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kétszeriért 6 kr, többszöriért a kr fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 l.r.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garniond sor dija 15 kz.

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-irsdák, elő
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KÖZMVELÖDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőség;
... Ké,ir..ok 1

FELELŐS SZERKESZl

(Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők, 
a nem adatnak. •••

HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer,
vasárnap reggel, :

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

ABarsmegyeiazdasági 
Egyesiét.

Minden rendszer Ili magát, ez a 
változó élet követeimbe: a különb
ség csak az időben vi; egyiknek ke
vesebb, másiknak ab időre van 
szüksége, hogv azéletttbucsut vegyen.

Hanem hogy az gyesületi élet
ben, oly rövid lejára1 váltók szere
pelnének, melyek csa liét esztendőre 
terjednek, alig tartott] volna lehető
nek. ha a valóságbal 
érzékeny példát nemkolgáltat a Hars
megyei Gazdasági Eri

Ezen egyesület 
mert Barsvármegyén] 
is volt, gazdasági eglülete, 
akkori viszonyok közt __
ismeretesen teljesített kötelességeit 
kitűzött feladatának igoldására egész 
buzgalommal törekedi annyira, hogy 
a 48-ban bekövetkett katastrophán 
is áthaladva, az egyelet jeles elnöke 
Kosztolányi József, korittatván erő
szakkal a gyászos Bh korszak alatt 
az egyesületi térről, időn az alkot
mányos élet ajtai 1:0. évben újból 
megnyíltak és a gaztsági egyesület 
rekonstrukeziója felvetett, illetve az 
egyesület Léván ujbdfelállittatott, a. 
nagy küzdelemmel legmentett va
gyont. ötszáz forintot pecséttel együtt 
az újból feltámadt egyiületiiek átadta.

Ilyenek voltak az«48-beli férfiak. 
A gazdasági© 

vén újból az 
évben azt 
dig szem 
folytatta 
1880. évig.

A működés lanyilt 
hetvenes években, rne: 
s ebben a pártok < 
megbénította az egyesét cselekvését; 
mely nagyon szerény írt i kre deval
válódott, hanem az egJmleti vagyont 
még is fentartotta. okogy ez igy

rre gazdag és

■sülét.
in mai keletű; 

már 1848 előtt, 
melv az 

|t liiven s lelki- 
s

©

E
-

eg^’illet niegkezd- 
1860. 

és iiiin- 
czélját, 
illetve

’© ©.1 ~ 
egyesi*'  életet 

változó szeaicsével 
előtt tartva ptüzött 
egész napinkig,

ugyan a 
i politikai élet, 
Intétes állása.

TÁRCZ!
Buborékok.

A karácsonyi ünnepekrCz. barátom-
mai Esztergom vármegye az< irészébe rán-
dúltam, mely Barssal szomsílos s mely
nek két egymás mellett félj községéről 
azt tartja a mondás, hogy : „B t y i, bartyi 
bortól; ments meg u cm attól!" 
Ezt a mondást azonban c|v ama bizo
nyos rossz nyelvek foghattáiírá e borokra, 
melyek gazdái — kétyiesel mond va — 
jobban szeretik a b u g á rík g 1 e s z t ö t 
(pálinka) a bornál. Tagad! ilan, hogy a 
kétyi és barthi bor kissé t(4 áll a Som
lyóitól, de annyi igaz, hogj|,v- lévai lud- 
fertálylyal elég tisztessége ,e|oniedenczia 
és idenczia lehetne egy éli 
gyomornak.

éa szomjask,| 
mi

Még tavaly, decz. 24-éi , 
fuvások előtt sikerült Lévái ss 
s lovasparipázva Csatáig, i j 
közel méter magasságot me< 
késő este vergődtünk be Ki

A község-, mely a nti 
és Lekérünkkel is határos, 
utczáival, fa - és cserépzsin 
szép házai - és portáival ; 
nyomást teszi az utazóra. N 
a mód. S ami leginkább feltiii, az ajtók 
és kapuk éjjel-nappal tárva-n 
s daczára ennek, oly ritka be le a lopás,

A

hát a hó- 
kiszöknünk 

helylyel- 
adó hóban

I

történhetett, leginkább az egyesület 
alapszabályainak köszönhetni ; melyek 
a centralizácziót távol tartva, az egye
sületi működés és tevékenységnek a 
különféle bizottságok felállítása által 
a legszélesebb tért biztosítottak.

Hanem ezen tevékenysége az egye
sületnek. mely nagyon fényesnek nem 
mutatkozott, nemis mindenkit elégített 
ki. A dicsőség, a fény vágya az egye
sületbe lépett, uj erőket, serkentette a 
nagyobb szabású tettekre. Az ily am- 
bitió, ha erejének határai között ma
rad. nem is kifogásolható, és csak ak
kor helytelenítendő, ha ezeken tul- 
menne. porhintéssel jár a közönség 
elébe; mert ennek természetes folyo
mánya a dicstelen bukás; éppen an
nak ellenkezője tehát, a mi után az 
ambitio terjedt. Es éppen ebbe a hi
bába esett az 1880. évvel a cselek
vésre vállalkozott egyesületi adminis-©w 
tratio.

Az egyesület régi alapszabályai 
félretétetvén, az uj szabályok a köz
pontosítás rendszerére féktetteitek: az 
elnökség lett, minden, úgyszólván eb
ben kezdődött és végződött az egye
sületi, másnak nem maradt önálló te
endője ; minden egy pontban, az el
nökségben összeforrt; ez pedig min
den áron erején felül, bocsátkozott oly 
actióba, oly vállalatokba, — igy egye
bek között a tűzkárok elleni biztosí
tások haszonhajtó keresztülvitelébe ; a 
pénzügyi szövetkezetek oly felállításába, 
hogy mindenki a legolcsóbb kölcsönre 
tehessen szert; a külföldön lévő hasz
nos és nevezetes tenyészállatok nagy
mérvű importálásába, melyeknek hasz
nos és üdvös voltát bizonyos határok 
között elvitatni nem lehet; de a me
lyek nálunk való meghonosításának 
haszna meg mindig kérdéses — me
lyeket megoldani nem birt s nem tu
dott; s melyeknek következése: egyik 
bukás a másik után; ezeknek pedig 
az; hogy az éveken át összehordott

egyesületi fillérek elköltettek, s az 
egyesületet válságos helyzetbe hozták. 
A várt és reménylett dicsőség és fény 
helyett egy tátongó örvény támadt, 
melybe, hogy már eddig is az egye
sület nem hullott bele, bizony nem a 
80-iki intézkedő eknek az érdeme.

Ilyenek napjainkban a meggondo
latlanul gőzzel és erőszakkal haladni 
szerető férfiak !

A szőlő fája.
— Hauusz István —

Sikerült képet láttam egykor. A vá
szonra egy szép hajadonnak légkönnyed- 
ségíi alakja volt lehelve, termetét gazdag 
hajzata térdig hullámozta körül és csábitó 
mosolylyal kínált egyik kezében almát, a 
másikban szőlőfürtöt. Nem tudom, nem ez 
alapon vitatta-e Paksi Szatlimári Mihály 
(1681—1744.) azt, hogy a tudás fája a 
szőlőtő volt? Az alma és szőlő kínáló tün
dér neve Sieba, az ó szláv hitrege Venusa 
a szerelem és termékenység istennője. Fe
lőle többet nem szólhatok, letűnt az élet 
színpadáról régesrégon, de fönnmaradtak 
csábitó gyümölcsei az alma és szőlő, sőt 
élvezzük is azokat üdén, aszalva, hámozva, 
kinek-kinek mikép áhitatossága tartja. 
Azért, ha tiszteljük az almáért annak 
termő fáját, legyen szabad szólnunk Sieba, 
másik gyümölcsének, a jobbiknak nevelő 
indájáról is, mely a szölötő.

Oly régen és annyira ismeretes a 
borág (Vitis vinifera), hogy boneztani be
mutatásával röviden is végezhetünk. A 
csekély számú növényalakokból, melyek 
vele közelebbi rokonságban állnak, nálunk 
csak egy ismeretesebb van, a Hedera 
quinque fólia vagy Ampelopsis Jiederacea, 
mit közönségesen vadszőlönek neveznek. 
Ez is Ejszakamerika rengeteg erdőiből ke
rült hozzánk és évelő folyondár gyanánt 
falak maszkirozása, terraszok állandó be- 
futtatására szolgál, mert inig gyümölcse 
élvezhetlen, 5 ujjas szép levelei nagyok.

Nevezetés nála, hogy levélzöldjét (clilo- 
rophyll) a kora ősz nagyobb mértékben 
alakítja át levélpirrá (erythophyll), mi neki 
igen szép vörös-zöld tarkaságot kölcsönöz, 
— valóságos török kokárda.

A szölötő cserje, bütykös vesszőkkel, 
változó alakú levelekkel és villás kapasz
kodó kacsokkal ellátott, melyeket néhol 
bajusznak neveznek. Apró, sárgás zöld vi
rágai illatosak és lefelé nyílnak, mi ter- 
mékenyitésöket az eső káros hatásaival 
szemben nagy mértékben biztosítja. Für
tön ülő gyümölcsei különböző színűek, 
mindenikök vékony viasz réteggel van be
vonva. Minden szőlőszemben 1-től 5-ig 
változó számmal van a mag, mely kemény 
csontnemü. Tavasszal lemetszett vesszői
nek csapjain akkora erővel nyomul fölfelé 
a nedv, hogy ez az odaerősített üvegcső
ben pár nap alatt több méternyi magasra 
emelkedhetik s Gerding szerint 38 hüvelyk 
vagy 1 in magas higanyoszlop nyomásá
nak felel meg. Nedve 5-szörte nagyobb 
erővel kering, mint a lónak vére az ütő
erekben és 2 szerte nagyobb hatalommal, 
mint a kutya életnedvei.

A szőlőtőnek tavasztól szüretig 3000 
C. meleg fokra van összesen szüksége, hogy 
gyümölcsét kellőleg megérlelhesse, ennyit 
különös védelem nélkül csak a 25—50 
szélességi fokok közt lel meg, az 50-iken 
túl is tenyészhetik, de meg nem érleli fürt
jeit, a 25-iken alul meg elpörzsöli már a 
hőség. Roger-Epernay-ben 1873—1881. évek 
közt úgy figyelte meg, hogy a fakadás 
11 —12 meleg foknál kezdődik, a lombkép
ződés 13'6° átlagos hőmérséklet és 27’5° 
légnedvesség mellett iramodik meg. Rügyei 
fakadásától virágzásáig 25—32 napra van 
szüksége 466° C. összes hőmennyiség mel
lett. Ettől fogva megéréseig 1926° meleget 
kíván 104—115 nap leforgása alatt, vagyis 
14'7° napi átlagos hőmérsékletet, a mely 
napon ez 12’5 fokon alul marad, a szőlő
bogyók érése megszakítást szenved. A szőlő 
növésének utolsó 20 napja alatt a hőmér
séklet 17°. E számok 9 évi megfigyelésnek 
értékei.

akár csak a fehér holló, 
mintaképe e község.

Lakossága ezeren fülül

násdunkkal 
szu, széles 

i lyel fedett
<
t

legjobb be-
i és jó ott

tva vannak

özbiztonság
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gyökeres magyarok, valóságos ellentéte a 
szomszéd Kúrálnák, mely tiszta tót ugyan, 
de népe jó igyekezette] szedi magába a 
magyar érzelmet s habár nehezen, de szí
vesen tőri-zuzza a magyar szót.

A kuraliakkal — mint mondják — az 
a tréfa esett meg, hogy pap helyett zsidó 
elé harangoztak. Történt volna pedig az 
ekképen: a harangozó a toronyban várta 
a szomszéd Nagy-Olyved községből misére 
jövő papot, ki — mellesleg legyen mondva 
— szürkéken járt; — megpillantott az 
utón egy szürke lovas kocsit és beharan
gozott. Csak akkor derült ki a tévedés, 
mikor a kocsi a faluba ért s nem papot, 
hanem zsidót hozott.

De térjünk vissza Kétyie. Volt öröm 
a faluban, midőn annak katli. lakossága, 
megtudta, hogy az én jó barátom pap, 
még pedig misés pap, ki szives készséggel 
engedvén a hívek kérelmének, az ünnepek 
alatt az összes istenitiszteletet elvégezte. 
Megérkeztünk után tömegesen jövőnek az 
emberek a főtisztelendő plébános ur üdvöz
lésére s hálából napról napra hordozták a 
szives karácsonyi ajándékokat, melyeket el 
kelle fogadnia, ha a jólelkü népet jószívű
ségében megsérteni nem akarta. Kétyen 
nincs plébános ; lakossága túlnyomókig re
formátus, kiknek csinos templomuk s de
rék papjuk is van; a katolikusoknak is 
van igen szép, uj, egyszerű, de kelleme
sen meglepő csínnal diszitett templomuk, 
de filia lévén, csak nagy ritkán kapnak a 
barthi plébániáról egy-egy misét.

Pedig Kétynek egyik nevezetessége —

borán kívül — még az is, hogy ott van a 
püspökgyár. S még nincs papjuk? Nincs 
ám, mert hát a püspökgyártó, műkedvelő 
agyagász, ki sárból czifrábbnál czifrább 

I püspökalakokat gyúr, fest s szépen be is 
aranyoz s azokat a falukon olcsó pénzen 
árulgatja, ebből nem birt még olyan fun- 
dácziót létesíteni, hogy belőle egy plébá
nos megéljen.

Van Kétyen orvos is. A kovácsmester- 
nek termetes életepárja, ki nemcsak 
helyben, de messze vidéken is ismere
tes tágkörü doktori prakszisáról.

Napjaink — mint ez már a karácsonyi 
ünnepeken általános szokás — vígan s 
öröm között folyának. Ismerőseinknek ma
gyaros vendégszeretete, majdnem agyon- 
betegitett úgy Kétyen, mint a vidéken.

Első kirándulási stácziónk Barth volt, 
hol a plébános őszinte szeretettel fogadott 
s itt volt alkalmunk megismerkedni többi 
között a barthi borral is a maga valódi
ságában, a mely bizony teljesen inegcsu- 
folta a róla terjesztett hirt.

A barthiák jó magyarok a kiejtésnek 
azon sajátságos szokásával, hogy a rövid 
e helyett az é-t szeretik használni. Visele
tűk nagyon sajátságos s egészen elütő a 
kétyiekétől, kik egyszerűen s jó Ízléssel 
öltözkö inek. A férfiak fekete posztóruhát 
hordanak, fejükön emeletes báránybőrsü- 
veggel, melynek balfelére a fiatalság nem- 
zetiszinü kokárdát tűz. A leányok öltöz
ködése határozottan ueiu szép. A töménte
len szőrszoknya, melyeket alig bírnak czi-

pelni, oly szélesekké teszi őket, akár csak 
egy boldogemlékü dupla krinolin. A pánt
likát nagyon szeretik s vállaik, nyakuk és 
mellük nagy tarkabarka vagy nemzeti
szinti szalagcsokrokkal van megrakva. A 
menyecskék rendszerint fehérbe öltöznek 
s elég Ízlésesen áll rajtuk a ruha nyakig; 
mert a fejükön levő csipkés fejfödö, me
lyet pintlinek hívnak s mely arczuktól jó 
egy arasznyira tolul előre, sokat levon 
érdekességükből s fejüket mimiaszerüvé 
teszi.

Különben Bartlion ködmönt köszörül
tek. En nem láttam hol, hogyan, miért és 
mikor? Ezt vagy ők tudnák megmondani 
vagy azok, kik róluk ezen birt szélnek 
bocsátották.

De nincs öröm üröm nélkül. Egy ki
rándulásunk alkalmával csaknem odavesz
tünk. Karácsony második ünnepén történt 
meg velünk a fatális s borzalmas história. 
Esti tiz óra után kedves emlékekkel s a 
háziak szives vendégszeretetétől eltelten 
indultunk haza L-ról. Alig érünk azonban 
a templom körüli vermekhez, felborul a 
vadul száguldó paripák által röpített szán 
s mi tisztességesen meglieveredünk a tér- 
digérő hóban. Oda se neki — mondánk 
— s jót nevettünk a szánkózással járó ezen 
kis pechnek s még a hóban heverve is 
énekeltük, hogy : „Uram, uram, biró uram".... 
Nem is esett egyéb bajunk, csupán az, 
hogy fejünkön levő minden néven neve
zendő lyik-lyuk megtelt frissen esett hóval s 
egyik utitársunk kicsukta jobbkezének



Teljes szabadságában és kényelmében 
30—32 ni. magasra kúszik fii a szőlő in
dája, lia elég bosszú támasza van, e niel 
lett nagy időt és jelentékeny kiterjedést 
bir elérni. így Giovanni Targioni Tozetti 
emlékszik toskánai utazásában egy szőlő 
tőre, melynek törzsét Montelamboli szom
szédságában 2 ember atkarolni képes nem 
volt. A pisa: fiivészkertben döntött ki a 
vihar másikat, melynek dereka 1*74  ni. 
kerületű volt. A Libanon déli lejtőjén van 
egy töke, mely 200 □ láb teret foglal el. 
Ama kaliforniai töke, melyet 1876-ban a 
philadelphiai világtarlaton bemutattak, 120 
mázsa súlyú gyümölcsöt hozott ; életkora 
50—60 év volt, tőkéjének átmérője 18 
hüvelyü, lombjaival 10,080 □ láb területet 
foglalt el, gyakran 7500 fürtöt is termelt, 
— bizony kár volt kivágni! Georgia állam
ban van egy 18 éves szölőtö, melynek 
hossza angol mértf., megtölt évi ter
mése 5 kocsit.

Portugalliában Onyoban van egy má
sik szőlőtőke, mely 1802 óta gyümölcsözik, 
leggazdagabb termése 1864-ben volt, midi 
fürtéi 723 liter mustot adtak, 1*74  ben 675 
litert, 1886-ban 356 litert; elfoglal 1200 
m. területet, a törzse 2 méter kerületű. 
Egy németországi szőlőtő évenkint 8000 
fürtét hozott 10,000 font súlyban. Norman- 
diában egy 79 cm. kerületű szőlőtő éven
kint átlag 2í>0 kilogr. szőlőt termett. 
Hampton-Courtban Angliában egy 1868 óta 
ápolt szőlőtőke 2.500 fiirt körül terem éven
kint; hamburgi fajta ez, 30 m. hosszú, 
1875-ben 1750 fürt volt rajta. Mivel pe
dig 7 iktoria angol királynő a hannoveri 
Friderike herczegnönenek ajándékozta, élet
fogytiglan való haszonélvezetül, királyi 
adománynak méltán nevezhető kivált An<r- 
liaban, hol fekete szemű fürtéiért egven- 
kint megadnak guinéet.

(Folyt, kör.)

Statisztika.
Léva város összes lakossága volt az 

1886 évi statisztikai kimutatás szerint 
8019, — a múlt 1887. évben beköltözött 
338, született 254; összesen 8611. — Eb
ből kivonva az elhaltakat és kiköl’özöttek 
számát és pedig: meghalt 298, kiköltözött 
76; összesen 374, e szerint tehát a szapo
rulattal 218-al a város összes lakossági lét
szama 8237. — 7 allásfelekezet szerint ré
szelve : szül. róni, katli. 86 fiit, 75 leány ; 
összesen 161, meghalt a férfinemből 122, 
a nőnemből 95; összesen 217, e szerint a 
r. katholikusok létszáma 56-al csökkent ; 
egybekelt 39 pár. — Ev. reform, született 
25 fiú, 20 leány ; összesen 45, meghalt a 
férfinemböl 22, a nőnemből 15; összesen

37, a gyarapodás 8; egybekelt 10 pár. — í 
Az ágost. evang. született 11 fin, 3 leány; 
összesen 14, meghalt a férfinemből a
nőnemből 6; összesen 11, a gyarapodás
3. egybekelt 6 pár. — Zsidó született 
20 fiú, 14 leány ; összesen 34, meghalt a 
férfinemböl 17, a nőnemből 16 ; összesen 33, 
a gyarapodás 1, egybekelt 8 pár. — A 
négv vallásfelekezetnél a szülöttek száma 
298*  és pedig 142 fin, 112 leány; elhalt 
a férfinemböl 165, a nőnemből 133; ezen 
átlátok szerint a gyarapodás összesen 12. 
Házasságra lépett 63 pár.

* * *
Kimutatása a városban a múlt 1887. 

évben előfordult haláloknak: Agyvérzésben 
elhalt 1, agy sérvben 1, agyhártyalobban 6, 
agy vizenyősen 4, agykérlobban 6, bélhu
rutban 28, bélbagymázban 2, bárányhimlö- 
ben 1, csontszuban 3, epevériiségben 1, 
földleomlás következtében 1, gümökórban I 
1. gégelobban 7. geny vériiségben 2, gyer
mekaszályban 1, gyomorvérzésben 1, gyo- l 
morfekélyben 1, hashártyalobban 4, has- | 
görcsben 4, himlőben 4, hörkhurutban 10, | 
lntgy vériiségben 1, kimerülésben .», kanya
róban 12, májrákban 1, málnákban 3, 
májlobban 1, öngyilkosság folytán 2, ron
csoló toroklobban 4, ránggörcsben 9, rák- 
fekOlyben 3, sorvadásban 65, szélhüdcsben ; 
20, szívbajban 3, torokgyikbrn 6, tüdőlob
ban 10, tüdővizdnyöben 1, vizkórban 9, 
végbélrákban 1, vérhasban 1, vörhenyben 26, 
vizbefulás által 1, veleszületett gyengeség- I 
ben 11, végelgvengülósben 24: összesen 298. .

“ * * * _ , |
Rendőri statisztika. Múlt 1887. évben 

szolgálatra bejegyeztetett 673 cseléd, sor- 
hadbeli szabadságos és tartalékos katona, 
nyilvántartásra való bejegyzés végett je
lentkezett 304, honvéd 132 : összesen 436. 
— Koldulás és igazolvány nélküli csavar
gás miatt, a város területéről kiutasittatott, 
illetve hazájába tolonezoztatott 114. más 
hatóságtól átvétetett és továbittatott 3.>. — 
Kihágás és bűntény miatt panasz emelte
tett 189 egyén ellen.

* *
Tűzkár statisztika. Múlt 1887. évben 

öt Ízben történt tüzeset által okozott ka
rok értéke és pedig: gabona és szalmában 
17,433 frt, gazdasági eszközökben 214;> írt 
25 kr., épületekben 2150 frt, takarmány
ban 1015 frt. hasznos háziállatokban 740 frt ; : 
összesen 23483 frt 25 kr. — Az elégett i 
tárgyak közül biztosítva volt 16,894 írt i 
erejéig, melynek fedezetére, a biztositótár- 
sulatok által kifizettetett 13,781 irt, a fe
dezetlen kár értéke 3113 irt 2ó kr. A 
tűz által ká. osultak létszama 23.

* j. *
Léván a múlt 1887. évben, a közvá

góhídon levágatott szarvasmarha 711 drb, 
szopósborju 560, birka 970 drb, kecske 
8 drb ; összesen 2249 drb.

Léván, 1888. január hó 5-én.

ISZónya. József 
rkapitány.

Különfélék.
A pápa jubileuma Léván. XIII. Leó 

pápa áldozári jubileumát városunk is méltó 
fénnyel ünnepelte meg. Decz. 31-én este az 
összes harangok zúgása figyelmeztetett az 
ünnep közelgődére. Másnap a templomon 
lengő diszos pápai lobogó, a hívők nagy 
számú gyülekezése, zúgó mozsárlövések je
lezték, hogy véresünk is részt vesz azon 
világünnepen, melyet a föld minden népei 
rendeznek Krisztus földi helytartója tiszte
letére. A tágas templom teljesen megtelt és 
képviselve volt ott városunk minden eleme. 
A városi tanács élén a polgármesterrel, a 
honvédtisztikar, a tanintézetek és tanáraik. 
A pápaság eredetéről szóló alkalmi beszéd 
után ünnepélyes sz. mise következett, me
lyet ft, Lakner Antal plébános tartott se- 
gédlelkeszei kíséretében. A mise alatt a 
műkedvelői zene- és énekkar működése 
emelte az ünnepély fényét.

Színészeink — mint értesülünk — 
meg barom előadást tartanak. Hétfőn, f. 
hó 9-én „Lili“-t; szerdán Bokodyné juta- 
lomjate.kául „A két Raiiczau“-t és csütör
tökön f. hó 12-én .1 ó ka v Mór legújabb 
bohózatát „A bolondok grófját" adják, me
lyet nagynevű írónk Pálinay Ilkának 
tett Ígérete alapján a népszínház részére 
irt. — Vajha a közönség - a derék, 
igyekvő társulatot, melynek kiváló tagjai a 
magyar színművészet követelményeinek 
teljesen megfelelnek —- tömeges látogatá
sával jutalmazna meg, hogy az anyagi za
varok keserű küzdelme nélkül folytathas
sák vándorújukat.

— Reidner Adolf földbirtokos Neveden 
decz. hó 30 án hosszas szenvedés után éle 
teltek ;)2-ik éveben jobb létre szenderült. 
Az elhunytat gyászolják: özvegye Reidner 
Adolfnő, szül. Dióssy Laura, Baross Reid
ner Irén, Reidner Ilka, Reidner Gyula, 
Reidner Laura, Reidner Gizella, Reidner 
Pista, Reidner Károly, Reidner Margit, 
gyermekei Baross Kálmán veje, Baross Il
ka és Paula unokái. — Béke poraira!

— Vásár. Léván 1888. évi jan.. hó 2- 
án tartóit, baromvásárra behajtatott szar
vasmarha 230 drb, ló 560 drb, sertés 
32 drb, birka 660 drb; összesen 1422 drb. 
Ezekből eladatott szarvasmarha 115 drb: 
lo 32 drb; sertés 25 drb ; birka 420 dro. 
vételár összege: 11998 frt.

— Huzóczy Botdizsárné. Kovách Ne- 
pomueziua úrasszony f. hó 5-én életének 
61-ik évében hosszas szenvedés után Bélá
don elhunyt. — A szeretet és tisztelet 
őrizze a derék úrnő emlékezetét!

— Bokodyné Mathé Róza, színtársula
tunk igazgatója, s annak legkiválóbb tagja, 
szerdán, f. hó 11-én tartja jutalomjáté
kát. Ez alkalomra „A két Rar>zau“-t vá- 
lasztá a jutalmazandó, s igy újra lesz alkal
munk e kitűnő dráma bemutatása mellett 
vonzó művészetében gyönyörködhetni. — 
Melegen ajánljuk a derék művésznőt a kö
zönség jóakaratába.

— A hófúvások az ország legtöbb vi
dékén a hét elején még egyre tartottak és 

szaKadatlanul akadákat gördítvén az 
utakra, megbénitottála vasúti és pósta- 
közlekedést. A vasul faragok és községek 
roppant erőfeszítések,fejtettek ki ország
szerte a hó eltakariában s ennek köszön
hető, hogy a forgalo úgy nálunk a Léva- 
Esztergom-Nánai voim, mint minden irány
ban megindult. Csalz a kérdés, hogy a 
ma éjeli havazás n képez-e újabb aka
dályait.

— Hymen. — i s s Dániel niagy. 
kir. államvasuti pétírnok Segesváron f. 
hó 26-án eljegyezte! i s s i k Irén kisasz- 
szonyt, özv. M i s « Jánosné úrnő ked
ves leányát Léváró

— Rablógyilkoig- Horánszky István 
verebélyi káplánkarácsony estéjén az 

éjféli miséről hazaőben — mint azt le
velezőnk irja — aerebőly-ahai utón egy 
ismeretlen férfi hoestére akadt, kin sok 
és súlyos seb tátoott. A gvanu Mali .Iá- 
nos nyitrai ntészá legényt terheli, hogy 
ő gyilkolta meg J ismeretlent, a kivel 
együtt látták öt látni Verebélyen. Az 
ismeretlennél a falóban nagyobb ineny- 
nyiségü pénzt, ór gyűrűt és egy kis kő 
zi bőröndöt is Iák, ezekre azonban a 
meggyilkoltnál im’nem akadtak. Mali ellen 
növeli a gvanut, >v a gyilkosság után 
eltűnt a vidékről.

Az újév et gyermekei. A pápa ju
bileumi bizottságit az érdekes hirt tette 
közzé, hogy a pápiindazon gyermekeknek, 
a kik január else születtek és a kereszt- 
ségben Leó, illetöf Leonida nevet kaptat:, 
egy száz liláról só takarékpénztári köny
vecskét ajándéké A folyamodványok a 
megfelelő bizonyitnvokkal a nevezett bi
zottsághoz Rómábkü Ideadok.

— A közoktatüg)i miniszter körren
deletét intézett az szes törvényhatóságok
hoz, a melyben ut arra, hogy a tanítók 
fizetéseinek rendeli kiszolgáltatása miatt 
mindegyre fehnerüidő újabb és újabb pa
naszok orvoslása tintetőből oda hassanak, 
hogy a tanítók ilményei a legpontosab
ban kiszolgáltassam.

A trafik-törve életbeléptetésére vo
natkozó rendeletet hivatalos iap keddi 
izáma tette közzéA törvény e hó 8-án 
lép életbe s ezzelgyidejiileg több szivar
nem árát is felelnék.

— A világ leagyobb temploma. Is
meretes, hogy a t'iai Szent-l’éter templom 
legnagyobb a vilásszes templomai között. 
Hivatalos adatok érint 54.(MM» ember fel
el benne. E számagy súgóról kellő fogal
mat nyerünk, ha ággondoljuk, hegy a mi
lánói doniban 3 7M>, a római szent Pál 
templomban 25,01 a Konstantinápolyi Aja- 
Szófiában 23,000,a párisi notre-dameban 
21,000, a firenzeizékesegyházban 13.000, 
s a velenczei szc Márk templomban 7000 
ember fér el. .

— A póruljq tolvaj. Decz. 30-án jég
vágással foglalko/t Verebélyen Rumanko 
Imre. — Estve jinkázva tánczolt s 
9 óra tájban hazilé indult Tildre, 
val vivőn a pálitamérönő tyúkjai 
hármat, hogy azjév napján t..:*:; ’...„

úgy 
magá- 
köziil 

t tartandó ke
resztelő dusabb £yen. A bevett erősítő

kis ujját, melyet mindjárt ott a helyszínén 
— orvosi konzíliumot tartva — helyreope
ráltunk.

Rövid idő alatt elértük a fele utón 
levő pusztát, melyet elhagyva, köd kezdett 
leszállani, kitört a vihar, — kavarta a 
havat, besöpört minden nyomot s mi rövid 
negyedóra alatt eltévedve bolyongtunk 
a teljesen jeltelen utón. A beláthatlan hó- 
sivaiag — s tomboló viharban, félig meg
fagyva, eltévedve, — bezzeg torkunkon 
akadt a nevetési vágy. Azon kezdettünk 
gondolkozni: hová, merre ?

A kocsis kétségbeesetten tördelő ke
zeit, kijelentvén, hogy képtelen tovább 
menni. Nem volt más hátra, mint, megfor
dítani a szán rudját s ha lehet, visszatérni 
a pusztára. Mintegy másfél órai ide oda 
tévelygés után végre több kuvasz rémes 
üvöltése gyanittatá velünk, hogy emberlakta 
helyen vagyunk. A puszta béresei szívesen 
fogadtak s bevezettek nagy szobájukba, 
melyben 6 ágyban legalább 15 férfi, nő és 
gyermek didergőit a szegényes nyoszolvá- 
kon. A szegény s jólelkü emberek által 
nyújtott menedékhelyen — daczára a rossz 
levegőnek és dermesztő hidegnek — leg
alább a szél ellen voltunk megvédve s jól 
is éreztük volna magunkat, ha a szoba 
elején meg nem pillantunk egy ravatalt 
3 rajta egy 3 éves kis gyermeket, ki ne
hány órával előbb halt meg.

Mily éles ellentét I Nehány órával 
előbb kedves háziasszony, háziúr, örömtelt, 
vig vendégcsoport ; — a itt a pusztán
gyász, kesergő szülék, rideg szoba s egy 
a halál hideg lebellete által agyoncsókolt 
ártatlan gyermek.

Bevártuk a reggelt s 8 óra után 
agyonfázva értünk haza.

Visszautunkat már 28-ára terveztük. 
Hja I de ember tervez .... Az ó-év vé« 

gén dühöngött szél olyan havat fújt szé
pén kifundált tervünkre, hogy az sok-sok 
liófuvataggá lön, melyen sem szán, sem 
masina nem bírt keresztültörni s igy e 
lapok olvadóival együtt jó magunk is ki 
voltunk téve ama kellemetlenségnek, hogy 
több napig sem nyomtatott, sem Írott be
tűt nem hozott s nem vitt a lévai híres 
csigaposta.

Nolle velle maradnunk kellett s én 
— méltó boszankodására kedves szerkesztő 
barátomnak — a „Bars“ múlt heti számá
nak csinálásánál, sem a szerkesztőségben, 
sem a nyomdában nem mutathattam ma
gamat.

Kétszer is nekiindultunk a hőnyi vasúti
állomásnak, hogy majd hazamegyünk. Első 
Ízben csak Kéty határáig juthattunk, mert 
lovaink tovább nem bírták vonszolni a 
szánt a nagy hó miatt. Másnap szerencsé
sebbek voltunk, elértük a hőnyi állomást., 
hol a tisztviselő igen szívesen fogadott, de 
azon kellemes liirrel lepett meg, hogy nincs 
közlekedés s az idén talán nem is lesz.

Mind a ki jól végezte dolgát, azaz 
inkább min 1 az egyszeri ember, kiről Er
délyi közmondásá ban azt mondja, hogy 
szinten lévai ember volt, bekukkantván 
Debr .... akarom mondani Bénybe, on
nan retour Kétyre.

A három napra tervezett, de muszáj
ból 10 napra nyújtott karácsonyi kirándu
lásunkból e hó 2-án szerencsésen megjöt
tünk Lévára, itthon már azt hitték felölünk, 
hogy vagy a farkasok faltak fel vagy a 
hósivatagban vesztünk el.

Már útközben azon erős fogadást tet
tük, hogy jövőre több kézelőt ős gallért 
tömünk a táskába s arra bírjuk a jó kő- 
tyieket, hogy községükben hovaelöbb állít
sanak fel — borbély műhelyt.

Ta.xoss f'exexi.eK.

Hogy festették az ördögöt a tekin
tély uralkodása korában.

A falusi férfiút, magában véve már az 
apaturság fekvése s vidéke annál inkább 
megragadta s kéjjel töltötte el, minél in
kább fokozódott benne a remény a szellemi 
kincsek oly megszerzésére, melyekre sehol- 
sem kínálkozott oly alkalom és forrás, 
mint a benezések ezen régi kolostorában 
összegyűjtött történeti nevezetességek. S 
midőn éppen lélekben:' ezekkelvaló foglal
kozása eltöltötte egész lényét : a többi, a 
társasélet, ennek szívélyes mozzanatai, kedv- 
deritő jelenetei kedvesek voltak ugyan 
előtte, de lekötni nem birták, vágya csak 
a mübecscsel s történeti fontossággal biró 
tárgyak után vonta, azok megismerésre 
unszolta ; minek kifejezést adván, öt a há
ziak azokkal megismertetni siettek s buz
gólkod tak.

A háziak által kimutatott szolgálati 
készség, márcsak azon oknál fogva is, hogy 
inkább, hajlottak feléje, mint a városi fér
fin felé, ebben visszatetszést szült ; mert 
a társaság kedvéért neki is ezen térre, — 
mely habár nem volt egészen idegen előtte, 
de látogatásának czélját nem képezte — 
kellett indulnia, s a barátságos kedvderitö 
jeleneteit megszakasztania.

Az akaratával egészen ellenkező el
járás megakasztására tehát oda fordult a 
háziak egyikéhez, ős bizalmasan súgva, ti
tokban figyelmezteti : barátom, úgymond, 
ne hajtsátok a falusi ember minden szavára 
s kívánságára; mert annyira kifáraszt min
denféle kérdezéseivel, hogy nem lesztek 
képesek azoknak megfelelni, s zavarba 
jöttök; tudjátok meg előre, hogy a szegény, 
bár jó ember ; egykisső eszelős.

Ezen megjegyzés, figyelmeztetés elég 
volt arra, hogy a háziak által a falus.', em- 

bér minden kői-zőskialcse, kívánsága oly 
néma ős semmidentő fejbolintással fogad
tassuk ; hogy végre minden mélyebb 
kutatás s viza-attal felhagyjon; s azon 
meggyöződőstberezze meg magának, hogy 
a háziak kev érzékkel birnak történeti 
kincseik érté iránt ; minek folytán ked- 
vencz tárgyad; megismerése, s foglalko
zásaival fel Ide hagynia, és a köznapi 
társaskör élvOe merülnie s azokkal meg
elégednie.

Három pót töltöttek Pannonhalmán; 
vi->*an  folvtaiezek ; de szellemi életük nem 
gvarapodott.í midőn éppen a harmadik 
nap bucsuztójaii, több, szakbavagó tu
dományos kelés fejtegetésének felmerülé
sével a falusíérfiu mély s beható ismere
teinek kifej'ést adott, és sajnálkozását 
fejezte ki, li<y azon ügyeknek alaposabb 
megismerhetp szempontjából jövőn Pannon
halmára, azfl nem érhette: a háziak cso
dálkozva s jmulattal hallgatták megjegy
zéseit, észrihteleit; és kijelentették, hogy 
ezekre néz] a legnagyobb forrásokkal 
rendelkezne s nekie is a legnagyobb

ndenkor szolgálni kiváltnak ; 
; a városi férfiú ezeknek meg- 
zatartotta, azon észrevétellel,

hanem társ 
tevésétől v
hogy ö a f s> férfin kissé ideges és . . 
itt jelekkel itdaták véle tárt „ “ " 
sőt . . . be g< 
bán szenvt >, 
melyek épj 
. . eszelős !

............... ' -sa inegjegyzé- 
eskedő . . s nehéz főfajások- 

8
1 túli

ezek rohamai folytán, 
most is gyötrik . . kissé

A falu férfin e szavak hallatara, és 
a háziak á|!l a dolog állását kifejtő ma
gyarázatra,'Úr lelke mélyéből felháborodott 
ezen józan ellen elkövetett merény
letre; méU elfojtván felindulását: egy 
szót sem s ít erre vonatkozólag, hanem a 
társalgást ,*s,  s közönyös dolgokra fordít- 



akként működött, hogy R. alig 30 percnyi 
gyaloglás után a hóba lefeküdvén, ott tyúk
jaival együtt örökre elaludt. — Másnap 
reggel ott találtatott a corpus deliktivel a 
verebélyi határban levő országút melletti 
kereszt tövében megfagyva.

— Rövid h i rak. — Időjárás. A jö
vő hétre : Északnyugaton változó, fagyos, 
délkeleten borús, kissé enyhébb időt vár
hatni, többnyire csapadékkal. — A papnö
veldék gyökeres reformja s különösen a 
kisebb papnöveldék megszüntetése tárgyú- | 
bán Trefort miniszter terjedelmes átiratot 
intézett a herczegprimáshoz. — Vilmos 
német császár — liir szerint — a vörös 
sas rend nagy keresztjével diszitette föl 
Tisza Kálmánt. — Báró Sennyeí Pál, Ma
gva. ország egyik legkiválóbb r lakja, or
szági iró s a főrendiház elnöke e hó 3-án I 
elhunyt a fővárosban. — Zadory János dr. | 
esztergomi kanonok, papai kamarás es 
egvházi iró e hó 1-én meghalt Esztergom
ban. — Budapestnél a Duna beállott ; sőt 
magyar tengerünk a Balaton is befagyott 
s az erős jégen megindult a közlekedés 
kocsival és szánnal. — Az Arany szoborra , 
kihirdetett pályázaton a sok résztvevő ma
gyar művész közül az első dijat Stróbl 
Alajos nverte el, kire egyszersmind a szo
bor’kivitelét bizták. — A háborús hírek 
változatlanul tovább keringenek ugyan, de 
közbe a békés szándékok és nyilatkozatok 
biztosításai isgyakran nyilvánulnak. —Orosz
országban be kellett zárni az egyetemeket 
afiatal.ágnyugtalankodása miatt. — Pozsony- 
megyei Közlöny czim alatt uj hetilap je
lent meg Pozsonyban Orbók Mór áll. fels. 
leányiskolái tanai- szerkesztése alatt. 
A legrégibb magyarorszagi lap kétségkívül 
a pozsonyi „Pressburger Z»g,“ mely újév 
napján százhuszonötödik évfolyamába lé
pett. A lap 1764-ben alapittalott.

AFKÓHÁCtO K.

-- Rovatvezető Zuhany, —

Go r o ni b a férj. -- Nem ianiered a második 
emeleti uj lakót ? — kérdi az asszony f<* *rj*t.
Nem ismerem — mondja az. — Csinos fiatal ember
— jegyzé meg a féleség — vájjon nős-e? — N. ni,
— válaszolt férje egész bizto sággal,— Hogyan állít
hatod azt olyan biztosan, ha nem ismered ? — Azért 
állítom, mert 2 múltkor azt énekelte : „Kis otthonom 
valóságos menyország.“

Egy kis k ii 1 ö ni b s é g. — Asszonyom, 
ha kegyesen megengedné ... — Már tudom! Ön 
szeretné, ha én az anyósa leimnek ! — Megelégedném 
azzal is, ha leányát nőül adná hozzám.

Meglehet, Orvos: A báróné bizonyosan 
eghiitötte magát ebben a nagy hidegben ? — Báró

né: Meglehet, mert már három nap óta olvasok egy 
könyvet az észak' pólusról s a jeges tengerről.

Budapesti Hírlap: Hogy a magyar sajtó az utóbbi 
évek alatt hova fejlődött, annak legszeinbeszökőbb bizo
nyítéka a Budapesti Hirlap Magyarország legelterjedtebb, 
legkedveltebb újsága, a mely naponkint immár annyi

ván,’ unszolta barátját a bticsuvefelre és 
hazafelé való utazásra.

A két barát anélkül, hogy a baráti 
kötelék — miután a váró-i fi rlitl kijelen
tette társának, hogy csak tréfa volt az ál
tala inscennirozott jelenet — látszólag meg
lazult volna, hazatért otthonjába ; s a vi
lág folyása tovább ment, mint azelőtt. El
látogattak egymáshoz; dévajkodott a városi; 
egvkedvüleg fogadott mindent a falusi 
férfiú.

De a tekintélyen esett ezen sértés, 
bár ezt tréfa alá rejteni és semmisnek te
kintetni igyekezett a városi férfin ; és igy 
megengesztelni látszott falusi barátját, 
az mégis eltöriilhetlen nyomokat hagyott 
ennek szivében. „(Javé ab amico reunci!iabo“ 
vagy is; óvakodjál a megengesztelt barát
tól, e tételnek, mely a tapasztalaton 
alapszik, horderejét nem ismerte fel a vá
risi barát.

(Folyt, köv.)

Gondolatok.
Irta: Sir Xjeoaa..

Ajánló leveleid, ha még kevés szám
mal vannak, egyértéküek a készpénzzel, 
de ha nagy számmal bírod, nem egyebek 
mint papirosok.

* * *

A vidámnak legszebb ideje az ifjúság, 
a nagyravágyónak a férfikor, a szenteske- 
dőnek a vénség kora, az értelmesnek pe- 
di<r az élet minden szakasza, melyben 
örülni alkalma van.

* * *

A vad indulatunk a világ zajában 
alig veszik észre, hogy élnek s meghalnak 
a nélkül, hogy élni tanú ’ak volna.

példányban jelenik meg, amennyit eddig nem mutatót 
föl nálunk egyetlen egy magyar lap sem; jele ez a 
művolt magyar közönség oly mérvű bizalmának, a 
minővel sajtónknak még egv orgánuma sem dicseke
dett. A .Budapesti Hirlap- programmját: magyar 
szellemben működni a magyarságért, fényesen iga
zolta az olvasóközöns :g, pártkülönbség nélkül. A lap 
vezércikkei mindig a közvéleményt fejezik ki függet
lenül es nyíltan: tárca- és szépirodalmi rovatai be
cses és érdekes olvasmányok egész tömeget adják ; a 
napi eseményekről pedig ugv a szerkesztőség belső 
tagjai mint külső dolgozótársak munkája által oly 
gyors, hü és kimerítő értesítésekkel szolgál, mint Ma
gyarországon egyetlen más lap sem. Úgy a haza vidé
kéin, mint az egész külföld nagyvárosaiban saját 
tudósítói vannak, a kik minden nap táviratokban 
közlik a „Budapesti Hirlap- -pal a nevezetesebb ese
ményeket. E naponkint oly bő és érdeke.- tartalom
mal megjelenő lap kedves vendége lehet minden ma
gyar háznak és szívesen láthatja minden család is, 
mert a szerkesztőségnek gondja van rá, hogy a „Buda
pesti Hiilap“ mindig a jó Ízlést szolgálja. Még do- 
ezember hóban kezdi közleni Ohnet György, a kitűnő 
franczia iró „Akarat- című legújabb regényét, a mely
nek magyar fordítása a ..Budapesti Hirlap- kizáróla
gos tulaldonát képezi. „Serge Panineu, „Lise Fleuron* 4 
és „A háinorosu nagynevű szerzőjének e műve, mely 
eredetiben most jelenik meg, méltó a többihez, sőt az 
eddig ismert rtíszek után egyhangúvá kezd lenni a 
vélemény, hogy Ohnet önmagát múlta felül ez alko
tásában. A január I sejével belepő uj előfizetők a re 
gény kezdetét ingyen kapják. Rendkívüli élt-rjedése 
mellett rendkívüli olcsósága is: negyedévenkint csak 
3 frt 50 kr: egy hóra I frt 20 kr. A „Budapesti 
Hirlap- megérdemli, hogy eddigi nagv sikere jobban 
fokozódjék és maradjon mindig a magvar közönség 
kedvence. Az előfizetések vidékről legcélszerűbben 
postautalványnyal eszközöllietök követk zőeim alatt. 
A .Budapesti Hirlap- kiadóhivatalának. IV. kerület 
6. szám.

75 krajezárart egy egész hónapig bárki 
egy jól szerkesztett népies irányit ellenzéki 
kis képes politikai napilapot járathat; a 
K i s-U j s á g o t, mely Budapesten Vodianer 
F. és Fiai bpcsti könyvnyomdász, könyv
es liirlap-kiadóhivatalában jelenik meg. A 
Kis-L’jság nemzeties ellenzéki politikát kö
vet, szívós kitartással, lankadatlan erély- 
lyel küzd a haza boldogságáért, s a hon
fenntartó magyar faj uralmáért. A „kis új
ság1' nagy gondot fordít, hogy olvasóinak 
igényeit minden tekintetben teljesen kielé
gítse. Úgy a főváros, mint az ország és a 
külföld minden hírét naponként híven és 
gyorsan közli. A nevezetesebb napi esemé
nyeket szép kivitelű képekkel illusztrálja. 
Ezenkívül rendkívül érdekfeszitő, — több
nyire a fővárosi életből*  merített, — regé
nyeket közöl, a melyek bárki által köny- 
nyen élvezhető népies nyelven vannak 
megírva. Előfizetési árak félévre 4.50 ; egy 
negyed évre 2.25 és havonkint 75. kr. 
M ti t ti t v á n y-s z á m o k b á r k i n ck in
gyen küldetnek.O V

LEVELEZÉS.

Láva, 18*8.  jan. 7.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
A mostani háborús hírek közepette 

szinte megnyugtatólag és a felizgatott ke
délyekre lehütőleg hatott a lefolvt év 
utolsó hetében országszerte beállott ke
mény hideg és nagymérvű havazás, mely a 

Létezik rosszabb mint a rossz, rútabb 
mint a rut, nemtelenebb mint az elvete
mült, és ez az aljasság ! Aljasság szóban, 
tettben és érzületben.

* **
Nem létezik oly bűn, melyet büntetés 

ne érne, és nincs borzasztóbb büntetés, 
mint a megvetés.

A szeretettel úgy áll a dolog, mint a 
nagy folyammal, mely míg meg nem osz
lott, nagy terheket visz ; de ha egyszer több 
ágra szakadt, már nem hir el oly terhet.

* #*
Az atheismus a babona kebeléből szár

mazik, valamint viszont az atheismus a 
babonát szüli.

* **
Erőnket felülhaladó óhajtás — a fáj

dalom ; fájdalmaktól mentes állapot, a ta
gadókig való boldogság.

* **
A ki az életet az u. n. édes csalódá

soktól megakarná fosztani, az az életet 
igen szomorúvá és gyászossá tenné.

* **
A valódi jóság a rágalmazásnak helyt 

nem ad és az emberek hibáira fájdalommal 
tekint.

A mulatság csak annak válhatik ter
hére, a ki ép oly szerény, mint tanult.

* *
*

Az engedelmesség elviselhetetlen járom, 
hogyha nincs gondunk azt megédesiteni.

(Folyt, köv.)

közforgalmat nagyrészt teljesen akadá
lyozta.

Elzárva a nagy világ békét rontó za- 
I játol, mosolyogva húzódtunk szőkébb kö

rünkbe, eltelve azon megnyugtató bizo
nyossággal, hogy a muszka ö kegyelme sem 
lesz hajlandó kiváncsinak lenni hólepte 
fajainkra, hanem egyelőre otthon marad, 
bevárva a fák ríijrvezését.

Nagy örömöt okozott ez különösen a 
népfelkelő apáknak, a kik a nagy allarm 
hírekre egyébről sem álmodtak, mint 
puska és panganétről.

A mainak sem igen panaszolkodhatnak, 
mert bizony ők is kivették részüket a 
kózösörömböl, járván ez kedves fiacskájuk 
révén, kiket a véletlen tovább tartott bol
dog együttlétben, mintsem azt rendes kö
rülmények között, lelkiismeret megterhe
lés nélkül, megcselekedni lehetne.

De mint mindennek, úgy’ ezen bohlog- 
s^ígnak is vége szakadt, f. hó G-án d. ti. 
4 órakor indult az első vonat, jelezve a 
rendes forgalom megnyíltát, kiszakítván 
sokakat az ölelő karokból, bu és bánat 
v i ssz a 11 ag y ásá va I.

A vonatközlekedés ezentúl előrelátha
tólag-régi tempójában halad, ha csak az 
uj ev időjárása abnormitásával nem zavarja.

A vonalforgalom az összes magvaror- 
szági vasutakon ismét megnyílt, kivéve a 
Cameral-Moravicza-Fiumei vonal részt.

Kiváló tisztelettel 
B.

KÖZGAZDASÁG.
Pártoljuk a magyar ipart. N •mes czélu 

mozgalom indult meg a magyar ifjúság kö
rében. — Mint fővárosi levelezőnk Írja, 
egyesületet alakítanak, melynek czélja a 
hazai ipart pártolni s a külföldi verseny 
ellen teljes erővel védelmezni. A ezél oly 
nagy fontosságú, hogy a társadalom min
den osztályának sorakozni kellene e zászló 
alá, mert csak igy varható súlyos viszo
nyokkal küzdő iparunk felvirágzása. Ez 
összmüködés terjesztését czélozza Szaládv 
Antal fővárosi pótkávégyárosnak a „Hun
gária11 gyógykávé és a nemrég forgalomba 
hozott, de mar is általánosan kedvelt „Sza- 
lady-pótkavé11 feltalálója és készítőjének 
közelebb a magyar háziasszonyokhoz, mint 
honleányokhoz kibocsátott körlevele is, a 
melyben felhívja figyelmüket a külföldről 
behurczolt számtalan iparczikkre, melyek
kel az egész ország el vau árasztva. Eze
ket nyakra-főre tukmálják a közönségre, 
mely drága pénzen veszi a sokszor silány
rossz portékát, holott itthon készült jobb 
magyar árut ép oly árban, sőt olcsóbban 
kaphatna. Ila tudná a közönség, hogv az 
illető külföldi czikkek készítői mennyire 
nem barátjai, sőt ellenségei a magyarnak 
s csupán azért tolakodnak közénk, hogy 
pénzünkön meggazdagodhassanak, bizony 
kétszer meggondolná, hogy a külföldi gyá
ros zsebét tömje-e, vagy saját előnyére is 
a magyar ipart pártfogolja. Hiszen élő példa 
a csehek elbizakodott hajszája a magyar 
áruk ellen s a poroszoknak ellenünk irá
nyuló védvámos politikája és mégis épen 
ezek — hogy a sok közöl egy’ párt em
lítsünk például a cseh Manilla Velim s a 
porosz Franck-pótkávékat özönnel küldik 
a nyakunkra, hogy viszonzásul, mivel ők 
nem vesznek tőlünk, mi vegy ük az ö árui
kat. Ezekkel szemben nemcsak szükséges, 
de hazafias kötelessége minden magyarnak 
sorakozni, különösen pedig a magvar nők
nek mint a háztartás vezetőinek oda hatni, 
hogy ezentúl egy magyar nő se vegyen 
külföldi czikket s most — mikor a tél' 
évszakkal beállott a kávéfogyasztás ideje, 
mikor azok is visszatérnek e tápláló ital
hoz, a kik egészségi szempontból nyáron 
át nem éltek kávéval — ne használjanak 
a kávéfőzéshez külföldi Franck-féle vagy 
más egyéb pótlékokat, annál is inkább, 
mert itt van a teljesen kipróbált, kitűnő 
zamatu és a külföldinél minden tekintet
ben jobb magyar pótkávé a „Szaládi-kávé11, 
mely nem is drágább a külföldinél. Hogy 
erről minden magyar háziasszony meggyő
ződhessék; Szalády bárkinek küld ingyen 
és bérmentve mintacsomagot, aki hozzá 
(Andrássy-ut 8G. sz.) ez iránt levélben vágy
levelező lapon fordul.

Néhány szó Hoff János maiáta-kivonat- 
keszitmenyéröl. Egy fővárosi kőnyomain 
lapban, Dr. Nagy Sándor következő érde
kes közleményét olvassuk : Tény, hogy Hoff 
János maláta készítményei, különösen ma
láta-kivonat egészségi söre, töményitett ma
láta kivonata, maláta mellczukorkái sat. a 
gyomor, mell és tüdő külömbféle bántalinai, 
elnyálkásodásra és köhögés elleti, kitűnő 
szolgálatokat tesznek. Hatásukat bizonyítja 
elterjedsz ük, mert Hoff malátakészitményei 
tudvalevőleg minden világrészben, több 
mint 27,000 raktárban találhatók és kitűnő 
gyógyeredményük folytán szegény és gáz- 
dagnál egyaránt kedveltetnek. Közelebb 
Dr. Nagy a ezég központi raktárában volt 
és ez alkalommal Hoff urat néhány óriási 
könyvben lapozgatni látta. Midőn Hoff a dr. 
kíváncsiságát észrevette, egy könyvet mu
tatott neki, mely jelentékeny számú eredeti 
elismerő leveleket és magasrangu személyek 
megrendelését tartalmazta. Egyszerre az 
orvos egy status sürgönyt pillantott meg s 
be nem avatottak részére titokzatos 
uagy nS“-el. Küldjön azonnal 13 palaczk 

Hoff-féle sört József föherczeg ö Fensége 
föudvarmesteri hivatalához Alcsuthra;“ és 
tovább ; „A 13 palaczknyi küldeményt is
mételje minden ötödnap11. Föudvarmesteri 
hivatal Alcsuth, és folytatólag: „Küldjön 11 
palaczk Hoff-féle malátasört Margit főher- 
ezegnő ő fensége részére Fiúméba11 (a fő- 
herczeg leánya) sat. A főhercegi család 
nyáron át Tátrafüreden tartózkodott, mely 
idő alatt a küldemény, folytonos haszná
latra, oda rendeltetett, Miután ezen egész
ségi gyógytápszer előtt már ilyen ajtók is 
nyitvák, nincs szüksége további ajánlásra! 
Csak annyit kell még megjegyeznünk, hogy 
ezen készítmények, eltekintve gvogyhatá- 
síiktől, táplálók és kellemesen élvezhetők, 
ugv, hogy az, a ki pénzét ezen -10 év óta 
kipróbált szerekre költi, egész biztos lehet, 
hogy meg nem bánja. (A Hoff-féle készít
mények kaphatók a magyarországi főrak
tárban. Budapesten zsibárus-uteza 7. és ná
lunk Medveczky Sándor és Bolcman Ede 
uraknál.)

Gyógyszerek hamisítása. Már volt alkal
munk felemlíteni, hogy a gyógyszerek ha
misítása mesés mérvekét öl*.  Most abban a 
helyzetben vagyunk, hogy figyelmeztethe
tünk egy szerre, mely jósága és közked
veltségénél fogva a legnagyobb mérvben 
hamisittatik és utáuoztatik. Ez a 40 év 
óta ismert és az egész civilisált világban 
elterjedt Dr. Popp udvari fogorvos Ana- 
therin szájvize, mely 50 krajezáros, 1 frtos 
és 1 fi t 40 kro> üvegekben minden gyógy- 
tárban kapható. Miután azonban e szájvíz 
kitűnő volta folytán igen keresett czikk, 
az illető hamisítók valami nagyobbrészt 
ártalmas kotyvalékot készítitek, „Anatherin 
szájvíznek11 nevezik el, sőt gyakran Popp 
dr. nevét is felhasználják, hogy a könv- 
nyenhivő közönséget lépre vigyék, ami an
nál is inkább sikerül nekik, mert az ö 
mixtúrájukat olcsóbb áron adjak, a vevő
nek azt állítva, hogy ez valódi Anatherin 
szájvíz. E hamisítások oly általánosak, hogy*  
csupán az osztrák-magyar monarchiában, 
százával léteznek ilyenek, melyekkel szem
ben a valódi Anatherin-száj viz feltalálója 
Popp dr. ur, a legszigorúbb rendszabályo
kat foganatosította. A ki fogai és szája 
szépségét és egészségét fenn akarja tar
tani, csak a valódi Popp-féle Anatherin- 
szájvizet fogadja el, mely minden gvógy- 
tárban található. Helyben kapható: líole- 
mann E. örökösei s Medveczky 8. uraknál.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Köszönet nyilvánítás. 

L
A „Stefánia-árvaliáz“ részére 

adakoztak : Tek. Levatich László 
vetkező sorok kíséretében 5 frtot 
gyes adományozni :

„Lakner Aladár ur, mint a Léván f. 
hó 2-án megtartott picnique rendező bizott
ság tagja e mulatság előtt általam lefize
tett részvéti összeget, 3 frtot meg nem je- 
lenhetésem miatt visszaküldött, a melyet 
2 írttal kiegészítvén 5 frtra, van szeren
csém az árvaháznak adományozni.11

Adakoztak még: Mailáth Istvánnéő mél
tósága két zsák burgonyát, almát s többfélét ; 
Leidenfrost Gyuláim ö nagysága egy put
tón almát, Ondrejkovits Lajosné két kg. 
marhahúst, sertésaprólékot, Fiilöp Emília 
két drb. téli kabátot, Leidenfrost Paula 
őnagvsága naponta két liter tejet méltóz- 
tatik az árvaháznak küldeni.

Fogadják hálás köszönetüuket. 
Léva 1888. jan. 7.

,,Stcfánaa-árva h á5c“ gondn oksága. 
II.

Betegségem, mely több napon át ágy
hoz kötött, csak most engedi, hogy azok
nak a, úgy gymnasiumi, mint képezdei, 
kedvesemlókü, volt tanítványaimnak, azok
nak a felejthetlen régi, jó barátoknak, 
azoknak a neineslelkü, sok jóakarónak, 
azoknak a virágzó tan- és nevelőintézetek
nek, tanitóegyleteknek s azoknak a tanári és 
tanítói testületeknek, akik és a melyek múlt 
évi nov. G-án tartott 25 évi tanárkodásom 
szeretett volt tanítványaim, barátaim s tisz
telőim által rendezett ünnepélyén távirati 
és levélbeli üdvözléseikkel csekély szemé
lyemről kegyesen megemlékeztek, hálaér
zettel teljes köszönetemet nyilvánitsam. Kö
szönöm kegyességét mindazoknak, akik re- 
ám életem ama legszebb napján jóakarólag 
csak gondoltak is. Áldja meg az isten 
mindnyájukat.

Losoncz, 1888. jan. 4.
Szováthy Lajos

állami tanitóképezdei igazgató.

IRODALOM ES MŰVÉSZET
Olcsó és változatos tartalmú gazdasági szaklap 

a „Fóldmivelési Érdekeink" eziinű Hetilap, a magyar 
gazdatisztek és erdészek egyesületének kiizlünye. E 
lap az 1888. évvel tizen ha todigévfo Ív a mába 
láp. A hetenkint l1,., nagy ívnyi terjedelemben meg
jelenő szaklap ára egész évre tí frt, félévre 3 frt te
hát legolcsóbb gazdasági hetilap.

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: Kónya József’, vár:»«kapitány.

Búza: in.-mázsánként 6 frt 7J kr, 7 frt 
— kr. Kétszeres 5 frt 5.) kr, 5 frt 81) kr. 
Rozs 5 frt. 20 kr. 5 frt 40 kr. Árpa 5 frt, 
20 kr, 6 frt 30 kr. Z tb 4 frt. 00 icr. 5 frt, 
20 kr. Kukoricza 5 frt. 70 kr, 6 frt — kr, B tb 
8 frt, — kr. 8 frt. 50 kr, Lencse 7 f,.t — 
kr, 7 frt 8Ü kr. Köles 4 frt. 50 kr.

újabban 
ur e kö
veit ke-
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2. szám. HIRDETÉSEK
JJ1Senki sem boldog halála elött“

mily igazat mondott ezzel a hajdani gö
rög bölcs! Senkit sem tarthatunk ad
dig boldognak meg él. mert minden
féle fájdalmak s veszélyek környezik 
az élő embert, aki végre is csak a sír
ban találja meg tíz örök nyugodalmat. 
Mindammellett minden ember arra tö
rekszik. hogy már e földön elérje a 
boldogságot s a haltálról e lég kelle
metlenebb de kimaradhatatlaii látoga
tóról még hallani se n szeretnek. Ezért 
hálásan meg is becsülnek mindenkit, 
a ki olyan szert talált fel. 
szenvedéseiket részben
azoktól végkép meg is szabadítja. Ily 
közbecsülésben részesül l> r a n d t. 1{. 
gyógyszerész is, a ki az ö svájezi lab
dacsaival minden nemű emésztési bajok 
ellen a legsikeresebben tud megküzde
ni. Brandt R. gyógyszerész svájezi lab
dacsai a gyógyszertárakban dobozon
ként 70 kr. kaphatók, de mindig gon
dosan megfigyelendő' Brandt R. névalá
írása a védöjegy fehér keresztjén.

Január 8.

3172/1887. tkvi szám.

Franczia padló-fénymáz

a inelv 
enyhíti. v;i«rv

Árverési hirdetményi kivonat
A verebélyi kir. járásbíróság mint tlkvi. hatóság 

közhírré toszi, hogy özv. Bccskcy .lozsefuc szül. Lo
vas Mária végrehajtalónak BeSSG Károly végrehajtást 
szenvedő ellen 51 frt tőkekövetelés es jár. iránt- 
végrehajtási ügyében a verebélyi kir járásbíróság 
területén lévő s a bessei 46 sz. tlkjvben A -f- srszáin 
58 sorszám és 38 népsorszámii s a végrehajtást szen
vedő Besse Károly illetve társtulajdonosai Besse \ in- 
cze, továbbá kiskorú Besse Sándor és Róza neveiken 
álló egész fekvöségre az árverést 414 frban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1888 évi február hó 
27 ik napján d. e. 9 órakor Besse község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
áltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
árának 10 0',,-át vagyis 41 frt 40 kr. készpénzben, 
az 1881. LX.
tott és az 1881. évi november lió 1-én 3333. 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, 
dékképvs értékpapírban a kiküldött 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
bánatpénzi ck a 
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Verebélyen a kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság
nál, 1887. évi deezeniber hó 12-én.

leik i-

becs
vágy 

t. ez. 42. §-ábaa jelze tt árfolyammal >z imi- 
•z. a. kelt

kijelölt óva- 
kezéhez letenni, 

§-a értelmében a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki-

Csak úgy valódi, ha 
minden doboz fenti 
védjegyet viseli; mi
vel több liasonkiné- 
zésíi gyártmány lé
tezik, melyek a több
nyire olcsó anyagok
ból állíttatnánk elő, 
minek következté
ben nem tartósak s 
a közönség hamis 
hirdetések által fél

revezettetik.

parquettok, puhafa és Ikkirozott pdlok befényesitésére.
Legolcsóbb és legegyszerűbb fénymáz, színtelen (fehér) par- 
quettekhez, világossárga, sárga, sötétsárga, pirosbarna és 
dióbarna parquett-, puhafa- és fényezett padlókhoz; azon
nal megszárad és minden kefélés nélkül tartós fényt 
kölcsönöz.

Magyarország legolcsóbb és legelterjedtebb képes hetilapja a

Képes Családi Lapok

Dillesz
kir. aljbiró.

♦
Árjegyzékeket ingyen küld:

SCHNEIDER & Co
AAT'ien I_ Herrengasse 1O_

Raktr;

KEHIT TESTVÉGEKNÉL Léván

Pserhofer J

-Á-ra. d-Obozenként S5 Jer. és 1 firt GO Jer

- Egy tagas szobához elegseges egy 85 kros dobozzal. ■

1888-ik év január hó 1-én 
a tizedik évfolyamának 

második negyedébe lép. A „Képes Családi Lapok" mint társadalmi, szépirodalmi s 
ismeretterjesztő hetilap eddig is megbecsülhetetlen szolgálatokat tett a magyar nem 
zeti közművelődésnek, ma azonban nemcsak kiváló tényezője a magyar irodalom
nak, hanem nélkülözhetetlen barátja a magyar művelt családoknak. Változatos, 
élénk s a legszigorúbb kritikát is kiálló olvasmányai : a legjelesebb magyar Írók 
tollából erednek, s a külföldi irodalomból csak a szinaranyat mutatják be az ol 
vasó közönségnek. — A gondos élénk szerkesztés; az Ízléses és díszes kiállítás, az 
eszme és az érzelem nemesítő tartalom, a jó Ízlés, a legjelesebb külföldi lapok 
képeivel versenyző művészi kivitelű képek : szellemi kincsé avatják minden számát.

A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára : Egész évre G frt, Félévre 
Negyedévre 1 frt 50 kr.

Előfizetéseket elfogad minden hazai könyvkereskedő. 
Mutatvány-számokat ingyen és bérmentesen küld a ..Képes Családi 
Lapok” kiadóhivatala Budapesten. V. kér., nagy-korona-uteza 20 sz.

■

gyógyszertára Becsben. Singerstrasse Nro 15. az „arany álmához.
Vprtkytitfl lílhíiílPQnk eztóött universalis pilulák jogral érdemlik ez n utóbbi elnevezést, ininhín 
IblUOhlllU laUUaböUAj tényleg nincsen betegség, melynél e gyógyszer csodálatraméltó hatása ezer

szeresen nem bizonyult volna be. A legmakacsabb betegségeknél, hol sok más egyéb gvógyszer haszta
lanul alkalmaztatott, — e pilulák által számtalanszor és rövid idő alatt teljes gyógyulás állott be. I do 
boz 15 labdacscsal 21 kr.. I tekercs 6 dobozzal I frt 5 kr . bérmentetlcn utánvéríles küldéssel I frt 10 kr.

A pénznek elöleges beküldése mellett bérmentes küldéssel: 1 tekercs 1 frt 25 kr 2 tekercs 
2 frt. 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr.. 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. 
(Kevesebb mint egy tekercs nem küldhető )

Megszámlálhatlan köszönő levél érkezett be, melyekben e labdacsok fogyasztói .a legkülönfélébb 
s nehéz betegségek után egészségük visszaszerzése felett hálálkodnak. — Mindenki, ki ezekkel csak <*gv-  

tett kísérlet, t, tovább ajánlja e szert.

Alant közlünk nehányat a sok hálanyilatkozat közül : Tfig 
egészsége annyira helyre van állítva, hogy ifjúi erő
vel láthat, ismét foglalkozása után. Ezen hálanyi
latkozatomat érvénvesitln ti és kérek ismét 2 te
kercset és két chiuai szappant. Különös tiszteletem 
kijelentése mellett maradok

ZSTovák -A-lajcs, fökertcsz.

Leogang, 1883, május 15.
Mélyen tisztelt uram! Az ön labdacsai való

cső d'isz-.•r.’ileg hatn ;k, nem olyanok, mint, a leg
ajánlott szer, hanem valóban majdnem minden 

bajnál segitellek.
A husvé'kor rendelt- labdacsokból barátaim és 

ősinerőseini között szétosztottam s 
ifi tettek, sőt. agg egyéneken, kik 
s.Lgben szenvedtek, habár nem is 
ik- iebmtuke.iv j ivitlás állott be s azok a gyógyszert 
tovább is óhajtják használni. Kérem tehát szíves
kedjék nekem ismét. 5 tekercset küldeni. Tőlem s 
mindazoktól, kik abban a szerencsében részesültek, 
az ön labdacsai által egészségüket visszanyerhetni, 
fogadja köszönetül!két.

mindegyikén se
különböző beteg
teljes gyógyulás,

Béga-Szent-ííyö: g
Tisztelt nrain ! Nem tudom 

Iámat kifejezni, azon siker felett, 
nőmnél gyakoroltak, ki már évek 
szenvedett, habár még mindig

v, febr. 16. 1883. 
eléggé önnek há- 

. melyet labdacsai 
óta miserereben

11 aszná Ij a 1 abda e.. i i t,

Melyen tisztelt uram! Elörebocsájtva, hogy ön
nek összes gyógyszerei egyenlően kitűnőek, mint a 
fagybalzsama, mely családomban elterjedt fagyos 
bajoknak gyors véget vetett, elhatároztam, daczára 
az ugynevett universalis gyógyszerek ellen táplált 
ellenszenvemnek, az ön vértisztitó labdacsaihoz for
dulni, hogy eme kis golyók segítségével sok évi 
aranyeres báittalinaiintól szabadulhassak. Nem tar
tózkodom Önnek bevallani, hogy e szernek négv 
heti használata illán régi bajom teljéstül megszűnt, 
miért is körömben mindenkinek melegen ajánlani 
fogom. — Semmi kifogásom ellene, ha e hálanyi- 
l.itkozatoinat — nevem elhallgatása mellett —- nyil
vánosságra is hozza. 'I isztele tel

C. Bézs, febr. 20. 1883.

Nézetem dr. J. G. POPP ur Becsben 
csak, vid-v- fogorvos 

száj-kozmetikájáról.
—Budapest, 1879. szeptember.

Az igazság érdekében ki kell nvilatkoztta- 
n.mk, hogy valamennyi száj- és fogkozmetika, me
lyet a kutató jelenkor úgy Becsben, mint a vidé
ken az e^ész birodalomban forgalomba hozott, ná
lunk

Podd Anatberii szájvize, fogpasztája es pora 
elhomálvositotta és háttérbe szorította. Ezek a koz
metikák nálunk nélkiilözhetlen toilettszerek lettek, 
melyek minden néposztályban tért foglaltak; kozme
tikák, melyek 10—20 év múlva is époly gyakran 
fognak kerestetni, mivel most orvosaink oly szeré
nyek, hogy semmi hasonló szert feltalálni nem 
akarnak, miután tudják, hogy azzal mire sem 
mennének, annál kevésbé, miután az összes Popp- 
féle kometikák első magyar orvosaink és fogásza
ink nyilatkozatai szerint azon jól megvizsgált s 
ónak talált tudományos sikerű szerek, melyek 
feltalálójuknak jótékony hatásuk által becsületére 
ávlnak.

III.
Árverési hirdetményi kivonat.
A ipolysági kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Deuts Mária későbbi,, lévai 
takarékpénztár, báthi cv. egyház és Kaiifniann Kál
mán korábbi végrehajtatónak Zipszer Emil báthi la
kos, mőit, végrehajtást szenvedő elleni 20 frt 90 kr, il
letve 271 frt illetve 54 frt 48 kr, ’s illetve 150 frt. 
tőkekövetelés és járulékaik kielégítése iránti végrehaj
tási ügyében az ipolysági kir. törvényszék (az ipoly
sági kir. járásbÍróság) területén lévő Bátli M. város 
határában fekvő a báthi 182. sz. tjkvben Czipszcr 
Emil tulajdoniul bejegyzett I 1. sor 243 srsz a. 2ló
ik szánni lakházra bcltvlekkel az árverést 1000 írtban 
czzennel megállapított kikiáltási árban elrendel
te és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1838. 
évi január hó 23-ík napján délelőtti 10 órakor Bátli 
m városházánál megtartandó nyilvános árverése n 
a megállapított kikiáltási áron alul is

Árverezni szándékozók tartoznak

i

1 1 k ő St., magánzó.
Ezen jeles tulajdonságai következtében minde

nütt, még Németországban, Svájcban, Törökország
ban, Angliában, Amerikában stb. is elismeréssel 
találkozó szájvíz, friss minőségben.

Kapható: Léván, Boleman Ede és Med- 
veczky Sándor urak gyógyszertárában, Báthban 
Zsilkay L,: Aranyos-idaróthon: Siinonides 1’., 
Nagy Sallóban . Zsorma L., Uj-Bányán: Vitko- 
vics J., Cervinka M., Verebélyen: Berenezv öz
vegy*  Bakabányán: Molnár S„ Selmeczen: Mar- 
gótsy J. Sztankay F-fcle

gyógyszertárakban
és Neumann .1. kereskedésében: Nyitfán: Kovács 
.1. és Tombo’r C. urak gyógyszer tárában.

I

a 
eladatni fog. 
az ingatlan 

becsárának 10°'u-át vagyis 100 irt készpénzben, vagy 
az 1881 : 60 t. ez. 42. §-ába jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-Jn 3333, 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadé’ képes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. 60 t. ez, 170. § a 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
gáltatni.

Kelt Ipolyság 1887. évi szeptember hó 1 3. n.
Az ipolysági kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 

Novotny Ltván kir. törvényszéki bíró.

értel- 
ellie- 

átszol- I

Én Csillag Anna, 
185. ctm. hosszú óriási Lo- 
reley hajammal, melyet az 
általain föltalált kenö.i 14 
havi használata után nyer
tem. mely megakadályozza 
a hajkihullást, elősegíti a 
hajnövést és erősíti a haj- 
bört, uraknál elősegít egy 
teljes erős szakálnövést. 
rövid ideig való használat 
után a bajnak, valamint a 
szakáinak természetes szint 
és sűrűséget kölcsönöz és 
megóvja korai öszűléstöl a 
1 gmagasabb korig. Egy kö
csög ára 50 kr., 1 frt, 2 írt. 
Postával küldés naponként 
a pénz időleges beküldése 
vagv postantánvetel mellett 

az egész világba.
(,'HII.I.AU és TÁRMA, 

Budapest, 
Klrálj-utcza «O.

♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
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♦
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♦
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Mk 7 arany és ezüst érmet 
nyert

leg-jotlo 

iWf KÉZI HARMONIKA 
\/Aristcn, Eufonium. Melyfon, és 

F F| l| A ezek hangjegyei.
Cziterák 8 frt 50-tt'l 80 

forintig.

Különösen ajánlja legújabb patent 
hangverseny cziteráit, mindennemű 
hangszereit, hegedű, fuvola, klari
nét, szájharmonikáit, ocearináit, 
nélő albumait stb.

TRIMMEL N. JÁNOS
harmonika gyár és hangszer-raktár.

BÉC’H.
Képes árjegyzékek harmonika és liangsze 

rekről ingyen és bérmenive. — Színezett ár
jegyzékek isinételadóknak 1 frt elöleges be
küldés mellett.

ze-

i

Szemessenczia. pr. Romershausentól, láterö erös- 
bitésre s fentartására; ered, üvegcsékben 1 frt 50 kr., 
és 1 frt 50 kr.

Por a lábizzadás ellen. Ezen poi megszünteti a 
labizzadást s az azáltal képződött kellemetlen sza
got, épen tartja a lábbelit és mint ártalmatlan 
szar van kipróbálva. Érv dobozzal 50 kr.

Fenyő chinm pornódé Pserhofer-féle, évek hosszú 
során át, mint legjobb hajnövesztő szer, orvosok 
által ajánlva. Csinos kiállítású dobozonként ára 2 frt.

Unu'ersali&jlasirom Stendel tanártól ütés és 
szurás-sebeknel.'fnindenféle daganatoknál, idült, ]>e- 
rio.likus megújult, daganatoknál a lábakon, ujjakon, 
gyulladmányoknál és hasonló bán.almaknál sokszo
rosan járnak bizonyult ; 1 tégely 50 kr., bérmentes 
küldéssel 75 kr.

Universalis tisztitó só Bullrich A. W.-töl. I->v 
kitűnő káziszer a zavar emésztés minden kinövése 
ellen, u. ni. főfájás, szédülés, gvomorgörcs, csömör, 
aranyér, dugulás ellen 1 csomag ára 1 frt.

Ferencpálinka sóval s a nélkül, 1 üveg 
számtalan, az osztrák lapokban hirdetett, 

nem levők,

Fayybalzsam Pserhofer J.-től. Sok év óta fagyos 
tagokra és minden idült sebre mint legbiztosabb 
szer elismerve. 1 köcsöggel 40 kr., bennentes kül
déssel 65 kr.

Golyva-balzsam, a golyva ellen biztos szer, 
iivegecske 40 kr.. bérmentes küldéssel 45 kr.

Elet -essenczia (prágai cseppek); megront ott gyo
mor, rósz emésztés és mindennemű altesti bántalom 
ellen kitűnő háziszer, 1 üvegcsével 20 kr.

SpUzn'eycriclisaft egyáltalán ösniert kitűnő házi
szar catarrhus rekedtség, kői ögés stb. ellen 1 üveg
cse 50 kr.. 2 üvegcse benne ites küldéssel 1 frt 50 kr.

Amez. köszrénykenücs, gyors és biztos hatású, ta- 
gadhatlanul a legjobb szer minden 
csuzos bajok, u. ni.: gerincz-agybántalom. 
gatás, ischias, migraine, ideges 
fülszaggatás stb. stb. ellen 1 írt

Alpesi-növény likőr Berr.hardt 
daliban mindé iféle gyoinorbajok 
frt 60 kr., fél üveg í frt 40 kr.

Ezen itt, elősorolt készítményeken kivül még 
külföldi pharmaceutikns specialitások kereskedésében ka] ható — a raktáron esetleg 
kívánatra gyorsan és olcsón megrendelhetők.

Postaküldemények leggyorsabban a pénz elöleges beküldése, 
expediái tatnak.

A pénz elöleges beküldése mellett (legczélszerübben postautalvány utján) a 
postaköltség kevesebb, mint az utánvételes szállítmánynál.

köszvényes és 
tairszag- 

fogfájás, főfájás, 
20 kr.
W. Ottm.-tól Li i- 
ellen. Egy üveg 2

vagy utánvét

60 kr. 
bel- és 

pedig

mellett

Q A müveit magyar liölgyközönség számára ajánltatik

Q I. „Magyar Háziasszony"
háztartási, gazdasági cs szépirodalmi hetil ip. A magyar hölgyek ezen szaklapja 

W nagy elterjedésnek örvend a társadalom minden rétegében. Képviseli a nők 
összes érdekeit, hasznos tanácsokat ad és kellemes szórakozást nvujt akkor mi- 

M dőli a nő elvégezte házi teendőit. Iránya olyan, hogy a család minden tagja, a 
x serdülő leány, a fiatal menyecske, a szerető anya, a gondos háziasszony ' '
Pl öreg anyóka egyaránt élvezettel olvashatják. A csinos kiállítású lapnak 
Vr tési ára: Egész évre G frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.

Előfizetések a „Magyar Háziasszony" kiadóhivatalában intézendök 
Sjl bármely napjától elfogadtatnak.
X A „Magyar Háziasszony" kiadóhivatala mutatványszámokat

es bérmentesen küld mindazoknak, kik ez iránt hozzá — legezélszorübben°"le- 
M velezö lappal — fordulnak. E szaklapnak egy magyar háznál sem szabadna 
jl hianvozni, mixel utmutaiasa szciint több száz forintot lehet a háztartásban 
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Háziasszonyt
I.j kiadóhivatala Budapesten, nagy-korena-uteza 20. sz.

Ö II. A mag ar háziasszonyok naptára.
/h 1888. évre a legtartalmasabb naptár. Ára füzetben 1 frt, diszkötésben 
íj/ ajánlott küldéssel 20 krral több. Megrendelések legczélszerübben p 

ványnyal a „Magyar Háziasszony" kiadóhivatalához.
O Budapesten, V. kér. nagy-korona-u'cza 20. sz.
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