden tett önnönmagát boszuljameg. 
Megjárhatja Natália is, a ki szintén sokat 
paktál a rendbontó elemekkel, az oroszba
rátokkal, a szerb királyság nyílt titku el
lenségeivel. A múlt héten közölte a sajtó 
angol forrás után Milán valóperiratára vo
natkozó védekezését, de ezt most fakto- 
tumja, Pirocsanaz utján dementálja.

Szegény Natália 1 Hónapok de tatán 
évek óta zúzzák be'- és külföld rotácziós 
gépei, mily sok lendületes vezérczikkre 
adott themát a kutyanapokban megszorult 
uraknak, ha másért nem is, úgy bizonyára 
már csak ezért is megérdemelné a kíméle
tet, szánalmat. Szegény Natália!

Fővárosi levelező.

Barsvármegye közig, bizottságának 
ülése.

A f. hó 12-én megtartott közigazga
tási bizottsági üléshez beterjesztett alispáni 
jelentés szerint közmunka váltság czimén 
befolyt augusztus hóban 31GG frt 97 kr., 
közmunka birság czimén 60 frt 40 kr., ka
tona beszállásolási pótadó czimén 4G9 frt 
77*/,  kr. Betegápolási pótadó czimén 514 
frt 96 kr.

A folyó évben tényleges szolgálatban 
nem állott sorhadbeli és honvédségi legény
ség felett az ellenőrzési szemle f. évi októ
ber havában fog megtartatni.

Az á 1 1 a t e g é s z s é g augusztus 
lmban kedvezőtlen volt, — Iépfene, tüdő
vész, takonykor és orbanezban több meg
betegedés és elhullási eset fordult elő, — 
azonban a szükséges intézkedések megtétettek.

A múlt augusztus hóban 11 tüzesei
ről tétetett jelentés. — Nyitraszeg község
ben augusztus 12-én gyújtogatás által ke
letkezett tűzvész által Detrich Péter, Bltun 
Alajos és Mesék Lipót 4000 frtnyi kárt 
szenvedtek. Nagy-Kálnán aug. G-án és Gr.- 
Lökön aug. 1-én pusztított tűz 8105 frt G5 
kr. kárt okozott.

A k i r. fő mérnök jelenti, hogy 
az allainuton a múlt havi nagy esőzések te
temes károkat okoztak, a kavicsot a mere- 
dekebb utakon lehordták és az árkokat be- 
iszapolták. — A f. évi fedanyag kiállítás a 
hó végéig 1160 halom.

A selmecz-körmöcz-priekopai utón folya
matban levő építkezés a befejezéshez közel áll.

A szénás-falusi garamihid építésénél 
mind a hat alapkút siryesztése folyamatban 
állott, s egynek betonozása megkezdetett. 
A munkák folyamát a nagy vizek újabban 
megakasztották, sőt a fönnálló régi hidat 
két ízben járhatlanná lették.

A megyei utakat az u óbbi hetekben 
több Ízben előfordult nagy esőzések nagy 
mértékben megrongálták, sőt helyenként 
járhatlanná tették. —A Szt.-Benedek feletti 
szakaszra hordott iszap és kő eltávolítása 
folyamatba tétetett, — valamint az ar.-ina- 
róth-szt.-benedeki ut 14—14—4 km. sza
kaszon elszakított úttestnek helyreállítá
sa is.

A k i r. adófel ügyelő jelenté
se szerint f. évi aug. hóban befolyt egye
nes adó czimén 106332 frt 22 kr., hadmen
tességi adó czimén 935 frt 97 kr.

A múlt évről fennmaradt, valamint a 
f. év 111. negyedére esedékes egyenes adó 
előírásból aug. végével 541.246 frt 49 kr., 
— hadmentességi dij czimén a múlt évi 
hátralékból 52671 frt 76 kr. áll fenn.

Az erdőtiszti szövetkezethez tartozó 
erdőknek állami kezelés alá vétele a föld- 
mivelés-, ipar- és kér. minisztérium altat 
kilátásba helyeztetett és az előbb czimzett 
in. kir. minisztérium f. é. aug. 20-án 33446. 
sz. a. kelt intézvényévei a feltételeket kö
zölte, e szerint az állami két erdész fizetése 
3500 frt lenne.

Az erdőrendészeti bizottság f. hó 
12-én tartott ülésében ezen ügyet megbe
szélvén, még az napon tartott közigazgatási 
bizottsági ülés elé terjesztette, ez pedig az 
erdőrendészeti biz. határozati javaslata ér
telmében a feltételeket, egy, a 7-ik pont 

kivételével, — mely szerint a felmondás 
egyoldalú lenne, — azon ajánlattal, hogy 
a fe.mondás méltányosság szempontjából 
mindkét félt érintse, — elfogadta. — A 
közigazgatási bizottság zene határozata jó
váhagyás végett a legközelebbi törvény ha
tósági közgyűlés elé fog terjesztetni.

Folyó évi szeptember 24-ikén fog meg
tartatni a jegyzői vizsga, melyre jelentkez
tek : Eggenhotfer Ferenc/., Tonhajzer Jó
zsef, Nagy László, Skutely János, Takács 
Sándor, Szpolecsni János, Králik András 
és Truszka Károly. — r. t.

A regále megváltás ügyében sok felé 
hamisan értelmezték a Kormány’ tervének 
egy fölötte lényeges pontját, mely ennek 
folytán magában a szaktanácskozmánybau 
is meg lőtt támadva. A törvényjavaslat 
azon kilátásba helyezett határozata ugyan is 
hogy a megváltási kötvények csak 4 év 
lefolyása alatt szolgáltassanak ki a jogo
sultaknak, oly értelemben magyaráztatott, 
hogy a kormány az egész műveletet min
denesetre suceesive négy évre akarta ki
terjeszteni. Ez a pénzügyminiszternek egy
általán nem előre megállapított szándéka. 
Ama határozatot csak óvszernek tekintik, 
nehogy a műveletet — netán Leálló ked
vezőtlen pénzviszonyok esetén — az állam
nak épugy, mint a magánosoknak kárára 
rövid záridőre kelijen keresztül vinni ; ez 
azonban sehogysem zárja ki annak lehető
ségét, hogy az egész hitelművelet a pénz- 
piacz kedvező állása esetén egyszerre és 
rövid idő alatt bonyolittassék le. Tisza mi
niszterelnök a megváltási kötvényeket, ha 
a konstellácziók megfelelők, egy konzorczium 
segélyével a megváltási törvény létrejötte 
után rövid időközben tényleg piaczra 
akarja hozni, természetesen a regále-tulaj- 
donosok szabad akaratára hagyva, váljon 
a kötvényeket, vagy az árfolyam szerinti 
pénzösszeget akarják-e átvenni. A kormány
javaslat ama határozata, hogy a holt kéz, 
a municzipiumok, hitbizományok, alapít
ványok stb. regálebirtokáért eső megváltási 
összegek lekötött, csupán a pénzügy minisz
ter engedélyével elárusítható kötvények
ben szolgáltassanak ki, ez esetben is vál
tozatlanul fenmaradna. A kötvények min
denesetre papírra fognak szólni, a kamat
láb azonban még nincsen véglegesen meg
állapítva. Azt hisszük államhitelünk érde
kében volna az ilyen biztos alapit amorti
zálható papir 4, legtölebb 4 és fel százalék
kal kamatoztatnék, még ha annak követ
kezteben nagyobb névleges tőkét kellene is 
engedményezni. A 10 százalékkal megálla
pított szelvényadó — tekintettel azon 
tényre, hogy a regálebevételek után, bele
értve községi pótlékokat is, eddig legalább 
15.5 százalék, de sok helyütt 15, 20, sőt 
22 százalék is fizettetett adó fejében — 
a jelenlegi állapothoz arányitva jelentékeny 
összeget tevő előnyt képez.

Különfélék.
— Színház. — Szombaton, szept. 

8-án „Hófehérke" adatott, melyen szép

korban Zolti bácsit, ők is meglapultak a 
cserjésben s bokorról bokorra csúszva kö
zeledtek feléje.

Egyszer csak Zolti bácsi vagy húsz 
lépésnyire mozogni látja a bokrot, — fel
kapja hatalmas furkós botját s oda suhintja.

A mekkora orditás csak egy m. kir. 
finánczi torokból kitelik, akkora hangzott 
ki a bokorból.

— Hát te szamár, mit lézengsz itt ? 
azt hittem, hogy nyúl van a bokorban ! — 
vigasztalta gyengéden Zolti bácsi a fejbe 
ütöttet, — aztán nagy elégtétellel odaszólt: 
— No hát elhiszitek-e, hogy bottal ütöm 
a nyulat 1

Az az egyr fináncz különösen elhitte.
Nem is kutatták többé Zolti bácsi pus

káját a finanezok — minden fa odva hű 
rejteket adott annak.

Zolti bácsi házában pedig máig sin
csen puska — de az asztalán mindig van 
friss vadpecsenye.

Gácsér Fista.

Búmban, mért ne daloljak?
Bambán mért ne daloljak ? 
A dal bánat palástja.
Palástja bánátimnak.
Borúmat eltakarja.

S könyet én mért ne ejtnék,
Ha ok vagyon teája í ....
Hull bér helyett veríték
Kezemnek munkájára!

Szemem könyűje harmat,
Dal a kebelnek gyöngye:
Sugára, fénye nein hat, 
Ha mélyre van temetve.

Butkvy Cij lila

Kongó utazás
iparkodtam észrevétlenül eltologatni 

lábammal a bőröndöt oda, a szemben ülő 
Tercsi padja’’alá. Tisztességtudó férfi oda nem 
tekintget.

Es mikor már az utolsó taszítás volt 
hátra, hogy a bőrönd sarka is elrejtőzzék 
az uszály’ redői közt, Tercsi, ez a boldogta
lan hosszuhaj, feláll :

— Kérem, a bőröndömet 1
A finánczfeliigyelő — (soha nem hit

tem volna ily udvariasságot finánezban) — 
szintén feláll s néz, néz s megpillantván a 
Tercsi felállása által előtűnt bőröndöt, le
hajol és húzza, húzza kifelé . . .

— De súlyos! mi van benne ?
— Abban . . . abban — hebegém 

zavarodottan, s elakadt a szó ajkamon. 
Gyurka látta gyöngyöző homlokomat s 
mosolygott.

— Abban, kérem — szólt Gyurka — 
az én aktáim vannak, 70 község 4 évi szá
madása, fél vármegye terhe.

Egy kő esett le szivemről. Ez a bő
rönd az enyém, — Gyurkáé is hasonló 
ugyan, de ez az enyém.

— Tehát nem ezt parancsolja, nagy, 
sád? s visszatolta a szörnyű udvarias em
ber bőröndömet.

— Az nem a mienk — mosolygott 
Tercsi — az enyém az ott, az a kicsiny.

Jót állok érte, hogy semmi valódi 
szüksége sincs, hanem csak ürügyül hasz
nálja ezt, hogy ismeretséget kössön, szeren
csét próbáljon. Ilyenek ezek az elszánt, 
bús liajadonok!

Budapestig bizony akár össze is kel
hettek én miattam. Bárcsak megszöktetnék 
egymást a legközelebb állomáson.

Dehogy szöktették! Tercsi minden 
technikáját összeszedte, hogy pórázon tartsa 
a felügyelőt. Itt maradt az én végtelen 
gyötrelmemre. Nem pipázhattam miatta a 
muskotályból.

Gyurka nemsokára kiszállt, vive ma
gával a félvármegye számadását.

— Vigyázz ám! — súgta bucsuzás 
közben — nagy maiér lenne, ha rajta 
vesztenél!

Nemsokára elkezdtem szörnyen unat
kozni, ásítani. Bőröndömet fejem alá téve, 
a bundát ráteritve, ledőltem.

— Itt leszesz fejem alatt Budapestig, 
Behunyom szemeimet, úgy téve, mintha 
aludnám.

Azután igazán elalud am, hosszan és 
mélyen. Feleségem ébresztett föl.

A budapesti indóházban valánk. A 
fináncz levezényelte a nőket. Segített a 
dobozokat vinni. Nekem a nehéz bőrönd, 
a bunda és egy nagy kendő jutott. Mig 
felpakoltam, ezalatt azok már a porondon 
valának.

Kivergődtem nagy ügygyel-bajjal én is.
— Jaj a köpenyem! — kiáltott vissza 

Tercsi. — Kedves sógor, a köpenyem ott 
maradt a kupéban!

Mire ez újabb teherrel leértem, a to
longó sokaság közt eltűnt az én társaságom. 
Hiába fürkésztem szemeimmel. A fináncz 
kísérőről könnyű volna fölismernem őket, 
— de már a fináncz bizonyosan elvált tő
lük, lesi a vadat, meglehet, engem . . és 
ez gyanús körülmény . . .

Megrakodva, mintegy kétpupu teve, 
hatoltam az embertömeg közt, nem győzve 
eltiltani a tömérdek kapzsi hordárt, kik bő
röndöm s málhám után csengtek.

— Nem! magam viszem! — Miért is 

adnám? feltalálva a nőket, fiikkert szólí
tunk. Azért a pár perezért nem koczkázta- 
tom a muskotályt. Legjobb ez csak az én 
kezemben. En nem tudakolom, mi van 
benne olyan nehéz, meg el is rejtem a 
bunda alatt.

A kijáratnál hivatalos örök tartottak 
szemlét az átkelők felett.

— No, itt légy ébren, fiú! ha itt meg 
nem szorítanak, bizton mehetsz hazáig.

Jól a bunda alá igazitám a bőröndöt 
s szilárd léptekkel közeledőm a czerberu- 
sok felé, noha szivem hangosan dobogott 
A kapu-boltozat alatt torlasz képződött s 
bundám jobb fele, mely alatt a muskotály 
lappangott, kitárult s előtűnt a feltett 
bőrönd.

— Mi van a bőröndben ? kérdé a ret
tenetes ezerberus.

Minden lelkierőmet megfeszitéin, hogy 
hideg ny agaimat mutatvajközönyösen szól, 
hassak:

— Elvesztett feleségem és sógorném 
öltözéke és a magamé. Kérem, nem tet
szett látni őket, elmaradtunk egymástól 
két nő.

Az őr gúnyosan mosolygott.
— Legalább 2 ezer nő ment át már 

ön előtt.
— Kérem az egyik ékesebb volt.
— A két ezer fele szintén éke

sebb volt.
Taszítottak az utánnam jövök és so

dort az aradat. Megszabadultam. Fellé
legzettem.

Hanem ugyan pokoli meleg van 1 Dé
lutáni 1—2 közi, perzselt a vén asszonyok 
nyara. Es nyakamban a bunda, vállamon 
a nagy kendő, kezemben a féhnázsás bő-



s uj díszleteket és csinos kosztümöket lát
tunk. Az egyes képek igen jól sikerültek. 
Körös yné impozáns volt a királyné szere
pében. Leánya, a kis Valéria (Lat), 
bátran és ügyesen vitte a szót a törpék 
között, kikkel Krasznayné (Hófehérke) 
kedvesen beczézett. — Vas á r n a p, 
szept. 9-én „A z i g m á n d i k i s p a p“ 
Bérezik A. népszínművé került színre. A 
jeles darab előadása, mely szép közönséget 
vonzott a színkörbe, egyike volt a legsike
rültebbeknek. Az összevágó, gördülékeny 
előadás, Krasznayné (Esztike) és Kiss 
(Király Pista) dalai köztetszésben részesül
tek. Bököd yné Lazsák Zsuzsa szerepé
ben, mint komika, „Stelládként ragyogott. 
Szívesen emlékezünk még meg Gallé- 
néról, ki Biri hálátlan szerepét élénken 
játszotta. — K e dde n, szept. 11-én Il-ik 
bérletben, az „O r o sz 1 á n“ vendéglő nagy 
termében líosen Gyula négy’ felvonásos vig
játéka „A n a g y z á s hóbortjai" ada
tott telt ház meüett. A jeles darabot szí
nészeink helyes felfogással emelték érvényre 
s az előadás preeziz menete általában a 
szereplők dicséretére válik. — Szerdán, 
szept. 12-én Szigligeti Ede „Csikós“-át 
láttuk előadva. Bokody (Márton), K iss 
(András) és K r a sz n a y né (Rózsi) ele
mükben voltak. Az előadás élvezetességét 
nagyban fokozta Csabi (Kiss Bálint), ki 
szerepét kiváló és mély érzéssel adta. — 
Csütörtökön, szept. 13-án. L. Aronge 
4 felvonásos vigjátéka „A szalui uram 
leányai" adatott kevés számú közönség 
előtt; pedig úgy a darab jóizii humorral 
telt jelenetei, mint színészeink igazán kor
rekt előadása megérdemelte volna a zsúfolt 
házat. A mindennapi életből merített, ere
deti, természet s alakokat feltüntető vígjá
ték, mely erősen ostorozza és szatirizálja a 
Jábrakapott nagyzási hóbortot, mindvégig a 
legélénkebb derültségben tartotta a közön
ségét. A szereplők úgy egyenként, mint 
összesen teljes, elismerésre méltók. — Teg
nap adatott Ármány és szerelem, 
ma délután 4 és fél órakor II ófe h é r k e, 
este Ágnes asszony lesz szinen.

— Jutalomjaték. Kedden, szept. hó 
17-én Csaby Imre jutalmára adatik Rau- 
pachnak „K i rá 1 y 1 e á n y, mint köl
ti u s n ö“ czimü jeles színmüve 5 képben. 
A spanyolból fordított színmű ttgy a kül
földi, mint a hazai színpadok kedvencz 
műsor darabja. A jutalmazandót, ki színtár
sulatunknak egyik elismert tehetséges tagja, 
ajánljuk közönségünk szives pártolásába.

— Tánczmulatság. A lévai iparos ifjú
ság ma a „K o 1 i b a l“-fele kertben táncz- 
czal egybekötött szol ő-íi n n e p é 1 y t 
rendez. Belépti dí j: személyjegy 60 kr; 
családjegy 1 frt 20 kr. Kezdete délután 4 
órakor.

— A kaszinó házépítésének ügye. A 
kaszinó választmánya e hó 9-én tartott 
érdemleges ülést a házépítés ügyében, me
lyen — mint értesülünk — a beérkezett 
két ajánlat alapján az építési, illetőleg át
alakítási szerződést T o m a s c h e k János, 
szerédi építőmesterrel határozta megköttetni, 
ki Sisak Gusztáv 6500 frtnyi ajánlatával 
szemben 5950 írtért hajlandó az épületet 
a kaszinó igényeinek megfelelőleg fel
építeni. * S

rönd, belül a kiállott nagy izgalom s az 
aggódás az e'maradt felek iráni.

Mogyoró nagyságban görgött rólam a 
veríték. Szabadulni kell e tehertől mielőbb ! 
Fiakkerbe ülni volna legjobb, de úgy a nő
ket elhagyom. Nincs egyéb, mint vinni a 
terhet szép csendes türelemmel, mint a 
teve a góbi sivatagon.

Mindennek Teréz az oka. Soha, mé<r 
a menyországba se utaznék vele. Legalább 
a bundát kellene hordárnak adni. De ak
kor a bőrönd szembetűnik. Tömérdek ü- 
nánczféle jön megy.

Töprengésemből egy válérintés ébresz
tett föl.

— Uram, valószínűleg ön után kiálta
nak amott, hátul, — ügyelmeztetett egy 
könnyed öltözetű ur mögöttem.

Visszanéztem. Egy ünánczfélére mu
tatott, ki 50—60 lépésnyire erősen muto 
gatott, hogy megállják.

Dehogy állok ! financz vagy, látom.
S megsarkantyuzám a terhelt tevét, duppla 
lépésben eredtem neki, a sokaság közt 
hatalmasan törtetve. Ember, légy a talpa
don, ha utol akarsz érni!

Gőzerővel rohantam, a kik halták 
rengő lépéseimet s hasadt, fujtatószerü szu- 
szogásomat, látták a nagy bundát, fölötte 
a nagy kendőt, a homlokról és egész arcról 
csurgó patakot, kitértek utániból, a kik ki 
nem tértek, ellöktem, úgy rohantam neki- 
bőszülve, üldözöm elöl.

Ámde az sem volt rest. Ha lábai nem 
mozoghattak is^oly gyorsan, nyelve járt 
s kiáltá;

— Kérem, tartóztassák fel azt a ro
hanó bundás urs^t!

Két konstábler állta utamat.
Nincs menekvés; add meg magad ! . ,

— Mérsékelt díjú előadást rendeznek 
ma délután órakor színészeink. Szilire
hozatik másodszor a csinos képekben gaz
dag „Hófehérke" és a bét törpe czimü 
tüudéri varázs szinmü. A kellemesen szóra
koztató előadást leginkább a szülök ügyei
mébe ajánljuk, kik azzal igen tanulságos 
és élvezetes délutánt szerezhetnek gyerme
keiknek. Helyárak: I. r. zártszék 40 kr; 
II. r. zártszék 30 kr. földszint 20 kr. és 
karzat 10 kr.

— Iskolaszék-választás. A lévai r. 
katli. hitközség ma egy hete választotta 
meg az iskolaszéket a leglanyhább érdek
lődés mellett. A hitközségnek 800-at meg
haladó szavazója közül tizenhat adta 
be szavazólapját. Ennek oka — mint hall
juk — részben az, hogy a választás nem 
volt kellőképpen a közönség tudomására 
adva és sem a szavazók összeírása, sem 
az összeirottak kifüggesztése — mint ezt 
a törvény előírja — nem történt meg. — 
Megválasztattak: Mácsay Lukács, Lakner 
László, Szabady Gyula, Gyenes József, 
Titka József, Heinrich Ferencz, Szakmáry 
Endre, Tusnay János, Czirok János, Laky 
József, Rácz János és Kabina József.

— Magán előkészítő kursus katona- 
jeíöitek számára. Örömmel értesülünk, hogy 
Pozsonyban, f. é. október 1-én 
magán előkészítő, cursusn yi- 
1 i k meg, katonajelöltekszá in á ra.
— E cursus 4 osztályból áll, u. m. I. osz
tály, egyévi önkéntesi kedvezmény elnye
résére, oly ifjakra nézve, kik a megkí
vánt ató kvalificatiót, érett ségi 
bizonyítványt nem bírnak;
— II. osztály, oly jelöltek számára, kik a 
tartaléktiszti vizsgálatot kívánjak letenni ;
— ill. osztály, cadet és kát : reáliskolába 
való felvételi vizsgálat letételére ; — IV. 
osztály, népfelkelési tiszti fokozat elnye
résére. Bozó Manó volt cs. k. főtiszt és 
48-iki honvéd alezredes urnák buzgó és 
fáradságos tevékenységének nem eléggé 
köszönhető e cursus létrejötte, melyet az 
uralkodó viszonyok közt nem csak idősze
rűnek és hasznosnak, hanem egyszersmint 
hazafiasnak is tartunk, a mennyiben ifjaittk 
e jután h e 1 yb e n is élvezhetik a kínálkozó 
kedvezményeket, melyeket eddig csak 
nagy áldozató k á r á n, idege n 
viszonyok és befolyások kö
zött élvezhettek az ország hat árain 
kívül. Üdvözöljük e felette hasznos válla
latot és őszintén kívánjuk, hogy eredmé
nyében épen oly’ kielégítő legyen, a milyen 
üdvös és időszerű annak létesítése. A tisz
telt szülök és gyámok ügyeimét felhívjuk 
ez uj vállalatra, s megjegyezzük, hogy fel
világosításokat és útbaigazításokat az igaz
gatóság legszívesebben ad. Pozsonyban, 
Rózsa utcza 13. szám 1-sö emelet.

— Tüzeset. X a g y-S alléban e 
hó 10-én d. u. 2 órakor tűz támadt, mely 
rövid idő alatt 5 házat, ugyanannyi pajtát, 
több melléképületet sok takarmányt és szal
mát hamvasztott el. A kár — a megejtett 
becslés szerint — 6250 írtra rúg, melyből 
csak 2868 frt. volt biztosítva. A tiiz — írja 
levelezőnk vigyázatlanság folytán pipából 
eredt. Nagy és bő tápot nyújtott a tűznek

Levágtam a retienetes nehéz nyűgöt, 
a bandát és nagy kendőt s a bőröndre 
rogyva, ziháló mellel vártam az üldöző 
farkast.

Két perez múlva előttem állt a ünancz
— ugyanazon ünancz, ki Tercsinek kuri- 
zált, ki Gyurkának titokzatosan súgta, hogy, 
itt, Budapesten csípi el madarát.

. . . Hát nem irgahnazol, te krokodi- 
lus ? Hisz engedtem, hogy Tercsinek udva
rolj egész idáig ; beleegyeztem volna abba 
is, hogy megszökjetek. így hálálod meg jó
ságomat ? Hát miért nem fogtál el ott, a 
vasúton? Mért játszottál velem macskamódra? 
Mért engedted hinnem, hogy megszabadul
tam, hogy enyém a ünanezot soha nem lá
tott muskotály? mért kergettél agyon ebben 
a rettenetes kánikulában szibériai utazóhoz 
öltözötten és teve módra mcgterhelten ? Te 
Kongó-melléki zulu-kaffer .' Van-e neked 
lelked ? Nincs. Mert ha volna, nem kínozol 
meg úgy, hogy majd kikergetted belőlem a 
lelket! — 11a ez a két konstábler előttem 
nem volna is, sem tudnék mocczani.

— Uram, — szólt a ünancz lihegve
— nem győzném tovább önnel a verseny 
futást. Kedves neje és sógornője kétségbe 
vannak ön miatt esve s epedve várják az 
étteremben.

— A mit főztek övék, egyék meg — 
szóltam boszusan, — nekem semmi sem 
kell ; én strupirttá vagyok téve. Jöjjenek 
szaporán s tegyenek valami üakkerre.

Az nap ott maradtunk a fővárosban. 
Pihennem kellett.

Az utolsó állomáson kocsira ültünk. /V 
muskotályt az ülés alá rejtettem. Délre meg
álltunk az utszéli fogadó mellett.

Az ebédlőben két ünancz ült.
Predeztiuáezió 1 Sohasem hitte n, má 

úgy itt, mint községeink legtöbbjében a házak 
szalmatetőzi te, melytől a nép nem tud esnem 
is akar megválni, daczára a szigorú rendelet- 
nek, mely meghagyja, hogy a már egyszer 
leégett házak zsindelylyel fedendök. De 
megboszulta migát népünk azon rossz 
szokása is, hogy gazdáink még mindig 
szalma- és szénakazlakkal kötik össze a 
házat pajtájukkal anélkül, hogy közbe-köz- 
be néhány fát ültetnének, melyek a tüzet 
jórészt gátolnák a tovább terjedésben.

— Katonai lovasár. Léván e hó 17-én 
katonai lóvásár fog tartatni, melyen a ki
küldött katonai bizottság, a katonai ezé- 
lokra alkalmas minden elövezetett lovat 
meg fog vásárolni, melyek 4 egész 7 éve
sok s legalább 158 cm. magasak. Lovakon 
kiviil vásároltatni fognak még 3 évet be- 
tökölt oly csikók is, melyek testalkatuk — 
és származásuknál fogva a katonai csikó- 
te'epeken való felnevelésre alkalmasak. — 
Hogy e fontos hírt ily későn hozzuk, nem 
a mi hibánkból ered, mert csak e napokban 
jutott tudomásunkra a holnapi vásár. A 
mulasztást azok követték el, kiknek köte
lessége az ilyen közérdekű ügyet jó eleve 
s minél szélesebb körben köztudomásúvá 
tenni.

— Színházi műsor, Vasárnap, szeptem
ber 16-án két előadás tartatik. Délután 4 és fél 
órakor, nagyon csekély helyárakkal, nép
előadás: II ó f e h é r k e. Látványos tündér 
mese. Este 8 órakor, C s i g e Lajos 
újonnan szerződött tag fellépteül: Ágnes 
asszony énekes népszínmű. Hétfőn 
nem lesz előadás. Kedden’ Csaby I m r e 
jutalom játéka: K i r á 1 y le á n y, m i n t 
kőid u s n ő, szinmü. Szerdán: Stern 
I z s á k, a h á z a 1 ó z s i d ó. Vig életkép. 
Csütörtökön: A s a b i n n ö k elrablása. 
A igjáték. Szombaton: Lili, énekes, bohó- 
zatos vígjáték.

— A legtöbb adótfizetö törvényhatósági 
bizottsági tagok 1889. évről szóló névjegy
zéke összeállittatván, az f o 1 y ó hó 19-éig 
Aranyos-Maródion, a megye szék házának 
nagytermében az érdekeltek á’tal betekint
hető.

— Léva iparosait a Szeged, n e hó 
8. és 9 ik napjain megtartott orsz. iparos
gyűlésen Pély István és Firtusz Mihály 
lévai iparosok képviselték.

— Tüzeset fordult elő f. hó 7-én, pén
teken d. ti. Szt.-Márton községben (Ar. 
Marótli mellett). Megégett ;> szalmakazal 
és egy pajta. Szerencse, hogy több kár nem 
történt, mert az ar.-marótlii tűzoltóság csak 
9 óta tájban este jelent meg, — mikor 
értük lovakat küldtek a tűzvész helyszí
néről.

— Ingyen csemeték. A foldmivelesi 
miniszter ingyen csemetéket osztat ki 
olyan erdőbirtokosok közt, kik kopár és 
futóhomok-területeket akarnak befásitani. 
csemetékért deczember végéig lehet folya
modni fél frtos bélyeggel ellátott kérvény
nyel, kimutatva a befásitandó terület nagy
ságát. A csemeték árát és csomagolási 
költségét az orsz. erdészeti alap fedezi, 
mig a gyorsáruszállitási dijat az illető bir
tokos űzeti. Ez azonban nem sok, mert a 
vasutak dijmérséklést engedélyeztek.

— Szsmfájás szűk gallér miatt. Egy 
boroszlói híres szemorvos több mint 300 

hiszem és vallom, hogy a kit a végzett 
akasztófára predesztinált, nem hal a vízbe. 
Az én füzesgyarmatim, az én muskotályom, 
mind arra voltak kárhoztatva, hogy- illa- 
tukban ne gyönyörködhessem, hanem mar
talékul essenek a kormány szüzdoliányt ül
döző közegeinek.

Az egyik csakhamar felállt az asztal 
mellől s kiment.

Az ablakon át láttam, hogy kocsink 
mellett ólálkodik.

1 ermészetében van.
— Menjünk. Fizetek, hé, kellner!
— Zalileu! kiáltott a ünancz is.

(Folyt, köv.)

Gondolatok.
Irta: Sir Lein.

A legtöbben nem annyira érzületeik 
szerint cselekednék, mint inkább érzülete
iket cselekedeteik szerint alakítják.

* *
*

Minden emberi szívnek van egy sötét, 
titokteljes mytilosa.

* „ **
Hogy a föld siralomvölgy, azt csak 

pliilister mondhatja, mert ő nem ismeri az 
eszményt, melyet a szív oly' mélyen rejt.

* **
Főleg azért hiszünk a halhatatlanság

ban, mivel reméljük.
* **

Mi sem árt annyira a csodálatnak, 
mintha valaki arra szá nit, hogy cso- 
dáltassék.

t esetben konstatálta, hogy krónikus szemba
jok tisztán abból az okból erednek, hogy a 
betegek nagyon szűk inggallért szoktak 
hordani.

— Fecskéink, a tavasz kedves hirdetői, 
rendesen szeptember közepe táján kelnek ván
dorútra; az idén azonban a nagyobb része kivé
telesen márle hó elején hagyta el városunkat, 
a minek oka kétség kívül az idei barátság
talan időjárátban keresendő. Vannak, kik 
e jelenséget korai és kemény tél előhírnö
kének tekintik.

— A posta- és táviró tisztképzö tan
folyam szervezési munkálatait Baross Gá
bor közmunka miniszter befejezvén: a kö
zelebbi napokban a tanfolyam a tanárok 
kinevezésével aktiváltatni fog. A tanfolyamba 
való felvételért még e hó 2O-ig folyamod
hatni a közlekedési miniszterhez; a tanfo
lyamba körülbelül 80 hallgató fog felvétetni, 
kik a tanfolvam sikeres bevégzése után 
mint pós a- és távirda tisztviselők fognak 
alkalmaztatni.

— Rövid hírek. — Hivatalos 
kimutatás szerint a magyarországi vasutak 
hossza a múlt év végén 10,240 kilométer 
volt s ennek körülbelül a fele állt állatni 
kezelés alatt; azóta azonban a vasútháló
zat ismét tetemesen gyarapodott víczinális 
vasutakkal — Az esztergomi színkörben 
tnult szombaton egy égő lámpa leesése kö
vetkeztében tiiz támadt, melyet a színészek 
hirtelen és szerencsésen eloltottak. Egy-két 
ájuláson kiviil egyéb baj nem történt. — 
A győri kath. legényegylet a kettős ünne
pen fennállásának 25 éves fordulóját ülte 
meg. — A magyar liszt ellen Csehország
ban, kivált a prágai kereskedelmi kama
rában, újra megkezdték az. izgatást. — 
Floridában jelenleg a sárgaláz pusztít. A 
tüzérség parancsot kapott, hogy napjában 
több órán át ágyazzon a levegőbe. E mete
orológiai megreszkettetés által remélik a 
mikróbokat elűzni. — A párisi világkiállí
tást, melyet tudvalevőleg a jövő évre ter
veztek, hir szerint, 1890-re halasztják. — 
Budapest belvárosi kerületében a Trefort 
halála alt il megürült képviselőségre a sza
badelvű párt S t e i g e r Gyulát, az ellen
zék Kaas Ivor bárót kiáltotta ki jelölt
jének.

A fit «> ■ A «í • Ii.
— Rovatvezető Zuhany. —

A ii ős ülés minden osztálynál más-más módon 
történik. A csizmadia papucs alá kerül. A kőmives 
saját tűzhelyét rakja. A színész a trtf.it egvszvr k<>- 
molyán megkísérli. A börtönőr rablánczra vereti ma
gát. A halász hálóba kerül. A tiszt háborúba vonul. 
A piperéárusnő főkötő alá. jut. A bérkocsist a házas
sági járomba, a foldmivest az eke elé fogják. A ba
jos horgonyt vet a házasság kikötőjében. A vegvész 
olJhatlan vegyiiletet csinál. A kőtélverő hurokba ke
rül és a bölcsész átlátja, hogy bolondot tett.

A ni e n y a s s z o n v k ö r ii 1 i r á s a. A kis 
Pistától egy Ízben kérdezték, hogy tudja-e, mi az a 
menyasszony ? A ki azután kevés gondolkozás után 
azt felelte, hogy: Egy asszony, kinek még nincs férje, 
de már tudja, hogy lesz!

KÖZÖNSÉG KÓRÉBÓL.
I.

Nyílt kérdés a lévai „nagytemplom 4 
gondozójához.

A „nagytemplom" főbejárata fölötti 
ablak több fiókja papírral van beragasztva 
s ez elékteleniti az egész különben gyö
nyörű templomot.

Ila nem volna miből pótolni a hi
ányzó ablaktáblákat — a megfelelő összeget 
szívesen kifizetem a Bars szerkesztőségében.

II. Eg-er.-as.
A „Stefánia-árvaház részére" Léva’ 

tieli Gusztáváé önagysága káposztát, kuko- 
riczát, ugorkát, körtet, ezek lat és vörös
hagymát, Sehleifer Armumé önagysága egy 
zsák burgonyát, Balbach Andrásné önagy
sága karelabét. volt kegyes adományozni.

Fogadják az árvák hálás köszö
neté.

Léván, 1888. szeptember hó 13-án. 
A ,.Htefánia-ái*vah:iz “ yuitlnokságra.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán* 4 vendéglőben aug. 9. szept. lG-ig.

Rottenbiller utazó, Bécs. — Kováts Emil 
hivatalnok Bpest. — Sebőn Jakab utazó Becs. — 
Végi Ilona magánzó Bpest. — Gr».bncr J. in igánzó 
Becs. — E lér János kereskedő Bées. — Vértesy Cor- 
nél színésznő Bpest. — Kivin és Frcsaf gabonakeres
kedő Nvitra. — Lainpl György hivatalnok Ipoivságh. 
— Wagner J. magánzó Miskolcz. — Grosz Dávid 
utazó Budapest. — Kari Altinan utuzó Budapest. — 
Sitté Lajos kereskedő Reisenberg. — Frlidcl tia Ferencz 
kereskeJö Bu lapest.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, varos kapitány.

Búza: in.-mázsánként 6 frt 2 ) kr, 6 frt
50 kr. Kétszeres 5 frt 30 kr, 5 frt. 60 kr.
Rozs .5 frt. — kr. 5 frt 20 kr. Arpa 5 frt
50 kr, 5 frt 80 kr. Zab 4 frt. 50 kr, 4 frt.
80 kr. Kukorieza 5 frt. —kr, 5_frt 80 kr. Bab 
2 írt. 50 kr, 6 frt. 20. kr. Lencse 5 frt _
50 kr, 5 frt 80 kr. Köles — frt. — kr.

Nyílttér.

Farbige Seidenstoffe von 85 kr. flb,7.öő 
per Mcter c i. 2000 verschiedcne Farben und Dessins) 
vers.m.lvc roben- und stückweise zolffrei dn-s Faó- 
rik Depót G. Henneberg. (k. k. Hoflieferant) Zürich 
Muster umgehend. Bricfe 10 kr. Porto.

trtf.it


Szeptember 16. hirdetések. 38. szám.

2184 1888.

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

t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közh’rré teszi, hogy 
a lévai tekintetes kir. járásbiróság 1888. évi 2184 
számú végzésével A lévai takarék pénztár felperes 
részére Pólya Andor solvmosi lakos alperes elten 
11500 frt tőkekövetel :s s járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
3694 frt. becsült lovak, ökrök, tehenek és disznók
ból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek 2181 sz. beküldését rendüli 
végzés folyréi. .1 helyszínén vagyis Léva városába a 
vásár téren leendő eszközlésérj njabbi határnapul 
1888. év szeptember hó 24 napjának délelőtti 9 órája 

' kitűz, tik. oly kijelentéssel, hogy ezen árverés a fen
tebb jelzett ingóságok az 1881. évi LX. t. ez. 107 
§-ra értelmében a legtöbbet ígérőnek készpénz tizet .-s 
mellett szükség esetén becsáron alul is el fogunk 
adatni.

Kelt Léván, 18.88. év szeptember hó 11 napján. 

Litassy Nándor 
kir. bírósági végrehajtó.

1461/1888 sz.
in.

Árverési hirdetményi kivonat
A lévai kir. j írásb*rósíg  mint telekkönyvi ha

tóság' közhírré teszi, hogy a kir allami kincstár végre- 
h aj tat ónak h-allűr Balázs végrehajtást szenvedő el
leni 30 frt 9 kr tőkeköv.teles és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében ngv <a végrehajtást szenvedő Mol
nár Balázs, v i amint, a t ki stulajdonos ifi Molnár Al
bertad sziil. Csudái Verona, Molnár Mária férj. Mol 
nár Istvánné, kk. Molnár József és kk. Molnár Er/.s - 
hétnek a kis oroszkai 70 sz. tjkvben A -|- l sorsz. 
alatt felvett f. k\öségiikre 56 frt, továbbá az A | 2
sorsz. alatti f •kvőségiikre 56 fr továbbá ugyanannak 
a kis oroszkai 22. szánni tjkvben A I. sorsz. alatti 
fekvőségiikre és az azon épült 18 összeir.ísi s'ámii 
bakházukra, valamint az < zén ívből a kis oroszk li 
145. ívben A I. 1—2 sorsz. alá itj. Molnár Aíbertné 
szül. Csudái Vermi, Molnár Mária férj. Molnár Ist
vánné, ifj. Molnár István vs kiskorú Molnár József 
tulajdonául átirt fekvőségekre és tartozéka egy ut a! 
az átverést Öli frt ezennel megáilapító't kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az ísx.s. évi szeptomber hó 27 ik napján dél
előtti 10 órakor K is-Or<>szka községben a község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron is ela látni fognak.

Árverezni szándékozók tailozn-ik az ingatlanok 
b csáráiiak 10° 0-át vagyis a kís-oroszkai 70. ivben 
az A — T. sorszám alattira 5 frt 60 kr. az A |- 2. 
sorsz. alattira 5 frt 60 kr. továbbá a kis oroszkai 22. 
ivben A I. 1 sorsz. valamint a kis rroszkai 145. ívben 
A I. I—2 sorszám alatti fekvőségekre nézve 3i 
frt 40 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az Í881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságiigv- 
miniszt« ri rendelet x. §-ában, kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kikéi.lőtt kezéhez letenni, avagy az 
lsxl. LX. t, ez, 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlege.-*  e’ln-’y-'.esőről kiállított szabály 
szerű elismervényt á szolgait iti»|,

Kelt Léván 1888, éj évi april hó 30 napján, 
A lévai kir, jáiásbir-xi r m’nt t- lehkönyvl haték ig, 

Sarbtir László 
Ml', a'járásbiró,

1277 és 1677 1888. sz.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lé' ai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tőség közhírré teszi, hogy s m kir. állam kincstár 
v»Jr hajtaténak Molnár Tamásné végrehajtást szen
vedő elleni 118 frt 8‘J kr tőkekövetelés és járulékai 
irá ití végrehajtási ügyében Molnár Tamásné szül, 
K irácsmív B íza, Paksa J mosná szál. Karácsony Ju
lianna, Karácsony József, Karácsony Mátyás, Csudái 
Jstvá iné. sziil. Karácsony Viktória, Karácsony And
rás, kk. Karácsony Anna es kk. Karácsony Erzsébet
nek a lekéri 83. sz. tjkben A I. 1—7 sorsz. alatt 
ft-kvőségbeni úgy a közös levelű illetőségben) *í2 rész 
illetményükre 1785 frt, továbbá a lekéri 48 sz 
tjkvben A I. 1 — 2 és 8 sorszám alatt felvett f-kvősé-

A Kubanek fele házban.
Szappanos uiczában egy 3 szoba 

konyha, pince, élés és fakamra és kéri 
bői álló kényelmes lakás f. évi no- 
vember i-töl bérbeadó Tudako
zódhatni a házban lakó ö”v. Milinya 
nénál.

giikre és a 45. összeírás! számú lakháznkra 517 frt 
továbbá az A -|- I, sorsz. alatti fekvőségiikre 77 frt 
végre az A — 2. sorsz. alatti ingatlanaikra 39 írtban 
ezjimel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
ho;y a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi 
erepteinber hó 28-ix, napján délelőtti 10 órákor Le
kér községben a község házánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási árai alól is 
eladat:ii fognak.

Á verezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át, vagyis a lekér: 83 s . "tjkvben 

A 1. 1—7 sorsz. alattira 178 frt 50 kr. a lekéri 48 
ívben A 1. 1—2 és 8 sorszám alattira 51 frt 90 kr. 
az A 4- 1. sorsz. alattira 7 trt 70 kr. és az 
A | 2 sorsz. alatti-a 3 ‘rt 90 kr. készpénzben, vagy 
az 1881. I.X. t. ez. 42. g-ábnn jelzett árfolyammal 
számítolt és az 1881. évi november hó l en 3333 sz 
a. kelt igazságügyminiszteri r -ii lelet 8. § .ilmii kijelölt 
óvad kkópes értékpapírban a ki ..Oldott kéz., Imz letenni 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. értelmében a 1J 
uatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 1 iálli- 
•ott szabálysz-ríí elismervényt átszolgáltatni

K it Lévái:, 1888, évi m ijrts hő 1-én.

A evai kir. jbirőság, mint tlkvi liatősá...

Gyenes József,
kir. j űr.!.

1310, .888, SZ.

HL

Árverési hirdetményi kivonat.
. lévai kir. járásbíróság mint t-lokkönyvi ha

tóság 1, Írré teszi, hogy Harmadi P .1 gr.-sz.őllősi 
lakos té^r hajtaténak Harmadi János s.lymosi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 95 frt 73 Kr töke hátra- 
lók és járni kai Harmad! Jánosnak a solvmosi 11. 
számú tjkvben. A 1. I. 2. 4. 5. 8. 10. és 11. sorsz. 
alatt lelvett fekvőségre és tartozékaira 1216 trt to
vábbá az A. -|- 1. sorsz. alatt foglalt fekvöségére az 
árverést ítl Irt ezennel megállapított kikiátási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1888. évi szeptember hó 20-ik napján délelőtti 9 
orakűr 8.,|vn:os községben a bíró házánál megtar
tandó nyilvános .árverésen a megállapított kikiáltási 
ÚFOll ••!.»! is el.;<| itnj fognak.

Árverezni száu.Ukoaők tartónak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis az A I. 1. 2. 4. 5.8. 10. és 
11, sorsz. alattira 121 frt 60 k r kr. és az A j 1 
sorsz. alattira 11 frt 10 kr. készpénzbe í, vagy az. 1881, 
LX. i. ez,42. §-áb<in jelzett úrmly.miiiial számított és az 
|S8|,cvi nov, l|ő l-en.’IÖÖ.L sz,a.Rtdt ig.'MsŰgilgymhitaz- 
teri r n L k*l<S.  $-ában, kijelölt óvadókképes órtékpapirban 

j a kiküldőit kezéhez letenni, avagy az 188r. LX. t. ez. 
170. §-a érti Iliiében a bánatpénzünk a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállítatott szabályszerű el ismer vényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1888. évi április h> 4. napján.

A lévai kir. járásbiróság tuint telekkönyvi hatóság,

Gyanes József
kir, jbiró.

1418/888. sz.

oyár éS : részVÉNY-TÁRSASÁG EüBAPEST.
váczi-ut 169 99.

j
ít

Sclilik
Szecskavágók, répavágók, répa- 
zuzók, tengeri morzsolok, csöves 

tengeri darálók.

Gőz- és járgánycséjlö készületed gabona
tisztító rosták, őrlőmalmok stb.

vZ összes ekék tartalékré- (j 
szei készletben tartatnak. Y 
-- Előnyös fizetési feltété- Q 

lek. Legolcsóbb árak. Y
Arjegyzkek kívánatra ingyen és 

bérmentve. A
JEGYZET. -^5? Y

üzletbarátaink becses tudomására hozni, hogy, noha a VI., váCZi-kÖrut 57. sz. a Pl 
lévő irodáink legnagyobb részét a külső váCZÍ-utüU lévő gyártelepünkre helyeztük át, mindazonáltal az eddigi ir.idai helyise- , 
günkben t. iizletbarataink kényelme érdekében egy városi irodát tartunk fenn, valamint, hogy ugyanott építési czikken.k es /h 
gazdasági gépeinkből raktárt 1’étesitettíink. Kiváló tiszteletté W

A Schlick-féiö vasöntöde és gépgyár részvény-társaság igazgatósága, Q
ZRé-hL-tá-x*  ILéván z Kern testvérek nre.kn.á.1- Á

ez

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha- 

tóság közhírré tenzi, hogy Guttninin Ig.iácz lévai la
kos vő^rehajtattínak Kaffan András és naffan József 
lévai lakosok végrehajtást szenvedő elleni 68 frt 47 
.ír lők -kóvetelés es járulékai a végrehajtást szenvedő 

! Kalfdi Antal, Kaif.n Jó<« f, v.ila.niuL a társtulajdonos 
Kaífm .Jmosnak a lévai 1000 számit tjkvben A j- l 
sorsz. aiá:t felvett f-Kvőségiikre és az azon épült 389.
számú. lakházukra 1509 fit továbbá az A -}- 2 sorsz.
alatti fekvőségiikre 94 frt továbbá az A -j- 3 sorsz.
alatti fekvőségiikre 12 frt továbbá az A — 4 sorsz.
a atti fekvőségiikre 14 frt továbbá A p 5 sorsz.
alatti fe.a vősé.’iik re x5 f- , továbbá a z A -p 6 s »rsz.
alar i fe x vőségü.<rc 1 1 1 ♦rt, tovább.í az A p 8 s rsz.
al.it ti tei;\ ősegükre 48 frt, továbbá az A 9 sorsz.
alatti 1 kvő'Cgűkre 28 frt továbbá az A 4- 10 sorsz.
a. a t i , kvős giikre 4 > fr?, — továbbá az .A 1- 12
sorsz. al;.t i fekvőst>giikre 26 frt — továbbá az A +
13 sti'.'Z.ím alatti fekvőségiikre 52 frt, végre az A -P
14. sors/, a'att felvett ingatlanokra ;z árvetést 48 
frí. e/ n I .... gállapi tort kikáltási árban elrendelte,
és ljo-jy a fennebb m<-gjeiolr, ii.g idan »k az 1888. évi 
Októl er *ió  4 ik napján délelőtti 10 órakor Léva 
m IZ.Ö u- '- iba a kir. lelekkvi iarat i liivaialauál nieg- 
tar.aml’ nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron'alól is eladatni fognak.

Á- erezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok bo. inak 10°/,-át vagyis az A -p 1 sorsz. alat
tira ■' frt 9.1 krt az. A -p 2 sorsz. alattira 9 frt 40 
kr. az a p 3 sorsz. alattira 1 frt 20 kr. az A j 4 
so szui. ai.-’ttira 1 fr; -tO kr. az A -p 5 sorszám ala’- 

j tira 8 irt 50 kr. az A -p 6 sorsz.. alattira 11 trt 10 
kr. az V p 8 sorsz. alattira 4 frt 80 kr. az. A -p 9 
sorsz.. alattira 2 frt 80 kr. az A -p 10 sorsz. alattira 
4 frt, az A -p 12 sorsz. alattira 2 frt 60 kr. 
az A 4- 13 sorsz.. -i'attira 5 frt 20 kr. és az A 4- 
14 sorsz- alattira pedig 4 frt 80 kr'. kószpé ízben, 
va/y az, 1881. LX. t.-cz. 42. (j-ába: jelzett árfolyammal 
számi.ott és az. 1881. évi noveinb.rhó 1-öl 3.143. 
sz.. aia:t kelt igaz.ságüzy.niibszteri rendelet 8. g. .Imit, 

i kijelölt óvadékképes értékpapírban, a kiküldött kezé
hez let" oi, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a ér
teimében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhe- 
Ivezcsi •! kiállított szabályszerű elismervényt at- 

l szolgálhatni.
Kelt Léván 1888. évi april hó 27. napján.
A lévai kir. járásbiróság mint tlkvi. hatóság.

Gyenes József,
kir. jbiró.


